Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Θερµοδυναµική

Μια «άλλη» εκτόνωση αερίου.
Το δοχείο Α του σχήµατος περιέχει µια ποσότητα αερίου σε πίεση 2·105 Ν/m2 και θερµοκρασία 300Κ και
συνδέεται µέσω στρόφιγγας µε άλλο κενό δοχείο Β, ίσου όγκου. Τα τοιχώµατα των δύο δοχείων είναι
θερµοµονωτικά. Το αέριο στο Α δοχείο βρίσκεται σε ισορροπία. Αυτό σηµαίνει ότι: .........................

Ανοίγουµε τη στρόφιγγα. Τότε:
α) Όλο το αέριο θα περάσει στο Β δοχείο.
β) Θα περάσει µια ποσότητα αερίου στο Β δοχείο, µέχρι η πίεση να γίνει ίση µε 2·105Ν/m2.
γ) Θα περάσει µια ποσότητα αερίου στο Β δοχείο και η πίεση θα είναι η ίδια και στα δύο δοχεία.
i. Κατά την παραπάνω µεταβολή:
Η πίεση …........................
Η πυκνότητα του αερίου …........................
Ο αριθµός µορίων ανά µονάδα όγκου …........................
Η θερµοκρασία του αερίου …........................
Η εσωτερική ενέργεια του αερίου …........................
ii. Να υπολογίσετε τις µεταβολές:
α) Της µέσης κινητικής ενέργειας των µορίων του αερίου.
β) της τετραγωνικής ρίζας της µέσης τιµής των τετραγώνων των ταχυτήτων.
iii. Να χαρακτηρίσετε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις:
α) Κατά την βίαιη µεταφορά αερίου από το Α στο Β δοχείο, η κινητική ενέργεια των µορίων αυξήθηκε.
β) Η παραπάνω µεταβολή είναι αντιστρεπτή γιατί αφού τα µόρια κινούνται άτακτα και τυχαία, µπορεί
κάποια στιγµή όλα τα µόρια να βρεθούν στο Α δοχείο και έτσι να επιστρέψουµε στην αρχική
κατάσταση.
iv. Να παραστήσετε τη µεταβολή σε άξονες P-V.
v. Έστω τώρα ότι το δοχείο Α, που περιέχει την ίδια ποσότητα αερίου, κλείνεται µε έµβολο. Μετακινούµε
αργά το έµβολο προς τα δεξιά µε τέτοιο τρόπο, ώστε η θερµοκρασία του αερίου να παραµένει πάντα
σταθερή, µέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του αερίου.

α) Να χαρακτηρίσετε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις:
Α. Η πίεση παραµένει σταθερή.
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Β. Η µέση κινητική ενέργεια των µορίων παραµένει σταθερή.
Γ. Το αέριο παίρνει ενέργεια µέσω έργου.
∆. Το αέριο αποβάλει θερµότητα στο περιβάλλον.
Ε. Η εσωτερική ενέργεια του αερίου αυξήθηκε.
ΣΤ. Η µεταβολή αυτή είναι αντιστρεπτή.
β) Να παραστήσετε την µεταβολή σε άξονες P-V

Απάντηση

Επιµέλεια:

∆ιονύσης Μάργαρης
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