Υλικό Φυσικής-Χημείας

Κύματα

Δυο μεταβολές αερίου
Μια ποσότητα αερίου μπορεί να μεταβεί από την κατάσταση Α με θερμοκρασία

p

ΤΑ, στις καταστάσεις Β ή Γ σε θερμοκρασία ΤΒ.



i) Για τα έργα που παράγει το αέριο ισχύει στις αντίστοιχες μεταβολές 1 και 2
ισχύει:
α) W1>0 και W2<0,

B
β) W1 >0 και W2=0,

A

γ) W1<0 και W2 >0.

ii) Να συγκριθούν τα ποσά θερμότητας που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλ-

V

λον του στις δύο παραπάνω μεταβολές.

Απάντηση:
i) Το έργο που παράγεται από ένα αέριο υπολογίζεται από την μαθηματική εξίσωση:

W=p∙ΔV
Συνεπώς το πρόσημο του έργο καθορίζεται από το πρόσημο της μεταβολής του όγκου ΔV.
Έτσι στην μεταβολή 1 (ΑΒ) ο όγκος αυξάνεται, ΔV>0, οπότε και W1 > 0,
πράγμα που σημαίνει ότι το αέριο αποβάλλει ενέργεια μέσω έργου στο πε-

p



ριβάλλον του.
Στη μεταβολή ΑΓ, η πίεση δεν παραμένει σταθερή, όμως μπορούμε να χω-

A

ρίσουμε τη μεταβολή σε πολλές στοιχειώδεις μεταβολές όγκου dV, σε κάθε
μια από τις οποίες δεχόμαστε σταθερή την πίεση. Σε κάθε τέτοια στοιχειώδη

V

μεταβολή παράγεται στοιχειώδες έργο dW=p∙dV, ίσο αριθμητικά με το εμβαδόν του χωρίου με κίτρινο χρώμα στο διπλανό σχήμα. Βέβαια αυτό το στοιχειώδες έργο θα έχει αρνητικό πρόσημο, αφού ο όγκος μειώνεται. Αλλά τότε και το άθροισμα όλων αυτών των στοιχειωδών εμβαδών, θα μας δώσει το εμβαδόν του τραπεζίου με γκρι χρώμα, το οποίο θα είναι αριθμητικά ίσο και με το
έργο που παράγει το αέριο στη διάρκεια της 2ης μεταβολής, για την οποία W2<0, πράγμα που σημαίνει ότι
το αέριο παίρνει ενέργεια μέσω έργου, από το περιβάλλον.
Σωστό το α).
ii) Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ενός αερίου, δεν εξαρτάται από την ίδια τη μεταβολή, παρά μόνο
από την αρχική και τελική θερμοκρασία*. Έτσι στην περίπτωσή μας ΔU1=ΔU2=ΔU.
Όμως από το 1ο θερμοδυναμικό νόμο παίρνουμε:

Q= ΔU+W
Αλλά τότε:

Q1=ΔU+W1>ΔU (1), ενώ Q2=ΔU+W2<ΔU (2),
αφού W2<0.
Από (1) και (2) προκύπτει ότι Q1 > Q2.
www.ylikonet.gr
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Σχόλιο:
Αν το αέριο θεωρηθεί ιδανικό, τότε η εσωτερική του ενέργεια δίνεται από την εξίσωση:
=

3
2

Οπότε η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας σε κάποια μεταβολή, θα δίνεται από την εξίσωση:
=

3
2

∙

Πράγμα που επιβεβαιώνει την παραπάνω παραδοχή ότι η μεταβολή της εξαρτάται μόνο από την μεταβολή
της θερμοκρασίας.
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