“Υπολογιςμόσ Θερμότητασ ςε ιςόχωρη Μεταβολή”
(Φυςική Κατεύθυνςησ Β’ Λυκείου)
1.

Στόχοι Πειράματοσ:
Κατανόθςθ τθσ φυςικισ ςθμαςίασ τθσ καταςτατικισ εξίςωςθσ.
Χριςθ του 1ου Θ.Ν. για τον υπολογιςμό τθσ κερμότθτασ ςε μια πραγματικι (μθ αντιςτρεπτι)
διεργαςία.

2.

Υλικά- ςυςκευζσ:
Συςκευι του νόμου των αερίων
ο

o

Ζεςτό νερό(60 C – 70 C), κρφο νερό…
3.

Θεωρία:
Η καταςτατικι εξίςωςθ των ιδανικϊν αερίων
p.V = n.R.T
Ειδικζσ κερμότθτεσ ιδανικοφ αερίου:
cp – cv= R
Όπου: Q θ κερμότθτα που απορροφοφν n moles του αερίου για να μεταβλθκεί θ
κερμοκραςία του κατά ΔΤ, f οι βακμοί ελευκερίασ του ιδανικοφ αερίου. Ο αζρασ μπορεί να
κεωρθκεί με καλι προςζγγιςθ ωσ ιδανικό διατομικό αζριο με f = 5, (για χαμθλζσ –
ςυνθκιςμζνεσ κερμοκραςίεσ)
Για μονατομικό αζριο (f=3):
&
οσ

1 Θερμοδυναμικόσ Νόμοσ (Α.Δ.Ε.):
Q = ΔU +W
Όπου: Q θ κερμότθτα που ανταλλάςςει το αζριο, ΔU και W θ μεταβολι τθσ εςωτερικισ
ενζργειασ και το ζργο του αερίου ςτθν διάρκεια τθσ
μεταβολισ.
4.

Πειραματικι διάταξθ
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ 3-4 ατόμων.
Σε κάκε κζςθ εργαςίασ υπάρχει το μεταλλικό δοχείο τθσ
ςυςκευισ ςυνδεμζνο με το κερμόμετρο και το ζμβολο ςτθν
ανϊτερθ κζςθ. Επίςθσ ςτο πλαςτικό δοχείο υπάρχει ηεςτό νερό.
Αρχικά μετροφν τιμισ πίεςθσ, όγκου, κερμοκραςίασ και
επαναλαμβάνουν τισ μετριςεισ για τθν νζα (ψθλότερθ)
κερμοκραςία. Ενδιάμεςα υπολογίηουν τον αρικμό moles,
μεταβολι κερμοκραςίασ, και τελικά τθν κερμότθτα που
αντάλλαξε ο αζρασ ςτο δοχείο με το περιβάλλον του (ηεςτό
νερό).
Για τθν ψφξθ του αζρα, αδειάηουν ςταδιακά το ηεςτό νερό και προςκζτουν κρφο.
Για τον αζρα κεωροφμε cv = 5/2 R
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Νίκοσ Αναςταςάκησ

Υπολογιςμόσ Θερμότητασ ςε Ιςόχωρη Μεταβολή (Φφλλο Εργαςίασ)
Ονοματεπϊνυμο …………………………………………………………………………………………………
Για τισ παρακάτω μεταβολέσ θεώρηςε ότι: cv = 5/2 R, R = 0,082L.Atm/mol.K, L.Atm = 101J

1. Ανοίγοντασ την βαλβίδα τησ ςυςκευήσ, τησ ςυςκευήσ βάλε αζρα
μζςα ςτο δοχείο. Κλείςε την βαλβίδα, και χρηςιμοποιϊντασ τον
μοχλό, «πίεςε» τον αζρα ςτην τιμή τησ πίεςησ που επιθυμείσ.
Σημείωςε την ζνδειξη του μανομζτρου (προςκζτοντασ 1Atm, τθν
αρχικι ατμοςφαιρικι πίεςθ).
.…………………………………………………………………………………………………………
2. Μετρήςτε την θερμοκραςία του αζρα μζςα ςτο δοχείο:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Πόςοσ είναι ο όγκοσ του αζρα ςτο δοχείο (ςημείωςε την ζνδειξη τησ κλίμακασ ςε mL).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Υπολόγιςε τον αριθμό των moles αζρα που βρίςκονται ςτο δοχείο
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Τοποθζτηςε το δοχείο μζςα ςτην δεξαμενή νεροφ θερμοκραςίασ και περίμενε μζχρι η
ζνδειξη του θερμομζτρου να ςταθεροποιηθεί ςτην καινοφρια τησ τιμή. Κατζγραψε την,
και υπολόγιςε την μεταβολή τησ θερμοκραςίασ , όπωσ και την αντίςτοιχη τιμή τησ
πίεςησ.
Απόλυτη Θερμοκραςία (Κ)
Ταρχ =………………

Ττελ = ………………..

ΔΤ = …………………….
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Πίεςη (Atm)
pαρχ =………………

pτελ = ………………..

Δp = …………………….

6. Πόςο ήταν το ζργο κατά την διάρκεια τησ μεταβολήσ; (αιτιολόγηςε…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Πόςη είναι η θερμότητα που αντάλλαξε ο αζρασ μζςα ςτο δοχείο με το νερό τησ
δεξαμενήσ;
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Πρόςθεςε κρφο νερό ςτο δοχείο, ςιγά ςιγά.
Κατζγραψε 1-2 τιμζσ τησ θερμοκραςίασ και τησ

Απόλυτη
Πίεςη (Atm)
Θερμοκραςία (Κ)

πίεςησ ςτον διπλανό πίνακα.

9. Φτιάξε το διάγραμμα p-T για την διεργαςία που
εκτζλεςεσ (θεωρϊντασ την αντιςτρεπτή).

p (Atm)
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10. Μποροφμε να θεωρήςουμε τον αζρα ωσ ιδανικό αζριο; (ςχολίαςε…)
………………………………………………………………………………………….. ………………………….
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………………………………………………………………………………………….. ………………………….
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