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Θερμαίνοντας ένα αέριο 

Σε κυλινδρικό δοχείο που κλείνεται με έμβολο, περιέχεται ένα ιδανικό αέριο, με 

θερμοκρασία 33°C. Η βάση του δοχείου έχει εμβαδόν Α=200cm2, ενώ το έμβολο 

που μπορεί να μετακινείται χωρίς τριβές, βρίσκεται σε ύψος h=40cm από τη βάση, 

έχοντας βάρος w=40Ν. 

i)   Να υπολογιστεί η πίεση του αερίου που περιέχεται στο δοχείο. 

ii)  Τοποθετούμε κάτω από το δοχείο μια πηγή θερμότητας και αρχίζουμε να ζε-

σταίνουμε το αέριο. Για να μην κινηθεί το έμβολο, ρίχνουμε πάνω του αργά-αργά άμμο. Να υπολογιστεί 

η θερμοκρασία του αερίου, όταν έχουμε προσθέσει άμμο βάρους 120Ν. 

iii) Σταματάμε την προσθήκη άμμου, ενώ συνεχίζουμε να θερμαίνουμε το δοχείο. Το αποτέλεσμα είναι ο 

έμβολο να μετακινηθεί αργά – αργά προς τα πάνω. Να βρεθεί η θερμοκρασία του αερίου μετά από μετα-

τόπιση κατά Δh=10cm του εμβόλου. 

iv) Να παρασταθούν οι παραπάνω μεταβολές σε άξονες p-V, p-Τ και V-Τ. 

Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση pατ=105 Ρα. 

Απάντηση: 

i) Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο έμβολο, όπου �⃗�� 

η δύναμη από την ατμόσφαιρα και �⃗ η δύναμη από το αέριο. Από την ισορροπία του 

εμβόλου παίρνουμε: 

��⃗ = 0 → � = ��� + � →  �� = ���� + � → 

� = ��� +
�
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Όπου p1 η αρχική πίεση του αερίου. 

ii) Την στιγμή που έχουμε προσθέσει άμμο βάρους 50Ν, η πίεση του αερίου έχει αποκτήσει 

μια νέα τιμή, η οποία υπολογίζεται ξανά από την ισορροπία του εμβόλου: 
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Αλλά στη διάρκεια της θέρμανσης το έμβολο δεν μετακινήθηκε, άρα ο όγκος του αερίου δεν άλλαξε και 

η μεταβολή ήταν μια ισόχωρη θέρμανση, όπου Τ1=(273+33)Κ=306Κ, για την οποία ισχύει ο νόμος του 

Charles: 
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Άρα η τελική θερμοκρασία του αερίου είναι θ2=Τ2-273Κ=324Κ-273Κ=51°C. 
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iii) Μόλις σταματήσουμε την προσθήκη άμμου πάνω στο έμβολο, αυτό αρχίζει να μετακινείται αργά προς τα 

πάνω, οπότε στο εξής η πίεση του αερίου παραμένει σταθερή, έχοντας μια ισοβαρή θέρμανση, για την 

οποία ισχύει ο νόμος του Gay-Lussac: 
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 Άρα η τελική θερμοκρασία (σε °C) θα είναι: 

θ3=(405-273)°C=132°C. 

iv) Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρχικός όγκος του αερίου είναι V1=Α∙h=8.000cm3=8L και ο τελικός 

V3=Α∙(h+Δh)=10.000cm3=10L,  χαράσσουμε τις ζητούμενες γραφικές παραστάσεις, όπως παρακάτω. 

 

Σχόλιο: 

Αξίζει να τονισθεί ότι οι παραπάνω γραφικές παραστάσεις δεν σχε-

διάστηκαν με την αρχή των αξόνων να αντιστοιχεί στις τιμές (0,0). 

Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν οι περιοχές των τιμών που είχαμε… 

Γιατί σχεδιάσαμε έτσι τις γραφικές παραστάσεις; Γιατί αν επιλέγαμε 

για παράδειγμα να σχεδιάσουμε το τελευταίο γράφημα θέτοντας 

στην αρχή των αξόνων τις τιμές (0,0) θα παίρναμε το διπλανό διά-

γραμμα, μια εικόνα καθόλου…. Διαφωτιστική, πέρα από την αισθη-

τική πλευρά του διαγράμματος. 

dmargaris@gmail.com 

 


