ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΟΡΜΗ
 Όηακ ζε έκα ζύζηεμα ζςμάηςκ αζθμύκηαη δοκάμεηξ πμο πνμένπμκηαη
απμθιεηζηηθά από ηα ζώμαηα πμο απμηειμύκ ημ ζύζηεμα, μη δοκάμεηξ
αοηέξ μκμμάδμκηαη εζωηεοικέπ.

 Όηακ μη δοκάμεηξ πνμένπμκηαη από ζώμαηα εθηόξ ημο ζοζηήμαημξ,
μκμμάδμκηαη ενωηεοικέπ.

 Έκα ζύζηεμα ζςμάηςκ μκμμάδεηαη μξμωμέμξ, όηακ δεκ αζθμύκηαη
ελςηενηθέξ δοκάμεηξ ή ακ αζθμύκηαη ε ζοκηζηαμέκε ημοξ είκαη ίζε με
μεδέκ.



p  m  , μνμή εκόξ ζώμαημξ

Γίκαη διαμρζμαηικό μέγεθξπ με θαηεύζοκζε αοηή ηεξ ηαπύηεηαξ θαη
μεηνηέηαη ζε kg  m / sec .
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, Γεκηθεομέκε ζπέζε 2μο κόμμο Νεύηςκα.
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Η παναπάκς ζπέζε μαξ δίκεη ελάνηεζε ηεξ ζοκηζηαμέκεξ δύκαμεξ ζε
έκα ζώμα με ηε μεηαβμιή ηεξ μνμήξ. Δηαπηζηώκμομε όηη γηα κα
μεηαβιεζεί ε μνμή εκόξ ζώμαημξ απαηηείηαη δύκαμε

 Αοςή διαηήοηζηπ ηηπ Οομήπ (Α.Δ.Ο.)
Η ζρμξλική ξομή εκόξ μξμωμέμξρ ζοζηήμαημξ παναμέκεη ζηαθεοή,
δειαδή :
p ( )  p ()

 Γίδη κοξύζεωμ
ημείωζη: ε όια ηα είδε ηςκ θνμύζεςκ δηαηενείηαη ε μιηθή μνμή
ημο ζοζηήμαημξ ηςκ ζςμάηςκ πμο παίνκμοκ μένμξ ζηεκ θνμύζε.
Α. Γλαζηική κοξύζη
Η ζοκμιηθή θηκεηηθή εκένγεηα ηςκ ζςμάηςκ πνηκ ηεκ θνμύζε ηζμύηαη

ά
με αοηήκ μεηά ηεκ θνμύζε, δειαδή: E
( )  E ( )
Β. Αμελαζηική κοξύζη
Η ζοκμιηθή θηκεηηθή εκένγεηα ηςκ ζςμάηςκ πνηκ ηεκ θνμύζε είκαη
μεγαιύηενε αοηήξ μεηά ηεκ θνμύζε. Η εκένγεηα πμο πάκεηαη γίκεηαη
ζενμόηεηα. Δειαδή ηζπύεη :

ά
E
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Γ. Πλαζηική κοξύζη
Γίκαη ε θνμύζε ζηεκ μπμία ηα ζώμαηα μεηά ηεκ θνμύζε θηκμύκηαη ςξ
έκα ζώμα (ζοζζςμάηςμα), με θμηκή ηαπύηεηα. Καη ζηεκ πιαζηηθή
θνμύζε, όπςξ ζηεκ ακειαζηηθή, δε δηαηενείηαη ε θηκεηηθή εκένγεηα

ά
ημο ζοζηήμαημξ, δειαδή : E
( )  E ( )

ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΘΓΩΡΙΑ ΣΩΝ ΑΓΡΙΩΝ
Νόμξι Αεοίωμ
Νόμξπ Ιζόςωοηπ Μεηαβξλήπ
(Νόμξπ Gay-Lussac)

Νόμξπ Ιζξβαοξύπ Μεηαβξλήπ
(Νόμξπ Charles)

P
= ζηαζ.
T

V
= ζηαζ.
T

Νόμξπ Ιζόθεομηπ Μεηαβξλήπ
Νόμξπ Αδιαβαηικήπ Μεηαβξλήπ
(Νόμξπ Boyle-Marriote)
(Νόμξπ Poisson)
ΡV=ζηαζ.
PVγ =ζηαζ.
Καηαζηαηική Γνίζωζη ηωμ Αεοίωμ
PV = nRT

-

PV =

mo
RT
M

-

P=


M

RT

όπμο:
n : μ ανηζμόξ ηςκ mole, n=m/MB, n=N/NA
ΝΑ : μ ανηζμόξ ημο Avogadro 6,023·1023 πμο είκαη μ ανηζμόξ ηςκ μμνίςκ
ζε έκα mol μοζίαξ
R : ε παγθόζμηα ζηαζενά ηςκ αενίςκ με ηημή 8,3144 J . mol-1 . Κ-1
ρμδραζηικόπ Νόμξπ Αεοίωμ
PV
= ζηαζ.
T

Κιμηηική Θεωοία ηωμ Αεοίωμ
Η θηκεηηθή ζεςνία ηςκ αενίςκ πνμζπαζεί κα εκώζεη ηεκ
μαθνμζθμπηθή πενηγναθή ηςκ αενίςκ (μεγέζε Ρ, V, Σ) με ηεκ
μηθνμζθμπηθή πενηγναθή ημο, δειαδή με ηεκ θίκεζε ηςκ μμνίςκ
ημο. To δεημύμεκμ είκαη κα βνεζμύκ ζπέζεηξ πμο κα δίκμοκ
μαθνμζθμπηθά μεγέζε, όπςξ πίεζε θαη ζενμμθναζία, ζοκανηήζεη
'μηθνμζθμπηθώκ' μεγεζώκ, όπςξ ε ηαπύηεηα ηςκ μμνίςκ ημο
αενίμο, ημ πιήζμξ ημοξ, ε μάδα ημοξ...
To μξμηέλξ ηξρ Ιδαμικξύ Αεοίξρ πενηιαμβάκεη ηηξ παναδμπέξ:
i. Σα μόνηα είκαη ειαζηηθέξ ζεμεηαθέξ ζθαίνεξ.
ii. ηηξ θνμύζεηξ ημοξ ηζπύμοκ μη ανπέξ ηεξ θιαζηθήξ θοζηθήξ
(ανπή δηαηήνεζεξ μνμήξ, εκένγεηαξ...).
iii. Oη θνμύζεηξ ηςκ μμνίςκ μεηαλύ ημοξ θαζώξ θαη με ηα
ημηπώμαηα ηςκ δμπείςκ πμο ηα πενηέπμοκ είκαη ειαζηηθέξ.
iv. H δηάνθεηα ηεξ θνμύζεξ είκαη αμειεηέα ζε ζπέζε με ημ πνμκηθό
δηάζηεμα μεηαλύ ηςκ θνμύζεςκ.
κ. Δοκάμεηξ αζθμύκηαη ζηα μόνηα μόκμ ζημ πνμκηθό δηάζηεμα ηεξ
ζύγθνμοζεξ, μπόηε ε θίκεζε ηςκ μμνίςκ μεηαλύ δύμ δηαδμπηθώκ
θνμύζεςκ είκαη εοζύγναμμε μμαιή.
vi. Σα μόνηα βνίζθμκηαη ζε δηανθή θίκεζε.
vii. Ο όγθμξ πμο θαηαιαμβάκεη ε μάδα ηςκ μμνίςκ είκαη αμειεηέμξ
ζε ζπέζε με ημκ όγθμ ημο δμπείμο πμο ηα πενηέπεη.
viii. To πιήζμξ ηςκ μμνίςκ είκαη πμιύ μεγάιμ.
ix. H θηκεηηθή εκένγεηα θαηακέμεηαη ελίζμο ζε όιεξ ηηξ δοκαηέξ
θηκήζεηξ ηςκ μμνίςκ.

Με βάζε ηηξ ανπέξ αοηέξ:
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: ε μέζε ηημή ηςκ ηεηναγώκςκ ηςκ ηαποηήηςκ ηςκ μμνίςκ
: ε ποθκόηεηα ημο αενίμο
: μ ανηζμόξ ηςκ μμνίςκ ημο αενίμο
: ε μάδα εκόξ μμνίμο ημο αενίμο

Η εκενγόξ ηαπύηεηα (root mean square speed)
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Η μέζε Κηκεηηθή Γκένγεηα ηςκ μμνίςκ
K

1
3
m 2  kT
2
2

ηηξ παναπάκς ζπέζεηξ:
k = 1,38 . 10 -23 J . K -1 : Η ζηαζενά ημο Boltzmann,
με k = R/NA

ΘΓΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ
Αμηιζηοεπηή Μεηαβξλή (Reversible change)
Μία μεηαβμιή ιέγεηαη ακηηζηνεπηή όηακ γίκεηαη (οπμηίζεηαη) ηόζμ
ανγά ώζηε θάζε εκδηάμεζε θαηάζηαζε κα είκαη θαηάζηαζε
ζενμμδοκαμηθήξ ηζμννμπίαξ.
Η ακηηζηνεπηή μεηαβμιή ζημ δηάγναμμα P-V πανηζηάκεηαη από μία
ζοκεπή θαμπύιε γναμμή.

Μη αμηιζηοεπηή μεηαβξλή
Μία με ακαζηνεπηή μεηαβμιή είκαη αοηή πμο ημ ζύζηεμα
μεηαβαίκεη απόημμα (γνήγμνα) από ηεκ μία θαηάζηαζε ζηεκ άιιε
θαη δεκ πνμιαβαίκεη έηζη κα πενάζεη από δηαδμπηθέξ θαηαζηάζεηξ
ηζμννμπίαξ. Μία ηέημηα μεηαβμιή πανηζηάκεηαη από δύμ ζεμεία ζημ
δηάγναμμα P-V.
Παναδείγμαηα με ακηηζηνεπηώκ μεηαβμιώκ είκαη ε απόημμε
εθηόκςζε αενίμο, ε μεηαθμνά ζενμόηεηαξ από ημ ζενμό ζημ
ροπνό ζώμα, ε ειεύζενε εθηόκςζε αενίμο (όηακ βγάδμομε έκα
δηάθναγμα), θηι. Οη πενηζζόηενεξ μεηαβμιέξ ζηεκ θύζε είκαη με
ακηηζηνεπηέξ, μία θαιή πνμζέγγηζε όμςξ είκαη αοηέξ πμο γίκμκηαη
ανγά θαη ζηηξ μπμίεξ μη ηνηβέξ είκαη αμειεηέεξ.

Γιδικέπ θεομόηηηεπ Αεοίωμ
CP = CV + R
Cp : Γηδηθή γναμμμμμνηαθή ζενμόηεηα οπό ζηαζενή πίεζε
CV: Γηδηθή γναμμμμμνηαθή ζενμόηεηα οπό ζηαζενό όγθμ
ηζπύεη:
γ = Cp/CV
CP = 5R/2 (γηα μμκμαημμηθό αένημ)
CV = 3R/2 (γηα μμκμαημμηθό αένημ)
CP = γR/(γ-1)
CV = R/(γ-1)
Γζωηεοική Γμέογεια Αεοίξρ (Internal Energy)
U

3
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(γηα μμκμαημμηθό αένημ)

U = n Cv T
Μεηαβξλή Γζωηεοικήπ Γμέογειαπ
ΔU = n Cv ΔT
Α' Νόμξπ ηηπ Θεομξδρμαμικήπ
Q = ΔU + W
Q : ζενμόηεηα πμο απμννμθάηαη (> 0) ή απμβάιιεηαη (< 0) από
ημ αένημ
ΔU : μεηαβμιή ηεξ εζςηενηθήξ εκένγεηαξ ημο αενίμο
W : ένγμ πμο γίκεηαη από ημ αένημ (> 0) ή γίκεηαη ζημ αένημ (<
0)

Κρκλική μεηαβξλή
Γίκαη ε μεηαβμιή πμο ε ηειηθή θαηάζηαζε ζομπίπηεη με ηεκ
ανπηθή. ε θάζε δηάγναμμα μία ηέημηα μεηαβμιή είκαη μία θιεηζηή
θαμπύιε. ε αοηή ηζπύμοκ:
 Γπεηδή ε ζοκμιηθή μεηαβμιή ηεξ ζενμμθναζίαξ είκαη ΔΣ = 0
ζα είκαη θαη ΔU = nCVΔT = 0.
 Από ημκ Α' ζενμμδοκαμηθό κόμμ έπεηαη: Q = W. Δειαδή ε
πμζόηεηα ηεξ ζενμόηεηαξ πμο ζοκμιηθά δίκεηαη ζημ αένημ (ή
αθαηνείηαη από αοηό) ηζμύηαη με ημ ένγμ πμο πανάγεη ή δαπακά
ημ αένημ.
 To ένγμ ζηεκ θοθιηθή μεηαβμιή είκαη πάκηα ημ εμβαδόκ πμο
μνίδεη ε θιεηζηή θαμπύιε ζημ δηάγναμμα P-V θαη είκαη ζεηηθό
όηακ ε θαμπύιε είκαη δεληόζηνμθε θαη ανκεηηθό όηακ ε
θαμπύιε είκαη ανηζηενόζηνμθε.

Θεομικέπ Μηςαμέπ
Θενμηθή μεπακή είκαη μία δηάηαλε
πμο μεηαηνέπεη ηεκ ζενμόηεηα ζε
(πνήζημμ) ένγμ, πνεζημμπμηώκηαξ ηεκ
θοθιηθή μεηαβμιή εκόξ αενίμο.

To αένημ απμννμθά εκένγεηα Q1 (Qh) από ηεκ ζενμή δελαμεκή
ζενμμθναζίαξ Σ1 ζε μηα ή πενηζζόηενεξ ακηηζηνεπηέξ μεηαβμιέξ,
θαη απμδίδεη ζενμόηεηα Q2 (Qc) ζηεκ ροπνή δελαμεκή
ζενμμθναζίαξ Σ2 < Σ1, (ζε μηα ή πενηζζόηενεξ ακηηζηνεπηέξ
μεηαβμιέξ). Η μεπακή απμδίδεη επίζεξ ένγμ W = Q1 - | Q2 |
ρμηελεζηήπ απόδξζηπ θεομικήπ μηςαμήπ
e

Q
W Q1  Q2

 1 2
Q1
Q1
Q1

Πάκηα ηζπύεη e > 1

Κύκλξπ Carnot
Απμηειείηαη από:
ΑΒ : ηζόζενμε εθηόκςζε ζε ζενμμθναζία Σ1 (Th) ζηεκ μπμία ημ
αένημ απμννμθά ζενμόηεηα Q1.
ΒΓ : αδηαβαηηθή εθηόκςζε μέπνη ηε ζενμμθναζία Σ2 (Σc).
ΓΔ
: ηζόζενμε ζομπίεζε ζηεκ μπμία ημ αένημ απμβάιιεη
ζενμόηεηα Q2 (< 0).
ΔΑ : αδηαβαηηθή ζομπίεζε μέπνη ηεκ ανπηθή θαηάζηαζε A.
P

V
0 ζοκηειεζηήξ απόδμζεξ ec ημο θύθιμο ημο Carnot απμδεηθκύεηαη
όηη είκαη μ μέγηζημξ από θάζε ζενμηθή μεπακή πμο ενγάδεηαη
μεηαλύ ηςκ δύμ ζενμμθναζηώκ Σ1 θαη Σ2.

ημ θύθιμ Carnot ηζπύεη:

Q2
Q1



T2
άνα:
T1

Απόδξζη κύκλξρ Carnot
ec  1 

T2
T1

ΚINHΓΙ Γ ΗΛΓΚΣΡΙΚΟ ΠΓΔΙΟ ΔΤΝΑΜΓΩΝ
Ηλεκηοική Δρμαμική Γμέογεια
Η ειεθηνηθή δοκαμηθή εκένγεηα ημο ζοζηήμαημξ δύμ ζεμεηαθώκ θμνηίςκ
q1 θαη q2 πμο απέπμοκ απόζηαζε r δίκεηαη από ημκ ηύπμ
U k

q1q2
r

θαη ηζμύηαη με ημ ένγμ ηεξ δύκαμεξ ημο πεδίμο πμο αζθείηαη ζημ έκα απ’
ηα δύμ θμνηία, όηακ μεηαθένεηαη από ηεκ ανπηθή ημο ζέζε ζημ άπεηνμ,
με ημ άιιμ θμνηίμ αθίκεημ.
Γηα περιζζόηερα από δύο θορηία, ε μιηθή δοκαμηθή εκένγεηα ημο
ζοζηήμαημξ είκαη ίζε με ημ άζνμηζμα ηςκ ειεθηνηθώκ δοκαμηθώκ
εκενγεηώκ όιςκ ηςκ δοκαηώκ ζοκδοαζμώκ ηςκ θμνηίςκ ακά δύμ.

Αοςή ηηπ αμεναοηηζίαπ ηωμ κιμήζεωμ
Όηακ έκα θηκεηό μεηέπεη δύμ ή πενηζζμηένςκ θηκήζεςκ, ηόηε αοηέξ
γίκμκηαη ακελάνηεηα ε μία από ηεκ άιιε θαη ε ζοκμιηθή μεηαηόπηζε μεηά
από πνόκμ t είκαη ίδηα είηε αοηέξ γίκμκηαη ηαοηόπνμκα γηα πνόκμ t είηε
δηαδμπηθά γηα ημκ ίδημ πνόκμ t ε θαζεμία.

Βξλή ζηξ ξμξγεμέπ ηλεκηοικό πεδίξ
ημ μμμγεκέξ πεδίμ οπμιμγίδμομε ηεκ επηηάποκζε α ημο ζςμαηηδίμο με
ημκ δεύηενμ κόμμ ημο Νεύηςκα θαη μεηά εθανμόδμομε ακάιμγμοξ
ηύπμοξ με ημ βανοηηθό πεδίμ.
a

F qE qV


m
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όπμο Γ ε έκηαζε ημο πεδίμο, V ε δηαθμνά δοκαμηθμύ θαη  ε απόζηαζε
ηςκ μπιηζμώκ ημο ποθκςηή
Γπίζεξ ακαιύμομε ηεκ ηαπύηεηα ο ημο ζςμαηηδίμο ζε μία ζοκηζηώζα
θάζεηε θαη μία πανάιιειε με ηηξ γναμμέξ ημο πεδίμο.

Παοάλληλα ζηιπ γοαμμέπ ηξρ πεδίξρ
Γπηηαποκόμεκε ή επηβναδοκόμεκε θίκεζε
ο=ο0 ± αt
x=xo + ομt ±

1 2
αt
2

Κάθεηα ζηιπ γοαμμέπ ηξρ πεδίξρ
οκδοαζμόξ επηηαποκόμεκεξ θίκεζεξ πςνίξ ανπηθή ηαπύηεηα θαη
εοζύγναμμεξ μμαιήξ με ηαπύηεηα ομx =ομ

x΄x: οx = ομ
x = ομt
y΄y: οy = αt
y=

1 2
αt
2

d

,+ + + + + + + + + + + + + +
+++
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Χνόκμξ παναμμκήξ ζημ πεδίμ : t = L/ομ
1 qV  L 
Απόθιηζε από ηεκ ανπηθή δηεύζοκζε ζηεκ έλμδμ : y =
 
2 dm  o 
2

 qV L 
Σαπύηεηα ελόδμο από ημ πεδίμ : ο =   
 , εθθ =
 d m 
1 qV 2
x (Παναβμιηθή ηνμπηά)
Γλίζςζε ηνμπηάξ : y 
2 d mo2
2
o

2

qV L
d m 

Με γωμία θ ωπ ποξπ ηιπ γοαμμέπ ηξρ πεδίξρ
οκδοαζμόξ επηηαποκόμεκεξ θίκεζεξ (+) ή επηβναδοκόμεκεξ (-) με
ανπηθή ηαπύηεηα οoy θαη εοζύγναμμεξ μμαιήξ με ηαπύηεηα οox
x΄x: οx = ομx
x = xμ + ομxt
y΄y: οο = οoy ± gt
y = yo + οoy ± gt

1 2
gt
2

Κίμηζη ζε αμξμξιξγεμέπ Ηλεκηοικό Πεδίξ
Γεκηθά ημ ένγμ ηεξ δύκαμεξ ημο πεδίμο γηα μεηαθίκεζε θμνηίμο q από
έκα ζεμείμ Α ζε έκα Β είκαη:
WΑ→Β = q (VA-VB)
Σα πνμβιήμαηα αοηά ακηημεηςπίδμκηαη με ηεκ δηαηήνεζε ηεξ μεπακηθήξ
εκένγεηαξ ακ είκαη δοκαηό.

