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4.Ποια περιγραφή χαρακτηρίζεται µικροσκοπική;
Είναι η περιγραφή που βασίζεται σε µικροσκοπικά µεγέθη όπως η ταχύτητα µορίων, η κινητική
ενέργεια των µορίων κ.λ.π. Τα µικροσκοπικά µεγέθη υπολογίζονται έµµεσα από τα µακροσκοπικά.
Τα µικροσκοπικά µεγέθη είναι αδύνατο να υπολογιστούν άµεσα λόγω του µεγάλου πλήθους των
µορίων.

5.Τί µελετά η κινητική θεωρία των αερίων;
Μελετά τις σχέσεις µεταξύ µικροσκοπικών και µακροσκοπικών µεταβλητών

6.Ποιες οι παραδοχές της κινητικής θεωρίας για το µοντέλο του
ιδανικού αερίου;
α. Στα µόρια δεν ασκούνται δυνάµεις παρά µόνο τη στιγµή της κρούσης µε άλλα µόρια καθώς και
µε τα τοιχώµατα του δοχείου στο οποίο περιέχονται.
β. Ο συνολικός όγκος των ίδιων των µορίων είναι αµελητέος σε σχέση µε τον όγκο του δοχείου στο
οποίο περιέχονται.
γ. Ο χρόνος που διαρκεί η κρούση µεταξύ µορίων ή µορίου και τοιχώµατος είναι αµελητέος σε
σχέση µε το χρόνο µεταξύ δύο συγκρούσεων του µορίου µε το ίδιο τοίχωµα.
δ. Μεταξύ δύο συγκρούσεων το µόριο κινείται ευθύγραµµα οµαλά.
ε. Οι κρούσεις των µορίων µεταξύ τους και µε τα τοιχώµατα είναι ελαστικές, δηλαδή χωρίς
απώλεια ενέργειας.

7. Τι είναι η κίνηση Brown;
Είναι η κίνηση την οποία αρχικά παρατήρησε ο Brown σε κόκκους γύρης οι οποίοι εκτελούσαν
αδιάκοπη κίνηση. Όπως ερµηνεύτηκε από τον Einstein, αυτή οφείλεται στο ότι οι κόκκοι δέχονται
διαρκώς βοµβαρδισµούς από τα µόρια του νερού που τους περιβάλλουν και τα οποία δεν προσπίπτουν
συµµετρικά από όλες τις κατευθύνσεις.

8. Πώς γίνεται η µικροσκοπική µελέτη των αερίων;
Συµβολισµός:
Όγκος κύβου µέσα στον οποίο κινούνται τα µόρια:
Συνολικός αριθµός µορίων µέσα στον κύβο:
Αριθµός Αvogadro:
Σταθερά του Boltzmann:
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Μάζα του κάθε µορίου: m
Nm
Πυκνότητα του αερίου:
ρ=

V

Όπως αποδεικνύεται η πίεση συνδέεται µε την πυκνότητα και το µέσο
1
p = ρυ 2
1 Nm 2
3
τετράγωνο της ταχύτητας µε τη σχέση: p =
υ (1)
3 V
Η καταστατική εξίσωση των αερίων γίνεται:
N
R
pV = nRT =
RT = N
T = NkT (2)
NA
NA
Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1) και
(2) έχουµε:

nR = Nk
1
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Nmυ 2 = NkT ⇒
mυ 2 = kT ⇒ mυ 2 = kT (3)
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Η σχέση αυτή εκφράζει τη µέση κινητική ενέργεια του
µορίου:

1
3
3
mυ 2 = kT ⇔ E K = kT
2
2
2

Από τη σχέση (3) έχουµε την «ενεργό ταχύτητα» :
υ εν = υ 2 =

3kT
m

9. Πώς ερµηνεύεται η εξάτµιση, η υγροποίηση και ο βρασµός µε
βάση την κινητική θεωρία των αερίων;
Εξάτµιση

Υγροποίηση

Βρασµός
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Τα µόρια του υγρού έχουν επαρκή κινητική ενέργεια για να «δραπετεύσουν»
από το υγρό και να γίνουν αέριο, τα µόρια του οποίου έχουν µεγαλύτερες
ταχύτητες. Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία, τόσο µεγαλύτερες είναι οι
ταχύτητες που αναπτύσσουν τα µόρια για να µεταβούν στην αέρια φάση και
έτσι επιταχύνεται η εξάτµιση.
Εάν δεν αποµακρύνονται οι ατµοί που δηµιουργούνται από ένα υγρό που
εξατµίζεται, τότε µερικά από τα µόρια του υπερκείµενου αερίου κινούµενα
εισχωρούν στο υγρό και δεσµεύονται. Σε ορισµένες συνθήκες επιτυγχάνεται
δυναµική ισορροπία, όπου όσα µόρια εξατµίζονται σε ορισµένο χρόνο, τόσα
υγροποιούνται. Και πάλι, όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία, τόσο λιγότερη
είναι η ποσότητα υγρού στην ισορροπία. Οι ατµοί του υγρού τότε λέγονται
κορεσµένοι.
Εάν θερµανθεί ένα υγρό στο σηµείο ζέσεως, τότε αποκτούν µεγάλες
ταχύτητες όχι µόνο τα µόρια κοντά στην επιφάνεια του υγρού, αλλά σε όλη τη
µάζα
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