
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ                                                                                                                               07-11-2010  ΘΕΜΑ 1ο        (Μονάδες 25)  A.  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  1. Η αντιστρεπτή θερμοδυναμική μεταβολή ΑΒ που 
παρουσιάζεται στο διάγραμμα πίεσης – όγκου  του σχήματος περιγράφει:  
α. ισόθερμη εκτόνωση.  
β. ισόχωρη ψύξη.  
γ. ισοβαρή συμπίεση.  
δ. ισόχωρη θέρμανση.                                                                                                                                                                                                                                      (Μονάδες 4)                                                          2.    Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου καταλαμβάνει όγκο V. Διπλασιάζουμε την 
πίεση του αερίου και ταυτόχρονα τετραπλασιάζουμε την απόλυτη θερμοκρασία του. Ο όγκος του αερίου γίνεται: 
α. 2

V                     β. 2V                       γ. 4
V                          δ. 4V 

      (Μονάδες 4)  3.    Η μέση μεταφορική κινητική ενέργεια ( Κ ) των μορίων ενός ιδανικού αερίου: 
α. εξαρτάται από τη μάζα κάθε μορίου του αερίου. 
β. είναι ανάλογη του πλήθους Ν των μορίων του αερίου. 
γ. είναι ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας του αερίου. 
δ. εξαρτάται από την πίεση του αερίου.                                                                 (Μονάδες 4) 
  4. Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται η μεταβολή που εκτελεί ένα θερμοδυναμικό σύστημα, μεταβαίνοντας από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένη;  
α. Στις καταστάσεις Α και Β το σύστημα είναι σε θερμοδυναμική ισορροπία.  
β. Η μεταβολή Α→Β είναι αντιστρεπτή.   
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γ. Το έργο του αερίου δε μπορεί να υπολογιστεί από το διάγραμμα P-V.  
δ. Η μεταβολή Α→Β είναι μη αντιστρεπτή.                                                          (Μονάδες 4)  5. Η εσωτερική ενέργεια ενός ιδανικού αερίου : 
α. οφείλεται στις κινήσεις και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων του.  
β. οφείλεται μόνο στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων του.  
γ. είναι ίση με το άθροισμα των κινητικών ενεργειών των μορίων του.  
δ. είναι ίση με το άθροισμα των δυναμικών ενεργειών αλληλεπίδρασης των μορίων του.                                                                                                                             (Μονάδες 4)  Β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;  
 
α. Σύμφωνα με το νόμο του Charles , όταν V=σταθ. , τότε P

T = σταθ. 
β. Αν τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερμοκρασία δεδομένης ποσότητας ιδανικού αερίου , η ενεργός του ταχύτητα διπλασιάζεται.  
γ. Ένα θερμοδυναμικό σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, όταν οι θερμοδυναμικές μεταβλητές που το περιγράφουν διατηρούνται σταθερές με τον χρόνο σε όλη την έκταση του αερίου. 
 δ. Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου σε μια μεταβολή Α → Β είναι διαφορετική για κάθε διαφορετικό τρόπο μετάβασης του αερίου από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β.  
ε. Η θερμότητα Q που ανταλλάσει ένα ιδανικό αέριο με το περιβάλλον του είναι θετική , όταν εκφράζει μεταφορά ενέργειας από το αέριο στο περιβάλλον.  
                                                                                                                                      (Μονάδες 5)   ΘΕΜΑ 2ο         (Μονάδες 25)  1.   Διαθέτουμε δύο δοχεία  Α και Β ίσου όγκου. Το δοχείο Α περιέχει ήλιο  ( MrHe = 4 ) 
και το δοχείο Β περιέχει ίσο αριθμό μορίων νέου ( MrNe = 20 ). Αν τα δύο ιδανικά αέρια 
βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία: 
 
α. η ενεργός ταχύτητα των μορίων του Νe είναι μεγαλύτερη από την ενεργό ταχύτητα των μορίων του Ηe.  
β. η ενεργός ταχύτητα των μορίων του Νe είναι μικρότερη από την ενεργό ταχύτητα των μορίων του Ηe.     



γ. η ενεργός ταχύτητα των μορίων του Νe είναι ίση με την ενεργό ταχύτητα των μορίων του Ηe.  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                          (Μονάδες 2) 
 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                 (Μονάδες 5) 
 
 2.   Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνονται δύο ισόχωρες 
μεταβολές ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου.Για ποια από τις δύο αυτές μεταβολές ο όγκος του αερίου είναι μεγαλύτερος;                                                             (Μονάδες 2)  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.            (Μονάδες 6)    3.   Ιδανικό μονοατομικό αέριο συμπιέζεται ισόθερμα στο μισό του αρχικού του όγκου.  
 
Α. Η πίεση του αερίου: 
α. διπλασιάζεται.                   β. υποδιπλασιάζεται.                   γ. παραμένει σταθερή.   Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                          (Μονάδες 2)  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                 (Μονάδες 3) 
 
Β. Η μέση κινητική ενέργεια των ατόμων του αερίου:  
α. διπλασιάζεται                     β. υποδιπλασιάζεται                   γ. παραμένει σταθερή.  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                          (Μονάδες 2) 
 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                 (Μονάδες 3)   ΘΕΜΑ 3ο         (Μονάδες 25) 
 
Α. Kατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο με εμβαδόν διατομής Α=0,01 m2 κλείνεται στο πάνω μέρος του με έμβολο βάρους w= 200 Ν , το οποίο μπορεί να μετακινείται ελεύθερα χωρίς 
τριβές. Στο δοχείο περιέχονται n= 3

R mol ιδανικού αερίου (όπου R η παγκόσμια σταθερά 
των ιδανικών αερίων σε  

J
mol K )  σε θερμοκρασία θ = 127οC και το έμβολο ισορροπεί σε 

ύψος h πάνω από τη βάση του κυλίνδρου. Η ατμοσφαιρική πίεση είναι patm = 105 N
m2 . 

 
α. Να υπολογίσετε την πίεση του αερίου.                                                                                                                                                                                                     (Μονάδες 6) 
β. Να υπολογίσετε το ύψος h του εμβόλου.                                                                                                                                       (Μονάδες 7) 



Β. Κάποια στιγμή το αέριο ψύχεται πολύ αργά στους −73 οC με αποτέλεσμα το έμβολο να μετακινηθεί και να ισορροπήσει σε νέα θέση. 
 
α. Να υπολογίσετε πόσο μετακινήθηκε το έμβολο.  
                                                                                                                                      (Μονάδες 6) 
β. Να υπολογίσετε  την κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης του συνόλου των μορίων του ιδανικού αερίου στη νέα θέση ισορροπίας.                                       
                                                                                                                                      (Μονάδες 6) ΘΕΜΑ 4ο         (Μονάδες 25)  
Μια ποσότητα n = 2

R  mol ιδανικού αερίου (όπου R η παγκόσμια σταθερά των ιδανικών 
αερίων σε  

J
mol K ) βρίσκονται σε θερμοκρασία θ1 = 27° C και πίεση P1 =105 N/m2 , 

(κατάσταση Α). Το αέριο υπόκειται στις παρακάτω διαδοχικές μεταβολές: Α→Β: ισόχωρη θέρμανση μέχρι η θερμοκρασία του να γίνει ίση με θ2 = 177° C.  Β→Γ : ισόθερμη εκτόνωση μέχρι υποδιπλασιασμού της πίεσης.  Γ→Δ : ισοβαρή συμπίεση μέχρι να αποκτήσει την αρχική του θερμοκρασία.  Δ→Α: ισόθερμη συμπίεση μέχρι την αρχική του κατάσταση. 
 
α. Να γράψετε τους νόμους που ισχύουν στις παραπάνω μεταβολές.            
                                                                                                                                      (Μονάδες 4) 
β. Να υπολογίσετε τις τιμές του όγκου, της πίεσης και της θερμοκρασίας για κάθε κατάσταση Α, Β, Γ, Δ.                                                                                               
                                                                                                                                      (Μονάδες 6) 
γ. Να απεικονίσετε τις μεταβολές αυτές σε διαγράμματα P − V, V − Τ και P – Τ, σε βαθμολογημένους άξονες.           
                                                                                                                           (Μονάδες 5) 
δ. Να υπολογίσετε τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου στις  μεταβολές                      Α→Β, Β→Γ και Γ→Δ.                                                                                                          
                                                                                                                                      (Μονάδες 5) 
ε. Να υπολογίσετε το πηλίκο Α

Δ
εν
εν

υ
υ  ,των ενεργών ταχυτήτων των μορίων του αερίου 

στις καταστάσεις Α και Δ.                                                                                         (Μονάδες 5) 
    Καλή Επιτυχία!!!    
 

 


