
   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ                                                                                                                               3 – 1 - 2010  ΘΕΜΑ 1ο        (Μονάδες 25)  Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  1. 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)  2. Η μεταβολή ΑΒ ενός αερίου που παριστάνεται στο δι-πλανό διάγραμμα εσωτερικής ενέργειας − όγκου (U−V) είναι: 
α. ισόχωρη. 
β. ισοβαρής. 
γ. αδιαβατική. 
δ. ισόθερμη.   (Μονάδες 4)  3. Μια ποσότητα ιδανικού αερίου υπόκειται σε αντιστρεπτή μεταβολή. Η θερμότητα που απορροφά από το περιβάλλον είναι Q = 1600 J.  
α. Αν η μεταβολή είναι ισοβαρής, το αέριο παράγει έργο 1600 J. 
β. Αν η μεταβολή είναι ισόχωρη, η εσωτερική του ενέργεια ελαττώνεται κατά 1600 J.  
γ. Αν η μεταβολή είναι ισόθερμη, το αέριο παράγει έργο 1600 J. 
δ. Αν η μεταβολή είναι ισοβαρής, τότε η εσωτερική του ενέργεια μειώνεται κατά 1600 J.                                                                                                                                       (Μονάδες 4)  
4. Οι θεωρητικές τιμές του λόγου  Cγ CP

V
 συμπίπτουν με τις πειραματικές τιμές: 

α. σε όλα τα αέρια.                                       β. στα μονοατομικά και διατομικά. 
γ. μόνο στα μονοατομικά.                          δ. μόνο στα πολυατομικά.  (Μονάδες 4) 5. Σε μια θερμική μηχανή, η ενέργεια που δαπανάμε είναι: 

    U 

V 

A 

B 



α. η θερμότητα που αποβάλλεται στην ψυχρή δεξαμενή. 
β. η θερμότητα  που απορροφάται από τη θερμή δεξαμενή. 
γ. η εσωτερική ενέργεια του μέσου που υποβάλλεται στην κυκλική διεργασία.  
δ. η θερμότητα που απορροφάται από τη θερμή δεξαμενή  μείον τη θερμότητα που α-ποβάλλεται στην ψυχρή δεξαμενή.                                                                        (Μονάδες 4) 
  Β. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;  
α. Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου σε μια διεργασία Α → Β είναι διαφορετική για κάθε διαφορετικό τρόπο μετάβασης του αερίου από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β. 
β. Σε μια ισόχωρη αντιστρεπτή θέρμανση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου, όλο το ποσό θερμότητας που απορροφά το αέριο χρησιμοποιείται για την αύξηση της εσωτερι-κής του ενέργειας. 
γ. Κατά τη διάρκεια μιας αδιαβατικής ψύξης, το αέριο αποβάλλει ενέργεια στο περιβάλ-λον με τη μορφή θερμότητας. 
δ. Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος καθορίζει ότι η θερμότητα μεταφέρεται πάντα από τα θερμότερα σώματα προς τα ψυχρότερα, ενώ η αντίστροφη πορεία του φαινομένου είναι αδύνατη χωρίς τη δαπάνη ενέργειας. 
ε. Ο κύκλος Carnot αποτελείται από δύο αδιαβατικές και δύο ισόθερμες μεταβολές.                      (Μονάδες 5)                                                                                                           ΘΕΜΑ 2ο         (Μονάδες 25)  1. Μια κυκλική μεταβολή μιας ποσότητας ιδανικού αερίου αποτελείται από τις ακό-λουθες μεταβολές: Α→Β: ισοβαρής εκτόνωση Β→Γ: αδιαβατική ψύξη Γ→Δ: ισόθερμη συμπίεση Δ→Α: ισόχωρη θέρμανση Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τα πρόσημα των μεγεθών σε κάθε μεταβολή.  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΤ ΔV ΔΡ Q W ΔU 
A→B       
B→Γ       
Γ→Δ       
Δ→Α       

           (Μονάδες 9)  2. A. Να εφαρμόσετε τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο σε μια ισοβαρή αντιστρεπτή μετα-βολή και να αποδείξετε τη σχέση:   CP = CV + R .                                                 (Μονάδες 4)  
B. Να αποδείξετε ότι σε μια αδιαβατική μεταβολή ισχύει: T∙Vγ−1 = σταθερό.                                                                                                                                       (Μονάδες 4) 



3. Θερμική μηχανή Carnot χρησιμοποιεί ιδανικό αέριο. Με ποια από τις παρακάτω διαδικασίες θα αυξανόταν περισσότερο η απόδοση της μηχανής; 
α. Με ελάττωση κατά 60 Κ της θερμοκρασίας της ψυχρής δεξαμενής. 
β. Με αύξηση κατά 60 Κ της θερμοκρασίας της θερμής δεξαμενής. 
γ. Με αύξηση κατά 30 Κ της θερμοκρασίας της θερμής δεξαμενής και ελάττωση κατά     30 Κ της θερμοκρασίας της ψυχρής δεξαμενής.  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                          (Μονάδες 2) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                 (Μονάδες 6) 
  ΘΕΜΑ 3ο         (Μονάδες 25) 
 Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου μιας θερμικής μηχανής βρίσκεται αρχικά σε κατά-
σταση Α, πίεσης pA=3∙105 N

m2 , όγκου VΑ= 4∙10−3 m3, θερμοκρασίας TA = 300 Κ και 
υποβάλλεται στις παρακάτω διαδοχικές αντιστρεπτές μεταβολές:  Α→Β: Ισοβαρής εκτόνωση μέχρι διπλασιασμού του όγκου.  Β→Γ: Ισόχωρη μεταβολή μέχρι την αρχική θερμοκρασία.  Γ→Α: Ισόθερμη μεταβολή μέχρι την αρχική κατάσταση.  
 
α. Να σχεδιάσετε την κυκλική μεταβολή που εκτελεί το αέριο σε διάγραμμα p−V.                                                                         
                                                                                                                                      (Μονάδες 6) 
β. Να υπολογίσετε τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου σε κάθε επιμέρους μεταβολή. 
                                                                                                                                      (Μονάδες 6) 
γ. Να υπολογίσετε το ολικό έργο και τη θερμότητα που αποβάλλεται στο περιβάλλον  κατά τη διάρκεια της κυκλικής διεργασίας. 
                                                                                                                                      (Μονάδες 7) 
δ. Να υπολογίσετε την απόδοση του κύκλου. 
                                                                                                                                      (Μονάδες 6) 
Δίνεται:      ln2=0,7  , CV= 3R

2 . 
  ΘΕΜΑ 4ο         (Μονάδες 25)  
Ποσότητα n = 2

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

J
mol K ) βρίσκεται αρχικά σε κατάσταση 

θερμοδυναμικής ισορροπίας Α έχοντας όγκο 10−3 m3 και θερμοκρασία 400 Κ.Το αέριο εκτελεί κυκλική μεταβολή που αποτελείται από τις παρακάτω διαδοχικές αντιστρεπτές μεταβολές: Α→Β: ισοβαρής εκτόνωση μέχρι διπλασιασμού της απόλυτης θερμοκρασίας. 
Β→Γ: αδιαβατική μεταβολή μέχρι η πίεση να γίνει pΓ = p

32B . 
Γ→Δ: ισόθερμη συμπίεση μέχρι τον αρχικό όγκο. 



Δ→Α: ισόχωρη θέρμανση μέχρι την αρχική κατάσταση Α. Να υπολογίσετε: 
 
α. Τις τιμές του όγκου, της πίεσης και της θερμοκρασίας για κάθε κατάσταση Α, Β, Γ, Δ.  
                                                                                                                                      (Μονάδες 5) 
β. Το λόγο ΔU

ΔUA B


 της μεταβολής της εσωτερικής ενέργειας του αερίου κατά την 
ισοβαρή εκτόνωση προς τη μεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας κατά την ισόχωρη θέρμανση .                                                                                                                  (Μονάδες 4) 
 
γ. Το συντελεστή απόδοσης της θερμικής μηχανής.                                             (Μονάδες 6) 
 
δ. Το θεωρητικά μέγιστο συντελεστή απόδοσης της θερμικής μηχανής.           (Μονάδες 5) 
 
ε. Την ισχύ της μηχανής , αν εκτελεί 5  κύκλους/s.                                              (Μονάδες 5)                                                                     
Δίνεται:    ln2=0,7  , CP= 5R

2 . 
  ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ !!! 


