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Θέμα 1ο
Στις ερωτήσεις Α.1 – Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση
Α.1.

Σε µια αντιστρεπτή διεργασία ένα θερµοδυναµικό σύστηµα απορροφά
θερµότητα Q=+1500 J και αποδίδει στο περιβάλλον έργο ίσο µε W=+1000 J.
Η εσωτερική ενέργεια του συστήµατος :
α. αυξάνεται κατά 500 J .
β. αυξάνεται κατά 2500 J .
γ. µειώνεται κατά 500 J .
δ. µειώνεται κατά 2500 J .
Α.2.

Κατά την αδιαβατική αντιστρεπτή µεταβολή ενός ιδανικού αερίου, η πίεση του
αερίου αυξάνεται. Στην περίπτωση αυτή
α. η θερµοκρασία του αερίου ελαττώνεται.
β. ο όγκος του αερίου αυξάνεται.
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γ. η εσωτερική ενέργεια του αερίου ελαττώνεται. δ. η εσωτερική ενέργεια του
αερίου αυξάνεται.
δ. η εσωτερική ενέργεια του αερίου αυξάνεται.

Α.3.

Ορισµένη µάζα ιδανικού αερίου εκτονώνεται αντιστρεπτά από την κατάσταση
Α στην κατάσταση Β, ακολουθώντας τις διαδροµές (1) και (2). Για τα έργα W1
και W2 που παράγει το αέριο κατά τις διαδροµές (1) και (2), αντίστοιχα, ισχύει
η σχέση

α W1. = W2.
β.W1 >W2
γ. W1< W2
δ.W1 =-W2

Α.4. Θερµική µηχανή είναι µία διάταξη η οποία µετατρέπει την θερµότητα:

α. σε χηµική ενέργεια
β. σε φωτεινή ενέργεια
γ. σε ηλεκτρική ενέργεια
δ. σε µηχανική ενέργεια

Μονάδες 4x5=20
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Α.5 Σημειώστε με (Σ) κάθε σωστή πρόταση και με (Λ) κάθε λανθασμένη
πρόταση.

i. Σε µια θερµική µηχανή , η ενέργεια που δαπανάµε είναι η θερµότητα µε την

οποία τροφοδοτούµε τη µηχανή.
ii. Ένα σύστηµα που βρίσκεται σε υψηλότερη θερµοκρασία από ένα άλλο έχει
περισσότερη θερµότητα.
iii. Μονάδα µέτρησης της ειδικής γραµµοµοριακής θερµότητας υπό σταθερό
όγκο στο S.I είναι το
J/m3

iv. Στην ισοβαρή µεταβολή δεν παράγεται έργο.
v. Το έργο που παράγει ένα αέριο εκφράζει την ενέργεια που ανταλλάσσει το
αέριο µε το περιβάλλον του και είναι ανεξάρτητο της µεταβολής του
αερίου µεταξύ δύο καταστάσεων.

Μονάδες 5x1=5

Θέμα 2ο
Β.1.

3

Φυσική Προσανατολισµου Β’ Λυκείου

(Μοvάδες :2+6=8)

Β.2.

Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου υποβάλλεται στις εξής διαδοχικές
αντιστρεπτές µεταβολές:
A B : ισοβαρής θέρµανση από θερµοκρασία Το σε θερµοκρασία 4Το .
B Γ : αδιαβατική εκτόνωση µέχρι την αρχική θερµοκρασία Το.

α. Να σχεδιάσετε τις δύο µεταβολές στο ίδιο διάγραµµα p-V.
β. Το έργο του αερίου κατά τη διάρκεια της ισοβαρούς µεταβολής A B είναι :
i.

µεγαλύτερο από το έργο της αδιαβατικής BΓ .

ii. µικρότερο από το έργο της αδιαβατικής BΓ .
iii. Ίσο µε το έργο της αδιαβατικής BΓ .
Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μοvάδες :5+2+2=9)
Β.3.

α. Να εξηγήσετε γιατί κατά την αδιαβατική εκτόνωση µιας ποσότητας ιδανικού
αερίου, η θερµοκρασία του αερίου ελαττώνεται.
β. Στο διάγραµµα p-V (πίεσης-όγκου) του σχήµατος αποδίδονται δύο ισοβαρείς
αντιστρεπτές µεταβολές ΑΒ και ΓΔ ορισµένης ποσότητα ιδανικού αερίου,
µεταξύ των ιδίων ισόθερµων Τ1 και Τ2 όπου Τ2 > Τ1.
Να αποδείξετε ότι το έργο που παράγει το αέριο στις δύο περιπτώσεις είναι το
ίδιο.
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γ. Ορισµένη ποσότητα ενός ιδανικού αερίου µεταβαίνει αντιστρεπτά από την
κατάσταση Α στην κατάσταση Β µε τρεις τρόπους:
α) Με µια ισοβαρή εκτόνωση και στη συνέχεια µια ισόχωρη ψύξη (µεταβολή
ΑΓΒ).
β) Με µια ισόθερµη εκτόνωση (µεταβολή ΑΒ) και
γ) Με µια ισόχωρη ψύξη και στη συνέχεια µια ισοβαρή εκτόνωση (µεταβολή
ΑΔΒ).
Να αποδείξετε ότι για τα ποσά θερµότητας που ανταλλάσσει το αέριο µε το
περιβάλλον του ισχύει η σχέση : QAΓB > QAB > QΑΔB

(Μοvάδες :2+3+3=8)

Θέμα 3ο

1/R mol ιδανικού µονοατοµικού αερίου βρίσκονται σε κατάσταση
θερµοδυναµικής ισορροπίας Α µε ΡΑ= 105 N/m2 και VA= 2·10-3 m3. Το
αέριο υπόκειται τις παρακάτω αντιστρεπτές µεταβολές:
1. Ισοβαρή εκτόνωση ΑΒ σε όγκο VΒ = 2·VA
2. Ισόχωρη ψύξη ΒΓ
3. Ισόθερµη συµπίεση ΓΑ στην αρχική κατάσταση θερµοδυναµικής
ισορροπίας Α.
Δίνεται: ln 2 = 0,7 :
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α) Να σχεδιάσετε τον θερµοδυναµικό κύκλο σε βαθµολογηµένους άξονες
P – V.
β) Να υπολογίσετε τις µεταβολές της εσωτερικής ενέργειας για κάθε
θερµοδυναµική µεταβολή.
γ) Να υπολογίσετε το συνολικό έργο και τον συντελεστή απόδοσης του
θερµοδυναµικού κύκλου.
δ) Αν στο αέριο προσφερθούν 1000 J πόση θερµότητα θα αποβληθεί ;

(Μονάδες: 5+6+8+6=25)

Θέμα 4ο

Ιδανικό µονοατοµικό αέριο εκτελεί κυκλική θερµοδυναµική µεταβολή που
αποτελείται από τις εξής αντιστρεπτές µεταβολές:
.

α ́ από την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας 1, µε Ρ1=3105 Ν/
m2 και V1=410–3 m3 εκτονώνεται ισοβαρώς στην κατάσταση 2, µε
V2=3V1,

.

β ́ από την κατάσταση 2 ψύχεται ισόχωρα στην κατάσταση 3, και

.

γ ́ από την κατάσταση 3 συµπιέζεται ισόθερµα στη θερµοκρασία Τ1,
στην αρχική κατάσταση 1.

Αν η ποσότητα του αερίου είναι n=3/R mol, όπου R είναι η παγκόσµια
σταθερά των ιδανικών αερίων σε J/(molK), ζητείται:
.

4.Α Να παρασταθούν γραφικά οι παραπάνω µεταβολές σε
διάγραµµα πίεσης - όγκου (P-V).
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.

4.Β Να βρεθεί ο λόγος (ΔU12/ΔU23) της µεταβολής της εσωτερικής
ενέργειας του αερίου
κατά την ισοβαρή εκτόνωση προς τη µεταβολή της εσωτερικής του
ενέργειας κατά την ισόχωρη ψύξη.

.

4.Γ Να βρεθεί το ολικό ποσό θερµότητας που ανταλλάσσει το αέριο
µε το περιβάλλον κατά τη διάρκεια µιας τέτοιας κυκλικής
µεταβολής, αν το ποσό του έργου κατά την ισόθερµη
συµπίεση του αερίου είναι W31= -1318 Joule.

.

4.Δ Να βρεθεί ο συντελεστής απόδοσης µιας θερµικής µηχανής που
πραγµατοποιεί την παραπάνω κυκλική µεταβολή. Δίνεται: γ=5/3
(Μονάδες: 5+6+6+8=25)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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