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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
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13/11/2011
ΖΗΤΗΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις
παρακάτω ερωτήσεις 1 - 4 και δίπλα το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1.Αναφερόµαστε στο µοντέλο του ιδανικού αερίου. Η ποσότητα
3/2 kT εκφράζει:
α. τη µέση κινητική ενέργεια ορισµένης ποσότητας του
αερίου
β. τη µέση κινητική ενέργεια 3 µορίων του αερίου
γ. το τριπλάσιο της µέσης κινητικής ενέργειας ενός µορίου
του αερίου
δ. τη µέση κινητική ενέργεια του αερίου ανά µόριο
Μονάδες 4
2. Η µέση µεταφορική κινητική ενέργεια των µορίων ορισµένης
ποσότητας ιδανικού αερίου δεν
µεταβάλλεται αν πραγµατοποιήσει:
α. ισοβαρή εκτόνωση
β. ισόθερµη εκτόνωση
γ. ισόχωρη θέρµανση
δ. ισοβαρή ψύξη.

Μονάδες 4

3.Όταν η απόλυτη θερµοκρασία ορισµένης ποσότητας ιδανικού
αερίου διπλασιάζεται υπό σταθερή πίεση, η πυκνότητα του αερίου:
α. διπλασιάζεται
β. τετραπλασιάζεται
γ. υποδιπλασιάζεται
δ. παραµένει σταθερή.

Μονάδες 4
4.Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου εκτελεί
τη µεταβολή που παριστάνεται στο διάγραµµα.
P

T
Η µεταβολή αυτή είναι
α. ισόχωρη θέρµανση
β. ισόθερµη εκτόνωση
γ. ισόχωρη ψύξη
δ. ισοβαρής θέρµανση.
Μονάδες 4
5. Ίσος αριθµός µορίων δύο ιδανικών αερίων που έχουν την ίδια
θερµοκρασία. Ποια από τις σχέσεις συνδέει τις
εσωτερικές ενέργειες U1 και U2 αυτών;
α. U2=2U2
β. U1 = 4U2
γ. U1 = U2
δ. U1 = 2√2U2
Μονάδες 4

6. Σε µια κυκλική µεταβολή
α. το συνολικό έργο είναι πάντα θετικό
β. η θερµότητα ισούται µε τη µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας
γ. η εσωτερική ενέργεια παραµένει σταθερή
δ. η ενεργός ταχύτητα των µορίων µεταβάλλεται
µονάδες 4

ΖΗΤΗΜΑ 2ο
Α. Εξετάστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι
σωστές και ποιες λάθος αιτιολογώντας όλες τις απαντήσεις
σας
1. Ορισµένη ποσότητα υδρογόνου και οξυγόνου βρίσκονται στην
ίδια θερµοκρασία. Αν η γραµµοµοριακή µάζα του οξυγόνου είναι 16
φορές µεγαλύτερη της γραµµοµοριακής µάζας του υδρογόνου,
τότε η ενεργός ταχύτητα των µορίων του υδρογόνου σε σχέση µε
την αντίστοιχη του οξυγόνου είναι:
α. διπλάσια
β. τετραπλάσια
γ. οκταπλάσια
δ. δεκαεξαπλάσια.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 3
και να την αιτιολογήσετε.
Μονάδες 5

2. Με βάση το διάγραµµα p-V του παρακάτω σχήµατος όπου
φαίνονται τρεις διαφορετικές µεταβολές ΑΒ, ΑΓ, Α∆ του ίδιου
ιδανικού αερίου και µε δεδοµένο ότι VΓ=3VA , εξετάστε αν είναι
σωστές ή λάθος οι παρακάτω προτάσεις δικαιολογώντας αναλυτικά
την κάθε απάντησή σας

TB
=3
α.
TA
β. pΓ = 3pA
γ. ∆UΑ∆ > ∆UΑΒ
B
A
δ. v rms = vrms 3

µονάδες 8
3.Κατά τη διάρκεια ενός πειράµατος, η απόλυτη θερµοκρασία
ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου τριπλασιάζεται και ο
όγκος του αερίου διπλασιάζεται. Αν η αρχική πίεση του αερίου
ήταν p1 , η τελική πίεσή του είναι:
p1
6
2 p1
II. 3
3p
III. 2 1
5p
IV. 3 1

I.

µονάδες 8
ο

ΖΗΤΗΜΑ 3
Ένα βυτίο περιέχει αέριο He και οι συνθήκες που επικρατούν µέσα
του είναι P=2.105N/m2 και θερµοκρασία απόλυτη T=300K ενώ ο
εσωτερικός όγκος του είναι 2.103m3.Tην στιγµή που γίνεται η
µετάγγιση του περιεχοµένου µε σκοπό να γεµιστούν φιάλες οι
συνθήκες που επικρατούν στο χώρο φύλαξης των φιαλών είναι
350Κ,ενώ ο σταθερός όγκος κάθε φιάλης είναι 0,2L και η µέγιστη
πίεση που αντέχουν οι φιάλες είναι 0,5atm.
Να βρεθεί πόσες φιάλες µπορούµε να γεµίσουµε το µέγιστο;
∆ίνονται R=8,314J/mole.K
΄
µονάδες 25

ΖΗΤΗΜΑ 4ο
Απελπισµένος χηµικός
Απελπισµένος χηµικός από την οικονοµική κρίση αποφασίζει να
κάνει ένα πείραµα µε µία ποσότητα n=

2
moℓ δηλητηριώδους
R

ιδανικού µονοατοµικού αερίου στο εργαστήριο του σχολείου , το
αέριο αρχικά βρίσκεται σε κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας
Α, µε θερµοκρασία ΤA=400Κ. Από την κατάσταση Α το αέριο
ακολουθεί την παρακάτω σειρά διαδοχικών αντιστρεπτών
µεταβολών:
α. Ισόχωρη θέρµανση ΑΒ, µέχρι την κατάσταση Β µε πίεση
ΡΒ=3ΡΑ.
β. Ισοβαρή εκτόνωση ΒΓ µέχρι την κατάσταση Γ, µε όγκο
VΓ=2VA.
γ. Ισόχωρη ψύξη Γ∆ µέχρι την κατάσταση ∆.
δ. Ισοβαρή συµπίεση ∆Α µέχρι την αρχική κατάσταση Α.
1. Να παρασταθεί γραφικά (ποιοτικά) η παραπάνω κυκλική
µεταβολή σε διάγραµµα πίεσης - όγκου (P-V).
(Μονάδες 6)
2. Να υπολογίσετε τη θερµοκρασία ΤΒ στην κατάσταση Β.
(Μονάδες 6)
3. Να υπολογίσετε τη ενεργό ταχύτητα στην κατάσταση Α.
(Μονάδες 6)
4. Να υπολογίσετε το συνολικό έργο κατά την παραπάνω κυκλική
µεταβολή.
(Μονάδες 7)
5.Που µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτό το αέριο (προτάσεις δεκτές)
(Μονάδες 0 )
∆ίνεται R=8,314 J/mol.K, Mr=8,314.10-2Kgr/mole
µονάδες 25

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

