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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ/ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου 

Κυριακή 6 Μαρτίου 2016 

Θέμα Α 

Στις ημιτελείς προτάσεις Α.1 –Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της 

πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συμπληρώνει 

σωστά. 

[4×5 = 20 Μονάδες] 

Α.1 Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγματοποιεί ισοβαρή θέρμανση κατά την 

διάρκεια τα οποίας η θερμοκρασία αυξάνεται από 127 ℃ σε 177 ℃. 

Η % μεταβολή του όγκου του αερίου είναι : 

α) 39,4%  β) 12,5%  γ) 25%   δ) 33,3% 

Α.2 Μια ποσότητα ιδανικού αερίου είναι εγκλωβισμένη μέσα σε δοχείο, το οποίο 

κλείνει με έμβολο που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Τετραπλασιάζουμε τον όγκο 

του αερίου, υποδιπλασιάζοντας ταυτόχρονα την πίεση που ασκεί στα τοιχώματα του 

δοχείου. Η απόλυτη θερμοκρασία του αερίου: 

α) διπλασιάζεται 

β) τετραπλασιάζεται 

γ) οκταπλασιάζεται 

δ) υποδιπλασιάζεται 
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Α.3. Ποσότητα ιδανικού αερίου συμπιέζεται διατηρώντας σταθερή την εσωτερική του 

ενέργεια μέχρι υποδιπλασιασμού του όγκου του. Η ενεργή ταχύτητα (uεν) των μορίων 

του αερίου: 

α) διπλασιάζεται 

β) υποδιπλασιάζεται  

γ) παραμένει σταθερή 

δ) τετραπλασιάζεται 

Α.4 Κατά την αδιαβατική μεταβολή ενός αερίου: 

α) το αέριο δεν ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον, οπότε η θερμοκρασία του 

παραμένει σταθερή. 

β) το έργο που παράγεται από το αέριο ισούται με την μεταβολή της εσωτερικής του 

ενέργειας 

γ) το αέριο θερμαίνεται αν συμπιέζεται και ψύχεται αν εκτονώνεται 

δ) το αέριο βρίσκεται σε δοχείο με θερμομονωτικά και ανένδοτα τοιχώματα. 

 

Α.5 Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε 

γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη. 

[5×1 = 5 Μονάδες] 

α) Δεν είναι δυνατή η μεταφορά θερμότητας από ένα ψυχρό σε ένα θερμό χώρο χωρίς 

την ταυτόχρονη δαπάνη μηχανικής ενέργειας. 

β) Το μόρια δύο διαφορετικών αερίων, έχουν στην ίδια θερμοκρασία, την ίδια μέση 

μεταφορική Κινητική ενέργεια. 

γ) Ο πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος εκφράζει την Διατήρηση της Μηχανικής 

ενέργειας. 
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δ) Μια θερμική Μηχανή με απόδοση 40% απορροφά σε κάθε κύκλο λειτουργίας της 

500 J. Αν η ωφέλιμη ενέργεια είναι 300 J, θα αποβάλλει στην ψυχρή δεξαμενή 

θερμότητα 200 J. 

ε) Η μέγιστη απόδοση για μια μηχανή Carnot που δουλεύει ανάμεσα σε θερμοκρασίες 

Tc και Th είναι 100%. 

 

Θέμα Β 

B.1 Στο διάγραμμα P – T του σχήματος απεικονίζονται οι τρείς μεταβολές ενός 

αντιστρεπτού κύκλου που υφίσταται ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου. 

 

Αν ο όγκος του αερίου στην κατάσταση Α είναι 10 L, τότε ο όγκος στην κατάσταση Γ 

είναι: 

α) VΓ = 5 L     β) VΓ =10 L    γ) VΓ =20 L 

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την 

απάντηση σας.  

[2+7 = 9 Μονάδες] 
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Β.2 Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 

4 L (σε πίεση 1 atm και θερμοκρασία 27 °C). Το μπαλόνι με κάποιο τρόπο ανεβαίνει 

σε τέτοιο ύψος που η πίεση της ατμόσφαιρας είναι 0,25 atm και η θερμοκρασία -23 °C. 

A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Αν μπορούσε το παιδί να δει το μπαλόνι τότε θα διαπίστωνε ότι:  

α) ο όγκος του αυξήθηκε;  

β) ο όγκος του μειώθηκε;  

γ) ο όγκος του έμεινε αμετάβλητος; 

 

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

[2+6 = 8 Μονάδες] 

Η θερμοκρασία του αέρα μέσα στο μπαλόνι εξισώνεται με τη θερμοκρασία του 

εξωτερικού αέρα, και οι πιέσεις στο εσωτερικό του μπαλονιού και στην ατμόσφαιρα 

είναι περίπου ίδιες. Μπορείτε να τις θεωρήσετε ακριβώς ίσες για ευκολία. 

 

Β.3 Διαθέτουμε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου το οποίο βρίσκεται αρχικά σε 

απόλυτη θερμοκρασία Τ. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Αν τετραπλασιαστεί ταυτόχρονα η πίεση και ο όγκος του αερίου (χωρίς να μεταβληθεί 

η ποσότητα του), τότε η απόλυτη θερμοκρασία του:  

α) θα παραμείνει σταθερή  

β) θα τετραπλασιαστεί  

γ) θα δεκαεξαπλασιαστεί 

 

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

[2+6 = 8 Μονάδες] 
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Θέμα Γ 
 

Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου υφίσταται την εξής κυκλική μεταβολή:  

Από την κατάσταση Α πίεσης PA = 160 N/m2 εκτονώνεται ισοβαρώς μέχρι την 

κατάσταση Β στην οποία ο όγκος του είναι VB = 8 m3. Στη συνέχεια ψύχεται ισόχωρα 

μέχρι την κατάσταση Γ και τέλος συμπιέζεται αδιαβατικά μέχρι την αρχική κατάσταση 

Α, έτσι ώστε για την μεταβολή αυτή να ισχύει pV5/3 = 160 Ν∙m3. 

 

Γ.1 Να αποδώσετε την κυκλική μεταβολή σε διάγραμμα P – V. 

6 Μονάδες 

Γ.2 Να υπολογίσετε το έργο για κάθε μεταβολή, καθώς και το ολικό έργο. 

5 Μονάδες 

Γ.3 Να υπολογίσετε τη θερμότητα για κάθε μεταβολή. 

7 Μονάδες 

Γ.4 Να υπολογίσετε την απόδοση της μηχανής. 

7 Μονάδες 

 

 

 

Θέμα Δ 
 

n moles ιδανικού μονοατομικού βρίσκονται στην αρχική κατάσταση Α στην οποία η 

πίεση του είναι PA = 2∙105 N/m2  ο όγκος του αερίου είναι VA = 2 L και η θερμοκρασία 

του είναι ΤΑ = 300 Κ. Το αέριο εκτελεί τις παρακάτω αντιστρεπτές μεταβολές. 

ΑΒ: Ισόχωρη Θέρμανση μέχρι τετραπλασιασμού της πίεσης. 

ΒΓ: Αδιαβατική εκτόνωση μέχρι η πίεση του να γίνει PΓ = 1/PA. 

ΓΑ: Ισόθερμη συμπίεση μέχρι το αέριο να επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση. 

 

Δ.1. Να παραστήσετε την παραπάνω κυκλική μεταβολή σε διάγραμμα P – V σε 

βαθμολογημένους άξονες. 
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6 Μονάδες 

Δ.2 Να υπολογίσετε τις θερμοκρασίες στις καταστάσεις Β και Γ.  

5 Μονάδες 

Δ.3 Να υπολογίσετε τα έργα στις αντιστρεπτές μεταβολές WAB, WΒΓ,WΓΑ   

5 Μονάδες 

Δ.4 Να υπολογίσετε τη συνολική θερμότητα που ανταλλάσσει το αέριο με το 

περιβάλλον του.  

5 Μονάδες 

Δ.5 Να υπολογίσετε το συντελεστή απόδοσης θερμικής μηχανής που λειτουργεί με τον 

παραπάνω κύκλο. 

4 Μονάδες 

 

Δίνονται : CP = 5R/2 , Cv = 3R/2, γ=5/3 , ln2=0,7 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 

 

 


