
Σχολική Χρονιά 2011-2012 Φυσική Β Λυκείου

1ο ∆ιαγώνισµα

Ιδανικά Αέρια - Κινητική Θεωρία

Ηµεροµηνία : ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµός:

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

1.1. Ποσότητα ιδανικού αερίου ϐρίσκεται µέσα σε δοχείο µεταβλητού όγκου. ∆ιπλασιάζουµε τον

όγκο του δοχείου µε σταθερή τη ϑερµοκρασία. Τότε :

(α) η πυκνότητα του αερίου διπλασιάζεται.

(ϐ) διπλασιάζεται και η πίεση του αεριού.

(γ) η ενεργός ταχύτητα των µορίων παραµένει σταθερή.

(δ) το πηλίκο
P
V πριν και µετά τη µεταβολή έχει την ίδια τιµή.

1.2. Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου ϑερµαίνεται µέχρις ότου η απόλυτη ϑερµοκρασία του να

τετραπλασιαστεί και ο όγκος του να διπλασιαστεί. Η πίεση που ασκεί το αέριο :

(α) έµεινε σταθερή.

(ϐ) διπλασιάστηκε.

(γ) υποδιπλασιάστηκε.

(δ) τετραπλασιάστηκε.

1.3 Ο όγκος δεδοµένης ποσότητας ιδανικού αερίου διπλασιάζεται, υπό σταθερή πίεση, και κατόπιν

µειώνεται η πίεση στο µισό της αρχικής της τιµής, υπό σταθερό όγκο.Η τελική ϑερµοκρασία του

αερίου είναι :

(α) διπλάσια της αρχικής.

(ϐ) τετραπλάσια της αρχικής.

(γ) µισή της αρχικής.

(δ) ίση µε την αρχική.

1.4 Ποσότητα ιδανικού αερίου ϑερµαίνεται υπό σταθερή πίεση. Εποµένως :

(α) αυξάνεται η πυκνότητα του αερίου.

(ϐ) η µέση κινητική ενέργεια των µορίων ελαττώνεται.

(γ) η µεταβολή παριστάνεται σε διάγραµµα P–T µε ευθεία παράλληλη στον άξονα των πιέσεων.

(δ) ο όγκος τον οποίο καταλαµβάνει το αέριο αυξάνεται.
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1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5

µονάδες)

(α) ΄Οταν ποσότητα αερίου ϑερµαίνεται υπό σταθερή πίεση µειώνεται η πυκνότητα του.

(ϐ) Η ενεργός ταχύτητα των µορίων οποιουδήποτε ιδανικού αερίου στην ίδια ϑερµοκρασία είναι η

ίδια

(γ) Ο διπλασιασµός της πυκνότητας ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου, υπό σταθερή ϑερµοκρασία

οδηγεί σε διπλασιασµό της πίεσης του.

(δ) Η µείωση του όγκου ενός αερίου λόγω αύξησης της πίεσης του προκαλεί πάντα µείωση της

ϑερµοκρασίας του αερίου.

(ε) Κατά τη ισόθερµη συµπίεση ενός αερίου έχουµε αύξηση της πίεσης του.

Θέµα 2ο

2.1 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω µεταβολές που υφίσταται ένα ιδανικό αέριο και να σχεδιάσετε

ποιοτικά τη γραφική παράσταση του συνόλου των µεταβολών σε διάγραµµα P − V , V − T
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5. Σωστό-Λάθος 
a) Το µηδέν της κλίµακας Kelvin αντιστοιχεί σε 273ο C. 
b) Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία οι κρούσεις των µορίων µε τα τοιχώµατα 

είναι ανελαστικές. 
c) Η ενεργός ταχύτητα των µορίων ενός ιδανικού αερίου είναι ανάλογη της 

απόλυτης θερµοκρασίας. 
d) Η γραφική παράσταση της ισόθερµης µεταβολής σε άξονες πίεσης-απόλυτης 

θερµοκρασίας(Ρ-Τ) είναι ευθεία γραµµή παράλληλη στον άξονα των πιέσεων 
e) Η πίεση είναι διανυσµατικό φυσικό µέγεθος                                (5) 
 
Θέµα 2ο 

1. Να χαρακτηρίσετε τις  παρακάτω µεταβολές που υφίσταται ένα ιδανικό 
αέριο και να σχεδιάσετε ποιοτικά τη γραφική παράσταση του συνόλου των 
µεταβολών σε διάγραµµα p-V,(πίεσης-όγκου) V-T                                                           

                   (10) 
 
2. Στο διάγραµµα p-V του σχήµατος οι καµπύλες 

(1) και (2) που αναφέρονται σε ισόθερµη µεταβολή δύο αερίων αντιστοιχούν 
στην ίδια θερµοκρασία. Να αποδείξετε ότι n1>n2  όπου  n1 και n2 ο αριθµός 
των moles του ιδανικού αερίου στην κατάσταση (1) και (2) αντίστοιχα. 

                                                                                     
(10) 
 

2.2. Στο διάγραµµα p − V του σχήµατος οι καµπύλες (1) και (2) που αναφέρονται σε ισόθερµη

µεταβολή δύο αερίων αντιστοιχούν στην ίδια ϑερµοκρασία. Να αποδείξετε ότι n2 > n1 όπου n1 και

n2 ο αριθµός των moles του ιδανικού αερίου στην κατάσταση (1) και (2) αντίστοιχα.
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5. Σσζηό-Λάζνο 

a) Τν κεδέλ ηεο θιίκαθαο Kelvin αληηζηνηρεί ζε 273ν C. 

b) Σύκθσλα κε ηελ θηλεηηθή ζεσξία νη θξνύζεηο ησλ κνξίσλ κε ηα ηνηρώκαηα 

είλαη αλειαζηηθέο. 

c) Η ελεξγόο ηαρύηεηα ησλ κνξίσλ ελόο ηδαληθνύ αεξίνπ είλαη αλάινγε ηεο 

απόιπηεο ζεξκνθξαζίαο. 

d) Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηζόζεξκεο κεηαβνιήο ζε άμνλεο πίεζεο-απόιπηεο 

ζεξκνθξαζίαο(Ρ-Τ) είλαη επζεία γξακκή παξάιιειε ζηνλ άμνλα ησλ πηέζεσλ 

e) Η πίεζε είλαη δηαλπζκαηηθό θπζηθό κέγεζνο                                (5) 

 

Θέκα 2ν 

1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο  παξαθάησ κεηαβνιέο πνπ πθίζηαηαη έλα ηδαληθό 

αέξην θαη λα ζρεδηάζεηε πνηνηηθά ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ζπλόινπ ησλ 

κεηαβνιώλ ζε δηάγξακκα p-V,(πίεζεο-όγθνπ) V-T                                                            

                   (10) 

 

2. Σην δηάγξακκα p-V ηνπ ζρήκαηνο νη θακπύιεο 

(1) θαη (2) πνπ αλαθέξνληαη ζε ηζόζεξκε κεηαβνιή δύν αεξίσλ αληηζηνηρνύλ 

ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. Να απνδείμεηε όηη n1>n2  όπνπ  n1 θαη n2 ν αξηζκόο 

ησλ moles ηνπ ηδαληθνύ αεξίνπ ζηελ θαηάζηαζε (1) θαη (2) αληίζηνηρα. 

                                                                                     
(10) 

 
2.3. Με αφετηρία τη σχέση της κινητικής ϑεωρίας P = 1

3
Nmῡ2

V να αποδείξετε τη σχέση που συνδέει

την απόλυτη ϑερµοκρασία ενός ιδανικού αερίου µε την µέση κινητική ενέργεια K̄ = 3
2kT .

(10+8+7 µονάδες)
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Θέµα 3ο

Ποσότητα n = 2
Rmolιδανικού αερίου υποβάλλεται στις τρεις διαδοχικές µεταβολές που ϕαίνονται

στο διάγραµµα του σχήµατος. Κατά τη διάρκεια των µεταβολών αυτών η µέγιστη ϑερµοκρασία του

αερίου είναι T = 600K και ο µέγιστος όγκος που καταλαµβάνει το αέριο είναι V = 6L.

(α) Ονοµάστε τις µεταβολές και καταγράψτε τον νόµο που περιγράφει κάθε µια από αυτές.

(ϐ) Να υπολογίσετε τη µέγιστη και την ελάχιστη πίεση του αερίου κατά τη διάρκεια των µεταβολών

(γ) Να παραστήσετε τις µεταβολές σε διάγραµµα p− T (ποιοτικά)

(8+9+8 µονάδες)

Θέµα 4ο

n = 2
Rmol ιδανικού αερίου (όπουR η παγκόσµια σταθερά των ιδανικών αερίων σεJ/mol·K) ϐρίσκον-

ται σε ϑερµοκρασία θA = 27◦C και πίεση PA = 105N/m2
(κατάσταση Α). Το αέριο υποβάλλεται στις

παρακάτω διαδοχικές µεταβολές :

� Α→ Β: Ισόχωρη ϑέρµανση µέχρι η ϑερµοκρασία του να γίνει ίση µε θB = 177◦C

� Β→ Γ: Ισόθερµη εκτόνωση µέχρι υποδιπλασιασµού της πίεσης.

� Γ→ ∆: Ισοβαρής συµπίεση µέχρι να αποκτήσει την αρχική του ϑερµοκρασία.

� ∆→ Α : Ισόθερµη συµπίεση µέχρι την αρχική του κατάσταση.

(α) Να υπολογίσετε τις τιµές του όγκου, τη πίεσης και της απόλυτης ϑερµοκρασίας του αερίου στις

καταστάσεις Α, Β, Γ και ∆.

(ϐ) Να αποδώσετε σε διαγράµµατα P − V, P − T και V − T µε ϐαθµολογηµένους άξονες την

παραπάνω διαδικασία.

(γ) Να υπολογίσετε το πηλίκο των ενεργών ταχυτήτων των µορίων του αερίου στις καταστάσεις Γ

και ∆

(δ) Αν η πυκνότητα του αερίου στην κατάσταση Α ισούται µε1, 5kg/m3
, να υπολογίσετε την ενεργό

ταχύτητα των µορίων του αερίου στην κατάσταση αυτή

(10+4+4+7 µονάδες)
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Οδηγίες

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ειναι σωστή

� Κάνουµε τις αριθµητικές πράξεις µε έξυπνο τροπο!

� ∆εν αντιγράφουµε !!!

Προβλέψτε τον ϐαθµό σας εδώ:

Καλή Επιτυχία !
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