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Μάζεκα:    Φπζηθή Πξνζαλαηνιηζκνύ Β Λπθείνπ 

Υιε:     Κηλεηηθή ζεωξία αεξίωλ - Θεξκνδπλακηθή 

Δπηκέιεηα δηαγωλίζκαηνο: Διεπζέξηνο Τδαλήο M.Sc. –Υπνψήθηνο Γηδάθηωξ Ιαηξηθήο 

Φπζηθήο Π. Κ.   

Αμηνιόγεζε :    ……………………………………………………………… 

 

Θέμα Α 
τισ παρακάτω ερωτιςεισ να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ. 

Α1) Η μεταβολι που παριςτάνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα είναι: 

α. Α→Β ιςοβαρισ εκτόνωςθ Β→Γ ιςόχωρθ ψφξθ 

β. Α→Β ιςοβαρισ ψφξθ  Β→Γ ιςόχωρθ κζρμανςθ 

γ. Α→Β ιςοβαρισ ςυμπίεςθ Β→Γ ιςόχωρθ ψφξθ 

δ. Α→Β ιςοβαρισ κζρμανςθ Β→Γ ιςόχωρθ κζρμανςθ 

Μονάδες 5 
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Α2)Μια ποςότθτα ιδανικοφ αζριου βρίςκεται μζςα ςε δοχείο ςτακεροφ όγκου V. Αν 

διπλαςιάςουμε τθν ποςότθτα του αερίου και διατθριςουμε τθν πίεςθ ςτακερι, θ τελικι ενζργεια 

του αερίου ςε ςχζςθ με τθν αρχικι: 

α. διπλαςιάηεται β. υποδιπλαςιάηεται  

γ. τετραπλαςιάηεται         δ. μζνει ςτακερι 

Μονάδες 5 

Α3) ε μια ποςότθτα ιδανικοφ αερίου προςφζρουμε κερμότθτα 1000J και το αζριο εκτονϊνεται 

ζτςι ϊςτε το παραγόμενο ζργο να είναι 500J. Επομζνωσ θ εςωτερικι ενζργεια του αερίου 

α. Μειϊκθκε κατά 500 J   β. Αυξικθκε κατά 500 J  

γ. Αυξικθκε κατά 1500 J            δ. Παρζμεινε ςτακερι 

Μονάδες 5 

Α4) Όταν ςε ζνα ιδανικό αζριο προςφζρεται κερμότθτα, αλλά το ζργο του αερίου είναι μθδζν, τότε 

ποια από τισ ακόλουκεσ προτάςεισ είναι λανκαςμζνθ; 

α. θ κερμοκραςία του αερίου κα αυξθκεί. 

β. ο όγκοσ του αερίου κα αυξθκεί. 

γ. θ πίεςθ του αερίου κα αυξθκεί. 

δ. θ εςωτερικι ενζργεια του αερίου κα αυξθκεί. 

Μοvάδες 5 

 

Α5)Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα ςτο 

γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ, τθ λζξθ ωςτό, αν θ πρόταςθ είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ 

Λάκοσ, αν θ πρόταςθ είναι λανκαςμζνθ. 

 

α. Ένα ςύςτημα που βρύςκεται ςε υψηλότερη θερμοκραςύα από ϋνα ϊλλο ϋχει περιςςότερη 

θερμότητα. 

β. ε μια αδιαβατικό ςυμπύεςη ςυμβαύνει αύξηςη τησ ενεργού ταχύτητασ των μορύων του 

αερύου. 

γ. Σο ϋργο που παρϊγει ϋνα αϋριο εκφρϊζει την ενϋργεια που ανταλλϊςςει το αϋριο με το 

περιβϊλλον 
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του και αυτό δεν οφεύλεται ςτη μεταξύ τουσ διαφορϊ θερμοκραςύασ. 

δ. την κυκλικό μεταβολό η ολικό θερμότητα εύναι μηδϋν. 

ε. Η αδιαβατικό θϋρμανςη εύναι και εκτόνωςη του αερύου. 

Μοvάδες 5 

 

Θέμα Β 
 

Β1) α.Να διατυπώςετε τον 1° θερμοδυναμικό νόμο. 

 

β. Να ςυμπληρώςετε τον πύνακα με (+), (-) ό 0, ανϊλογα με την κϊθε μεταβολό η οπούα μπορεύ 

να παύρνει θετικό, αρνητικό ό μηδενικό τιμό. 

 

Μεηαβνιή Q W ΓU 

Α→Β    

Β→Γ    

Γ→Γ    

Γ→Α    

Α→Β→Γ→Γ→Α    

 

 

 

Μοvάδες 6+10 

Β2)Οριςμϋνη ποςότητα ιδανικού μονατομικού αερύου εκτονώνονται ιςοβαρώσ ανϊμεςα ςτισ 

ύδιεσ ιςόθερμεσ. Μύα φορϊ υπό πύεςη Ρ (μεταβολό 1) και µύα υπό πύεςη 2Ρ (μεταβολό 2). Να 

ςχεδιϊςετε τισ παραπϊνω αντιςτρεπτϋσ μεταβολϋσ ςε κοινό διϊγραμμα P-V και να ςυγκρύνετε 

τισ μεταβολϋσ τησ εςωτερικόσ ενϋργειασ (∆U) και του παραγόμενου ϋργου του αερύου ςε κϊθε 

μύα από τισ παραπϊνω μεταβολϋσ. 

Μοvάδες 9 
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Θέμα Γ 

 

Ποςότητα n = 
10

𝑅
molιδανικού αερύου βρύςκεται ςε κατϊςταςη Α(𝑃𝐴 , 𝑉𝐴, 𝑇𝐴). Σο αϋριο 

αναγκϊζεται να εκτελϋςει τισ παρακϊτω διαδοχικϋσ αντιςτρεπτϋσ μεταβολϋσ: 

ΑΒ: Για την οπούα ιςχύει P = 5·103T(SI) μϋχρι η πύεςη του να γύνει 32 φορϋσ μεγαλύτερη τησ 

αρχικόσ. 

ΒΓ: Αδιαβατικό εκτόνωςη μϋχρι την αρχικό πύεςη 𝑃𝐴 . 

 

α. Να χαρακτηρύςετε το εύδοσ τησ μεταβολόσ ΑΒ και να δικαιολογόςετε την απϊντηςό ςασ. 

β. Να υπολογύςετε τον όγκο του αερύου ςτην κατϊςταςη Α και ςτην κατϊςταςη Γ. 

γ. Η ςυνολικό θερμότητα που αντϊλλαξε το αϋριο με το περιβϊλλον του κατϊ τη μετϊβαςό του 

από την κατϊςταςη Α ςτην κατϊςταςη Γ ιςούται με 𝑄𝜊𝜆  = +93000 J. Να υπολογύςετε την 

απόλυτη θερμοκραςύα 𝑇𝐴 . 

δ. Να υπολογύςετε τη μεταβολό τησ εςωτερικόσ ενϋργειασ του αερύου κατϊ την αδιαβατικό 

μεταβολό. 

 

 

Δύνεται γ = 
5

3
 

 
Μοvάδες 4+7+7+7 
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Θέμα Δ 

 
Ιδανικό αζριο καταλαμβάνει όγκο V = 40L ςε πίεςθ Ρ = 20Ν/cm² και κερμοκραςία Σ = 200Κ και 

εκτελεί κλειςτι μεταβολι που αποτελείται από τισ παρακάτω αντιςτρεπτζσ μεταβολζσ: 

ΑΒ ιςόχωρθ κζρμανςθ μζχρι θ κερμοκραςία να γίνει Σ’ = 400Κ 

ΒΓ ιςόκερμθ εκτόνωςθ και 

ΓΑ ιςοβαρι ψφξθ μζχρι να επανζλκει ςτθν αρχικι του κατάςταςθ.  

Αν  ln2 = 0,7 να βρείτε τα Q, W και ΔU ςε κάκε μεταβολι. 

Μοvάδες 25 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 


