9o Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Τµήµα: ΒΘΕΤ

Α

Test ΦΥΣΙΚΗΣ

Ονοµατεπώνυµο: ……………………………..………….

Πειραιάς 24/11/ 2006

1) Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
i) Η θερµότητα που έχει ένα σώµα εξαρτάται από τη θερµοκρασία του.
ii) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι ανάλογη της θερµοκρασίας του.
iii) Στην ισόχωρη θέρµανση, η θερµότητα που απορροφά το αέριο είναι ίση µε τη µεταβολή στην εσωτερική του ενέργεια.
iv) Στην κυκλική µεταβολή το έργο του αερίου είναι ίσο µε το εµβαδόν που περικλείεται
από τη γραµµή στο διάγραµµα p-V.
Μονάδες 4
2) ∆ιατυπώστε τον πρώτο Θερµοδυναµικό νόµο. Πότε η θερµότητα για ένα αέριο θεωρείται
αρνητική;
Μονάδες 4+2=6
3) Ένα αέριο, που αρχικά βρίσκεται στην κατάσταση Α, µεταβαίνει στην κατάσταση Β µε σταθερή πίεση και στη συνέχεια στην κατάσταση Γ, µε σταθερό όγκο, όπως δείχνει
το σχήµα.
i) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου κατά
τη διεργασία ΑΒ είναι:
α) Θετική;
β) Αρνητική;
γ) Μηδέν;
ii) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου κατά
τη διεργασία ΒΓ είναι:
α) Θετική;
β) Αρνητική;
γ) Μηδέν;
iii) Αν ∆UΑΒ= 300J, πόση είναι η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας κατά την µεταβολή
ΒΓ;
iv) Το αέριο απορροφά ή αποβάλλει θερµότητα κατά τη διάρκεια της µεταβολής ΒΓ;
Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας.
Μονάδες 2+2+3+3=10

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης
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1) Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος;
i) Ένα σώµα έχει θερµότητα όταν είναι ζεστό.
ii) Θερµότητα και θερµοκρασία είναι διαφορετικές ονοµασίες που αποδίδονται στην ίδια
έννοια.
iii) Στην ισόχωρη µεταβολή το έργο είναι µηδέν.
iv) Στην ισοβαρή εκτόνωση, το έργο του αερίου είναι ίσο µε το ποσό θερµότητας που απορροφά το αέριο.
Μονάδες 4
2) Να υπολογίσετε την εσωτερική ενέργεια µιας ποσότητας ιδανικού αερίου.
Μονάδες

6

3) Ένα αέριο µπορεί να µεταβεί από µια αρχική κατάσταση Α σε
µια τελική κατάσταση Β, µε δύο τρόπους. α) Με µια ισόθερµη
µεταβολή και β) Με µια ισοβαρή θέρµανση και µια ισόχωρη
µεταβολή. Οι δύο τρόποι παριστάνονται στο σχήµα µε τους αριθµούς 1 και 2.
i) Κατά τη διαδροµή 1 ή κατά τη διαδροµή 2 µεταβάλλεται περισσότερο η εσωτερική ενέργεια του αερίου;
ii) Το ποσό θερµότητας που απορροφά το αέριο είναι:
α) Μεγαλύτερο κατά τη διαδροµή 1;
β) Ίδιο και στις δύο περιπτώσεις;
γ) Μεγαλύτερο κατά τη διαδροµή 2;
Επιλέξτε την σωστή πρόταση αιτιολογώντας την απάντησή σας.
Μονάδες

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης
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