∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο.
1) Ποια από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστή;
α) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι το άθροισµα των δυναµικών ενεργειών των µορίων του.
β) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου εξαρτάται µόνο από την πίεση στην οποία βρίσκεται.
γ) Ένα θερµοδυναµικό σύστηµα µπορεί να µεταβεί από µια αρχική κατάσταση σε κάποια άλλη
µε πολλούς τρόπους. Η µεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο µε
τον οποίο το σύστηµα µεταβαίνει από την αρχική στην τελική κατάσταση.
δ) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ιδανικού αερίου εξαρτάται µόνο από την αρχική
και τελική κατάσταση.
Μονάδες 3

2) Ποια από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστή;
α) Στην ισόθερµη εκτόνωση αερίου ένα µέρος της θερµότητας που απορροφά το αέριο µετατρέπεται σε έργο.
β) Στην ισοβαρή εκτόνωση, το έργο του αερίου είναι ίσο µε το ποσό θερµότητας που απορροφά το αέριο.
γ) Στην ισόχωρη θέρµανση, η θερµότητα που απορροφά το αέριο είναι ίση µε τη µεταβολή
στην εσωτερική του ενέργεια.
δ) Στην αδιαβατική εκτόνωση το έργο του αερίου είναι ίσο µε τη µεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας.
Μονάδες 3

3) Ο πρώτος θερµοδυναµικός νόµος:
α) Αποτελεί µια έκφραση της αρχής διατήρησης της ενέργειας.
β) Αναφέρεται σε µονωµένα θερµοδυναµικά συστήµατα.
γ) Ισχύει µόνο στα αέρια.
δ) Ισχύει µόνο στις αντιστρεπτές µεταβολές.
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 3

4) Ποια από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστή;
α) Κάθε θερµική µηχανή λειτουργεί ανάµεσα σε δύο θερµοκρασίες.
β) Ο συντελεστής απόδοσης µιας θερµικής µηχανής είναι το πηλίκο της ωφέλιµης ενέργειας που µας δίνει η µηχανή προς το ποσό θερµότητας που αποβάλλεται από τη µηχανή κατά τη λειτουργία της.
γ) Εάν ήταν δυνατό να εξαλειφθούν οι τριβές ο συντελεστής απόδοσης των θερµικών µηχανών θα ήταν ίσος µε τη µονάδα.
δ) Η απόδοση των θερµικών µηχανών κυµαίνεται συνήθως ανάµεσα στο 70 µε 80%.
Μονάδες 3

5) Ποια από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστή;
α) Η µηχανή που επινόησε και συναρµολόγησε ο Carnot φέρει σήµερα το όνοµα του.
β) Ο κύκλος του Carnot αποτελείται από δύο ισόθερµες και δύο ισόχωρες µεταβολές.
γ) Η µηχανή Carnot έχει τη µεγαλύτερη απόδοση γιατί µετατρέπει εξ ολοκλήρου τη θερµότητα σε ωφέλιµο έργο.
δ) Όταν µικραίνει ο λόγος της θερµοκρασίας της ψυχρής δεξαµενής προς τη θερµοκρασία
της θερµής, σε µια µηχανή Carnot, ο συντελεστής απόδοσής της µεγαλώνει.
Μονάδες 3

6) Ποιες από τις επόµενες προτάσεις που αφορούν στο έργο ενός αερίου είναι σωστές και
ποιες λάθος:

α) Ένα αέριο παράγει έργο µόνο όταν υποβάλλεται σε αντιστρεπτή µεταβολή.
β) Αν ο όγκος του αερίου δε µεταβάλλεται, το έργο του αερίου είναι µηδέν.
γ) Σε κάθε µεταβολή, αντιστρεπτή ή όχι, το έργο ενός αερίου µπορεί να υπολογιστεί από
το διάγραµµα p-V.
δ) Ο υπολογισµός του έργου του αερίου από το διάγραµµα p-V είναι δυνατός µόνο στην
περίπτωση της µη αντιστρεπτής µεταβολής.
Μονάδες 4

7) Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος
α) Ένα σώµα έχει θερµότητα όταν είναι ζεστό.
β) Εάν φέρουµε σε θερµική επαφή δύο σώµατα Α και Β, διαφορετικής θερµοκρασίας
(ΤΑ>ΤΒ) µεταφέρεται ενέργεια (θερµότητα) από το σώµα µε την υψηλότερη θερµοκρασία προς το σώµα µε τη χαµηλότερη θερµοκρασία. Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσµα την ελάττωση της εσωτερικής ενέργειας του σώµατος Α και την αύξηση της εσωτερικής ενέργειας του σώµατος Β.
γ) Θερµότητα και θερµοκρασία είναι διαφορετικές ονοµασίες που αποδίδονται στην ίδια
έννοια.
δ) Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι ανάλογη της θερµοκρασίας του.
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ε) Η γραµµοµοριακή ειδικά θερµότητα υπό σταθερό όγκο είναι πάντα ίση µε 1 R.
στ) Σε µια µη αντιστρεπτή µεταβολή το έργο υπολογίζεται από τη σχέση ∆W=pL∆V.
Μονάδες 6
ο

ΘΕΜΑ 2 .
1) Ένα αέριο διαγράφει τις µεταβολές που παριστάνονται στο P
διπλανό διάγραµµα. ∆ίνεται ότι ΤΑ=ΤΓ.
Β
i) Η µεταβολή ΑΒ ονοµάζεται ………………………………
Α
ii) Στη διάρκειά της η εσωτερική ενέργεια …………………...
Γ
(αυξάνεται, µειώνεται, παραµένει σταθερή).
iii) Για τη µεταβολή ΒΓ, όπου Q=0, ισχύει ο νόµος του
V
.............................. µε αντίστοιχη µαθηµατική εξίσωση ........................., ενώ µεταξύ όγκου και απόλυτης θερµοκρασίας ισχύει η σχέση:..........................
iv) Το αέριο αποβάλει ενέργεια µέσω έργου κατά τη µεταβολή ......................... και υπολογίζεται από την εξίσωση ...................................
v) Αν το αέριο πήγαινε από την αρχική κατάσταση Α στην τελική Γ ισόθερµα:
α) Από ποια µαθηµατική εξίσωση υπολογίζεται το έργο;
β) Πότε παράγεται περισσότερο έργο κατά την διάρκεια της αδιαβατικής ΒΓ ή κατά
την ισόθερµη ΑΓ;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 1+1+3+2+1+4=12

2) Ένα αέριο απορροφά θερµότητα 300J, χωρίς να παράγει έργο (αντιστρεπτή µεταβολή ΑΒ)
και κατόπιν αποβάλλει θερµότητα 200J, ισοβαρώς ( αντιστρεπτή µεταβολή ΒΓ).
α) Να παραστήσετε ποιοτικά τις µεταβολές αυτές σε διάγραµµα Ρ-V.
β) Σε ποια κατάσταση το αέριο έχει µεγαλύτερη εσωτερική ενέργεια:
i) Στην Α,
ii) Στην Β,
iii) στην Γ.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 2+2+3=7

3) Ποια σχέση συνδέει τις γραµµοµοριακές ειδικές θερµότητες των αερίων Cp και Cv; Να αποδείξτε την σχέση αυτή.
Μονάδες 2+4=6

ΘΕΜΑ 3ο
2
Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου n=1 mοl, βρίσκεται αρR
p
χικά σε κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Α, µε όγκο
p
VA=2·10–3m3 και πίεση pA=105 N/m2. Το αέριο υφίσταται την Β
αντιστρεπτή µεταβολή του σχήµατος, απορροφώντας ποσό p
Α
θερµότητας Q = 1200 J, µέχρι να βρεθεί στην κατάσταση
θερµοδυναµικής ισορροπίας Β µε όγκο VB=2VA και πίεση pB
=2pA.
Να βρεθούν:
i) Η θερµοκρασία ΤΑ του αερίου στην κατάσταση Α.
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Μονάδες 6

ii) Η µεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας ∆U=UB–UA .
Μονάδες 10

iii) Το έργο WAB που παράγεται κατά τη µεταβολή Α→Β .
Μονάδες 9

(R είναι η σταθερά των ιδανικών αερίων).

ΘΕΜΑ 4ο:
Ιδανικό µονοατοµικό αέριο εκτελεί κυκλική θερµοδυναµική µεταβολή που αποτελείται από τις
εξής αντιστρεπτές µεταβολές:
α΄ από την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας 1, µε Ρ1=3⋅105 Ν/m2 και V1=4⋅10–3
m3 εκτονώνεται ισοβαρώς στην κατάσταση 2, µε V2=3V1,
β΄ από την κατάσταση 2 ψύχεται ισόχωρα στην κατάσταση 3, και
γ΄ από την κατάσταση 3 συµπιέζεται ισόθερµα στη θερµοκρασία Τ1, στην αρχική κατάσταση 1.
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Αν η ποσότητα του αερίου είναι n= 1 mol, όπου R είναι η παγκόσµια σταθερά των ιδανικών
R
αερίων σε J/(mol⋅K), ζητείται:
i) Να παρασταθούν γραφικά οι παραπάνω µεταβολές σε διάγραµµα πίεσης - όγκου (P-V).
Μονάδες 4

ii) Να βρεθεί ο λόγος (∆U1→2/∆U2→3) της µεταβολής της εσωτερικής ενέργειας του αερίου
κατά την ισοβαρή εκτόνωση προς τη µεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας κατά την
ισόχωρη ψύξη.
Μονάδες 4

iii) Να βρεθεί ο συντελεστής απόδοσης ιδανικής µηχανής Carnot που θα λειτουργούσε µεταξύ των ίδιων ακραίων θερµοκρασιών της παραπάνω κυκλικής µεταβολής.
Μονάδες 4

iv) Να βρεθεί το ολικό ποσό θερµότητας που ανταλλάσσει το αέριο µε το περιβάλλον κατά
τη διάρκεια µιας τέτοιας κυκλικής µεταβολής, αν το ποσό του έργου κατά την ισόθερµη
συµπίεση του αερίου είναι W3→1= −1300 Joule.
Μονάδες 6

v) Να βρεθεί η απόδοση µιας ιδανικής θερµικής µηχανής που θα διέγραφε την παραπάνω
κυκλική µεταβολή.
Μονάδες 7
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