ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
.

ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ – ΑΕΡΙΑ
1) Η αντιστρεπτή θερµοδυναµική µεταβολή ΑΒ που παρουσιάζεται στο διάγραµµα πίεσης – όγκου (P–V) του σχήµατος περιγράφει:
α. ισόθερµη εκτόνωση
β. ισόχωρη ψύξη
γ. ισοβαρή συµπίεση
δ. ισόχωρη θέρµανση.
2) Ποσότητα ιδανικού µονοατοµικού αερίου βρίσκεται αρχικά σε κατάσταση θερµοδυναµικής
ισορροπίας και καταλαµβάνει όγκο V0. Mε κατάλληλη αντιστρεπτή µεταβολή ο όγκος του
αερίου διπλασιάζεται, ενώ η µέση κινητική ενέργεια των ατόµων του αερίου παραµένει
σταθερή. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την πρόταση που ακολουθεί συµπληρωµένη
σωστά.
Η θερµοκρασία του αερίου στη νέα κατάσταση είναι:
α. ίση µε την αρχική
β. διπλάσια της αρχικής
γ. ίση µε το µισό της αρχικής.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
3) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την πρόταση που ακολουθεί συµπληρωµένη σωστά.
Η πίεση του αερίου στη νέα κατάσταση είναι:
α. ίση µε την αρχική
β. διπλάσια της αρχικής
γ. ίση µε το µισό της αρχικής.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
4) Ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα αντιστοιχεί σε µια ισόθερµη µεταβολή;

5)

Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε δοχείο σταθερού όγκου V. Το αέριο το ψύχουµε µέχρις ότου η
απόλυτη θερµοκρασία του υποδιπλασιαστεί.
Τότε η πίεση του P θα
α) διπλασιαστεί.
β) µείνει σταθερή.
γ) υποδιπλασιαστεί.
δ) τετραπλασιαστεί.
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6) Σε µια αδιαβατική µεταβολή ενός ιδανικού αερίου το ποσό θερµότητας που το αέριο ανταλλάσσει µε το περιβάλλον είναι
α) θετικό.
β) αρνητικό.
γ) µηδέν.
δ) άλλοτε θετικό και άλλοτε αρνητικό ανάλογα µε το αν το αέριο συµπιέζεται ή εκτονώνεται.
7) Τρεις µαθητές συζητούν µεταξύ τους. Ο καθένας υποστηρίζει ότι γνωρίζει τον τρόπο θέρµανσης ιδανικού αερίου χωρίς προσφορά θερµότητας. Ο πρώτος ισχυρίζεται ότι αυτό επιτυγχάνεται µε ισόθερµη συµπίεση, ο δεύτερος µε ισοβαρή εκτόνωση και ο τρίτος µε αδιαβατική συµπίεση.
α) Ποιος έχει δίκιο;
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
8) Ιδανικό αέριο απορροφά από το περιβάλλον θερµότητα Q = 800 J και η εσωτερική του
ενέργεια αυξάνεται κατά 300 J . Κατά την εκτόνωσή του το αέριο παράγει έργο ίσο µε
α) 1100 J
β) 500 J
γ) 800 J
δ) 300 J
9) Στην ισόχωρη θέρµανση ιδανικού αερίου:
α. ο όγκος του παραµένει σταθερός
β. η πίεση του παραµένει σταθερή
γ. η εσωτερική του ενέργεια παραµένει σταθερή
δ. η θερµοκρασία του παραµένει σταθερή.
10) Σωστού λάθους
i) Σε κάθε αντιστρεπτή µεταβολή, το έργο που ανταλλάσσει ιδανικό αέριο µε το περιβάλλον του, µπορεί να υπολογιστεί από το διάγραµµα πίεσης - όγκου (p - V).
ii) Σύµφωνα µε τον δεύτερο θερµοδυναµικό νόµο, η θερµότητα µεταφέρεται πάντα από τα
ψυχρότερα προς τα θερµότερα σώµατα χωρίς τη δαπάνη ενέργειας.
iii) Στην ισόθερµη εκτόνωση ενός ιδανικού αερίου η θερµότητα που απορροφά το αέριο
µετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε µηχανικό έργο.
11) Σωστού λάθους
i) Ένα θερµοδυναµικό σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας,
όταν οι θερµοδυναµικές µεταβλητές που το περιγράφουν διατηρούνται σταθερές µε τον
χρόνο.
ii) Ανάµεσα στα µόρια ιδανικού αερίου ασκούνται δυνάµεις πριν από την κρούση τους.
iii) Η µέση µεταφορική κινητική ενέργεια των µορίων ιδανικού αερίου εξαρτάται µόνο από
τη θερµοκρασία του.
iv) Κατά την κυκλική µεταβολή ιδανικού αερίου δεν µεταβάλλεται η εσωτερική του ενέργεια.
12) Στην ισόχωρη θέρµανση ιδανικού αερίου, για την απορροφούµενη θερµότητα Q και για τη
µεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας ∆U ισχύει ότι:
α. Q=0
β. Q>∆U
γ. Q=∆U
δ. ∆U=0.
13) Ιδανικό µονοατοµικό αέριο συµπιέζεται ισόθερµα στο µισό του αρχικού του όγκου.
Α Η πίεση του αερίου: (επιλέξτε)
α) διπλασιάζεται
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β) υποδιπλασιάζεται
γ) παραµένει σταθερή.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Β Η ενεργός ταχύτητα του αερίου: (επιλέξτε)
α) διπλασιάζεται
β) υποδιπλασιάζεται
γ) παραµένει σταθερή.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
14) Αν σε µια µηχανή Carnot διπλασιάσουµε ταυτόχρονα τις θερµοκρασίες της θερµής και της
ψυχρής δεξαµενής θερµότητας, τότε ο συντελεστής απόδοσης της µηχανής: (επιλέξτε)
α) διπλασιάζεται
β) παραµένει ίδιος
γ) υποδιπλασιάζεται.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
15) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού µονοατοµικού αερίου συµπιέζεται αντιστρεπτά και ισόθερµα
στο 1/4 του αρχικού όγκου. Η τιµή της µέσης κινητικής ενέργειας των µορίων του αερίου:
α. παραµένει αµετάβλητη
β. διπλασιάζεται
γ. υποδιπλασιάζεται
δ. τετραπλασιάζεται.
16) Συµπλήρωσης κενού
i) Ιδανικό αέριο ονοµάζεται εκείνο για το οποίο ισχύει η ........... εξίσωση ακριβώς, σε
όλες τις πιέσεις και τις θερµοκρασίες.
ii) ∆εν µπορεί να υπάρξει θερµική µηχανή που να έχει .......... απόδοση από µια µηχανή
Carnot, η οποία λειτουργεί ανάµεσα στις ίδιες θερµοκρασίες.
iii) Το ποσό θερµότητας Q που απορροφά ή αποβάλλει ένα θερµοδυναµικό σύστηµα είναι
ίσο µε το αλγεβρικό άθροισµα της µεταβολής της  του ενέργειας και του
 που παράγει ή δαπανά το σύστηµα.
17) Κατά την αντιστρεπτή, αδιαβατική εκτόνωση ιδανικού αερίου η θερµοκρασία του:
α) αυξάνεται
β) ελαττώνεται
γ) παραµένει αµετάβλητη.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
18) Σε µια αδιαβατική εκτόνωση ιδανικού αερίου
α. η πίεση του αερίου αυξάνεται.
β. η εσωτερική ενέργεια του αερίου παραµένει σταθερή.
p KV
γ. το πηλίκο 3
παραµένει σταθερό.
Τ
δ. το παραγόµενο έργο είναι µηδέν.
19) Να γράψετε στο τετράδιό σας τις µεταβολές από τη Στήλη Α και, δίπλα σε καθεµιά, τη
σχέση της Στήλης Β που αντιστοιχεί.
Στήλη A
Στήλη B
Αδιαβατική µεταβολή
Q=W
Ισόθερµη µεταβολή
Q=∆U
Ισοβαρής µεταβολή
Q=∆U+p·∆V
Ισόχωρη µεταβολή
Q=0
Q=∆U+V·∆p
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20) Στο παρακάτω διάγραµµα πίεσης - όγκου (p–V) παριστάνονται αντιστρεπτές µεταβολές
ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου.
Α. Να χαρακτηρίσετε τις µεταβολές Α→Β και Β→Γ, που υφίσταται το αέριο, αν
Τ1<Τ2.
Β. Να παραστήσετε ποιοτικά τις παραπάνω µεταβολές σε διάγραµµα πίεσης - θερµοκρασίας (p–T).

21) Κατά την ισόθερµη αντιστρεπτή εκτόνωση ιδανικού αερίου:
α. η εσωτερική του ενέργεια µειώνεται
β. όλο το ποσό θερµότητας που απορρόφησε το αέριο µετατρέπεται σε µηχανικό έργο
γ. η πίεση του αυξάνεται
δ. η ενεργός ταχύτητα των µορίων του αυξάνεται.
22) Τετραπλασιάζουµε την πίεση ιδανικού αερίου διατηρώντας σταθερή την πυκνότητα του. Η
ενεργός ταχύτητα των µορίων του θα:
α. διπλασιαστεί
β. τετραπλασιαστεί
γ. υποδιπλασιαστεί.
Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
23) ∆υο δοχεία Α και Β ίσου όγκου περιέχουν ιδανικό αέριο µε αριθµό mol nA και nB αντίστοιχα, όπου nA>nB . Αν το αέριο του κάθε δοχείου υποστεί ισόχωρη αντιστρεπτή µεταβολή,
ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα είναι σωστό;

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
24) Τόσο για την ισόχωρη όσο και για την ισόθερµη αντιστρεπτή µεταβολή ισχύει...
α. ∆U = 0.
β. Q = 0.
γ. W=0.
δ. Q ≠0.
25) Η µεταφορά θερµότητας από ένα ψυχρό σώµα σε ένα θερµότερο χωρίς δαπάνη ενέργειας
έρχεται σε αντίθεση µε:
α. τον πρώτο θερµοδυναµικό νόµο.
β. τον δεύτερο θερµοδυναµικό νόµο.
γ. την αρχή διατήρησης της ενέργειας.
δ. την αρχή διατήρησης της µάζας.
26) Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. ∆ιπλασιάζουµε τον όγκο του µε δυο
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τρόπους: ισόθερµα και ισοβαρώς. Το έργο που παράγει το αέριο
α) είναι µεγαλύτερο κατά την ισόθερµη µεταβολή.
β) είναι µεγαλύτερο κατά την ισοβαρή µεταβολή.
γ) είναι το ίδιο και στις δυο περιπτώσεις.
Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
27) Ένα ιδανικό αέριο βρίσκεται στην κατάσταση Α. Το αέριο µπορεί να p
µεταβεί στην κατάσταση Β µε µια από τις µεταβολές (1), (2) που παριστάνονται στο διάγραµµα.
Αν ∆Uι και ∆U2 είναι οι αντίστοιχες µεταβολές της εσωτερικής ενέργειας του αερίου τότε:
α. ∆U1 = ∆U2.
β. ∆U1 > ∆U2.
γ. ∆U1 < ∆U2.
δ. ∆U1 = - ∆U2.

Α

B
V

28) Στο διάγραµµα παριστάνεται η µεταβολή της πίεσης ορισµένης ποσότητας µονοατοµικού ιδανικού αερίου σε συνάρτηση µε την εσωτερική
του ενέργεια.
Η µεταβολή αυτή του αερίου είναι:
α. ισόχωρη.
β. ισόθερµη. γ. ισοβαρής.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Ασκήσεις
29) 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.
Αν η ποσότητα του αερίου είναι n=3/R mol, όπου R είναι η παγκόσµια σταθερά των ιδανικών αερίων σε J/(mol⋅K), ζητείται:
i) Να παρασταθούν γραφικά οι παραπάνω µεταβολές σε διάγραµµα πίεσης - όγκου (P-V).
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.
iii) Να βρεθεί ο συντελεστής απόδοσης ιδανικής µηχανής Carnot που θα λειτουργούσε µεταξύ των ίδιων ακραίων θερµοκρασιών της παραπάνω κυκλικής µεταβολής.
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= −1318 Joule.
Εξετάσεις 2001

30) Ιδανικό αέριο αρχικά βρίσκεται στη θερµοδυναµική κατάσταση Α(P0, V0, T0) και στη συ-
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νέχεια ακολουθεί τις παρακάτω αντιστρεπτές µεταβολές:
1. Ισόχωρη θέρµανση από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β(2 P0, VΒ, TΒ).
2. Ισοβαρή συµπίεση από την κατάσταση Β στην κατάσταση Γ(PΓ, V0/4, TΓ).
3. Ισόχωρη ψύξη από την κατάσταση Γ στην κατάσταση ∆(P0, V∆, T∆).
4. Ισοβαρή εκτόνωση από την κατάσταση ∆ στην κατάσταση Α.
α) Να παραστήσετε γραφικά σε διάγραµµα P-V τις παραπάνω µεταβολές.
β) Να προσδιορίσετε τις τιµές VB, TB, PΓ, ΤΓ, V∆, Τ∆ σε συνάρτηση µε τις αρχικές τιµές
V0, T0, P0.
γ) Να υπολογίσετε το έργο σε καθεµιά από τις παραπάνω µεταβολές.
δ) Να υπολογίσετε το συνολικό έργο που παράγεται ή καταναλώνεται κατά την παραπάνω κυκλική µεταβολή.
Εσπερινά 2001

31) Ιδανικό µονατοµικό αέριο βρίσκεται σε κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Α µε όγκο
VA και πίεση PA=106 N/m2. Από την κατάσταση Α, υποβάλλεται διαδοχικά στις παρακάτω
αντιστρεπτές µεταβολές:
α. Ισοβαρή εκτόνωση µέχρι την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Β µε όγκο
VB=4VA, κατά την οποία το αέριο παράγει έργο WA→B = 3⋅103J.
β. Αδιαβατική εκτόνωση µέχρι την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Γ µε όγκο
VΓ και πίεση pΓ.
γ. Ισόθερµη συµπίεση µέχρι την αρχική κατάσταση Α.
Ζητείται:
Α Να παραστήσετε (ποιοτικά) τις παραπάνω µεταβολές σε διάγραµµα πίεσης - όγκου
(p - V).
Β Να υπολογίσετε την τιµή του όγκου VA.
Γ Να υπολογίσετε την τιµή του λόγου υενB/υενΓ, όπου υενB και υενΓ οι ενεργές ταχύτητες
των ατόµων του αερίου στις καταστάσεις Β και Γ αντίστοιχα.
∆. Να υπολογίσετε το ποσό θερµότητας που αποδίδεται από το αέριο στο περιβάλλον
κατά την ισόθερµη συµπίεση Γ→Α, όταν ο συντελεστής απόδοσης θερµικής µηχανής που λειτουργεί διαγράφοντας τον παραπάνω κύκλο είναι α=0,538.
(∆ίνονται: Cp=5R/2 και Cv=3R/2).
Εξετάσεις 2002

32) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού µονοατοµικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Α σε θερµοκρασία ΤΑ=400Κ, πίεση ΡΑ=4·105Ν/m2 και όγκο VA=10-3m3.
Από την κατάσταση αυτή το αέριο υποβάλλεται στις παρακάτω διαδοχικές µεταβολές:
α) ισοβαρή θέρµανση ΑΒ, µέχρι την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Β µε όγκο VB=2·10-3m3.
β) αδιαβατική ψύξη ΒΓ, µέχρι την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Γ µε όγκο
VΓ=3,2·10-3m3 και πίεση ΡΓ=105Ν/m2. ** Λάθος ο όγκος !!! (∆εν βαθµολογήθηκε)
i) Να παρασταθούν γραφικά (ποιοτικά) οι παραπάνω µεταβολές σε διάγραµµα Ρ-V.
ii) Να υπολογιστεί η θερµοκρασία του αερίου στην κατάσταση Β.
iii) Να υπολογιστεί το παραγόµενο έργο κατά την ισοβαρή µεταβολή ΑΒ.
iv) Να υπολογιστεί η συνολική µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου.
5
3
∆ίνονται: γ= 1
και CV= 1 R .
3
2
Εξετάσεις 2003

33) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται στην κατάσταση ισορροπίας Α, υπό πίεση
2×105 Ν/m2, καταλαµβάνει όγκο 3×10-3 m3 και έχει απόλυτη θερµοκρασία 300Κ. Το αέριο
εκτελεί αντιστρεπτή κυκλική µεταβολή που αποτελείται από τις εξής διαδοχικές µεταβολές:
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Από την κατάσταση Α θερµαίνεται υπό σταθερή πίεση µέχρι την κατάσταση Β σε
θερµοκρασία 500 Κ.
Από την κατάσταση Β ψύχεται υπό σταθερό όγκο µέχρι την κατάσταση Γ σε θερµοκρασία 250 Κ.
Από την κατάσταση Γ ψύχεται υπό σταθερή πίεση µέχρι την κατάσταση ∆ σε θερµοκρασία 150 Κ.
Από την κατάσταση ∆ θερµαίνεται υπό σταθερό όγκο µέχρι να επιστρέψει στην κατάσταση Α.
Να απεικονίσετε την κυκλική µεταβολή σε διάγραµµα P-V (ποιοτικά).
Να υπολογίσετε τον όγκο που καταλαµβάνει το αέριο στην κατάσταση Β και την πίεσή του στην κατάσταση Γ.
Να υπολογίσετε το έργο που παράγεται από το αέριο κατά την κυκλική µεταβολή
ΑΒΓ∆Α και τη µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου κατά τη διαδροµή
ΑΒΓ.
Να υπολογίσετε το συντελεστή απόδοσης θερµικής µηχανής που εργάζεται σύµφωνα µε τον παραπάνω κύκλο.
∆ίνεται: γ = 5/3.
Επαναληπτικές 2003

2
34) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου n=1 mοl, βρίσκεται αρχικά
R
σε κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Α, µε όγκο VA=2·10–
3 3
m και πίεση pA=105 N/m2. Το αέριο υφίσταται την αντιστρεπτή
µεταβολή του σχήµατος, απορροφώντας ποσό θερµότητας Q =
1200 J, µέχρι να βρεθεί στην κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Β µε όγκο VB=2VA και πίεση pB =2pA.
Να βρεθούν:
α. Η θερµοκρασία ΤΑ του αερίου στην κατάσταση Α.
β. Η µεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας ∆U=UB–UA .
γ. Το έργο WAB που παράγεται κατά τη µεταβολή Α→Β .
(R είναι η σταθερά των ιδανικών αερίων).
Εσπερινά 2003

35) Ιδανικό µονοατοµικό αέριο βρίσκεται στην κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Α υπό πίεση ΡΑ=105 N/m2 και όγκο
VΑ=10-3m3. Από την κατάσταση Α το αέριο υποβάλλεται στις
πιο κάτω τρεις διαδοχικές ιδεατές αντιστρεπτές µεταβολές:
36) ισόχωρη θέρµανση µέχρι την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Β
• αδιαβατική εκτόνωση από την κατάσταση Β µέχρι την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Γ µε όγκο VΓ=8K10-3m3
• ισοβαρή ψύξη από την κατάσταση Γ µέχρι να επανέλθει στην αρχική κατάσταση Α.
Το ποιοτικό διάγραµµα πίεσης-όγκου των πιο πάνω µεταβολών φαίνεται στο επόµενο σχήµα.
Να υπολογίσετε:
α. το έργο που καταναλώνει το αέριο σύστηµα κατά την ισοβαρή ψύξη ΓΑ
β. το ποσό της θερµότητας που αποβάλλει το αέριο σύστηµα στο περιβάλλον κατά την
ισοβαρή ψύξη ΓΑ
γ. την πίεση του αερίου στην κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Β.
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EΚ Γ
1
1
, όπου EΚΓ =1 mEυ2Γ και EΚΑ =1 mEυ2Α η µέση µεταφορική
EΚΑ
2
2
κινητική ενέργεια των µορίων του αερίου στις καταστάσεις Γ και Α αντίστοιχα, όπου m είναι η µάζα του µορίου.
5
∆ίνεται: η γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα υπό σταθερή πίεση Cp=1 R (R η παγκόσµια
2
σταθερά των αερίων) και ο λόγος των γραµµοµοριακών ειδικών θερµοτήτων, υπό σταθερή
πίεση και σταθερό όγκο, είναι γ = 5/3.
δ. την τιµή του λόγου 3

Ε.Λ. 2004

2
37) Χρησιµοποιώντας το παρακάτω διάγραµµα που παριστάνει τη µεταβολή n = 1 mol ιδανιR
κού αερίου:

i) Να µεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιο σας. Να συµπληρώσετε στις θέσεις
που βρίσκονται κάτω από τα p, V, Τ το γράµµα Σ αν το µέγεθος παραµένει σταθερό, Α
αν αυξάνεται, Μ αν µειώνεται. Να συµπληρώσετε στη στήλη «Ονοµασία µεταβολής»
την ονοµασία της αντίστοιχης µεταβολής.

Μεταβολή
Α-Β

Ρ
Σ

V

Τ

Β-Γ

Ονοµασία µεταβολής
Ισόχωρη

Γ- Α
ii) Να µεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιο σας. Να συµπληρώσετε τις θέσεις
που βρίσκονται κάτω από τα p, V, Τ τις τιµές αυτών των µεγεθών στα σηµεία Α, Β και
Γ αντίστοιχα.

Σηµείο

p(Ν/m2)

V(m3)

Τ (Κ)

Α
Β
Γ
iii) Να σχεδιάσετε την κυκλική µεταβολή του σχήµατος σε διάγραµµα p-V.
Εσπερινών 2004

4
38) Μια µηχανή Carnot υποβάλλει σε κυκλική µεταβολή ΑΒΓ∆Α ποσότητα 1 mol ιδανικού
R
µονοατοµικού αερίου, όπου R είναι η παγκόσµια σταθερά των αερίων σε J/mο;LΚ. Η θερµοκρασία της θερµής δεξαµενής είναι ΤΑ = ΤΒ = Τh και της ψυχρής δεξαµενής είναι ΤΓ = Τ∆
= Τc = 300Κ. Κατά την ισόθερµη εκτόνωση ΑΒ το αέριο απορροφά θερµότητα QAB = Qh =
2500J. Ο συντελεστής απόδοσης της µηχανής Carnot είναι e = 0,4.
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Να υπολογίσετε:
i) τη θερµοκρασία Τh.
ii) το έργο WΒΓ κατά την αδιαβατική εκτόνωση ΒΓ του αερίου.
iii) το έργο κατά την ισόθερµη συµπίεση Γ. του αερίου.
3
∆ίνεται η γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα υπό σταθερό όγκο Cv=1 R
2
Επαναληπτικές Ε.Λ. 2004

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ
39) Στο ηλεκτροστατικό πεδίο που δηµιουργείται από σηµειακό
θετικό φορτίο Q, δύο σηµεία Α και Β απέχουν από το φορτίο αποστάσεις r και 2r αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο
σχήµα.
i) Στα σηµεία Α και Β να σχεδιαστούν τα διανύσµατα των
εντάσεων ΕΑ και ΕΒ του πεδίου.
ii) Να συγκρίνετε τα µέτρα των εντάσεων ΕΑ, ΕΒ.
iii) Μεταφέρουµε σηµειακό θετικό φορτίο q από το Α στο Β ακολουθώντας τις διαδροµές
S1 και S2 που φαίνονται στο σχήµα. Να συγκρίνετε το έργο της δύναµης του πεδίου για
τις διαδροµές S1 και S2.
40) Το σχήµα δείχνει τις δυναµικές γραµµές ενός ηλεκτρικού πεδίου.
Ποιο από τα παρακάτω ισχύει;
α) το πεδίο είναι οµογενές
β) το δυναµικό είναι σε όλα τα σηµεία το ίδιο
γ) το µέτρο της έντασης είναι σε όλα τα σηµεία το ίδιο
δ) η πηγή του πεδίου είναι σηµειακό αρνητικό φορτίο.
41) Ακλόνητο σηµειακό θετικό φορτίο q δηµιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Το δυναµικό σε απόσταση r από το φορτίο είναι V. Σε απόσταση 2r το δυναµικό
θα είναι:
V
V
α. 2V,
β. 4V,
γ. 1 ,
δ. 1 .
2
4
42) Ακίνητο σηµειακό θετικό ηλεκτρικό φορτίο q βρίσκεται στο σηµείο Μ του χώρου. Να σχεδιάσετε τις δυναµικές γραµµές του ηλεκτροστατικού πεδίου που δηµιουργεί το φορτίο.
43) Να αποδείξετε ότι η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου σε απόσταση r από το σηµείο Μ
δίνεται από τη σχέση Ε = k⋅q/r2
(όπου k=Κc ή k=1/4πε0).
44) ∆ύο οµόσηµα φορτία q1, q2 βρίσκονται σε απόσταση r µεταξύ τους. Αν τα φορτία τοποθετηθούν σε απόσταση 2r, η δυναµική τους ενέργεια:
α. διπλασιάζεται
β. υποδιπλασιάζεται
γ. τετραπλασιάζεται
δ. παραµένει σταθερή.
45) Έστω σύστηµα τριών οµόσηµα φορτισµένων σωµατιδίων. Αν διπλασιάσουµε το φορτίο
του καθενός σωµατιδίου διατηρώντας τις θέσεις τους σταθερές, τότε η ολική ηλεκτρική δυναµική ενέργεια του συστήµατος των τριών σωµατιδίων θα:

