ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1oΚΕΦΑΛΑΙΟ

10 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Θέµα 1ο
Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-6 και διπλά
το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Ο όγκος µιας ποσότητας ιδανικού αερίου διπλασιάζεται ισοβαρώς (ΑΒ) και στη συνέχεια
η πίεση του αερίου υποδιπλασιάζεται ισόχωρα (ΒΓ). Η τελική θερµοκρασία του αερίου
είναι:
a) Ίση µε την αρχική
b) ∆ιπλάσια της αρχικής
c) Υποδιπλάσια της αρχικής
d) Τετραπλάσια της αρχικής
2. Μια ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου θερµαίνεται, µέχρι ο όγκος και η θερµοκρασία
να διπλασιαστούν. Τότε η πίεση του αερίου:
a) ∆ιπλασιάζεται
b) Υποδιπλασιάζεται
c) Τετραπλασιάζεται
d) Παραµένει σταθερή
3. Μέσα σε δοχείο βρίσκεται ποσότητα υδρογόνου σε θερµοκρασία T1, ενώ σε άλλο
δοχείο βρίσκεται ποσότητα οξυγόνου σε θερµοκρασία T2. Αν η γραµµοµοριακή µάζα
(Mr) του οξυγόνου είναι 16 φορές µεγαλύτερη από του υδρογόνου, για να έχουν τα δυο
αέρια την ίδια ενεργό ταχύτητα, θα πρέπει να ισχύει:
a) T2= 16T1

b) T2= 8T1

c) T2= 4T1

d) T1= 16T2

4. Κατά την ισόθερµη συµπίεση ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου:
a) Η ενεργός ταχύτητα των µορίων αυξάνεται
b) Η ενεργός ταχύτητα των µορίων ελαττώνεται
c) Η πίεση του αερίου αυξάνεται
d) Ο όγκος του αερίου αυξάνεται
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5. Η µέση µεταφορική κινητική ενέργεια των µορίων ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου
δεν µεταβάλλεται αν η ποσότητα του αερίου υποβληθεί σε:
a) Ισόχωρη ψύξη
b) Ισοβαρή εκτόνωση
c) Ισόθερµη συµπίεση
d) Ισοβαρή συµπίεση
6. Όταν η απόλυτη θερµοκρασία ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου τετραπλασιάζεται υπό
σταθερή πίεση, η πυκνότητα του αερίου:
a) Παραµένει αµετάβλητη.
b) Τετραπλασιάζεται.
c) Υποτετραπλασιάζεται.
d) ∆ιπλασιάζεται.
Θέµα 2ο
Α. Στο διάγραµµα p-T του σχήµατος απεικονίζονται οι τρεις µεταβολές µιας κυκλικής
µεταβολής που υφίσταται ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Να αντιστοιχήσετε τις
µεταβολές, που αναγράφονται στη στήλη Α µε τις ονοµασίες (π.χ. ισοβαρής εκτόνωση) και να
γράψετε και τον αντίστοιχο νόµο.
p

ΣΤΗΛΗ Α

B

Ονοµασία

Μαθηµατικός νόµος

1. ΑΒ
2. ΒΓ

A

3. ΓΑ

Γ

T
Β. Στο διπλανό διάγραµµα παριστάνονται δυο ισόθερµες
µεταβολές ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου για δυο
διαφορετικές θερµοκρασίες Τ1 και Τ2. Ποια από τις δυο
θερµοκρασίες

είναι

µεγαλύτερη;

Να

αιτιολογήσετε

την

απάντηση σας.
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Γ. Να αποδείξετε τη σχέση u εν =

3⋅R ⋅T
M

Θέµα 3ο
Ένα αέριο έχει πίεση PA=2·105N/m2, όγκο VA=2L και θερµοκρασία θA=27οC. Το αέριο εκτελεί
τις παρακάτω διαδοχικές µεταβολές:
a. Ισόχωρη θέρµανση ΑΒ µέχρι διπλασιασµού της πίεσης.
b. Ισοβαρή θέρµανση ΒΓ µέχρι διπλασιασµού του όγκου.
c. Ισόθερµη εκτόνωση Γ∆ µέχρι την αρχική πίεση.
d. Ισοβαρή ψύξη ∆Α µέχρι τον αρχικό του όγκο.
Να υπολογιστούν τα P, V, T της κάθε ενδιάµεσης µεταβολής και να σχεδιαστούν οι µεταβολές
σε διαγράµµατα p-V, p-T και V-T.
Θέµα 4ο
Μια ποσότητα n =

4
mol αέριου Η2 (που το θεωρούµε ιδανικό αέριο) βρίσκεται στην
R

κατάσταση Α (pΑ=4·105 N/m2, VΑ=4·10-3m3, TΑ). Το αέριο υφίσταται κυκλική αντιστρεπτή
µεταβολή, που αποτελείται από τις εξής επιµέρους µεταβολές:
Α→Β : ισοβαρής εκτόνωση µέχρι τετραπλασιασµού του όγκου
Β→Γ: ισόχωρη ψύξη και
Γ→Α: ισόθερµη συµπίεση στην αρχική του κατάσταση.
a) Να βρεθεί η θερµοκρασία του αερίου σε κάθε κατάσταση.
b) Να κατασκευαστεί το διάγραµµα p–V.
c) Να υπολογιστεί ο λόγος της ενεργής ταχύτητας του αερίου στην κατάσταση Α προς την
ενεργό ταχύτητα στην κατάσταση Β.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

© Copyright 2010-2011

Εκδόσεις Φροντιστηρίων Μήταλας

3

