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Πρόχειρο Τεστ Β Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Ιδανικά Αέρια - Κινητική Θεωρία

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 90 min

Κυριακή 13 Μάρτη 2016

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα Α

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη

συµπληρώνει σωστά. [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. Τα µόρια ενός ιδανικού αερίου έχουν ενεργό ταχύτητα υεν σε ϑερµο-
κρασία 27Co. Η ενεργός ταχύτητα διπλασιάζεται στην ϑερµοκρασία των

(α) 54Co
(ϐ) 108Co

(γ) 327Co
(δ) 927Co

Α.2. ∆οχείο που κλείνει µε κινούµενο έµβολο περιέχει ποσότητα ιδανικού
αερίου. Χωρίς να µεταβληθεί η µάζα του αερίου τετραπλασιάζουµε τον όγκο
του αερίου και διπλασιάζουµε την απόλυτη ϑερµοκρασία του. Η πίεση του
αερίου:

(α) έµεινε αµετάβλητη.

(ϐ) διπλασιάστηκε.

(γ) τετραπλασιάστηκε.

(δ) υποδιπλασιάστηκε.

1



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2015-2016 ∆ιαγώνισµα Β Λυκείου

Α.3. Σε δυο δοχεία ίσου όγκου περιέχονται στην ίδια ϑερµοκρασία στο
πρώτο οξυγόνο και δεύτερο άζωτο. Η µέση κινητική ενέργεια των µορίων
του οξυγόνου είναι :

(α) διπλάσια του αζώτου

(ϐ) ίση µε του αζώτου

(γ) τετραπλάσια του αζώτου

(δ) δεν µπορούµε να απαντήσουµε

Α.4. ∆ίνεται η µεταβολή ΑΒ του διπλανού σχήµατος για µια ποσότητα ιδα-
νικού αερίου.

P

v

B

A

2Po

Po

VO 2VO

(α) Επειδή PAVA = PBVB η µεταβολή είναι ισόθερµη.

(ϐ) Η µεταβολή ΑΒ είναι µια τυχαία συµπίεση.

(γ) Η ϑερµοκρασία του αερίου κατά την διάρκεια της µεταβολής µεταβάλ-
λεται συνεχώς η ίδια

(δ) η τελική ϑερµοκρασία του αερίου είναι διπλάσια της αρχικής.
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Α.5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε

κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη

λανθασµένη. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) Η καταστατική εξίσωση PV = nRT ισχύει για κάθε αέριο στην ϕύση.

(ϐ) Σύµφωνα µε την Κινητική Θεωρία των ιδανικών αερίων το αέριο απο-
τελείται από σωµατίδια που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µε δυνάµεις
Coulomb.

(γ) Σε µια ισόχωρη συµπίεση ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου η πυ-
κνότητα του αερίου παραµένει σταθερή.

(δ) ∆ύο ισόθερµες καµπύλες µπορούν να τέµνονται.

(ε) Σε µια ισοβαρή συµπίεση ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου ο όγ-
κος µεταβάλλεται ανάλογα µε την ϑερµοκρασία.

Θέµα Β

Β.1. Μια ποσότητα ιδανικού αερίου µεταβάλλεται ισόχωρα την µια ϕορά µε
όγκο V1 και την άλλη µε όγκο V2 όπως ϕαίνεται στο διπλανό διάγραµµα.
Για τους όγκους ισχύει.

V2

V1

P

T

α. V1 = V2 ϐ.V1 < V2 γ. V1 > V2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+8= 10 µονάδες]
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Β.2. Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου υποβάλλεται σε ισοβαρή µεταβο-
λή µέχρι να διπλασιαστεί η ενεργός ταχύτητα των µορίων του.

Για να επανέλθει η ενεργός ταχύτητα των µορίων του αερίου στην αρχική
της τιµή υπο σταθερό όγκο, πρέπει η πίεση του αερίου να:

(α) υποδιπλασιαστεί (ϐ)διπλασιαστεί (γ) υποτετραπλασιαστεί

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [ 2+8 = 10 µονάδες]

Β.3. Ο κύλινδρος του παρακάτω σχήµατος χωρίζεται σε δύο µέρη µε το
έµβολο αµελητέου πάχους που µπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Στα δύο
µέρη περιέχεται συνολική ποσότητα 2 mol του ίδιου ιδανικού αερίου.

Το δοχείο ϐρίσκεται ϐυθισµένο σε δεξαµενή νερού σταθερής ϑερµοκρα-

σίας και το έµβολο ισορροπεί σε τέτοια ϑέση ώστε
L1

L2
=

3

2
.

Αν n1 ο αριθµός των mol που περιέχονται στο πρώτο µέρος του δοχείου
τότε :

(α) n1 = 1mol (ϐ) n1 = 1, 2mol (γ) n1 = 1, 5mol

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+8=10 µονάδες]
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Θέµα Γ

Μια ποσότητα ιδανικού αερίου ϐρίσκεται σε κατάσταση Α, όπου η πίε-
ση του είναι 2atm, ο όγκος του είναι 5L και η απόλυτη ϑερµοκρασία του
600K. Το αέριο υποβάλλεται σε αντιστρεπτή κυκλική µεταβολή, η οποία
αποτελείται από τις ακόλουθες αντιστρεπτές µεταβολές :

� Α → Β : Ισοβαρής ψύξη µέχρι να υποδιπλασιαστεί η απόλυτη ϑερµο-
κρασία του.

� Β→ Γ : Ισόθερµη εκτόνωση

� Γ→ ∆ : Ισόχωρη ϑέρµανση µέχρι την αρχική του ϑερµοκρασία.

Γ.1 Να υπολογίσετε, σε mol, την ποσότητα του ιδανικού αερίου.

Γ.2 Να υπολογίσετε τον όγκο και την πίεση του αερίου στην κατάσταση Γ.

Γ.3 Να σχεδιάσετε την µεταβολή σε ποιοτικά διαγράµµατα P − V , P − T ,
V − T .

Γ.4 Να υπολογίσετε τον λόγο των ενεργών ταχυτήτων των µορίων του αερίου
στην κατάσταση Α , Β (

υεν(A)

υεν(B)
)

Τοποθετώ την παραπάνω ποσότητα ιδανικού αερίου σε ένα κυλινδρικό δοχε-
ίο που το πάνω µέρος του κλείνετε µε έµβολο κυκλικής διατοµής A = 10cm2

και ϐάρους w = 100N . Στο πάνω µέρος του εµβόλου υπάρχει ατµοσφαι-
ϱικός αέρας και το έµβολο ισορροπεί σε ύψος h από την ϐάση του µε την
ϑερµοκρασία του σταθερή στα 600K .

Γ.5 Να υπολογιστεί η πίεση του αερίου.

Γ.6 Να υπολογιστεί το ύψος h.

∆ίνονται : 1atm = 105N/m2 , 1L = 10−3m3 και η σταθερά των ιδανικών

αερίων R =
25

3

J

molK

[5+8+12+10+10 µονάδες]
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Οδηγίες

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση είναι σωστή.

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου, Φυσικός

Καλή Επιτυχία
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