
 

      ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(Τεχνολογική κατεύθυνση)      (Κεφάλαιο  2) 

ΘΕΜΑ 10(Μονάδες 25): Βάλτε σε κύκλο την σωστή απάντηση:      

1. Η απόδοση µιας θερµικής µηχανής που πραγµατοποιεί τον κύκλο Carnot 

α) αυξάνεται όταν µειώσουµε τη θερµοκρασία της ψυχρής δεξαµενής  

β) µειώνεται όταν αυξήσουµε τη θερµοκρασία της θερµής δεξαµενής  

γ) αυξάνεται όταν αυξήσουµε τη θερµοκρασία της ψυχρής δεξαµενής  

δ) µειώνεται όταν µειώσουµε τη θερµοκρασίας της ψυχρής δεξαµενής. (5) 

2. Στην αδιαβατική αντιστρεπτή µεταβολή ιδανικού µονοατοµικού αερίου: 

α) η πίεση παραµένει σταθερή 

β) ο όγκος παραµένει σταθερός 

γ) δεν ανταλλάσσεται θερµότητα µε το περιβάλλον 

 δ) η θερµοκρασία παραµένει σταθερή.      (5) 

3. Σε ποιά από τις παρακάτω αντιστρεπτές µεταβολές έχουµε παραγωγή έργου µε 

ταυτόχρονη αύξηση της εσωτερικής του ενέργειας του αερίου; 

α) ισόχωρη θέρµανση 

β) ισόθερµη εκτόνωση 

γ) ισόβαρη θέρµανση 

δ) αδιαβατική θέρµανση          (5) 

4. Στην εξίσωση Q = ∆U + W, όταν ο πρώτος θερµοδυναµικός νόµος εφαρµόζεται σε µια 

αντιστρεπτή µεταβολή ορισµένης ποσότητας αερίου, το µέγεθος που δεν εξαρτάται από τη 

διαδροµή είναι 

α. η θερµότητα Q . 

β. το έργο W. 

γ. η διαφορά Q – W. 

δ. όλα τα παραπάνω.    (5)            

5. . Ένα παράδειγµα θερµικής µηχανής είναι: 

α) η ατµοµηχανή   β)η ηλεκτρική κουζίνα 

γ) ο ανεµιστήρας   δ) το ηλεκτρικό σίδερο. (5) 

 ΘΕΜΑ 20(Μονάδες 25):  

Α. Η θερµοκρασία της θερµής δεξαµενής σε µια µηχανή Carnot είναι θ1=27 0C και ο 

συντελεστής απόδοσης είναι 0,25. Η θερµοκρασία της ψυχρής δεξαµενής είναι: 

α. 300Κ                 β. 100Κ                 γ. 250Κ                   δ. 225Κ  (2) 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.(6) 

Β. Το ίδιο αέριο εκτελεί δύο ισοβαρείς εκτονώσεις 

µεταξύ των ίδιων ισόθερµων Τ1, Τ2. Κατά την 

πρώτη εκτόνωση η πίεση είναι p1 και το έργο WΓ∆ 

ενώ κατά την δεύτερη εκτόνωση το έργο είναι WΑΒ 

και η πίεση p2=2p1 . Για τα έργα W1 , W2 ισχύει 

α) W1=2W2 

β) W1=W2/2 
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γ) W1=W2               (2) 

∆ικαιολογήστε την απάντησή σας (7) 

Γ.  Ιδανικό αέριο ξεκινά από κατάσταση 

θερµοδυναµικής ισορροπίας Α και εκτελεί τις 

παρακάτω διαδοχικές µεταβολές: 

ΑΒ: ισοβαρής εκτόνωση 

ΒΓ: ισόχωρη ψύξη 

ΓΑ: αδιαβατική συµπίεση. 

Αν δίνεται ότι QΑΒ = 720J και ∆UΒΓ =−560 J  τότε ο 

συντελεστής απόδοσης µιας θερµικής µηχανής που θα 

λειτουργεί µε τον παραπάνω κύκλο θα ισούται µε: 

α) 2/9   β) 9/7    γ) 7/9                (2) 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.   (6) 

 

ΘΕΜΑ 30(Μονάδες 25): 

Μια µηχανή Carnot χρησιµοποιεί mol
R
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=  ιδανικού αερίου. Η θερµοκρασία της θερµής 

δεξαµενής είναι Τh = 500Κ, ενώ της ψυχρής είναι Τc = 300K. Αν κατά την ισόθερµη 

συµπίεση Γ∆ ο όγκος του αερίου υποδιπλασιάζεται (VΓ = 2V∆), να υπολογισθούν: 

α) ο συντελεστής απόδοσης της µηχανής, (6) 

β) το έργο κατά την ισόθερµη συµπίεση Γ∆. (6) 

γ) το ποσό θερµότητας που προσφέρεται στη µηχανή. (7) 

δ) το συνολικό έργο που παράγεται. (6) 

∆ίνεται ln2 = 0,7. 

 

ΘΕΜΑ 40 (Μονάδες 25): 
Το αέριο µιας θερµικής µηχανής διαγράφει τον 

κύκλο του διπλανού σχήµατος, όπου η ΓΑ είναι 

αδιαβατική. ∆ίνεται για την κατάσταση Α 

pΑ=8·105Ν/m2, VΑ=4·10-3m3, ενώ WΑΒ=9.600J. Όλες 

οι µεταβολές θεωρούνται αντιστρεπτές ενώ για το 

αέριο ισχύει γ=3/2. 

i) Να βρείτε τον όγκο στην κατάσταση Β. (6) 

ii) Να υπολογίσετε την θερµότητα που απορροφά 

το αέριο στην µεταβολή ΑΒ. (6) 

iii) Να βρείτε την πίεση του αερίου στην κατάσταση Γ. (6) 

iv) Αφού υπολογίσετε την θερµότητα Qc που αποβάλει η µηχανή στη διάρκεια της 

κυκλικής µεταβολής, να βρείτε την απόδοσή της. (7) 

 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


