ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ

∆. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή :
α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα
β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν

W = PV ln
γ) Το έργο που παράγεται δίνεται από τη σχέση

V2
V1

2. Σε µια ισόχωρη µεταβολή :
α) Η πίεση του αερίου αυξάνει πάντα
β) Η µεταβολή στην εσωτερική ενέργεια δίνεται από τη σχέση ∆U = nC v ∆T
γ) ∆εν ανταλλάσσεται θερµότητα µε το περιβάλλον

2. Στην ισοβαρή µεταβολή :
α) Το παραγόµενο έργο είναι πάντα θετικό
β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν
γ) ∆εν ισχύει ο πρώτος θερµοδυναµικός νόµος
δ) Η θερµότητα που ανταλλάσσει το αέριο µε το περιβάλλον δίνεται από τη σχέση
Q = nC P ∆T

3. Στην αδιαβατική µεταβολή :
α) Το αέριο δεν ανταλλάσσει θερµότητα µε το περιβάλλον
β) Αν διπλασιαστεί η πίεση τότε διπλασιάζεται και ο όγκος του αερίου
γ) Η µεταβολή στην εσωτερική ενέργεια δίνεται από τη σχέση : ∆U = ηCV ∆T
γ
γ
δ) Ισχύει η σχέση : P1 V1 = P2V2

5. Β2.3 Ποιες από τις επόµενες προτάσεις που αφορούν στο έργο ενός αερίου είναι σωστές ;
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.

6. Β2.5 Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές ;
α)
β)

γ)

¨Ένα σώµα έχει θερµότητα όταν είναι ζεστό.
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.
Με την τριβή δεν αυξάνεται η θερµότητα των σωµάτων που
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τρίβονται αλλά η εσωτερική τους ενέργεια τους ενέργεια.
Θερµότητα και θερµοκρασία είναι διαφορετικές ονοµασίες που
αποδίδονται στην ίδια έννοια.
Η εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι ανάλογη της
θερµοκρασίας του.

δ)
ε)

7. Β2.10 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.

8. Β2.15 Επιλέξτε τη σωστή πρόταση.
α)

Στην ισόθερµη εκτόνωση αερίου ένα µέρος της θερµότητας που
απορροφά το αέριο µετατρέπεται σε έργο.
Στην ισοβαρή εκτόνωση, το έργο του αερίου είναι ίσο µε το ποσό
θερµότητας που απορροφά το αέριο.
Στην ισόχωρη θέρµανση, η θερµότητα που απορροφά το αέριο
είναι ίση µε τη µεταβολή στην εσωτερική του ενέργεια.
Στην αδιαβατική εκτόνωση το έργο του αερίου είναι ίσο µε τη
µεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας.

β)
γ)
δ)

9. Β2.16 ¨Ένα αέριο, που αρχικά βρίσκεται στην κατάσταση pA , VA , εκτονώνεται µέχρι ο
όγκος του να γίνει VB. Να παρασταθούν σε κοινούς άξονες p - V µια ισόθερµη και µια
αδιαβατική που να οδηγούν από την αρχική κατάσταση στις τελικές καταστάσεις όγκου VB.
Σε ποια από τις δύο µεταβολές το έργο που παράγει το αέριο είναι µεγαλύτερο;
Β2.17 ¨Ένα αέριο µπορεί να µεταβεί από µια αρχική κατάσταση Α σε µια τελική
κατάσταση Β, µε δύο τρόπους.
α) Με µια ισόθερµη µεταβολή και β) Με µια ισοβαρή εκτόνωση και µια ισόχωρη µεταβολή. Οι
δύο τρόποι παριστάνονται µε τους αριθµούς 1 και 2. Το ποσό θερµότητας που απορροφά το
αέριο είναι:
α)
Μεγαλύτερο κατά τη διαδροµή 1;
β)
Ίδιο και στις δύο περιπτώσεις;
γ)
Μεγαλύτερο κατά τη διαδροµή 2;
Ποια από τις προτάσεις είναι ορθή;
Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

10.

11.
α)
β)
γ)
δ)
ε)
18

Β2.19 Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές;
Στην ισόχωρη µεταβολή το έργο είναι µηδέν.
Στην αδιαβατική εκτόνωση η τελική θερµοκρασία είναι µικρότερη
της αρχικής.
Στην αδιαβατική εκτόνωση το έργο που παράγει το αέριο είναι ίσο
µε την ελάττωση της εσωτερικής του ενέργειας.
Στην ισόθερµη µεταβολή η θερµότητα του ανταλλάσσει το αέριο
µε το περιβάλλον είναι µηδέν.
Στην κυκλική µεταβολή το έργο του αερίου είναι ίσο µε το εµβαδόν που περικλείεται
από τη γραµµή στο διάγραµµα p - V.
www.praxisgroup.gr
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Β2.40 Αέριο µε όγκο 0,004 m3 θερµαίνεται µε σταθερή πίεση p = 1.2 atm µέχρι ο όγκος
του να γίνει 0,006 m3. Υπολογίστε το έργο που παράγει το αέριο. ∆ίνεται 1atm = 1,013 . 105
N/m2.
[Απ : 243,1 J]

12.

Β2.41 ∆ύο mol αερίου θερµαίνονται από τους 27οC στους 127οC. Η θέρµανση του
αερίου γίνεται µε σταθερή πίεση. Υπολογίστε το έργο που παράγει το αέριο. ∆ίνεται R =
8,314 J (mol K).
[Απ : 1663 J]

13.

Β2.42 ∆ύο mol αερίου βρίσκονται σε θερµοκρασία 27οC. ∆ιατηρώντας σταθερή τη
θερµοκρασία συµπιέζουµε το αέριο ώστε η πίεσή του να διπλασιαστεί. Να υπολογιστεί το
έργο του αερίου.
∆ίνονται R = 8,314 J/ (mol . K), ln2 = 0,6931.
[Απ : -3458 J]

14.

Β2.44 Ποσότητα αερίου καταλαµβάνει όγκο 10 L και έχει πίεση 1atm. Το αέριο
εκτονώνεται ισόθερµα µέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του. Υπολογίστε το ποσό θερµότητας
που απορρόφησε το αέριο. ∆ίνονται 1L = 10-3 m3, 1atm = 1,013 . 105 N/m2, ln2 = 0,6931.
[Απ : Q = 702,1 J]

15.

16. Β2.45 Αέριο βρίσκεται µέσα σε δοχείο που κλείνεται µε έµβολο. Το αέριο καταλαµβάνει
όγκο V1 = 0,008 m3 , έχει θερµοκρασία Τ1 = 300Κ και πίεση p1 = 1,013 . 105 N/m2. Θερµαίνουµε
το αέριο υπό σταθερή πίεση, µέχρι η θερµοκρασία του να γίνει Τ2 = 375Κ.
α)
Υπολογίστε το έργο του αερίου.
β)
Αν κατά τη θέρµανσή του το αέριο απορρόφησε θερµότητα Q =
709,1 J υπολογίστε τη µεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας.
[ Απ : W = 202,6 J, ∆U = 506,5 J]
17. Β2.46 0,2 mol αερίου συµπιέζονται ισόθερµα σε θερµοκρασία θ = 27οC, ώστε ο όγκος του
να ελαττωθεί στο µισό. Υπολογίστε το ποσό θερµότητας που αντάλλαξε το αέριο µε το
περιβάλλον.
∆ίνονται R = 8,314 J/ (mol K), ln2 = 0,6931.
[Απ : -345,8 J]

17. Β2.20 Συµπληρώστε τα κενά :
Η γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα εκφράζει το ποσό θερµότητας πρέπει να προσφερθεί σε ένα
mol αερίου ώστε να ανέβει η θερµοκρασία του κατά ........................ Στα αέρια, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν η γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα υπό σταθερό όγκο και η
γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα ............................................................ Η σχέση που συνδέει τις
δύο ειδικές γραµµοµοριακές θερµότητες είναι ..................................

18. Β2.21 Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές ;
α)

Στα στερεά και τα υγρά, η ειδική θερµότητα εξαρτάται µόνο από το υλικό τους. Στα αέρια
η γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα εξαρτάται κάθε φορά από τον τρόπο µε τον οποίο
θερµαίνεται το αέριο.

www.praxisgroup.gr

19

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ

β)
γ)
δ)

Ο λόγος Cp/CV, των γραµµοµοριακών θερµοτήτων ενός αερίου είναι µικρότερος ή ίσος
του 1.
Στα ιδανικά αέρια Cp - CV = σταθερό
Η σχέση ∆U = η CV ∆T , δίνει τη µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ενός αερίου σε
κάθε µεταβολή, αντιστρεπτή ή µη.

19. Β2.23 Εξηγήστε ποιοτικά γιατί η γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα των αερίων υπό
σταθερή πίεση είναι µεγαλύτερη από τη γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα υπό σταθερό όγκο.

20. Β2.50 Να υπολογιστεί η αύξηση της εσωτερικής ενέργειας ορισµένης ποσότητας αερίου
όταν το θερµάνουµε µε σταθερή πίεση προσφέροντάς του θερµότητα Q = 10 cal. Για το αέριο
ισχύει γ = 1.41.
∆ίνεται 1 cal = 4,18J.
[Απ : 29,64 J]

21. Β2.57 Ποσότητα αερίου βρίσκεται µέσα σε κύλινδρο και καταλαµβάνει όγκο V. Το αέριο
εκτονώνεται µέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του. Η εκτόνωση του αερίου µπορεί να γίνει µε
ισόθερµη ή µε αδιαβατική ή µε ισοβαρή µεταβολή.
α)
Να παρασταθούν γραφικά σε διάγραµµα p - V οι τρεις µεταβολές
που µπορούν να οδηγήσουν το αέριο από την αρχική του κατάσταση στην τελική.
β)
Σε ποια από τις τρεις µεταβολές : i) Το αέριο παράγει περισσότερο
έργο; ii) Το αέριο απορροφά το µικρότερο ποσό θερµότητας;
24. Τρία moles ιδανικού αερίου βρίσκονται σε θερµοκρασία 27ο C και πίεση 1 Atm,
συµπιέζοντας αντιστρεπτά έως το µισό του αρχικού τους όγκου. Να υπολογίσετε το ποσό της
θερµότητας που απελευθέρωσε το αέριο, το ποσό του µηχανικού έργου που κατανάλωσε και τη
µεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας, αν η συµπίεση γίνεται ισόθερµα.
[Απ : 1241 cal, 5188 Joule, 0]
25. Ένα lt ιδανικού αερίου υπό πίεση 1 Atm εκτονώνεται ισόθερµα, έως ότου ο όγκος του
διπλασιαστεί. Κατόπιν συµπιέζεται υπό σταθερή πίεση, έως τον αρχικό όγκο και κατόπιν
συµπιέζεται ισόθερµα έως την αρχική πίεση. Να γίνει γραφική παράσταση σε διάγραµµα P - V
και να υπολογιστεί το ολικό έργο που παράγεται από το αέριο.
[Απ : -16, 2J]

26. Ποσότητα ιδανικού αερίου που έχει όγκο 4m3 και πίεση 5.105N/m2 παθαίνει ισοβαρή
µεταβολή µέχρι υποτετραπλασιασµού του όγκου του. Να βρεθούν : α) Η µεταβολή της
εσωτερικής ενέργειας β) Η θερµότητα ∆ίνεται γ=5/3.
[ Απ : -2,25.106J, -3,75.106J ]
27. Ιδανικό αέριο έχει όγκο 2lt και πίεση 5.105N/m2 και παθαίνει αδιαβατική µεταβολή µέχρι να
τετραπλασιαστεί ο όγκος του. Να βρεθεί το έργο που παράγεται. Πόση είναι η µεταβολή στην
εσωτερική ενέργεια; ∆ίνεται γ=1.5
[ Απ : -1000J ]
20
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P = 4 ⋅ 10 5

N

m 2 από όγκο V1=4lit µέχρι όγκο
28. Ένα αέριο εκτονώνεται µε σταθερή πίεση
5
V2=8lit. Για το αέριο αυτό ισχύει Cp= 2 R. Να υπολογίσετε τη θερµότητα Q που προσφέραµε
στο αέριο, καθώς και το έργο W που αυτό παράγει.
[ Απ : 4000J, 1600J ]
2
mol
R
29. Μια ποσότητα
ιδανικού αερίου ξεκινάει από την κατάσταση ισορροπίας 1 όπου
βρισκόταν σε θερµοκρασία Τ1=800Κ και εκτελεί τις εξής µεταβολές:
1 → 2: ισόχωρη θέρµανση µέχρι Τ2=1000Κ
2 → 3: ισοβαρής εκτόνωση µέχρι Τ3=1200Κ
3 → 4: ισόχωρη ψύξη µέχρι Τ4=800Κ. Να υπολογίσετε:
α) Το ποσό θερµότητας Q1 που απορρόφησε το αέριο από το περιβάλλον. β) Το ποσό
3R
5R
θερµότητας Q2 που έδωσε το αέριο στο περιβάλλον. ∆ίνονται: CV= 2 και Cp= 2 .
[ Απ : 1600J, -1200J ]
30. Ιδανικό αέριο βρίσκεται στην κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Α
(ΡA = 8atm,V A = 1lit , T A = 1000Κ ) . Το αέριο εκτελεί κυκλική µεταβολή που αποτελείται από τις
παρακάτω διαδοχικές µεταβολές:
ΑΒ: ισόθερµη εκτόνωση µέχρι το διπλασιασµό του όγκου.
ΒΓ: αδιαβατική εκτόνωση µέχρι η πίεση να γίνει ΡΓ=1atm
Γ∆: ισοβαρής ψύξη και
∆Α: ισόχωρη συµπίεση.
α) Να υπολογίσετε τα µεγέθη ΡΒ, VΓ, ΤΓ, V∆, Τ∆.
β) Να σχεδιάσετε την κυκλική µεταβολή σε άξονες P-V, V-T, P-T. ∆ίνεται ότι γ=2.
[ Απ : PB=4Atm, VΓ=4lit, TΓ=500Κ, V∆=1lit, T∆=1250Κ ]
n=

31. Όταν ένα σύστηµα µεταφέρεται από την κατάσταση α
στην κατάσταση β κατά µήκος του δρόµου αγβ
υπολογίζουµε Q = 50cal και W = 20 cal. Κατά µήκος του
δρόµου αδβ, Q = 36 cal.
α) Πόσο είναι το W κατά µήκος του δρόµου αδβ;
β) Αν W = -13 cal για καµπύλο δρόµο επιστροφής βα,
ποιο το Q για τον δρόµο αυτόν;
γ) Θεωρήστε Uα = 10 cal. Ποια είναι τότε η U;

P

γ

β

α

δ

V
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δ) Αν Uδ = 22 cal ποιο είναι το Q για µεταβολή αδ; Για την µεταβολή δβ;
[Απ : α) 6cal, β) -43 cal, γ) Uβ = 40 cal, δ) 18 cal, 18 P(Atm)
cal]
Γ

32. Ένα θερµοδυναµικό σύστηµα ξεκινά από µία
αρχική κατάσταση Α και επιστρέφει στην ίδια
κατάσταση ακολουθώντας τη µεταβολή ΑΒΓΑ.
Συµπληρώστε τον πίνακα σηµειώνοντας +, 0, - , για
αύξηση, διατήρηση ή µείωση του µεγέθους.

W
B

A

V(L)

Q
A→B
B→Γ
Γ→Α

W

∆U

∆Τ

∆P

∆v

33. Ιδανικό αέριο µε αρχική θερµοκρασία Τ = 400ο Κ πραγµατοποιεί ισοβαρή αντιστρεπτή
εκτόνωση, απορροφώντας θερµότητα Q = 100 Jκαι η θερµοκρασία αυξάνεται κατά ∆Τ = 100ο Κ
δίνοντας στο περιβάλλον θερµότητα Q = 200 J. Βρείτε την ολική µεταβολή ∆U της εσωτερικής
ενέργειας και το συνολικό έργο W.
[Απ : ∆ = -140J, Wολ = 40 J]
34. Ιδανικό αέριο καταλαµβάνει όγκο V = 10 m3 σε θερµοκρασία Τ = 500ο Κ και πίεση P = 10
N/m. Το αέριο εκτελεί τις πιο κάτω διαδοχικές µεταβολές :
ΑΒ : αδιαβατική εκτόνωση µε ΤΒ = 250ο Κ.
ΒΓ : ισόθερµη συµπίεση µε VΓ = VA.
ΓΑ : ισόχωρη θέρµανση.
Να βρείτε το έργο και τη θερµότητα σε κάθε µεταβολή.
∆ίνεται : Cp = 5/2 PR, Cv = 3/2 R.
[Απ : QAB = 0, W = +7,5 . 105 J, QΒΓ = WΒΓ = -7,5 . 105 ln 2J, WΓΑ = 0, QΓΑ = 7,5 . 105 J]
35. Στο διπλανό σχήµα, η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ιδανικού αερίου που µεταβαίνει
από την κατάσταση Α στην Γ είναι +800 J. Το έργο που
P
παράγεται από το αέριο στην διαδροµή ΑΒΓ είναι +500
J.
α) Πόση είναι η QΑΒΓ;
A
B
β) Αν P1 = 5P2 να υπολογίσετε το WΓ∆.
P1
γ) Αν η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας από το ∆
στο Α είναι + 500J να υπολογίσετε την QΓ∆;
δ) Να υπολογίσετε την UA - UΓ.
ε) Να υπολογίσετε την θερµότητα στον κύκλο ΑΒΓ∆Α. P2
∆
Γ
στ) Αν στην διαδροµή ΑΓ το QΑΓ = 1000J να
υπολογίσετε το έργο στον κύκλο ΑΓ∆Α.
V1

[Απ : α) 1300J, β) -100 J, γ) -1400 J, δ) -800 J, στ) 400 J.]
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36.Β2.59 Κυλινδρικό δοχείο έχει τον άξονά του κατακόρυφο και κλείνεται, στο επάνω µέρος
του, µε έµβολο βάρους w και εµβαδού Α, έτσι ώστε το αέριο που περιέχει να έχει όγκο V. Το
αέριο θερµαίνεται έτσι ώστε η θερµοκρασία του, από θ, να γίνει θ΄. Να υπολογιστεί το έργο που
παράγεται από το αέριο. Η θέρµανση γίνεται σε χώρο όπου η ατµοσφαιρική πίεση είναι pατ.
w ⎞ ⎛ θ′ − θ ⎞
⎛
[Απ : W = V ⎜ p ατ + ⎟ ⋅ ⎜
⎟]
A ⎠ ⎝ 273 + θ ⎠
⎝
37.Β2.60 Κυλινδρικό δοχείο µε αδιαβατικά τοιχώµατα έχει τον άξονά κατακόρυφο και κλείνεται
µε έµβολο πάνω στο οποίο βρίσκονται διάφορα σταθµά. Στο δοχείο περιέχεται V1 = 1m3
υδρογόνου, σε θερµοκρασία θ1=27οC και πίεση p1=125 . 105 N/m2. Αφαιρώντας σταθµά κάνουµε
την πίεση ίση µε p2 = 105 N/m2 (ατµοσφαιρική πίεση). Να υπολογιστούν :
α)
Ο όγκος και η θερµοκρασία του αερίου στην τελική κατάσταση.
β)
Το έργο που παράχθηκε κατά την εκτόνωσή του.
Θεωρήστε κατά προσέγγιση γ = 3/2.
[Απ : α) 25m3, T = 60K,
β) W = 2 . 107 J]
38. Β2.61 Μια ποσότητα ιδανικού αερίου που αποτελείται από Ν = 1,5 . 1024 µόρια , βρίσκεται
σε θερµοκρασία θΑ = 27οC. Θερµαίνουµε το αέριο µέχρι η θερµοκρασία του να γίνει θΒ = 127οC
i)µε σταθερό όγκο και ii) µε σταθερή πίεση. Να υπολογιστούν σε κάθε περίπτωση :
α)
Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου.
β)
Το έργο που παράγει το αέριο.
γ)
Η θερµότητα που προσφέρουµε στο αέριο.
∆ίνονται : R = 8,314 J/(mol K), NA = 6,023 . 1023 µόρια / mol. Cv =
[Απ : i) 3106,2 J,0,3106,2 J

3
R.
2

ii) 3106,2 J 2070,8 J, 5177 J]

39. Β2.64 Ένα ιδανικό αέριο εκτελεί την κυκλική µεταβολή ΑΒΓ∆Α όπου ΑΒ ισόθερµη
εκτόνωση , ΒΓ ισόχωρη ψύξη , Γ∆ ισόβαρη ψύξη, ∆Α ισόχωρη θέρµανση. Αν είναι pA = 6atm,
VA = 22,4L, TA = 546K, VB = 3VA, TΓ=273K.
α)
Να αποδοθεί γραφικά η παραπάνω µεταβολή σε άξονες p - V, p T, V- T.
β)
Να υπολογιστεί το έργο που παράγεται από το αέριο κατά τη
διάρκεια αυτής της µεταβολής.
∆ίνονται ln3 = 1,1 1L atm = 101J.
[Απ : 10407 J]
40. Β2.65 Ένα mol ιδανικού αερίου φέρεται από την κατάσταση Α (po, Vo) στην κατάσταση Β
(2po, 2Vo) µε δύο τρόπους :
α)
Με µια ισόθερµη και µια ισοβαρή µεταβολή.
β)
Με µια ισόθερµη και µια ισόχωρη µεταβολή.
Να υπολογιστούν τα Q και W σε κάθε περίπτωση. ∆ίνονται τα po, Vo, ln2 = 0,6931, CV = 3R/2.
[Απ : α) 6,8 poVo, 2,3 po,Vo β) 5,2 po,Vo, 0,7po,Vo]
41. Β2.70 Κυλινδρικό δοχείο, µε αδιαβατικά τοιχώµατα, έχει τον άξονά του κατακόρυφο, και
κλείνεται στο επάνω µέρος του µε αδιαβατικό έµβολο εµβαδού Α = 10cm2 και µάζας m = 10 kg.
Ο κύλινδρος περιέχει ιδανικό αέριο και βρίσκεται σε χώρο όπου η εξωτερική πίεση είναι pat =
www.praxisgroup.gr
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1,013 . 105 N/m2. Μέσω µιας αντίστασης R που βρίσκεται στο δοχείο το αέριο θερµαίνεται αργά.
Αν το ποσό θερµότητας που προσφέρεται µέσω της αντίστασης είναι Q = 50 J να υπολογιστεί :
α)
Η µετατόπιση του εµβόλου.
β)
Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου.
∆ίνονται : g = 10m/s2, CV = 3R/2.
[Απ : 0,1m, 30J]
42. Ιδανικό αέριο εκτελεί κυκλική µεταβολή, η οποία αποτελείται από τρεις αντιστρεπτές µετα
βολές.
(i)
ισόχωρη θέρµανση Α → Β
(ii)
ισόθερµη εκτόνωση Β → Γ
(iii)
ισοβαρή συµπίεση Γ → Α
(α)
(β)

Να παρασταθεί ο κύκλος (ποιοτικά) σε διαγράµµατα p - V, p - T, V-T.
Να βρεθεί η θερµότητα QΒΓ, αν δίνονται Wολ = 250 J, QAB = 300 J, γ = 1,40.
[Απ : (β) 370 J]

43. Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε κατάσταση Α (po , Vo, To) και εκτονώνεται ισοβαρώς, µέχρι όγκο
2Vo. Ύστερα εκτονώνεται ισόθερµα µέχρι την πίεση po / 2. Κατόπιν, συµπιέζεται ισοβαρώς έως
το όγκο Vo και τέλος επανέρχεται, ισόχωρα, στην κατάσταση Α (po,Vo,To).
(α) Να παρασταθεί η κυκλική µεταβολή σε άξονες p - V.
(β) Να υπολογισθεί το έργο που παράγει το έργο αέριο κατά την κυκλική µεταβολή.
∆ίνονται : po = 0,50 . 105 Pa, Vo = 1,0 . 10-3 m3, ln2 = 0,69.
[Απ : (β) 45 J]
44. Μια ποσότητα ηλίου συµπιέζεται αδιαβατικά από µία κατάσταση Α (1atm, 16L) σε µια νέα
κατάσταση Β(P2, 2L). Αν για τη συµπίεση του ηλίου απαιτήθηκε ενέργεια W = 7,200 Joule, να
βρείτε :
Α. Την τελική πίεση P2.
B. Αν αυξήθηκε ή ελαττώθηκε η εσωτερική ενέργεια του ηλίου και πόσο;
∆ίνεται γ = 5/3.
[Απ : 32 atm , 7,200 Joule]
45. Αέριο από την κατάσταση ισορροπίας Α (2Ν/m2, 2m3, TA), εκτονώνεται ισοβαρώς µέχρι να
αποκτήσει όγκο VΒ = 3m3 και στη συνέχεια επαναφέρεται αδιαβατικά στην αρχική θερµοκρασία
ΤΑ. Αν κατά την ισοβαρή µεταβολή, το αέριο απορρόφησε θερµότητα Q1 = 50Joule, να βρείτε
την ενέργεια W2 που απέδωσε το αέριο στο περιβάλλον κατά την αδιαβατική µεταβολή.
[Απ : 48 Joule]
46. Μονοατοµικό αέριο εκτονώνεται ισοβαρώς, απορροφώντας θερµότητα Q = 1500 Joule. Να
βρείτε την ενέργεια W που αποδίδει το αέριο στο περιβάλλον. Αυξήθηκε ή ελαττώθηκε η
εσωτερική ενέργεια του αερίου και πόσο;
[Απ : 600Joule, 900Joule]
47.Μια ποσότητα αερίου µε Cp = 5R/2 και CV = 3R/2 βρίσκεται στην κατάσταση θερµοδυναµι
κής ισορροπίας Α, όπου Α (2 . 105 Ν/m2, 5m3). Υποθέστε ότι το αέριο υφίσταται τις παρακάτω
µεταβολές :
ι) ισοβαρή εκτόνωση ΑΒ µέχρι VB = 10m3,
ιι) αδιαβατική εκτόνωση ΒΓ µέχρι να αποκτήσει θερµοκρασία ΤΓ = ΤΑ,
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ιιι) ισόθερµη συµπίεση ΓΑ.
Να υπολογίσετε :
Α. Το έργο W για κάθε µεταβολή.
Β. Την ισχύ του κύκλου, αν αυτός πραγµατοποιείται 10 φορές το δευτερόλεπτο.
[Απ : 106 Joule , 1,5 . 106 Joule , -1,7 . 106Joule, 8 .106 Watt]
48. Ένα mol µονοατοµικού αερίου υποβάλλεται στον κύκλο
ΑΒΓΑ που φαίνεται στην εικόνα.
Να υπολογίσετε τη θερµότητα Q, τη µεταβολή ∆U της
εσωτερικής ενέργειας W, για κάθε µεταβολή.
∆ίνεται R = 8,314Joule . mol-1 K-1.
[Απ : 0, -2.394,4Joule, 2.339,4Joule, 4.157Joule, 1.662,8Joule,
2.494Joule, 4.888,6Joule, 0, 4.888,6Joule]
49. Ορισµένη ποσότητα ενός ιδανικού αερίου το οποίο καταλαµβάνει όγκο VA = 5lt σε πίεση
PA = 0,5 ⋅ 105 N / m 2 , παθαίνει τις εξής διαδοχικές µεταβολές : 1)Συµπιέζεται αδιαβατικά
.2)Ψύχεται ισόχωρα στην αρχική θερµοκρασία και σε πίεση Pδ = 2PA. . Η ενέργεια που
µεταφέρθηκε στο αέριο, µέσω του έργου, κατά την αδιαβατική µεταβολή είναι Ε=200Joule.
A. Να υπολογιστούν ο όγκος και η πίεση του αερίου στο τέλος της αδιαβατικής µεταβολής.
Β. Να γίνει γραφική παράσταση των µεταβολών αυτών σε διάγραµµα P-V.
Γ. Να βρεθεί το ποσό της θερµότητας που αφαιρέθηκε από το αέριο κατά την ισόχωρη
µεταβολή. ∆ίνεται ότι 21, 4 = 2,64 και γ=1,4
[Απ. VB = 2,5lt, PB = 1,32 ⋅ 10 5 N / m 2 , Q = −200Joule. ]
lit ⋅ atm
0,032
mol
50. Μια ποσότητα n= R
ιδανικού αερίου (η R εκφρασµένη σε mol ⋅ K ) εκτελεί
κυκλική µεταβολή όπου είναι:
AΒ: ισόθερµη εκτόνωση από ΡΑ=8 atm, VA=4 lit, TA=1.000 K σε όγκο VΒ=8 lit.
ΒΓ: ευθεία µεταβολή που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
Γ∆: ισοβαρής ψύξη σε πίεση ΡΓ=Ρ∆=2atm.
∆Α: ευθεία µεταβολή µέχρι την αρχική κατάσταση Α, που διέρχεται από την αρχή των
αξόνων.
α. Να υπολογίσετε τα µεγέθη ΡΒ, VΓ, ΤΓ, VΛ, ΤΛ.
β. Να χαράξετε το διάγραµµα της µεταβολής σε άξονες Ρ-Τ και V-Τ.
[ Απ: PB=4 atm, VΓ=4 lit, TΓ= 250K, V∆= 1 lit, T∆=62,5Κ ]
51. Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται αρχικά σε όγκο V1=4 lit και πίεση P1=2 atm. Το
αέριο αρχικά παθαίνει µια ισοβαρή εκτόνωση και στη συνέχεια ισόχωρη ψύξη µέχρι να
αποκτήσει την αρχική θερµοκρασία του. Κατά την ισόβαρη µεταβολή, η
αερίου διπλασιάζεται. Να υπολογίσετε:
α. Το έργο που παράγεται κατά την ισοβαρή µεταβολή.
β. Τη µεταβολή της

u 2 των µορίων του

u 2 κατά την ισόχωρη µεταβολή 2 → 3.
[ Απ: α. W1→ 2 = 2.400 J , β. η Urms υποδιπλασιάζεται ]
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