
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β’ΛΥΚΕΙΟΥ              Επιµέλεια: Μαυριδάκη Αθηνά, φυσικός  

ΠΕΡΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. 

Παπαρρηγοπούλου 2α & Κουταΐση, Νίκαια 
211 0111 617  & 698 21 75 925 

 

1 

Επαναληπτικό Χριστουγέννων Β΄ Λυκείου 
 
1.Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; 
Σύµφωνα µε τον 1ο θερµοδυναµικό νόµο το ποσό της θερµότητας που απορροφά η 
αποβάλει ένα θερµοδυναµικό σύστηµα είναι ίσο µε: 
α. Το πηλίκο της µεταβολής της εσωτερικής ενέργειας προς το έργο W που παράγει ή 
δαπανά το σύστηµα  
β. το γινόµενο της µεταβολής  της εσωτερικής ενέργειας επί το έργο W που παράγει ή 
δαπανά το σύστηµα  
γ. το αλγεβρικό άθροισµα της µεταβολής της εσωτερικής ενέργειας και του έργου W 
που παράγει ή δαπανά το σύστηµα 
δ. µηδέν όταν το έργο που παράγει ή δαπανά το σύστηµα είναι αρνητικό 
 
2. Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου εκτονώνεται ισόθερµα και αντιστρεπτά από 
κατάσταση Α σε κατάσταση Β. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 
Για την µεταβολή Α B→  ισχύει: 
α. 0,0,0 <=∆> WUQ                          β. 0,0,0 ><∆= WUQ  
γ. 0,0,0 ==∆< WUQ                          δ.  0,0,0 >=∆> WUQ  
  
3. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; 
Αδιαβατική ονοµάζεται η µεταβολή εκείνη κατά τη διάρκεια της οποίας : 
α. δεν υπάρχει µεταφορά θερµότητας από το περιβάλλον προς το σύστηµα ή 
αντίστροφα 
β. δεν υπάρχει µεταφορά έργου από το περιβάλλον προς το σύστηµα 
γ. η θερµοκρασία του συστήµατος παραµένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της 
µεταβολής 
δ. δεν επιτρέπεται η µεταφορά µάζας από το περιβάλλον προς το σύστηµα ή 
αντίστροφα. 
 
4. Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου υπόκειται σε ισόχωρη αντιστρεπτή µεταβολή 
στο τέλος της οποίας η πίεσή του έχει αυξηθεί. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις 
είναι σωστές και ποιες είναι λανθασµένες  ; 
α. η µεταβολή χαρακτηρίζεται ισόχωρη θέρµανση 
β.το αέριο απορρόφησε θερµότητα 
γ. το αέριο αποδίδει έργο στο περιβάλλον ίσο µε τη θερµότητα που απορροφά 
δ. η εσωτερική ενέργεια του αερίου ελαττώθηκε 
 
5.Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 
Θερµικές µηχανές ονοµάζουµε τις διατάξεις οι οποίες  
α. µετατρέπουν το µηχανικό έργο σε θερµότητα  
β. µετατρέπουν την θερµότητα  σε µηχανικό έργο  
γ. έχουν απόδοση 100% 
δ. κατά την λειτουργία τους δεν απορροφούν ούτε αποβάλλουν θερµότητα προς το 
περιβάλλον τους 
 
6. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; 
Ο συντελεστής απόδοσης οποιασδήποτε  µηχανής  ισούται µε το πηλίκο: 
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α. του ωφέλιµου έργου που αποδίδει η µηχανή σε έναν κύκλο προς την ενέργεια που 
δαπανάµε ανά κύκλο για τη λειτουργία της. 
β. της ενέργειας που δαπανάµε ανά κύκλο για τη λειτουργία της προς την απώλεια 
ενέργειας ανά κύκλο 
γ. της ενέργειας που δαπανάµε ανά κύκλο για της λειτουργία της προς το ωφέλιµο 
έργο που αποδίδει η µηχανή ανά κύκλο 
δ. του ωφελίµου έργου που αποδίδει η µηχανή ανά κύκλο προς την ωφέλιµη ενέργεια 
που αποδίδει στο περιβάλλον της ανά κύκλο. 
 
7. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ; 
Σύµφωνα µε τον δεύτερο θερµοδυναµικό νόµο είναι αδύνατον να κατασκευαστεί 
θερµοδυναµική µηχανή , η οποία  
α. να απορροφά θερµότητα από το περιβάλλον και ένα µέρος από αυτή να το 
αποβάλλει ξανά στο περιβάλλον  
β. να µετατρέπει ένα µέρος της θερµότητας που απορροφά σε µηχανικό έργο  
γ. να µετατρέπει ένα µέρος του απορροφούµενου µηχανικού έργου σε θερµότητα 
δ. να έχει απόδοση 100% 
 
8. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 
Ο κύκλος Carnot αποτελείται από: 
α.δυο ισόχωρες και δυο αδιαβατικές µεταβολές  
β. δυο ισόθερµες και δυο ισοβαρείς µεταβολές  
γ. δυο αδιαβατικές και δυο ισοβαρής µεταβολές  
δ. δυο ισόθερµες και δυο αδιαβατικές µεταβολές 
 
9. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες είναι λανθασµένες  
Μια θερµική µηχανή κατά την διάρκεια της θερµική µηχανής του µέσου της  
α. δεν ανταλλάσσει καθόλου θερµότητα και έργο µε το περιβάλλον  
β. µετατρέπει εξολοκλήρου τη θερµότητα σε που απορροφά σε µηχανικό έργο 
γ. αποβάλλει θερµότητα σε µια δεξαµενή χαµηλής θερµοκρασίας  
δ. αποδίδει ωφέλιµο έργο στο περιβάλλον  
 
10.Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου υπόκειται σε ισοβαρή αντιστρεπτή µεταβολή 

BA →  έτσι ώστε το αέριο να παράγει έργο W>0. 
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές  
i. το αέριο εκτονώνεται  
ii.το αέριο ψύχεται  
iii. το πηλίκο της θερµότητας που ανταλλάσσει το αέριο µε το περιβάλλον του προς 
την µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ισούται µε γ  
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας  
 
11.Ένας εφευρέτης ισχυρίζεται ότι έφτιαξε µια θερµική µηχανή η οποία αποδίδει ανά 
κύκλο στο περιβάλλον ωφέλιµο έργο JW 500=ολ  και αποβάλλει ανά κύκλο 

θερµότητα JQc 500= λειτουργώντας µεταξύ των θερµοκρασιών KTh 1000= και 

KTc 600= . Είναι δυνατόν ο εφευρέτης να έφτιαξε µια τέτοια µηχανή; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
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12. mol
R
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2

=  ιδανικού αερίου ( όπου R  η παγκόσµια σταθερά των αερίων σε 

)
Kmo

J

⋅
υποβάλλονται σε ισόθερµη αντιστρεπτή µεταβολή BA → και απορροφάται 

θερµότητα 800ln2J από το περιβάλλον. Στο τέλος της µεταβολής αυτής ο όγκος του 
αερίου έχει διπλασιαστεί. 
α. Να υπολογίσετε το έργο που αντάλλαξε το αέριο µε το περιβάλλον του. Να 
ερµηνεύσετε το πρόσηµο  του έργου που υπολογίσατε. 
β. να υπολογίσετε την απόλυτη θερµοκρασία του αερίου κατά την ισόθερµη 
µεταβολή  
γ. στη συνέχεια το αέριο υπόκειται σε ισόχωρη µεταβολή Γ→B  µέχρι να αποκτήσει 
την αρχική του πίεση Ap . Να υπολογίσετε την θερµότητα που αντάλλαξε το αέριο µε 
το περιβάλλον του κατά τη µεταβολή αυτή. 

∆ίνεται 
2

3R
CV = . 

 
13.Ορισµένη ποσότητα ιδανικού µονοατοµικού αερίου βρίσκεται αρχικά σε µια 
κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας  Α, στην οποία η πίεσή του ισούται µε 

2
5102

m

N
pA ⋅= . 

α.  Από την κατάσταση αυτή το αέριο εκτελεί αντιστρεπτή ισοβαρής µεταβολή µέχρι 
την κατάσταση ισορροπίας Β για την οποία ισχύει AB VV 4= . Το έργο που αποδίδει το 

αέριο στο περιβάλλον κατά τη µεταβολή αυτή είναι JWAB1800 . Οι ειδικές 

γραµµοµοριακές θερµότητες του αερίου είναι RCRC PV 2

5

2

3
== και . Να 

υπολογίσετε: 
i.τον όγκο του αερίου στην αρχική κατάσταση ισορροπίας Α 
ii.την µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου  καθώς και η θερµότητα που 
ανταλλάσσει το αέριο µε το περιβάλλον του κατά τη διάρκεια της παραπάνω 
µεταβολής. 
 
β. Στη συνέχεια το αέριο υποβάλλεται σε αντιστρεπτή αδιαβατική µεταβολή B Γ→  
µέχρι την αρχική του θερµοκρασία. Να υπολογίσετε το έργο που παράγει το αέριο 
κατά την αδιαβατική µεταβολή. 
 
14. Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου υπόκειται στις αντιστρεπτές µεταβολές που 
φαίνονται στο παρακάτω διάγραµµα. 
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α. Να χαρακτηρίσετε το είδος των µεταβολών 
β. Σε ποια διεργασία δεν µεταβάλλεται  η εσωτερική ενέργεια του αερίου και σε ποια 
δεν ανταλλάσει έργο µε το περιβάλλον του; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας  
γ.  Να υπολογίσετε τη θερµότητα που απορροφά το αέριο από το περιβάλλον του 
καθώς και τη θερµότητα που αποβάλλει σε έναν κύκλο  

∆ίνονται :
2

5
,

3

3
,7,02ln

R
C

R
C pV ===  

 
15. Ορισµένη ποσότητα ιδανικού µονοατοµικού αερίου βρίσκεται αρχικά σε 

κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Α , πίεσης 
2

510
m

N
pA = , όγκου 

33104 mVA
−⋅=  και απόλυτης θερµοκρασίας KTA 200= . Το αέριο υποβάλλεται σε 

κυκλική διεργασία η οποία αποτελεί τον κύκλο λειτουργία µιας θερµικής µηχανής και 
απαρτίζεται από τις εξής διαδοχικές αντιστρεπτές µεταβολές: 
i.Μεταβολή BA → κατά τη διάρκεια της οποίας η πίεση του αερίου µεταβάλλεται 
ανάλογα µε τον όγκο του µέχρι ο όγκος του αερίου να γίνει ίσος µε AB VV 4=  
ii.Ισόχωρη ψύξη Γ→B µέχρι την αρχική πίεση  
iii. Ισοβαρής µεταβολή Α→Γ µέχρι την αρχική κατάσταση ισορροπίας  

Οι ειδικές γραµµοµοριακές θερµότητες του αερίου είναι 
2

5
,

3

3 R
C

R
C pV ==  

α. Να υπολογίσετε την πίεση και τον όγκο του αερίου στις καταστάσεις Β και Γ  
β. Να σχεδιάσετε την παραπάνω κυκλική µεταβολή σε διάγραµµα πίεσης- όγκου µε 
βαθµολογηµένους άξονες 
γ. Να υπολογίσετε το ωφέλιµο µηχανικό έργο που αποδίδει η θερµική µηχανή σε 
κάθε κύκλο λειτουργίας της  
δ. Να υπολογίσετε τον συντελεστή απόδοσης της θερµικής µηχανής. 
 

16. Ένα ιδανικό αέριο που έχει 
3

5
=γ , υποβάλλεται στην παρακάτω κυκλική 

µεταβολή : 
i. Εκτονώνεται ισόθερµα µέχρι τριπλασιασµού του όγκου του 
ii.Ψύχεται ισόχωρα ΒΓ 
iii. Συµπιέζεται αδιαβατικά ΓΑ στην αρχική κατάσταση  
α. Να παρατήσετε την παραπάνω κυκλική µεταβολή   σε διάγραµµα p-V 
β. Να υπολογίσετε τον συντελεστή απόδοσης µιας θερµικής µηχανής που λειτουργεί 
µε τον παραπάνω κύκλο  
( 1,13ln,48,03 3/2 ==− ) 

17. ∆υο φορτισµένα σωµατίδια (1) και (2) µε µάζες kgm 6
1 10−= , kgm 6

2 104 −⋅= και 

φορτία Cq µ21 −= , Cq µ42 −= αντίστοιχα, κρατούνται ακίνητα απέχοντας µεταξύ 
τους απόσταση md 3= . Κάποια στιγµή εκτοξεύουµε το σωµατίδιο (1) µε αρχική 
ταχύτητα µέτρου sm /200=ου και µε κατεύθυνση προς το σωµατίδιο (2) , ενώ 

ταυτόχρονα αφήνουµε το σωµατίδιο (2) ελεύθερο να κινηθεί. Να υπολογίσετε: 
α. τη µηχανική ενέργεια του συστήµατος των δυο φορτίων τη στιγµή της εκτόξευσής 
του σωµατιδίου (1) 
β. το µέτρο της ταχύτητας των σωµατιδίων τη στιγµή που απέχουν µεταξύ τους 
ελάχιστη απόσταση  
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γ. τη µέγιστη ηλεκτρική δυναµική ενέργεια που αποκτά το σύστηµα των δυο 
σωµατιδίων  
δ. την ελάχιστη απόσταση που θα πλησιάσουν µεταξύ τους τα δυο σωµατίδια. 

∆ίνεται : 
2

2
9109

C

mN
kc

⋅
⋅= . Να θεωρήσετε αµελητέες τις βαρυτικές 

αλληλεπιδράσεις.. 


