Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Θερµοδυναµική

Ερωτήσεις Θερµοδυναµικής.
1) Το άθροισµα των κινητικών ενεργειών των µορίων µιας ποσότητας ιδανικού αερίου
ονοµάζεται
α. θερµοκρασία
β. θερµότητα
γ. έργο
δ. εσωτερική ενέργεια
2) Όταν η απόλυτη θερµοκρασία µιας ποσότητας ιδανικού αερίου αυξάνεται κατά ∆Τ, η
εσωτερική ενέργεια του αερίου
α. αυξάνεται.
β. µειώνεται.
γ. παραµένει αµετάβλητη.
δ. αυξάνεται και η αύξηση της εξαρτάται από το είδος της µεταβολής του αερίου.
3) Μια ποσότητα ιδανικού αερίου, το οποίο βρίσκεται σε ισορροπία, δεχόµαστε ότι έχει
α. θερµότητα.
β. έργο.
γ. εσωτερική ενέργεια.
δ. όλα τα παραπάνω.
4) Ο πρώτος θερµοδυναµικός νόµος ισχύει
α. µόνο για ποσότητες αερίων.
β. µόνο για αντιστρεπτές µεταβολές.
γ. µόνο για µη αντιστρεπτές µεταβολές.
δ. για οποιοδήποτε θερµοδυναµικό σύστηµα.
5) 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.
6) Όταν σε ένα ιδανικό αέριο προσφέρεται θερµότητα, αλλά το έργο του αερίου είναι µηδέν,
τότε ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι λανθασµένη;
α. η θερµοκρασία του αερίου θα αυξηθεί.
β. ο όγκος του αερίου θα αυξηθεί.
γ. η µέση µεταφορική κινητική ενέργεια των µορίων του αερίου θα αυξηθεί.
δ. η εσωτερική ενέργεια του αερίου θα αυξηθεί.
7) Κατά την ισόθερµη αντιστρεπτή συµπίεση ενός ιδανικού αερίου
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α. η θερµοκρασία του αερίου αυξάνεται.
β. η εσωτερική ενέργεια του αερίου αυξάνεται.
γ. η πίεση του αερίου αυξάνεται.
δ. η ενεργός ταχύτητα των µορίων του αερίου αυξάνεται.
8) Σε µια αδιαβατική µεταβολή ενός ιδανικού αερίου το ποσό θερµότητας που το αέριο
ανταλλάσσει µε το περιβάλλον είναι
α) θετικό.
β) αρνητικό.
γ) µηδέν.
δ) άλλοτε θετικό και άλλοτε αρνητικό ανάλογα µε το αν το αέριο συµπιέζεται ή εκτονώνεται.
Απαντήσεις

1) δ.
5) γ.

2) α.
6) β.

3) γ.
7) γ.

4) δ.
8) γ.

Επιµέλεια:

∆ιονύσης Μάργαρης
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