
 
Μια ποσότητα Ηλίου (Ηe) εκτελεί τις  µεταβολές του διπλανού σχήµα-

τος, όπου ΤΒ=ΤΓ=400Κ. 

Η µεταβολή ΑΒ ονοµάζεται …………………………….. και υπακούει 

στο νόµο του …………. ……………..ο οποίος για τις καταστάσεις Α 

και Β προβλέπει ………………………. 

Η µεταβολή ΒΓ ονοµάζεται …………………………… και υπακούει 

στο νόµο του   ………. …….. ο οποίος για τις καταστάσεις Β και Γ προβλέπει 

…………………….. 

Η µέση κινητική ενέργεια των µορίων του Ηλίου στην κατάσταση Β µπορεί να υπολογιστεί από 

τη σχέση ………………….. 

1) Υπολογίστε τη µέση κινητική ενέργεια των µορίων στην κατάσταση Β. 

2) Να βρεθεί η ενεργός ταχύτητα των µορίων στην κατάσταση Β. 

3) Πόσα µόρια ανά m
3
 περιέχονται στο δοχείο στην κατάσταση Β; 

4) Εξηγείστε γιατί τα µόρια στην κατάσταση Γ είναι πιο «γρήγορα» από ότι στην κατάσταση 

Α. 

∆ίνονται: R=0,082 AtmKL/molKK= 8,3J/mο;KΚ, NA=6K10
23
 µόρια/mο; και η γραµµοµοριακή 

µάζα του Ηλίου 4K10
-3
kg. 

Μονάδες  (6+2)+3+3+4+2=20 

Καλή Επιτυχία 

∆ιον. Μάργαρης 
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Μια ποσότητα υδρογόνου (Η2) εκτελεί  τη µεταβολή του διπλανού σχή-

µατος, όπου ΤΑ=ΤΒ=400Κ. 

Η µεταβολή ΑΒ ονοµάζεται …………………………….. και υπακούει 

στο νόµο του …………. ……………..ο οποίος για τις καταστάσεις Α 

και Β προβλέπει ………………………. 

Η µεταβολή ΒΓ ονοµάζεται …………………………… και υπακούει 

στο νόµο του  ……. …….. ο οποίος για τις καταστάσεις Β και Γ προβλέπει 

……………………….. 

Η µέση κινητική ενέργεια των µορίων του αερίου στην κατάσταση Α µπορεί να υπολογιστεί 

από τη σχέση ………………….. 

1) Υπολογίστε τη µέση κινητική ενέργεια των µορίων στην κατάσταση Α. 

2) Να βρεθεί η ενεργός ταχύτητα των µορίων στην κατάσταση Α. 

3) Πόσα µόρια ανά m
3
 περιέχονται στο δοχείο στην κατάσταση Β; 

4) Εξηγείστε γιατί τα µόρια στην κατάσταση Γ είναι πιο «γρήγορα» από ότι στην κατάσταση 

Β. 

∆ίνονται: R=0,082 AtmKL/molKK= 8,3J/mο;KΚ, NA=6K10
23
 µόρια/mο; και η γραµµοµοριακή 

µάζα του Η2  2K10
-3
kg. 

Μονάδες  (6+2)+3+3+4+2=20 
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