Υλικό Φυσικής-Χηµείας

∆ιατήρηση Ενέργειας

∆ιατήρηση Ενέργειας. Ερωτήσεις Σ-Λ.
Να χαρακτηρίστε ως Σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις.
Να δικαιολογήσετε µόνο αυτές στις οποίες ζητείται δικαιολόγηση

1) Θερµαίνουµε ένα τούβλο, όπως στο σχήµα:
i) Το στερεό απορροφά θερµότητα από την φλόγα.
ii)

Η εσωτερική ενέργεια του τούβλου αυξάνεται.

iii) Η θερµοκρασία του στερεού αυξάνεται.
iv) Η αύξηση της εσωτερικής ενέργειας οφείλεται στην αύξηση των κινητικών ενεργειών των µορίων του.
v) Η αύξηση της εσωτερικής ενέργειας οφείλεται στην αύξηση των δυναµικών ενεργειών των µορίων
του.
vi) Η µηχανική ενέργεια του τούβλου αυξάνεται.
2) Στα δοχεία Α και Β περιέχονται 2g και 3g υδρογόνου αντίστοιχα. Τα δοχεία έχουν τον ίδιο όγκο και τα αέρια έχουν την ίδια
θερµοκρασία.
i) Η µέση κινητική ενέργεια των µορίων του αερίου του δοχείου Α, είναι ίση µε την αντίστοιχη των µορίων του Β δοχείου.
ii) Τα δύο αέρια έχουν ίσες εσωτερικές ενέργειες.
iii) Αν ΡΑ και ΡΒ οι πιέσεις των δύο αερίων ισχύει ΡΑ = ΡΒ .
iv) Αν ΡΑ και ΡΒ οι πιέσεις των δύο αερίων ισχύει ΡΑ < ΡΒ .
v) Αν φέρουµε σε επαφή τα δύο δοχεία θα µεταφερθεί θερµότητα από το Β στο Α δοχείο.
3) Θερµαίνουµε τα δύο παραπάνω αέρια των δοχείων Α και Β, προσφέροντας θερµότητα 500J σε καθένα
από αυτά. Τότε:
i) Η θερµότητα κάθε αερίου αυξάνεται κατά 500J
ii) Η κινητική ενέργεια κάθε µορίου αυξάνεται κατά 500J.
iii) Η εσωτερική ενέργεια του αερίου Α αυξάνεται κατά 500J.
iv) Μεγαλύτερη αύξηση εσωτερικής ενέργειας παρατηρείται στο Β δοχείο.
v) Αν θΑ και θΒ οι τελικές θερµοκρασίες των δύο αερίων ισχύει θΑ>θΒ.
Να δικαιολογήσετε την τελευταία πρόταση.
4) Τα δοχεία Α και Β περιέχουν ίσες ποσότητες ενός αερίου έχοντας τον
ίδιο όγκο και την ίδια θερµοκρασία. Η ατµοσφαιρική πίεση είναι ίση
µε Ρατ=105Ν/m2.
i) Η πίεση του αερίου στο Β δοχείο είναι ίση µε 105Ν/m2.
ii) Η πίεση του αερίου στο Α δοχείο είναι ίση µε 105Ν/m2.
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iii) Θερµαίνουµε και τα δύο δοχεία προσφέροντας θερµότητα 400J σε κάθε αέριο
α) Να εξηγείστε γιατί αυξάνεται ο όγκος του αερίου Β.
β) Για τις τελικές εσωτερικές ενέργειες των δύο αερίων ισχύει UτΑ=UτΒ.
γ) Η τελική πίεση του αερίου Β είναι ίση µε 105Ν/m2.
δ) Η τελική πίεση του αερίου Α είναι ίση µε 105Ν/m2.
Να δικαιολογήσετε τις προτάσεις β), γ) και δ).
5) Τα δοχεία Α και Β του διπλανού σχήµατος περιέχουν ίσες ποσότητες αερίου, ίδιας θερµοκρασίας, ενώ το έµβολο βρίσκεται δεξιά, οπότε ο όγκος του Β δοχείου είναι µεγαλύτερος από τον όγκο του δοχείου Α. Η ατµοσφαιρική πίεση είναι ίση µε Ρατ=105Ν/m2.
i) Η πίεση του αερίου στο Β δοχείο είναι ίση µε 105Ν/m2.
ii) Η πίεση του αερίου στο Α δοχείο είναι ίση µε 105Ν/m2.
iii) Το αέριο Β έχει µεγαλύτερη εσωτερική ενέργεια από το αέριο στο Α δοχείο.
iv) Ασκώντας κατάλληλη δύναµη F στο έµβολο, το µετακινούµε ώστε το αέριο στο δοχείο Β να αποκτήσει τον ίδιο όγκο µε το δοχείο Α. Με τον τρόπο αυτό προσφέρουµε ενέργεια, στο αέριο, µέσω
του έργου της δύναµης, 300J. Ταυτόχρονα θερµαίνουµε το αέριο Α, προσφέροντάς του θερµότητα
300J. Για τις τελικές καταστάσεις των δύο αερίων:
α) Τα αέρια έχουν ίσες εσωτερικές ενέργειες.
β) Τα µόρια στο Α δοχείο κινούνται «πιο γρήγορα», από τα µόρια στο δοχείο Β, αφού θερµάναµε το
αέριο.
γ) Οι πιέσεις των δύο αερίων είναι ίσες.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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