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ΘΔΜΑ Α 

Σηιρ εκθπάζειρ Α1-Α4 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και 

δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη θπάζη η οποία ζςμπληπώνει ζυζηά ηην 

ημιηελή ππόηαζη συπίρ να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ 

 

Α1. Γηα ηελ αληηζηξεπηή κεηαβνιή ΑΒ ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο, ηελ νπνία πθίζηαηαη 
ηδαληθό αέξην: 

 
 
α. ε ππθλόηεηα ηνπ αεξίνπ παξακέλεη ζηαζεξή 
β. ε πίεζε ηνπ αεξίνπ είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε ηνπ όγθνπ ηνπ  
γ. ην παξαγόκελν έξγν ηζνύηαη αξηζκεηηθά κε ην εκβαδόλ πνπ πεξηθιείεηαη από ην 
επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ θαη ηνλ νξηδόληην άμνλα (ησλ ζεξκνθξαζηώλ) 
δ. ε ελεξγόο ηαρύηεηα ησλ κνξίσλ είλαη αλάινγε ηεο πίεζεο ηνπ αεξίνπ. 

(5 κνλάδεο) 
 
Α2. Η καζεκαηηθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη δύν θαηαζηάζεηο Α(P1,V1,T) θαη Β(P2,V2,T) κηαο  
ηζόζεξκεο κεηαβνιήο γηα ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα αεξίνπ είλαη:  

α. 1 2 2 1p V = p V  β. p = ζηαζεξά V    γ. 1 2

2 1

p p

V V
      δ. ηίπνηα από όια απηά 

(5 κνλάδεο) 
 
Α3. Η απόιπηε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ηα κόξηα ελόο ηδαληθνύ αεξίνπ έρνπλ δηπιάζηα 
ελεξγό ηαρύηεηα από απηή πνπ έρνπλ ζηνπο 127 oC είλαη:  
α. 400K  β. 800K  γ. 1600K  δ. 3200K 

(5 κνλάδεο) 
 

Α4. Η πίεζε ζπγθεθξηκέλεο πνζόηεηαο αεξίνπ, είλαη αλάινγε ηεο ππθλόηεηαο ηνπ: 
α. ζηελ ηζόζεξκε κεηαβνιή  
β. ζηελ ηζόρσξε κεηαβνιή  
γ. ζηελ ηζνβαξή κεηαβνιή 
δ. ζε όιεο ηηο αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο 

(5 κνλάδεο) 
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Α5. Τιρ παπακάηυ πποηάζειρ να ηιρ σαπακηηπίζεηε με Σ ή Λ αν είναι ζυζηέρ ή 
λανθαζμένερ ανηίζηοισα. 
α. Σηελ αδηαβαηηθή εθηόλσζε ην αέξην ςύρεηαη.  
 
β. Καηά ηελ θπθιηθή κεηαβνιή ελόο ηδαληθνύ αεξίνπ κηαο ζεξκηθήο κεραλήο, ην έξγν ηνπ 
αεξίνπ είλαη πάληα ζεηηθό. 
 
γ. Η καζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ 1νπ ζεξκνδπλακηθνύ αμηώκαηνο είλαη: ΓU=Q-W 
 
δ. Ο θύθινο Carnot έρεη ην κεγαιύηεξν ζπληειεζηή απόδνζεο από νπνηνλδήπνηε άιιν 
θύθιν κεηαμύ ησλ ίδησλ ηζόζεξκσλ 
 
ε. Σηελ ηζόζεξκε κεηαβνιή, ην αέξην δελ αληαιιάζζεη ζεξκόηεηα κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 

(5 κνλάδεο) 
 
ΘΔΜΑ B 
Σηιρ παπακάηυ εκθπάζειρ να επιλέξεηε ηη ζυζηή επιλογή και να αιηιολογήζεηε ηη 

επιλογή ζαρ. 

Β1. Σηελ ηζνβαξή κεηαβνιή ελόο κνλναηνκηθνύ ηδαληθνύ αεξίνπ, ην έξγν πνπ παξάγεη ε 

θαηαλαιώλεη ην αέξην θαη ε ζεξκόηεηα πνπ αληαιιάζζεη ην αέξην κε ην πεξηβάιινλ 

ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: 

α.
2

W = Q
3

  β. 
3

W = Q
5

  γ. 
2

W = Q
5

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.                                                                     (2 κνλάδεο) 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                                    (6 κνλάδεο) 

 

Β2. Σηελ ηζόζεξκή κεηαβνιή ελόο ηδαληθνύ κνλναηνκηθνύ αεξίνπ, αλ ν όγθνο απμεζεί 

θαηά 25% ε πίεζε κεηαβάιιεηαη θαηά: 

α. –25%  β. –20%  γ. 20% 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.                                                                     (2 κνλάδεο) 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                                    (6 κνλάδεο) 

 
B3. Μεραλή Carnot έρεη ζπληειεζηή απόδνζεο e = 0,6. Αλ δηπιαζηάζνπκε ηαπηόρξνλα ηε 

ζεξκνθξαζία ηεο ζεξκήο δεμακελήο ζεξκόηεηαο θαη ππνδηπιαζηάζνπκε ηε ζεξκνθξαζία 

ηεο ςπρξήο δεμακελήο, ν ζπληειεζηήο απόδνζεο e  ηεο κεραλήο ζα γίλεη: 

 
α. e 0,6    β. e 0,75    γ. e 0,9   

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.                                                              (2 κνλάδεο) 

 
Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                              (7 κνλάδεο) 
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ΘΔΜΑ Γ 

Πνζόηεηα n=2/R mol ηδαληθνύ αεξίνπ, όπνπ R ε 

ζηαζεξά ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ ζε κνλάδεο (S.I.), εθηειεί 

ηε θπθιηθή κεηαβνιή ΑΒΓΓΑ ηνπ δηπιαλνύ 

δηαγξάκκαηνο. Η κεηαβνιή ΒΓ είλαη ηζόζεξκε. H 

απόιπηε ζεξκνθξαζία ηεο θαηάζηαζεο Α ηζνύηαη κε 

ΤΑ=200Κ.  

 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηελ εζσηεξηθή ελέξγεηα ηνπ αεξίνπ ζηελ θαηάζηαζε Α.                          

                                                                                                                           (5 κνλάδεο) 

 

Γ2. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα βάδνληαο (+) , (–) ή 0 ζην αληίζηνηρν 

ηεηξάγσλν, αλάινγα αλ ε πνζόηεηα είλαη ζεηηθή, αξλεηηθή ή κεδέλ.            

 

Μεηαβολή Q W ΓU ΓP ΓV ΓΤ 

Α→Β       

Β→Γ       

Γ→Γ       

Γ→Α        

                                                                                                                           (5 κνλάδεο) 

 

Γ3.Να απνδείμεηε όηη P1 = 4P0                                                                            (5 κνλάδεο) 

 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ην ιόγν ησλ ελεξγώλ ηαρπηήησλ ησλ κνξίσλ ηνπ αεξίνπ ελ,Α ελ,Γπ π   

γηα ηηο θαηαζηάζεηο Α θαη Γ.                                                                               (5 κνλάδεο) 

 

Γ5. Να ππνινγίζεηε ην πνζό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ αληάιιαμε ην αέξην κε ην πεξηβάιινλ 

θαηά ηε κεηαβνιή Α→Β.                                                                                    (5 κνλάδεο) 
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ΘΔΜΑ Γ 

Ιδαληθό αέξην βξίζθεηαη ζηε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α έρεη πίεζε  

pA = 4 105 N/m2 όγθν VA = 2 10–3 m3. Τν αέξην εθηειεί ηελ θπθιηθή κεηαβνιή πνπ 

απνηειείηαη από: 

I. Ιζνβαξή ζέξκαλζε ΑΒ κέρξη δηπιαζηαζκνύ ηνπ όγθνπ ηνπ, ζηελ νπνία ε κεηαβνιή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ είλαη ΓΤΑΒ = 400 Κ 

ΙΙ. Ιζόζεξκε εθηόλσζε ΒΓ κέρξη δηπιαζηαζκνύ ηνπ όγθνπ ηνπ 

ΙΙΙ. Ιζνβαξήο ζπκπίεζε ΓΓ 

ΙV. Ιζόζεξκε ζπκπίεζε ΓΑ 

 

Α. Να ππνινγίζεηε  

Γ1. Τε ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ ζηε θαηάζηαζε Α, ηε πίεζε ζηε θαηάζηαζε Γ θαη ηνλ 

όγθν ηνπ, ζηε θαηάζηαζε Γ.  

(6 κνλάδεο) 
 

Γ2. Τνλ ιόγν ησλ έξγσλ WΒΓ / WΓΑ πνπ παξάγεη ή θαηαλαιώλεη ην αέξην ζηηο κεηαβνιέο 

ΒΓ θαη ΓΑ. 

(4 κνλάδεο) 
 

Γ3. Τηο ζεξκόηεηεο QΑΒ θαη QΓΓ 

(5 κνλάδεο) 
 

Γ4. Τν ζπληειεζηή απόδνζεο ηδαληθήο  κεραλήο Carnot πνπ ζα ιεηηνπξγνύζε  κεηαμύ 

ησλ ίδησλ αθξαίσλ ζεξκνθξαζηώλ ηεο παξαπάλσ θπθιηθήο κεηαβνιήο. 

(4 κνλάδεο) 
 

Β.  

Γ5.Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε πίεζεο – όγθνπ θαη πίεζεο – εζσηεξηθήο 

ελέξγεηαο ηνπ αεξίνπ γηα ηνλ παξαπάλσ θύθιν. 

(6 κνλάδεο) 
Γίλεηαη: n2 0,7   


