
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

 

1. Το ιδανικό αέριο μιας θερμικής μηχανής εκτελεί κυκλική μεταβολή 
ΑΒΓΑ, όπου : 

ΑΒ : ισόχωρη ψύξη με VA = 2 m3, 

BΓ : ισοβαρής ψύξη με VΓ = 1 m3 και 

ΓΑ : μεταβολή κατά την οποία ισχύει η σχέση P = 600 + 400V (S.I.). 

Nα βρείτε : 

α. το έργο που παράγεται στην κυκλική μεταβολή, 

β. τον συντελεστή απόδοσης της μηχανής. 

CV = 3R/2 

                                                                       [ 200J, 2/39 ]  

2. Ιδανικό μονοατομικό αέριο εκτελεί τις παρακάτω  μεταβολές: ΑΒ 
τυχαία γραμμική εκτόνωση  με εξίσωση Ρ=4Ρο-(Ρο/Vo)∙V από το σημείο 
Α(3Po,Vo) στο σημείο Β(Ρο,3Vo), BΓ ισοβαρής ψύξη μέχρι τον αρχικό 
όγκο Vo και τέλος ΓΑ ισόχωρη θέρμανση. 

 
Να υπολογιστεί η απόδοση μιας μηχανής που λειτουργεί με βάση τον 

παραπάνω κύκλο. Δίνεται Cv= 3R/2.  

[ e=Wολ/Qh=4/15 ] 

3. Ένα αέριο εκτελεί την παρακάτω αντιστρεπτή κυκλική μεταβολή. Από 
την κατάσταση Α σε πίεση pΑ=32∙105Ν/m2 και όγκο VΑ=1L, με ισοβαρή 
θέρμανση φτάνει σε κατάσταση Β με όγκο VΒ=8L. Μετά ψύχεται ισόχωρα 
μέχρι κατάσταση Γ, από όπου με αδιαβατική συμπίεση επανέρχεται στην 
αρχική του κατάσταση Α. 

i)  Να παραστήσετε τη μεταβολή σε άξονες p-V. 

ii) Πόσο έργο παράγει το αέριο σε κάθε κυκλική μεταβολή; 

iii) Υπολογίστε την απόδοση μιας θερμικής μηχανής που διαγράφει την 
παραπάνω κυκλική μεταβολή. 

Δίνεται για το αέριο γ=5/3. 

[ i) 22400J, 0J, -3600J ii) 0,34 ] 



4. 

 

Δίνεται η κυκλική μεταβολή του σχήματος, όπου η 
μεταβολή ΓΑ είναι αδιαβατική, κατά τη διάρκεια της 
οποίας το αέριο απορροφά ενέργεια 150J. Αν στη 
διάρκεια της ΒΓ το αέριο αποβάλλει ενέργεια 510J και 
Cv= 3R/2 . 

 

 

I. Ποιας μορφής ενέργεια απορροφά το αέριο κατά την αδιαβατική    
συμπίεση και με ποια μορφή αποβάλλει ενέργεια στην μεταβολή ΒΓ; 

II. Πόση θερμότητα απορροφά το αέριο κατά τη μεταβολή ΑΒ; 

III. Να υπολογίσετε την απόδοση του κύκλου. 

[ II. Q=5/3·360J=600J, III. e= 0,15 ] 

 

5. Μια θερμική μηχανή Cαrnot λειτουργεί μεταξύ των θερμοκρασιών Τ1 = 
400 Κ και Τ2 = 300 Κ. Αν η μηχανή απορροφάει από τη θερμή δεξαμενή 
θερμότητα Q1 = 4·104 J σε ένα δευτερόλεπτο να βρείτε : 

α. την απόδοση της μηχανής, 

β. την θερμότητα Q2 που δίνει σε ένα δευτερόλεπτο, η μηχανή στην 
ψυχρή δεξαμενή, 

γ. την ισχύ (ωφέλιμη) της μηχανής. 

                                                                   [ 25%, 3·104J, 104 W ] 

6. Mια θερμική μηχανή Cαrnot δουλεύει σε θερμοκρασίες Τ1 = 500 Κ και 
Τ2 = 400 Κ και παράγει έργο W1 = 1000 J σε κάθε κύκλο. Τα 80% από 
την θερμότητα που αποβάλλει πηγαίνουν σε δεύτερη μηχανή, που είναι 
στην έξοδο της πρώτης και έχει σαν χαμηλή θερμοκρασία Τ3 = 300 Κ. Να 
υπολογίσετε : 

α. τους συντελεστές απόδοσης e1 και e2 των μηχανών, 

β. το έργο που παράγει σε κάθε κύκλο η δεύτερη μηχανή, 

γ. το συντελεστή απόδοσης του συστήματος που αποτελούν οι δυο 
μηχανές.  

                                                               [ 20%, 25%, 800J, 36% ] 

7. Σ’ ένα κύκλο Cαrnot η ισόθερμη εκτόνωση του αερίου γίνεται σε 
θερμοκρασία Τ1 = 500K και η ισόθερμη συμπίεση σε Τ2 =300Κ. Στη διάρκεια 
της ισόθερμης εκτόνωσης το αέριο απορροφά θερμότητα Q1 = 1000 J.Nα 
βρείτε : 

α. το έργο που παράγεται από το αέριο στην διάρκεια της ισόθερμης 
εκτόνωσης, 

β. το έργο που προσφέρεται στο αέριο στην διάρκεια της ισόθερμης 
συμπίεσης, 

γ. το συνολικό έργο που παράγει το αέριο σ’ έναν κύκλο. 

                                                                                [ 1000J, 600J, 400J ]  



8. Σ’ ένα κύκλο Cαrnot το αέριο εκτονώνεται ισόθερμα σε θερμοκρασία Τ1 = 
600 Κ και συμπιέζεται ισόθερμα σε θερμοκρασία Τ2 = 400Κ. Κατά τη διάρκεια 
της ισόθερμης εκτόνωσης το αέριο απορροφά από τη θερμή πηγή ποσό 
θερμότητας Q1 = 1200 J. 

α. Να βρεθεί η απόδοση του κύκλου, 

β. πόσο είναι το έργο του κύκλου, 

γ. πόσο είναι το ποσό θερμότητας που προσφέρει το αέριο στο περιβάλλον. 

                                                                             [ e=1/3, 400J, 800J ] 

9. Σε μια μηχανή Cαrnot η θερμή δεξαμενή έχει Τ1 = 400 Κ και η ψυχρή 
δεξαμενή Τ2 = 300 Κ. 

α. Να βρεθεί η απόδοση της μηχανής, 

β. πόση πρέπει να γίνει η θερμοκρασία της θερμής δεξαμενής, χωρίς να 
μεταβληθεί η θερμοκρασία της ψυχρής δεξαμενής, ώστε η απόδοση της 
μηχανής να γίνει τα 2/3 της προηγούμενης, 

γ. πόσο έργο παράγει αρχικά η μηχανή σε κάθε κύκλο, αν η αντίστοιχη 
θερμότητα που απορροφά από τη θερμή δεξαμενή είναι Q1 = 1000 J. 

                                                                     [ 25%, 360 K, 250 J ] 

 

 
 


