
 

 

Τράπεζα  θεμάτων              Θετικού Προςανατολιςμού          

Κεφ.3. 4              Θέμα  Δ΄ 

 

1. Πνζόηεηα αεξίνπ πδξνγόλνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία κε πνζόηεηα αεξίνπ νμπγόλνπ (θαη ηα δύν 

αέξηα ζεσξνύληαη ηδαληθά). 

Δ1) Πνηνο είλαη ν ιόγνο ησλ κέζσλ κεηαθνξηθώλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ησλ κνξίσλ ησλ δύν αεξίσλ; 

Δ2) Πνηνο είλαη ν ιόγνο ησλ ελεξγώλ ηαρπηήησλ ησλ κνξίσλ ησλ δύν αεξίσλ 
,1

,2








; 

Σηε ζπλέρεηα ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε πνζόηεηα ηνπ πδξνγόλνπ, ζπκπηέδεηαη ν όγθνο ηνπ αεξίνπ ζην κηζό (ζε 

ζρέζε κε ηνλ αξρηθό όγθν). Πνηνο είλαη ν ιόγνο ησλ ελεξγώλ ηαρπηήησλ ησλ κνξίσλ ηνπ πδξνγόλνπ, πξηλ θαη 

κεηά ηε κεηαβνιή ηνπ όγθνπ ηνπ όηαλ απηή ε κεηαβνιή ζπληειείηαη:  

Δ3) ππό ζηαζεξή ζεξκνθξαζία; 

Δ4) ππό ζηαζεξή πίεζε; 

Γίλεηαη νη γξακκνκνξηαθέο κάδεο ηνπ πδξνγόλνπ, Μ Η2 = 32 10 /Kg mol θαη ηνπ νμπγόλνπ Μ Ο2 = 

332 10 /Kg mol  

 

2. Πνζόηεηα ηδαληθνύ αέξηνπ ίζε κε 2/R mol (ην R είλαη αξηζκεηηθά ίζν κε ηε ζηαζεξά ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ 

εθθξαζκέλε ζε J/mol.K) , βξίζθεηαη αξρηθά ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ζηελ νπνία έρεη πίεζε 2· 10
5
 N/m

2
 θαη 

ζεξκνθξαζία 100 Κ. Τν αέξην πθίζηαηαη ηηο παξαθάησ αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο: Θεξκαίλεηαη ηζνβαξώο κέρξη 

ν όγθνο ηνπ λα γίλεη 5·10
-3

 m
3
 . Αθνινύζσο ςύρεηαη ηζόρσξα κέρξη λα απνθηήζεη ζεξκνθξαζία ίδηα κε ηελ 

αξρηθή. Τέινο ην αέξην ζπκπηέδεηαη ηζόζεξκα κέρξη λα βξεζεί ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε.  

Δ1) Να θαηαζθεπάζεηε ην δηαγξάκκαηα p-V ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο. 

Δ2) Να θαηαζθεπάζεηε ηα δηαγξάκκαηα p - Τ θαη V - T ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο. 

Δ3) Υπνινγίζηε ηε ζεξκόηεηα πνπ απνβάιιεη ην αέξην ζπλνιηθά θαηά ηελ θπθιηθή κεηαβνιή. 

Δ4) Υπνινγίζηε ηε κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ηνπ αεξίνπ ζε θάζε κεηαβνιή μερσξηζηά. 

Γίλεηαη όηη ζηα ηδαληθά κνλναηνκηθά αέξηα  
3

2
VC R θαη όηη  ln5 = 1.6 

 

3. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ πθίζηαηαη αληηζηξεπηή θπθιηθή κεηαβνιή, ε νπνία απνηειείηαη από ηηο 

παξαθάησ αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο: Αξρηθά ηζόρσξε κεηαβνιή θαηά ηελ νπνία πξνζθέξεηαη ζην αέξην 

ζεξκόηεηα 200 J, ζηε ζπλέρεηα ηζόζεξκε κεηαβνιή θαηά ηελ νπνία ην αέξην παξάγεη έξγν 150 J θαη ηειηθά 

επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε κέζσ κηαο ηζνβαξνύο κεηαβνιήο απνδίδνληαο ζην πεξηβάιινλ ζεξκόηεηα 

250 J.  

Δ1) Να θαηαζθεπάζεηε πνηνηηθά δηαγξάκκαηα (δειαδή ρσξίο αξηζκνύο) p –V θαη V - T 

Δ2) Υπνινγίζηε ην ζπλνιηθό κεραληθό έξγν πνπ απνδίδεη ην αέξην ζε απηή ηελ θπθιηθή κεηαβνιή. 

Δ3) Υπνινγίζηε ην ζπλνιηθό πνζό ζεξκόηεηαο πνπ απνβάιεη ην αέξην ζην πεξηβάιινλ ζε απηή ηελ θπθιηθή 

κεηαβνιή. 

Δ4) Υπνινγίζηε ην ζπληειεζηή απόδνζεο κηαο ζεξκηθήο κεραλήο ε νπνία ζα ιεηηνπξγνύζε κε βάζε ηνλ 

παξαπάλσ αληηζηξεπηό θύθιν. 

 

4. Ιδαληθό κνλναηνκηθό αέξην πνζόηεηαο 1/R mol (ην R είλαη αξηζκεηηθά ίζν κε ηε ζηαζεξά ησλ ηδαληθώλ 

αεξίσλ εθθξαζκέλε ζε J/mol.K) θαη ζεξκνθξαζίαο 27°C βξίζθεηαη ζε θπιηλδξηθό δνρείν ε πάλσ επηθάλεηα 

ηνπ νπνίνπ θξάζζεηαη από έκβνιν κάδαο m = 300 kg θαη επηθάλεηαο, εκβαδνύ Α = 100 cm
2
 . Τν έκβνιν κπνξεί 

λα κεηαθηλείηαη ρσξίο ηξηβέο θαη αξρηθά ηζνξξνπεί.  

Δ1) Να ππνινγίζεηε ηελ αξρηθή πίεζε ηνπ αεξίνπ. 

Σηε ζπλέρεηα ην αέξην ζεξκαίλεηαη αληηζηξεπηά έσο ηε ζεξκνθξαζία ησλ 127°C . 

 Δ2). Να ππνινγίζεηε ηνλ ηειηθό όγθν ηνπ αεξίνπ. 



 

 

Δ3) Πόζν αλπςώζεθε ην έκβνιν ; 

Δ4) Τν έκβνιν αθηλεηνπνηείηαη (αζθαιίδεηαη) ζηε λέα απηή ζέζε θαη ην αέξην ςύρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ 

ζεξκνθξαζία. Να ππνινγίζεηε πόζε ζεξκόηεηα αληαιιάζζεηαη κεηαμύ αεξίνπ θαη πεξηβάιινληνο. 

Γίλεηαη ε αηκνζθαηξηθή πίεζε ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ην δνρείν patm= 10 Ν/m
2
 , ε επηηάρπλζε 

ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γήο g = 10 m/s
2
  θαη Cv = 3 R/2. 

 

5. Οξηζκέλε πνζόηεηα κνλαηνκηθνύ ηδαληθνύ αεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο 

ηζνξξνπίαο Α (p0, V0, T0), ππόθεηηαη ζηελ παξαθάησ αληηζηξεπηή θπθιηθή κεηαβνιή: ΑΒ-ηζνβαξήο εθηόλσζε 

κέρξη λα δηπιαζηάζεη ηνλ όγθν ηνπ, 

ΒΓ-ηζόζεξκε ζέξκαλζε κέρξη λα δηπιαζηάζεη ηνλ όγθν πνπ έρεη ζηελ θαηάζηαζε Β, 

ΓΓ-ηζόρσξε ςύμε κέρξη ην αέξην λα απνθηήζεη ηε ζεξκνθξαζία πνπ είρε ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο 

ηζνξξνπίαο Α, 

ΓΑ-ηζόζεξκε ζπκπίεζε ώζηε λα επαλέιζεη ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α.  

Δ1) Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ κεηαβνιώλ ζε άμνλεο p-V, όπνπ ζα θαίλνληαη νη ηηκέο ηεο πίεζεο, ηνπ 

όγθνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αεξίνπ ζηηο θαηαζηάζεηο Α, Β, Γ θαη Γ, ζπλαξηήζεη ησλ p0, V0, T0. (Οη ηηκέο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα ζεκεησζνύλ πάλσ ζηηο ηζόζεξκεο θακπύιεο.) 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηηο κεηαβνιέο ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ηνπ αεξίνπ ΓUΑΒ, ΓUΓΓ θαη ΓUΓΑ πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηηο κεηαβνιέο ΑΒ, ΓΓ θαη ΓΑ. 

Δ3) Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα θαη ην έξγν πνπ αληαιιάζζεη ην αέξην κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζε έλαλ θύθιν. 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε κεραλήο Carnot πνπ ιεηηνπξγεί κεηαμύ ησλ ηζόζεξκσλ ηνπ παξαπάλσ 

θύθινπ θαζώο θαη ηελ απόδνζε ζεξκηθήο κεραλήο πνπ ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αληηζηξεπηή 

θπθιηθή κεηαβνιή. 

Γίλνληαη ε γξακκνκνξηαθή εηδηθή ζεξκόηεηα ηνπ αεξίνπ ππό ζηαζεξό όγθν Cv = 3R/2 θαη ln2=0,7. 

 

6. Μία ζεξκηθή κεραλή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηδαληθό αέξην ιεηηνπξγεί κε ηνλ 

αληηζηξεπηό θύθιν πνπ θαίλεηαη ζην δηάγξακκα. Σηελ αξρηθή θαηάζηαζε 

Α ε πίεζε ηνπ ηδαληθνύ αεξίνπ είλαη ίζε κε PA = 4·10
5
 N/m

2 

Δ1) Να ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε κίαο ζεξκηθήο κεραλήο Carnot πνπ 

ιεηηνπξγεί κεηαμύ ησλ ίδησλ ηζόζεξκσλ, κε απηέο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ε 

ζεξκηθή κεραλή πνπ ζαο δίλεηαη. 

Δ2) Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα P-V ηεο θπθιηθήο κεηαβνιήο ζε 

βαζκνινγεκέλν ζύζηεκα αμόλσλ. 

Δ3) Να ππνινγίζεηε ην σθέιηκν έξγν πνπ απνδίδεη ε κεραλή ζε θάζε 

θύθιν ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή απόδνζεο ηεο ζεξκηθήο κεραλήο. 

Γίνονται: ln2 = 0,7 και CV = 3R/2 

 

7 Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ πθίζηαηαη ηηο παξαθάησ 

αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο: Α→Β ηζόζεξκε εθηόλσζε, Β→Γ ηζνβαξήο 

ζπκπίεζε θαη Γ→Α ηζόρσξε ζέξκαλζε. Γίλνληαη γηα ηηο θαηαζηάζεηο  

ζεξκνδπλακηθήο  ηζνξξνπίαο  Α θαη Β: pΑ = 4·10
5
 N/m

2
, VA= 2  · 1 0

3
 

m
3
, VB = 4 ·10

-3
 m

3
. 

ΔΙ) Να βξείηε ην έξγν πνπ αληαιιάζζεηαη κεηαμύ αεξίνπ θαη 

πεξηβάιινληνο γηα θάζε κία από ηηο παξαπάλσ αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο. 

Δ2) Γηα θάζε κία κεηαβνιή λα βξείηε ηε κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο 

ελέξγεηαο ηνπ αεξίνπ θαη ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ αληαιιάζζεηαη 

κεηαμύ αεξίνπ θαη πεξηβάιινληνο. 

Δ3) Δάλ κηα κεραλή ιεηηνπξγεί κε ην ηδαληθό αέξην πνπ εθηειεί ηνλ 

παξαπάλσ θύθιν, λα βξείηε ηελ απόδνζε απηήο ηεο κεραλήο. 



 

 

Δ4) Να βξεζεί ε απόδνζε κηαο ηδαληθήο κεραλήο Carnot ε νπνία ιεηηνπξγεί κεηαμύ ησλ ίδησλ αθξαίσλ 

ζεξκνθξαζηώλ. 

Γίλνληαη: Γηα ην ηδαληθό αέξην ε γξακκνξηαθή εηδηθή ζεξκόηεηα ππό ζηαζεξό όγθν CV = 3R/2 θαη ln2 = 0,7. 

 

8. Γίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα θάπνηεο 

αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο ηηο νπνίεο πθίζηαηαη 

πνζόηεηα ηδαληθνύ, κνλναηνκηθνύ αεξίνπ. 

Γίλεηαη επίζεο όηη ε κεηαβνιή ΓΓ είλαη 

αδηαβαηηθή, όηη ε πίεζε ζηελ θαηάζηαζε 

ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Γ είλαη ίδηα κε ηελ 

πίεζε ζηηο θαηαζηάζεηο ζεξκνδπλακηθήο 

ηζνξξνπίαο Α θαη Β (όπσο θαίλεηαη θαη από ην 

ζρήκα). 

 Να ππνινγηζηνύλ: 

Δ1) Ο όγθνο ηνπ αεξίνπ ζηελ θαηάζηαζε 

ηζνξξνπίαο Γ. 

Δ2) Τν έξγν πνπ αληαιιάζζεη ην αέξην κε ην πεξηβάιινλ γηα θάζε κία κεηαβνιή μερσξηζηά. 

Δ3) Η κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ηνπ αεξίνπ ζε θάζε κία από ηηο κεηαβνιέο. 

Δ4) Η ζεξκόηεηα πνπ αληαιιάζζεηαη κεηαμύ αεξίνπ θαη πεξηβάιινληνο ζε θάζε κία από ηηο κεηαβνιέο.  

Γίδεηαη όηη γηα ηα ηδαληθά κνλναηνκηθά αέξηα ηζρύεη: γ = 5/3. Δπίζεο ζεσξήζηε όηη 4
3/5

 = 2,3. 

 

 

9. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ πθίζηαηαη ηηο παξαθάησ αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο:  

Α→Β:  αδηαβαηηθή  εθηόλσζε  από ηελ θαηάζηαζε  ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α όγθνπ VA = 10
-3

 m
3
 

ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο Β όγθνπ VB = 2 .10
-3
 m

3
 θαη πίεζεο pB = 3 · 10

s
 N/m

2
.  

Β→Γ: ηζόρσξε ςύμε, κέρξη ηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Γ γηα ηελ νπνία p Γ =  10
s
 N/m

2
. 

Γ→Γ: αδηαβαηηθή ζπκπίεζε, κέρξη ηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Γ ε νπνία έρεη όγθν ίζν κε VA  

Γ→Α: ηζόρσξε ζέξκαλζε κέρξη ηελ αξρηθή θαηάζηαζε Α. 

Δ1) Να ππνινγίζεηε ηελ πίεζε ηνπ αεξίνπ ζηηο θαηαζηάζεηο ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α θαη Γ. 

Δ2) Να βξείηε ην έξγν πνπ παξάγεη ην αέξην ζε θάζε αδηαβαηηθή κεηαβνιή. 

Δ3) Να βξείηε ηελ απόδνζε κηαο κεραλήο πνπ ζα ιεηηνπξγνύζε κε ην ζπγθεθξηκέλν θύθιν. 

Δ4) Να βξείηε ηελ απόδνζε κηαο κεραλήο Carnot πνπ ζα ιεηηνπξγνύζε κεηαμύ ησλ ίδησλ αθξαίσλ 

ζεξκνθξαζηώλ, όπσο ε κεραλή ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο.  

Γίλνληαη: Γηα ην ηδαληθό αέξην ε γξακκνκνξηαθή εηδηθή ζεξκόηεηα ππό ζηαζεξό όγθν CV = 3R/2 θαη 

όηη: 2
5/3

 = 3,2 . 

 

10.Πνζόηεηα κνλαηνκηθνύ ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο  

Α (p0, V0, To). Τν αέξην εθηειεί αξρηθά ηζόζεξκε αληηζηξεπηή κεηαβνιή έσο ηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο 

ηζνξξνπίαο Β (pΒ, 3 · Vo, TB). Αθνινύζσο ζπκπηέδεηαη ηζνβαξώο σο ηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο 

ηζνξξνπίαο Γ (pΓ, Vr, ΤΓ), ώζηε θαηόπηλ εθηειώληαο ηζόρσξε αληηζηξεπηή κεηαβνιή λα επαλέιζεη ζηελ 

θαηάζηαζε Α. 

Δ1) Να βξεζνύλ ε πίεζε pΒ θαη ε ζεξκνθξαζία ΤΓ  ζπλαξηήζεη ησλ p0 θαη Τ0, κε εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ 

λόκσλ. 

Δ2) Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ κεηαβνιώλ ζε άμνλεο p-V, όπνπ ζα θαίλνληαη νη ηηκέο ηεο πίεζεο, ηνπ 

όγθνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αεξίνπ ζηηο θαηαζηάζεηο Α, Β θαη Γ, ζπλαξηήζεη ησλ p0, V0, T0. (Οη ηηκέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζα ζεκεησζνύλ πάλσ ζηηο ηζόζεξκεο θακπύιεο πνπ δηέξρνληαη από ηα Α, Β θαη Γ). 

Δ3) Να ππνινγηζηεί ν ιόγνο ησλ κεηαβνιώλ ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ΓUΓΑ/ΓUΒΓ ηνπ αεξίνπ θαηά ηηο 

κεηαβνιέο ΓΑ θαη ΒΓ. 



 

 

Δ4) Να ππνινγηζηεί ην νιηθό έξγν ηνπ αεξίνπ θαηά ηελ θπθιηθή κεηαβνιή, αλ δίλεηαη όηη Ρ0 =3·10
5
 Ν/m

2
, V0 = 

10
-3

 m
3
 θαη ln3 = 1,1. 

 

11. Οξηζκέλε πνζόηεηα κνλναηνκηθνύ ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο 

ηζνξξνπίαο Α, όπνπ νη ηηκέο ηεο πίεζεο, ηνπ όγθνπ θαη ηεο απόιπηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ είλαη αντίστοιχα p0=2· 

10 Ν/m
2
 , Vo= 10

-3
m

3
 θαη To = 300 Κ. Σηελ ζπλέρεηα ην αέξην εθηειεί ηζόζεξκε αληηζηξεπηή κεηαβνιή έσο ηελ 

θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Β, όπνπ θαηαιακβάλεη όγθν 2V0. Αθνινύζσο ζεξκαίλεηαη ηζόρσξα 

σο ηελ θαηάζηαζε Γ, όπνπ ε πίεζε είλαη 2p0.  

Δ1) Να ππνινγηζηνύλ ε πίεζε ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Β θαη ε απόιπηε ζεξκνθξαζία 

ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Γ. 

Δ2) Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ αληηζηξεπηώλ κεηαβνιώλ ΑΒ θαη ΒΓ ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο 

πίεζεο - όγθνπ θαζώο θαη ζε άμνλεο όγθνπ - απόιπηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Δ3) Να βξεζεί ην έξγν πνπ παξάγεη ην αέξην ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλνιηθήο κεηαβνιήο από ηελ θαηάζηαζε 

ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α έσο ηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Γ. 

Δ4) Να βξεζεί ε ζεξκόηεηα πνπ πξνζθέξζεθε ζην αέξην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνιηθήο κεηαβνιήο από ηελ 

θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α έσο ηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Γ. 

Γίλεηαη ln2=0,7. 

 

12. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ κνλναηνκηθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο 

ηζνξξνπίαο Α, όπνπ ε πίεζή ηνπ είλαη pA = 2 atm, ν όγθνο ηνπ είλαη VA = 5 L θαη ε απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

είλαη ΤΑ = 600 Κ. Τν αέξην ππνβάιιεηαη ζε αληηζηξεπηή θπθιηθή κεηαβνιή, ε νπνία απνηειείηαη από ηηο εμήο 

επηκέξνπο αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο: 

Α —► Β: ηζνβαξήο ςύμε κέρξη λα ππνδηπιαζηαζηεί ε απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ. 

Β —► Γ: ηζόζεξκε εθηόλσζε. 

Γ —► Α: ηζόρσξε ζέξκαλζε κέρξη ηελ αξρηθή ηνπ ζεξκνθξαζία.  

Δ1) Να ππνινγίζεηε, ζε mol, ηελ πνζόηεηα ηνπ ηδαληθνύ αεξίνπ. 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν θαη ηελ πίεζε ηνπ αεξίνπ ζηελ θαηάζηαζε Γ. 

Δ3) Να ζρεδηάζεηε ηε θπθιηθή κεηαβνιή ζε δηάγξακκα p-V κε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο. 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό πνζό ζεξκόηεηαο πνπ αληάιιαμε ην αέξην κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαηά ηε 

παξαπάλσ θπθιηθή κεηαβνιή. 

Γίλνληαη: 1 atm = 10
5
 Ν/m

2
 , 1 L = 10

-3
 m

3
  θαη ln2 = 0,7 ,ε ζηαζεξά ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ 

25

3

J
R

mol K



 

θαη ε γξακκνκνξηαθή εηδηθή ζεξκόηεηα ηνπ αεξίνπ ππό ζηαζεξό όγθν CV = 3R/2. 

 

13. Μηα πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ εθηειεί ηελ αληηζηξεπηή θπθιηθή κεηαβνιή ΑΒΓΓΑ πνπ θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα p - V. 

Δ1) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο επηκέξνπο 

αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο από ηηο νπνίεο 

απνηειείηαη ε θπθιηθή κεηαβνιή ΑΒΓΓΑ.  

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηελ απόιπηε ζεξκνθξαζία 

ηνπ αεξίνπ ζηηο θαηαζηάζεηο ζεξκνδπλακηθήο 

ηζνξξνπίαο Γ θαη Γ. 

Δ3) Να βξείηε ζε πνηεο επηκέξνπο κεηαβνιέο 

ηνπ παξαπάλσ θύθινπ ην αέξην απνξξνθά 

ζεξκόηεηα από ην πεξηβάιινλ θαη λα 

ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηεο ζεξκόηεηαο πνπ 

απνξξνθάηαη. 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό έξγν ηνπ αεξίνπ θαηά ηελ θπθιηθή κεηαβνιή ΑΒΓΓΑ . 



 

 

Γίλνληαη: 1 atm =10
5
 Ν/m

2 
 , ln2 = 0,7 θαη ε γξακκνκνξηαθή εηδηθή ζεξκόηεηα ηνπ αεξίνπ ππό ζηαζεξό όγθν 

CV = 3R/2. 

 

14. Μηα πνζόηεηα n = 2/R mol ηδαληθνύ αεξίνπ (ην R είλαη αξηζκεηηθά ίζν κε ηε ζηαζεξά ησλ ηδαληθώλ R 

αεξίσλ εθθξαζκέλε ζε) J/mol.K)  βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α, όπνπ ε πίεζή 

ηνπ είλαη pA = 3 atm, ν όγθνο ηνπ VA θαη ε απόιπηε ζεξκνθξαζία ΤΑ = 300 Κ. Τν αέξην ππνβάιιεηαη ζηηο 

παξαθάησ αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο: 

Α —► Β: ηζνβαξή ζέξκαλζε κέρξη λα δηπιαζηαζηεί ε απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ.  

Β —► Γ: ηζόρσξε ςύμε κέρξη λα ππνηξηπιαζηαζηεί ε απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ. 

Δ1) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηελ πίεζε ηνπ αεξίνπ ζηελ ηειηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

Δ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηνπ αεξίνπ θαηά ηελ ζπλνιηθή κεηαβνιή Α —► Β—► Γ. 

Δ4) Να ζρεδηάζεηε ηηο κεηαβνιέο ζε δηάγξακκα p-V κε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο. Γίλεηαη όηη 1 atm =10
5
 Ν/m

2 

 

15. Πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζε ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία ζηελ θαηάζηαζε Α 

κέζα ζε θαηαθόξπθν θπιηλδξηθό δνρείν. Ο όγθνο ηνπ αεξίνπ είλαη VA = 4 L θαη ε πίεζε ηνπ 

pA = 1 atm. Τν δνρείν έρεη δηαζεξκηθά ηνηρώκαηα, είλαη ζθεπαζκέλν κε αεξνζηεγέο έκβνιν 

εκβαδνύ Α = 40 cm
2
 θαη βξίζθεηαη ζε ινπηξό ζεξκόηεηαο κε ζεξκνθξαζία Τ = 300 Κ.  

Από ηελ θαηάζηαζε Α ζπκπηέδνπκε ην έκβνιν θαη κε κία αληηζηξεπηή κεηαβνιή θέξλνπκε 

ην αέξην ζηελ θαηάζηαζε Β όπνπ pΒ = 2 atm. 

Αθαηξνύκε ην δνρείν από ην ινπηξό ζεξκόηεηαο θαη θξαηώληαο ζηαζεξή ηελ πίεζε ηνπ 

αεξίνπ ην ζεξκαίλνπκε κέρξη λα θηάζεη ζε κηα θαηάζηαζε Γ. Σηελ θαηάζηαζε Γ ζηεξεώλνπκε ην έκβνιν ώζηε 

λα κελ κπνξεί λα θηλεζεί θαη ςύρνπκε ην δνρείν. Με απηή ηελ αληηζηξεπηή κεηαβνιή ην αέξην επαλέξρεηαη 

ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε Α. Καηά ηελ κεηαβνιή ΓΑ ε κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ηνπ αεξίνπ είλαη 

-1000 J. 

Δ1) Να ππνινγίζεηε πόζν ζα κεηαθηλεζεί ην έκβνιν ώζηε ην αέξην από ηελ θαηάζηαζε Α λα κεηαβεί ζηελ 

θαηάζηαζε Β. 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηνλ ιόγν  υενΑ/υενΓ  όπνπ υενΑ θαη υενΓ  νη ελεξγέο ηαρύηεηεο ησλ κνξίσλ ηνπ αεξίνπ 

ζηελ θαηάζηαζε Α θαη Γ αληίζηνηρα. 

Δ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή γ ηνπ αεξίνπ. 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό έξγν ηεο θπθιηθήο κεηαβνιήο.  Γίλεηαη όηη 1 atm =10
5
 Ν/m

2  
θαη ln2=0,7 

16. Ιδαληθό κνλαηνκηθό αέξην πξαγκαηνπνηεί ηελ αθόινπζε θπθιηθή αληηζηξεπηή κεηαβνιή. Από ηελ 

θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α, όπνπ pA = 3210 Ν/m , VA = 4.10
-3

m
3
 θαη ΤΑ = 600 Κ εθηνλώλεηαη 

ηζόζεξκα ζηελ θαηάζηαζε Β. Σηε ζπλέρεηα ςύρεηαη ηζόρσξα κέρξη ηελ θαηάζηαζε Γ,ζηελ νπνία ε πίεζε είλαη 

pΓ = 10 Ν/m
2
 , θαη ηέινο ζπκπηέδεηαη αδηαβαηηθά κέρξη ηελ αξρηθή θαηάζηαζε.  

Δ1) Να ζρεδηάζεηε ζε δηάγξακκα p-V πνηνηηθά (ρσξίο αξηζκνύο) ηελ θπθιηθή κεηαβνιή. 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηελ πίεζε, ηνλ όγθν θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ ζηηο θαηαζηάζεηο Γ θαη Β. 

Δ3) Να ππνινγίζεηε ηελ κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ηνπ αεξίνπ θαηά ηελ ηζόρσξε ςύμε. 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα θαηά ηελ θπθιηθή κεηαβνιή, θαη λα αηηηνινγήζεηε αλ απηή ηελ απνξξνθά 

ην αέξην ή αλ ηελ απνδίδεη ζην πεξηβάιινλ. 

Γίλεηαη ε γξακκνκνξηαθή εηδηθή ζεξκόηεηα ππό ζηαζεξό όγθν CV = 3R/2 , ln2 = 0,7 θαη όηη (32)
3/5

 = 

= ( 2
5
)

3/5
 = 2

3
. 

 

17. Πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ πθίζηαηαη ηελ παξαθάησ θπθιηθή αληηζηξεπηή κεηαβνιή: Από ηελ θαηάζηαζε 

ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α ζεξκαίλεηαη ηζνβαξώο ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Β όπνπ 

δηπιαζηάδεηαη ε απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ (ΤΒ = 2ΤΑ) θαη ν όγθνο ηνπ γίλεηαη VB = 2,4· 10
-3

 m
3
. 

Από ηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Β πθίζηαηαη αληηζηξεπηή κεηαβνιή ζηελ θαηάζηαζε 

ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Γ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε εζσηεξηθή ελέξγεηα ηνπ 



 

 

αεξίνπ, θαη ε πίεζε ηνπ είλαη pΓ= 10 Ν/m
2
 .Από ηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Γ ςύρεηαη 

ηζόρσξα κέρξη ηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Γ όπνπ ΤΓ = 300 Κ θαη Vr= 4,8·10
-3

 m
3
 . 

Τέινο από ηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Γ επηζηξέθεη ηζόζεξκα ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε Α. 

Δ1) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ ζηελ θαηάζηαζε Γ θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζε όιεο ηηο θαηαζηάζεηο. 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ ζηελ θαηάζηαζε Α θαη ηελ πίεζε ηνπ ζε όιεο ηηο θαηαζηάζεηο.  

Δ3) Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα πνπ αληαιιάζζεη ην αέξην κε ην πεξηβάιινλ θαηά ηελ ηζόρσξε ςύμε θαη 

θαηά ηελ ηζόζεξκε ζπκπίεζε. 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ηελ κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ηνπ αεξίνπ θαηά ηελ ηζνβαξή ζέξκαλζε θαη λα 

ζρεδηάζεηε ζε δηάγξακκα P-V ηελ θπθιηθή κεηαβνιή. 

Γίλνληαη ε γξακκνκνξηαθή εηδηθή ζεξκόηεηα ππό ζηαζεξό όγθν CV = 3R/2 θαη ln2=0,7. 

 

18. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ κηαο ζεξκηθήο κεραλήο Μ, ππνβάιιεηαη ζηελ αληηζηξεπηή θπθιηθή 

κεηαβνιή 1 → 2 →  3 →  4 → 1. Τν αέξην μεθηλά από ηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο 1, όπνπ 

V1 = 2 L θαη p1 = 8 10 N/m
2
 , Τ1 = 600 Κ, αθνινπζεί κηα ηζόζεξκε εθηόλσζε 1→ 2 κέρξη ν όγθνο λα γίλεη V2 = 

8 L, θαη ζηελ ζπλέρεηα πθίζηαηαη κηα ηζόρσξε ςύμε 2 → 3 κέρξη ηε ζεξκνθξαζία T3 = 300 Κ. Η επόκελε 

κεηαβνιή είλαη κηα ηζόζεξκε ζπκπίεζε 3 → 4, κέρξη ν όγθνο λα γίλεη V1, θαη ν θύθινο νινθιεξώλεηαη κε κηα 

ηζόρσξε ζέξκαλζε κέρξη ηελ αξρηθή θαηάζηαζε 1. 

Δ1) Να ππνινγηζηεί ε πίεζε ηνπ αεξίνπ ζηηο θαηαζηάζεηο 4 θαη 2. 

Δ2) Να ζρεδηαζηεί ζε δηάγξακκα p - V ε θπθιηθή κεηαβνιή ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηηκέο ησλ κεγεζώλ p θαη V 

πνπ ππνινγίζαηε. 

Δ3) Να ππνινγηζηεί ην πνζό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ κεηαθέξζεθε από ην πεξηβάιινλ ζην αέξην ζηελ ηζόρσξε 

κεηαβνιή 4 → 1. 

Δ4) Να ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο απόδνζεο ηεο ηδαληθήο ζεξκηθήο κεραλήο Carnot πνπ ιεηηνπξγεί κεηαμύ 

ησλ ζεξκνθξαζηώλ Τ1 θαη Τ3. Φσξίο λα ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε ηεο κεραλήο Μ, λα εμεγήζεηε αλ είλαη 

κηθξόηεξε ή κεγαιύηεξε από ηελ απόδνζε ηεο πξνεγνύκελεο κεραλήο Carnot. 

Γίλνληαη CV = 3R/2 θαη όηη 1 L = 10
-3

 m
3
 . 

 

19. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ κνλναηνκηθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζε ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία ζηελ 

θαηάζηαζε Α (po ,Vo )  θαη πθίζηαηαη ηηο παξαθάησ αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο:  

α) εθηνλώλεηαη ηζόζεξκα κέρξη ν όγθνο ηνπ λα γίλεη 3 V0,    

β) ζπκπηέδεηαη ηζνβαξώο κέρξη λα επαλέιζεη ζηνλ αξρηθό ηνπ όγθν V0 θαη γ) ζεξκαίλεηαη ηζόρσξα κέρξη λα 

επαλέιζεη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε Α.  

Δ1) Να παξαζηαζεί ζε δηάγξακκα p - V ε θπθιηθή κεηαβνιή, 

Δ2) Να ππνινγηζηεί ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ απνξξνθά ην αέξην από ην πεξηβάιινλ ηνπ, 

Δ3) Να απεηθνληζηεί ε πξνεγνύκελε θπθιηθή κεηαβνιή ζε δηάγξακκα U - Τ όπνπ U ε εζσηεξηθή ελέξγεηα ηνπ 

αεξίνπ.   Γίλνληαη: po = 10
5
 N/m

2
 , Vo = 3 L , TA = 300 K ,  ln3 = 1,01 και 1 m

3
 = 1000 L 

. 

20. Πνζόηεηα n=4/R mol ηδαληθνύ  αεξίνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε Α κε 

πίεζε PA =4 .10
5
 N/m

2 
θαη  όγθν  VA=2 L .Τν αέξην εθηειεί ηελ θπθιηθή 

αληηζηξεπηή κεηαβνιή ηνπ ζρήκαηνο. Η κεηαβνιή ΓΑ είλαη ηζόζεξκε.  

Δ1) Να ππνινγηζηεί ε ηηκή ηνπ όγθνπ πνπ θαηαιακβάλεη ην αέξην ζηελ 

θαηάζηαζε Β αλ θαηά ηε κεηαβνιή Α→Β ην αέξην παξάγεη έξγν  

WAB   =2400 J 

Δ2) Να ππνινγηζηεί ε ηηκή ηνπ ιόγνπ υενΑ/ υενΒ  όπνπ υενΑ θαη υενΒ ε ελεξγόο 

ηαρύηεηα ησλ κνξίσλ ηνπ 

αεξίνπ ζηηο θαηαζηάζεηο Α θαη Β αληίζηνηρα . 

Δ3) Να ππνινγηζηεί ε κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ηνπ αεξίνπ ζηε δηεξγαζία Β →Γ. 



 

 

Δ 4) Αλ QAB ην πνζό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ αληαιιάζεη ην αέξην κε ην πεξηβάιινλ ζηε κεηαβνιή Α →Β θαη QBΓ 

ζηε κεηαβνιή Β →Γ, λα απνδείμεηε όηη ηζρύεη QAB =γ|QBΓ|  όπνπ γ ν ιόγνο ησλ δύν γξακκνκνξηαθώλ εηδηθώλ 

ζεξκνηήησλ ηνπ αεξίνπ. 

Γίλεηαη ε γξακκνκνξηαθή εηδηθή ζεξκόηεηα ππό ζηαζεξό όγθν CV = 3R/2 ,  R  ε ζηαζεξά ησλ 

ηδαληθώλ αεξίσλ ζην S.I.θαη 1L=10
-3

 m
3
 . 

 

21.  Τν ηδαληθό αέξην κηαο ζεξκηθήο κεραλήο βξίζθεηαη ζηε θαηάζηαζε A (pA, VA, TA). Τν αέξην ππνβάιιεηαη 

ζε θπθιηθή αληηζηξεπηή κεηαβνιή Α →Β →Γ →Α όπνπ: 

Α →Β ηζόρσξε κεηαβνιή κέρξη λα δηπιαζηαζηεί ε πίεζε ηνπ. 

Β →Γ ηζόζεξκε εθηόλσζε. 

Γ →Α ηζνβαξήο ζπκπίεζε κέρξη ηελ αξρηθή θαηάζηαζε Α,ζηελ νπνία ην αέξην απνξξνθά από ην πεξηβάιινλ 

ελέξγεηα κε ηε κνξθή έξγνπ 400 J. 

Δ1) Να απεηθνλίζεηε πνηνηηθά ηε παξαπάλσ κεηαβνιή ζε δηάγξακκα  p - V. 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ΓUΑΒ 

Δ3) Να ππνινγίζεηε ην έξγν πνπ παξάγεη ην αέξην ζηελ ηζόζεξκε εθηόλσζε. 

Δ 4) Να βξείηε ην ζπληειεζηή απόδνζεο κηαο ζεξκηθήο κεραλήο ηεο νπνίαο ην ηδαληθό αέξην εθηειεί απηήλ ηελ  

Γίλνληαη: ε γξακκνξηαθή εηδηθή ζεξκόηεηα ππό ζηαζεξό όγθν όγθν CV = 3R/2 ,  R  ε ζηαζεξά ησλ 

ηδαληθώλ αεξίσλ ζην S.I.  θαη  ln2=0,7 

 

22. Πνζόηεηα n = 2/R mol (ην R είλαη αξηζκεηηθά ίζν κε ηε ζηαζεξά ησλ ηδαληθώλ 

αεξίσλ εθθξαζκέλε ζην S.I.), εθηειεί ηηο αληηζηξεπηέο ζεξκνδπλακηθέο κεηαβνιέο 

 ηνπ θύθινπ πνπ θαίλεηαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα p - T, όπνπ p ε πίεζε θαη T ε 

απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ. Αξρηθά ην αέξην βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

ζεξκνδπλακηθήο p0  ηζνξξνπίαο Α κε όγθν V0, ζεξκνθξαζία T0 θαη πίεζε p0 θαη ζηε 

ζπλέρεηα   κεηαβαίλεη   αληηζηξεπηά   ζηηο   ππόινηπεο   θαηαζηάζεηο 

 ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο πνπ εηθνλίδνληαη ζην ζρήκα.  

Δ1) Να δώζεηε έλα πιήξε ραξαθηεξηζκό γηα θάζε κηα από ηηο κεηαβνιέο ΑΒ, ΒΓ, 

ΓΓ, ΓΑ. 

Δ2) Να ζρεδηάζεηε ην ζεξκνδπλακηθό απηό θύθιν ζε p - V θαη p-T δηαγξάκκαηα, βαζκνλνκεκέλα κε ηε 

βνήζεηα ησλ κεγεζώλ p0, V0, T0. 

Αλ ην ζπλνιηθό έξγν ηνπ αεξίνπ ζε έλα θύθιν είλαη Wολ= - 600 J, λα ππνινγίζεηε:  

Δ3) Τηο ζεξκνθξαζίεο ηνπ αεξίνπ ζηηο θαηαζηάζεηο Α, Β, Γ θαη Γ. 

Δ4) Τε ζπλνιηθή ζεξκόηεηα πνπ απνβάιιεη ην αέξην ζην πεξηβάιινλ ζε έλα θύθιν. 

Γίλεηαη ε γξακκνκνξηαθή εηδηθή ζεξκόηεηα κε ζηαζεξό όγθν CV = 3R/2 θαη όηη θαηά πξνζέγγηζε κπνξείηε λα 

ζεσξήζεηε όηη ln2 = 0,7. 

 

23. Πνζόηεηα n = 2/R mol ηδαληθνύ κνλναηνκηθνύ αεξίνπ, (ην R είλαη αξηζκεηηθά ίζν κε ηε ζηαζεξά R ησλ 

ηδαληθώλ αεξίσλ εθθξαζκέλε ζε κνλάδεο ηνπ S.I), βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α, κε 

όγθν VA = 2 L θαη πίεζε pA = 3,2 atm. Με ηζνβαξή αληηζηξεπηή ςύμε ΑΒ, ην αέξην κεηαβαίλεη ζε θαηάζηαζε 

ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Β, από ηελ νπνία κε αληηζηξεπηή ηζόζεξκε εθηόλσζε ΒΓ απνθηά όγθν Vr = 16 L. 

Μηα αδηαβαηηθή αληηζηξεπηή ζπκπίεζε 

επαλαθέξεη ην αέξην ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε Α. Να ππνινγίζεηε:  

Δ1) Τελ εζσηεξηθή ελέξγεηα ηνπ αεξίνπ ζηελ θαηάζηαζε Α. 

Δ2) Τελ πίεζε pΓ , ηνλ όγθν VB ,ηε ζεξκνθξαζία TB ηνπ αεξίνπ, θαη λα απεηθνλίζεηε (πνηνηηθά) ηνλ 

ζεξκνδπλακηθό θύθιν ηνπ αεξίνπ ζε δηάγξακκα p - V. 

Δ3) Τε ζεξκόηεηα πνπ απνξξόθεζε ην αέξην από ην πεξηβάιινλ ζηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ ζεξκνδπλακηθνύ 

θύθινπ. 



 

 

Δ4) Τν νιηθό έξγν ηνπ αεξίνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ελόο θύθινπ ησλ ζεξκνδπλακηθώλ κεηαβνιώλ πνπ 

πεξηγξάθεθαλ. 

Γίλεηαη γηα ην ηδαληθό αέξην ν ιόγνο ησλ γξακκνκνξηαθώλ εηδηθώλ ζεξκνηήησλ γ = Cp/CV = 5/3 . 

Γηα ηηο πξάμεηο ζαο θαηά πξνζέγγηζε κπνξείηε λα ζεσξήζεηε όηη 1 atm = 10
5
N/m

2 
,
 
1L =10

-3
m

3
 , και ln2 = 0,7. 

 

24. Μία πνζόηεηα n = 2/R mol (ην R είλαη 

αξηζκεηηθά ίζν κε ηε ζηαζεξά ησλ ηδαληθώλ 

αεξίσλ εθθξαζκέλε ζε J/mol.K ) ηδαληθνύ 

αεξίνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α όπνπ pA = 

2.10
5
 N/m

2
 θαη ΤΑ = 300 K. Σην αέξην 

γίλνληαη νη εμήο αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο: 

Α→Β: ηζνβαξήο εθηόλσζε κέρξη VB = 2· VA  

Β→Γ: ηζόρσξε ςύμε κέρξη ΤΓ = ΤΑ  

Γ→Α: ηζόζεξκε ζπκπίεζε 

Δ1) Να βξεζνύλ νη όγθνη, νη ζεξκνθξαζίεο θαη νη πηέζεηο ηνπ αεξίνπ ζηηο θαηαζηάζεηο Α, Β θαη Γ. 

Δ2) Να ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο. 

Δ3) Να γίλνπλ ηα δηαγξάκκαηα (ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο)  p-V θαη p-Τ γηα ηηο παξαπάλσ κεηαβνιέο. 

Δ4) Αλ ε παξαπάλσ θπθιηθή κεηαβνιή παξηζηά ηνλ ζεξκνδπλακηθό θύθιν κηαο ζεξκηθήο κεραλήο λα 

ππνινγίζεηε ηνλ ζπληειεζηή απόδνζεο απηήο ηεο κεραλήο. 

Γίλεηαη ε γξακκνκνξηαθή εηδηθή ζεξκόηεηα ππό ζηαζεξό όγθν CV = 3 R/2, όηη ln2 = 0,7 

 

25. Μηα πνζόηεηα n = 10 mol ηδαληθνύ αεξίνπ κηαο ζεξκηθήο κεραλήο, βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α όπνπ pA = 1 0 atm θαη VA=4,1L. Τν αέξην πθίζηαηαη θπθιηθή κεηαβνιή 

απνηεινύκελε από κηα ηζνβαξή ζέξκαλζε ΑΒ, ζην ηέινο ηεο νπνίαο είλαη VB=8,2 L, κηα ηζόζεξκε εθηόλσζε 

ΒΓ, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο είλαη pΓ = 5 atm, κηα ηζνβαξή ςύμε ΓΓ θαη κηα ηζόζεξκε ζπκπίεζε ΓΑ. Όιεο νη 

κεηαβνιέο είλαη αληηζηξεπηέο θαη ην αέξην δηέξρεηαη κόλν από θαηαζηάζεηο ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο.  

Δ1) Να ζρεδηαζηεί πνηνηηθά (ρσξίο αξηζκνύο) ε θπθιηθή κεηαβνιή ζε άμνλεο p-V θαη p-T. 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηηο απόιπηεο ζεξκνθξαζίεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη νη ηζόζεξκεο κεηαβνιέο. 

Δ3) Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό έξγν ηεο θπθιηθήο κεηαβνιήο 

Δ4) Να ππνινγίζεηε ην ζπλειεζηή απόδνζεο ηεο ζεξκηθήο κεραλήο. 

Γίλνληαη ε γξακκνκνξηαθή εηδηθή ζεξκόηεηα ππό ζηαζεξό όγθν CV = 3R/2, ε ζηαζεξά ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ 

 R = 0,082 L.atm/(mol.K) = 8,314 J/(mole.K) ότι 1 L . a t m  = 101 J και ln2 = 0,7. 

 

26.  Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο κε όγθν 

V1 = 2 L ζεξκνθξαζία θ1 = 20
ν
 C ζεξκαίλεηαη αληηζηξεπηά ππό ζηαζεξή πίεζε p = 2 atm, νπόηε ε απόιπηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ απμάλεηαη θαηά 50%.  

Δ1) Να βξεζεί o λένο όγθνο ηνπ V2. 

Δ2) Να παξαζηαζεί γξαθηθά, ζε άμνλεο p -V ε κεηαβνιή θαη λα ππνινγηζηεί ην έξγν πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ 

εθηόλσζε ηνπ αεξίνπ. 

Δ3) Να ππνινγηζηεί ε επί ηεο εθαηό (%) κεηαβνιή ηεο κέζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ κνξίσλ ηνπ αεξίνπ. 

Όηαλ απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ελόο άιινπ ηδαληθνύ αεξίνπ, ην νπνίν είλαη θιεηζκέλν ζε δνρείν ζηαζεξνύ 

όγθνπ, θαηά 150
ν
 C ε πίεζή ηνπ απμάλεηαη θαηά 40%. Θεσξνύκε θαη απηή ηε λέα κεηαβνιή ηεο πνζόηεηαο ηνπ 

άιινπ ηδαληθνύ αεξίνπ αληηζηξεπηή.  

Δ4) Να ππνινγηζηνύλ ε αξρηθή θαη ε ηειηθή ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ ζε 
o
C. 

Γίλεηαη όηη: 1 atm = 10
5
 N/m

2
 θαη 1L=10

-3
 m

3 

 



 

 

27.  Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ αληηζηξεπηή 

κεηαβνιή ΑΒ ηνπ ζρήκαηνο από ηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α 

ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Β. 

 

Δ1) Να βξεζεί ε πίεζε ηνπ αεξίνπ ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α. 

Δ2) Να ππνινγηζζεί ην παξαγόκελν έξγν. Μονάδες 6 

Δ3) Να ππνινγηζζεί ε ζεξκόηεηα πνπ αληαιιάζζεη ην αέξην κε ην 

πεξηβάιινλ. 

Δ4) Να βξεζεί πόζεο θνξέο είλαη κεγαιύηεξε ε κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ζηελ θαηάζηαζε 

ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Β από ηελ αληίζηνηρε ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α. 

Γίλεηαη όηη: Cv=3R/2, όπνπ R είλαη ε ζηαζεξά ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ θαη 1L=10
-3

 m
3 

.

 

 


