
 

 

Τράπεζα  θεμάτων  Θετικού Προςανατολιςμού          

Κεφ. 3               Θέμα  Β΄ 

 

3.2  Νόμοι αεπίων   -   3.3  Καηαζηαηική εξίζωζη ηων ιδανικών αεπίων 

 

1.  Έλα παηδί θξαηάεη ζην ρέξη ηνπ έλα κπαιόλη γεκάην ήιην πνπ θαηαιακβάλεη όγθν 4 L (ζε πίεζε 1 atm θαη 

ζεξκνθξαζία 27 °C). Τν κπαιόλη κε θάπνην ηξόπν αλεβαίλεη ζε ηέηνην ύςνο πνπ ε πίεζε ηεο αηκόζθαηξαο 

είλαη 0,25atm θαη ε ζεξκνθξαζία -23 °C. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Αλ κπνξνύζε ην παηδί λα 

δεη ην κπαιόλη ηόηε ζα δηαπίζησλε όηη: 

α. ν όγθνο ηνπ απμήζεθε; 

β. ν όγθνο ηνπ κεηώζεθε; 

γ. ν όγθνο ηνπ έκεηλε ακεηάβιεηνο, 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

Η ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα κέζα ζην κπαιόλη εμηζώλεηαη κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ εμσηεξηθνύ αέξα, θαη νη 

πηέζεηο ζην εζσηεξηθό ηνπ κπαινληνύ θαη ζηελ αηκόζθαηξα είλαη πεξίπνπ ίδηεο. Μπνξείηε λα ηηο ζεσξήζεηε 

αθξηβώο ίζεο γηα επθνιία. 

 

2.  Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε θπιηλδξηθό δνρείν, πθίζηαηαη ηζόζεξκε 

αληηζηξεπηή ζπκπίεζε. 

Α) Σπκπιεξώζηε ηηο θξάζεηο κε κηα από ηηο επηινγέο «κεηώλεηαη», «απμάλεηαη», «δελ αιιάδεη» 

α. ε κάδα ηνπ __________________  

β. ε πίεζε ηνπ __________________  

γ. ν όγθνο ηνπ  __________________  

δ. ε ππθλόηεηα ηνπ  __________________  

ε. ν αξηζκόο ησλ κνξίσλ ηνπ αεξίνπ 

ζη. ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ κνξίσλ 

Β) Αηηηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

 

3.  Γηαζέηνπκε νξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ ην νπνίν βξίζθεηαη αξρηθά ζε απόιπηε ζεξκνθξαζία Τ. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Αλ ηεηξαπιαζηαζηεί ηαπηόρξνλα ε πίεζε θαη ν όγθνο ηνπ αεξίνπ (ρσξίο 

λα κεηαβιεζεί ε πνζόηεηα ηνπ), ηόηε ε απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ: 

α. ζα παξακείλεη ζηαζεξή 

β. ζα ηεηξαπιαζηαζηεί 

γ. ζα δεθαεμαπιαζηαζηεί 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

4.  Ο θύιηλδξνο ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε κε έκβνιν 

ακειεηένπ πάρνπο πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο. Σηα δύν κέξε 

πεξηέρεηαη ζπλνιηθή πνζόηεηα 2 mol ηνπ ίδηνπ ηδαληθνύ αεξίνπ. Τν δνρείν 

βξίζθεηαη ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη ην έκβνιν ηζνξξνπεί ζε ηέηνηα 
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  Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ n1 ν αξηζκόο ησλ mol ηνπ ηδαληθνύ αεξίνπ πνπ πεξηέρεηαη ζην πξώην κέξνο ηνπ δνρείνπ ηόηε: 

α. n1 = 1 mol β.n1 =1,2mol γ. n1 = 1,5 mol 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

 



 

 

5.  Πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία 25°C. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Δάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ γίλεη 50°C, 

ηόηε ε εζσηεξηθή ελέξγεηα ηνπ αεξίνπ: 

α. ζα παξακείλεη ζηαζεξή     β. ζα δηπιαζηαζηεί γ. ηίπνηα από ηα δπν 

 

6.  Γίλεηαη ην δηπιαλό δηάγξακκα ην νπνίν απεηθνλίδεη κηα Ρ κεηαβνιή 

ηδαληθνύ αεξίνπ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Πνηά από ηηο πην θάησ πεηξακαηηθέο 

δηαηάμεηο κπνξεί λα εθηειέζεη κηα κεηαβνιή ζαλ απηή πνπ παξηζηάλεηαη 

ζην δηπιαλό δηάγξακκα. 

 

 

 

 
 

7.  Γύν πνζόηεηεο ηδαληθνύ αεξίνπ πθίζηαληαη ηηο αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο 

πνπ παξηζηάλνληαη ζην δηπιαλό δηάγξακκα. 

Α) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο κεηαβνιέο.  

Β) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Δάλ γηα ηνπο όγθνπο ησλ δνρείσλ πνπ 

πεξηέρνπλ ηα αέξηα ηζρύεη V1 = V2  , ηόηε γηα ηηο πνζόηεηεο ησλ αεξίσλ 

ηζρύεη: 

α. n1 = n2 ,  β. n1 >n2   , γ. n1 <n2    Γ) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 
8. Καηαθόξπθν θπιηλδξηθό δνρείν έρεη ηε κία ηνπ βάζε αθιόλεηε ελώ ε άιιε θξάζζεηαη κε 

έκβνιν βάξνπο w θαη επηθάλεηαο κε εκβαδό Α πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο. Σην δνρείν 

αθνύ πξνζηίζεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα αεξίνπ, ηνπνζεηείηαη όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη ην 

έκβνιν λα ηζνξξνπεί. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Καηά ηελ ηζνξξνπία ε πίεζε ηνπ αεξίνπ είλαη: 

α. ίζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε     β. κεγαιύηεξε από ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε 

γ. κηθξόηεξε από ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε     Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο . 

 
9.  Καηαθόξπθν θπιηλδξηθό δνρείν έρεη ηε κία ηνπ βάζε αθιόλεηε ελώ ε άιιε θξάζζεηαη κε 

έκβνιν βάξνπο w θαη επηθάλεηαο Α πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο. Σην δνρείν 

πξνζηίζεηαη νξηζκέλε πνζόηεηα αεξίνπ θαη θαηόπηλ ηνπνζεηείηαη κε ην θηλνύκελν έκβνιν 

πξνο ηα θάησ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τν έκβνιν ηζνξξνπεί ζε θάπνηα ζέζε. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Καηά ηελ 

ηζνξξνπία ε πίεζε ηνπ αεξίνπ είλαη: 

α. ίζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε  β. κεγαιύηεξε από ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε 

γ. κηθξόηεξε από ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε    Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο . 

 



 

 

 

10.  Ιδαληθό αέξην βξίζθεηαη θιεηζκέλν ζε δνρείν κε ζηξόθηγγα. Όκσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ε 

ζηξόθηγγα δελ ήηαλ θαιά θιεηζκέλε, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δηαξξνή αεξίνπ. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πεηξάκαηνο ε ζεξκνθξαζία παξέκεηλε ζηαζεξή, ε εζσηεξηθή ελέξγεηα ηνπ αεξίνπ: 

α. Παξέκεηλε ζηαζεξή β. Διαηηώζεθε γ. Απμήζεθε 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

11.  Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη κέζα ζε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ ζε θαηάζηαζε 

ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο, κε απόιπηε ζεξκνθξαζία Τ1 θαη πίεζε P1. Τξηπιαζηάδνπκε ηελ απόιπηε 

ζεξκνθξαζία Τ του αεξίνπ. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Σηε λέα θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αεξίνπ, γηα ηε 

πίεζε ηνπ P2, ζα ηζρύεη  : α. P2 = P1/3 ,   β. P2 = P1 ,  γ. P2 = 3P1   Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

12.  Μηα πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο, θαηαιακβάλεη 

όγθν V έρεη απόιπηε ζεξκνθξαζία T ελώ βξίζθεηαη ππό πίεζε P. Γηπιαζηάδνπκε ηνλ όγθν ηεο πνζόηεηαο 

απηήο ελώ ηαπηόρξνλα ηεηξαπιαζηάδνπκε ηελ πίεζε ηεο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Σηελ λέα θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο ην αέξην ζα έρεη 

απόιπηε ζεξκνθξαζία 

α. Τ' =T       β. Τ΄=8Τ        γ. Τ΄= 2Τ   Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

13.  Γύν πνζόηεηεο ηδαληθώλ αεξίσλ κε αξηζκό γξακκνκνξίσλ n1 θαη n2  

αληίζηνηρα βξίζθνληαη ζε δύν δνρεία ίδηνπ όγθνπ V1=V2=V. Τα δύν αέξηα 

εθηεινύλ ηηο αληηζηξεπηέο ηζόρσξεο κεηαβνιέο (1) θαη (2) πνπ θαίλνληαη 

ζην δηάγξακκα. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Γηα ηνλ αξηζκό 

γξακκνκνξίσλ ησλ δύν αεξίσλ ηζρύεη: 

α. n1 =n2   β. n1 > n2    γ. n1 <n2   Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

14. Κάπνηα εκέξα ε απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα είλαη Τ1 θαη ε 

αηκνζθαηξηθή πίεζε P1. Έλα δσκάηην έρεη αξρηθά έλα ηδάκη ηνπ αλνηρηό θαη επηθνηλσλεί κε ην πεξηβάιινλ. Τν 

ηδάκη έρεη εκβαδόλ Α. Κιείλνπκε               ην ηδάκη θαη ην δσκάηην είλαη πιένλ αεξνζηεγώο θιεηζκέλν. 

Θεξκαίλνπκε κε ειεθηξηθή ζεξκάζηξα ην δσκάηην θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ γίλεηαη T2 =1,5·Τ1. Θεσξνύκε όηη ν 

αέξαο είλαη ηδαληθό αέξην. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε .Τν κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο, ζηελ νξηδόληηα δηεύζπλζε, πνπ 

αζθείηαη ηόηε ζην ηδάκη από ηνλ αέξα ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ αέξα κέζα ζην δσκάηην είλαη: 

α. ΣF=0,5P1A  ,  β. ΣF=P1A  , γ. ΣF=1,5P1A   

 

15. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ πθίζηαηαη ηζνβαξή ζέξκαλζε από ηελ θαηάζηαζε Α ζηελ θαηάζηαζε 

Β.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή 

απάληεζε. 

H γξαθηθή παξάζηαζε ηεο  

ππθλόηεηαο ρ ηνπ ηδαληθνύ αεξίνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζεξκνθξαζία Τ γηα 

απηή ηε κεηαβνιή απεηθνλίδεηαη :   

α. ζην ζρ. 1    ,β. ζην ζρ. 2    ,γ. ζην ζρ. 3.      Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

 

16. Μία νκάδα καζεηώλ ζέινπλ λα ζεξκάλνπλ ζην εξγαζηήξην Φπζηθήο νξηζκέλε πνζόηεηα αεξίνπ, πνπ 

ζπκπεξηθέξεηαη σο ηδαληθό ζε ζπλζήθεο ελόο πεηξάκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ. Η ζέξκαλζε κπνξεί λα 

επηηεπρζεί αλ ην αέξην ππνβιεζεί ζηελ παξαθάησ κεηαβνιή: 



 

 

α. Ιζόζεξκε εθηόλσζε 

β. Μείσζε όγθνπ ππό ζηαζεξή πίεζε 

γ. Αύμεζε όγθνπ ππό ζηαζεξή πίεζε 

Α)Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε.           Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

 

17. Σηα εξγαζηήξην θπζηθήο ηνπ Λπθείνπ θαηά ηελ πεηξακαηηθή κειέηε ησλ λόκσλ ησλ αεξίσλ, νη καζεηέο 

πήξαλ κε ηξήζεηο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο γηα νξηζκέλε κάδα αεξίνπ θαη δεκηνύξγεζαλ ην πην θάησ γξάθεκα 

αθνύ πξώηα απνηύπσζαλ ηηο κεηξήζεηο θαη ράξαμαλ ηελ βέιηηζηε επζεία. 

Α) Η θιίζε ηεο πεηξακαηηθήο επζείαο είλαη : α. 
0
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0
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18.  Σην δηάγξακκα P -V ηνπ ζρήκαηνο, νη θακπύιεο (1) θαη (2) 

αληηζηνηρνύλ ζηηο ηζόζεξκεο κεηαβνιέο δύν αεξίσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία Τ. Αλ n1 θαη n2 νη πνζόηεηεο 

ησλ δύν αεξίσλ ηζρύεη: 

α. n1 > n2      , β. n1 < n2       , γ. n1 =n2              Α) Να επηιέμεηε ηε 

ζσζηή απάληεζε 

 

19. Γύν δνρεία όγθσλ V 1 = V θαη V2 = 5V αληίζηνηρα πεξηέρνπλ ηνλ ίδην 

αξηζκό κνξίσλ ηνπ ίδηνπ ηδαληθνύ αεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο. Αλ νη 

ζεξκνθξαζίεο είλαη αληίζηνηρα Τ1= T θαη Τ1= 10T. Α) Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε. Η ζρέζε ησλ πηέζεσλ 

ηνπο είλαη: 

α. Ρ1=Ρ2      β. Ρ1=2Ρ2          γ. Ρ1=Ρ2/2      Β) Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

20.  Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ ςύρεηαη ππό ζηαζεξή πίεζε. Α) Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Η ππθλόηεηα ηνπ αεξίνπ:  α. κέλεη ζηαζεξή      β. απμάλεηαη   γ. κεηώλεηαη 

Β) Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο 

. 

 

21. Γύν πνζόηεηεο ηδαληθώλ 

αεξίσλ κε αξηζκό 

γξακκνκνξίσλ n1 θαη n2 

αληίζηνηρα γηα ηνπο νπνίνπο 

ηζρύεη n1< n2 βξίζθνληαη ζε 



 

 

δνρεία Γ1 θαη Γ2 θαη εθηεινύλ ηζόρσξεο αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο. 
Α) Πνην από ηα δηαγξάκκαηα αλαπαξηζηά ζσζηά ηελ παξαπάλσ πξόηαζε; 

α. ην (1)   ,  β.ην(2)    , γ. ην (3)          Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

22. Αλ θαηαθόξπθν δνρείν θιείλεηαη κε έκβνιν βάξνπο Β θαη δηαηνκήο  Α, το νπνίν κπνξεί λα θηλείηαη 

ρσξίο ηξηβέο, ελώ πεξηέρεη αέξην ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο, 

Α)ηόηε ε πίεζε ηνπ αεξίνπ ζα εθθξάδεηαη από ηε ζρέζε: 

α.  P =  ..........  αλ ην δνρείν είλαη θαηαθόξπθν κε ηε βάζε ηνπ πξνο ηα θάησ 

β.  P =   ............ αλ ην δνρείν είλαη θαηαθόξπθν κε ηε βάζε ηνπ πξνο ηα πάλσ 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

 Γίλεηαη όηη ε αηκνζθαηξηθή πίεζε ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ην θπιηλδξηθό δνρείν είλαη Patm .  

 

23. Η αξρηθή ζεξκνθξαζία κηαο πνζόηεηαο ηδαληθνύ αεξίνπ, ην νπνίν είλαη θιεηζκέλν ζε δνρείν ζηαζεξνύ  

όγθνπ, είλαη θ1 = 102° C. Όηαλ απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ, παξαηεξνύκε όηη ε πίεζε ηνπ απμάλεηαη θαηά 

40% .          Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Η ηειηθή ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ ζα είλαη: 

α. θ2 = 252° C    , β. θ2 = 352°C   ,   γ. θ2 = 152° C         Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

24. Σην δηάγξακκα P-Τ του ζρήκαηνο απεηθνλίδνληαη νη ηξεηο 

κεηαβνιέο ελόο αληηζηξεπηνύ θύθινπ πνπ πθίζηαηαη νξηζκέλε 

πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Αλ ν όγθνο ηνπ αεξίνπ ζηελ θαηάζηαζε Α είλαη 10L, ηόηε ν όγθνο ζηελ 

θαηάζηαζε Γ είλαη: 

α.VΓ= 5L  ,  β .  VΓ= 10L  γ . VΓ= 20L   

Β )  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 
 

25. Σην δηάγξακκα P-Τ του ζρήκαηνο απεηθνλίδνληαη νη ηξεηο 

κεηαβνιέο ελόο αληηζηξεπηνύ θύθινπ πνπ πθίζηαηαη νξηζκέλε 

πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ. 

Α) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο κεηαβνιέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Α 

κε ηνπο ραξαθηεξηζκνύο ησλ κεηαβνιώλ ζηε ζηήιε Β.  

Β )  Να δηθαηνινγήζεηε 

ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

 

 

26.Σην δηάγξακκα  V-T ηνπ  ζρήκαηνο παξηζηάλεηαη κηα αληηζηξεπηή 

κεηαβνιή ΑΒ  πνπ πθίζηαηαη κηα πνζόηεηα  n=2/R mol  ηδαληθνύ αεξίνπ. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Τν έξγν ηνπ αεξίνπ  θαηά ηε κεηαβνιή ΑΒ είλαη: 

α. 600J    ,β. -600J   ,γ. 400J  . Β )  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

Γίλεηαη : 1L=10
-3

m
3 

 

27. Τεηξαπιαζηάδνπκε ηελ πίεζε νξηζκέλεο πνζόηεηαο ηδαληθνύ αεξίνπ δηαηεξώληαο ζηαζεξή ηελ 

ππθλόηεηα ηνπ.  Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: Η απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ ζα 

α. δηπιαζηαζηεί   , β. ηεηξαπιαζηαζηεί ,  γ. ππνδηπιαζηαζηεί    Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 



 

. 

 

28. Σε δύν δνρεία (1) θαη (2) ίδηνπ όγθνπ πεξηέρνληαη πνζόηεηεο ηδαληθνύ αεξίνπ 

n1  θαη n2 αληίζηνηρα. Γηαηεξώληαο ζηαζεξό ηνλ όγθν θάζε δνρείνπ 

κεηαβάιινπκε ηε ζεξκνθξαζία νπόηε νη κεηαβνιέο ηεο πίεζεο θαίλνληαη ζην 

δηπιαλό δηάγξακκα P-Τ και γηα ηα δύν δνρεία.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Γηα ηνλ αξηζκό ησλ mol  n1  ζην δνρείν 1 

θαη ηνλ αξηζκό ησλ mol  n2   ζην δνρείν 2 ηζρύεη: 

α. n1  = 2· n2  , β. n1  =  n2   γ. 3 n1  = n2 

 

29.  Οξηζκέλε  πνζόηεηα ηδαληθνύ  αεξίνπ,  ππνβάιιεηαη ζηελ  

κεηαβνιή Α —> Β—> Γ πνπ  πεξηγξάθεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα 

πίεζεο (p) - όγκου ( V ) .  

Η  κεηαβνιή Α —> Β είλαη ηζόρσξε 

Θέξκαλζε  κε TB = 2ΤΑ, ελώ ηζρύεη επίζεο PΓ =ΡΑ , VA = VB θαη ΤΓ = 

3ΤΒ/2. Α)Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε            

α.  VΓ = VB    ,β.  VΓ = 6VΑ   , γ. VΓ = 3VB   

Β)Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

 

 

 

30. Τν θνηλό δηάγξακκα όγθνπ-απόιπηεο ζεξκνθξαζίαο (V-Τ) δύν πνζνηήησλ 

ηδαληθνύ αεξίνπ nA θαη nB γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη nA= nB , δίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Γηα ηηο ζηαζεξέο πηέζεηο PA θαη PB ππό ηηο 

νπνίεο ηα αέξηα πξαγκαηνπνηνύλ ηηο αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο (Α) θαη (Β) ηζρύεη:    

α. PΒ=ΡΑ   , β. PΒ >ΡΑ  ,  γ. PΒ<ΡΑ  .  

Β)Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

 

 

 

31. Γύν πνζόηεηεο ηδαληθώλ αεξίσλ κε αξηζκό γξακκνκνξίσλ n1 θαη n2 

αληίζηνηρα, εθηεινύλ ηζνβαξή κεηαβνιή ζηελ ίδηα πίεζε. Σην δηπιαλό 

δηάγξακκα V-T παξηζηάλεηαη ε κεηαβνιή ηεο θάζε πνζόηεηαο αεξίνπ. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Με βάζε ην δηάγξακκα γηα ηνπο αξηζκνύο ησλ γξακκνκνξίσλ n1 θαη n2 ηζρύεη: 

α. n1 = n2    ,  β. n1> n2    , γ. n1 < n2 

Β)Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

 

32.  Μηα πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο. Τξηπιαζηάδνπκε 

ηελ πίεζε ηνπ αεξίνπ, δηαηεξώληαο ηνλ όγθν ηνπ ζηαζεξό.. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Γηα λα επαλαθέξνπκε ην αέξην ζηελ αξρηθή ηνπ πίεζε, δηαηεξώληαο ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ηνπ, πξέπεη ν 

όγθνο ηνπ λα: 

α. ηξηπιαζηαζηεί       β. ππνηξηπιαζηαζηεί     , γ. εμαπιαζηαζηεί.   Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

 

 



 

 

3.5  Τα  ππώηα  ζημανηικά αποηελέζμαηα 

 

1.  Γύν αέξηα πνπ ζεσξνύληαη ηδαληθά, Ο2 κνξηαθήο κάδαο 32 g/mol θαη Ν2 κνξηαθήο κάδαο 28 g/mol 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα απόιπηε ζεξκνθξαζία Τ. Ο ιόγνο ησλ ελεξγώλ ηαρπηήησλ ησλ κνξίσλ   2

2

( )

( )O











ηζνύηαη κε: 

       Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

       Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

2.  Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ πεξηέρεηαη ζε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ, ππό ζηαζεξή πίεζε Ρ1 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Δάλ αθαηξέζνπκε ηε κηζή πνζόηεηα ηνπ αεξίνπ από ην δνρείν θαη 

ζεσξεζεί όηη ε κέζε θηλεηηθή 

ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ηνπ αεξίνπ δηαηεξεζεί ζηαζεξή, ε πίεζε ζην εζσηεξηθό ηνπ δνρείνπ ζα γίλεη: 

α.P2=P1/2       ,β. P2=P1       ,   γ. P2=2P1      Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο . 

 

3. Από ηα παξαθάησ ηξία δηαγξάκκαηα απηό πνπ παξηζηάλεη ζσζηά ηε  ζρέζε ηνπ ηεηξαγώλνπ ηεο ελεξγνύ 

ηαρύηεηαο ησλ κνξίσλ 

κηαο πνζόηεηαο 

ηδαληθνύ αεξίνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ 

απόιπηε ζεξκνθξαζία 

είλαη ην : 

α. ην δηάγξακκα (1)  , 

β. ην δηάγξακκα  (2)  

γ. ην δηάγξακκα (3) . Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

4.  Έλα δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ πεξηέρεη νξηζκέλε πνζόηεηα αεξίνπ πδξνγόλνπ (ην νπνίν ζεσξείηαη 

ηδαληθό), ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο (1), κε απόιπηε ζεξκνθξαζία Τ1, 

πίεζε P1 θαη ελεξγό ηαρύηεηα ησλ κνξίσλ ηνπ υεν,1. Η πνζόηεηα ηνπ πδξνγόλνπ παξακέλεη ζην δνρείν 

ζηαζεξνύ όγθνπ θαη κεηαβαίλεη αληηζηξεπηά ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο (2) κε ηνλ εμήο 

ηξόπν: απμάλνπκε ηελ απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ ζηελ ηηκή Τ2,, έηζη ώζηε ε πίεζε ηνπ λα 

ηεηξαπιαζηαζηεί θαη ε ελεξγόο ηαρύηεηα ησλ κνξίσλ ηνπ λα γίλεη υεν,2. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Ο  ιόγνο ησλ ελεξγώλ ηαρπηήησλ ησλ  κνξίσλ ηνπ πδξνγόλνπ  ζηηο  θαηαζηάζεηο ζεξκνδπλακηθήο 

ηζνξξνπίαο (1) θαη (2), είλαη ίζνο κε:  α. 2    , β. 
1

2
   ,γ . 

2

2
    Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

 

5.  Έλα δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ V πεξηέρεη πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ. Η πίεζε ηνπ ηδαληθνύ αεξίνπ είλαη P1   

θαη ε απόιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ είλαη T. Αο νλνκάζνπκε ,1E  ηε κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ηνπ 

αεξίνπ απηνύ. Γηπιαζηάδνπκε ηελ πίεζε ηνπ ηδαληθνύ αεξίνπ. Τόηε ε 

κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ηνπ αέξηνπ γίλεηαη ,2E . 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Ο  ιόγνο 
,1

,2

E

E




 είλαη ίζνο κε : α.  4 , β.  2  ,γ . 1. 

6.  Οξηζκέλε πνζόηεηα κνλναηνκηθνύ αεξίνπ εθηειεί ηζνβαξή εθηόλσζε. Η ελεξγόο ηαρύηεηα ησλ κνξίσλ 

ηνπ,   α. κέλεη ίδηα β. απμάλεηαη        γ. ειαηηώλεηαη 

Α) Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.            Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 



 

 

 


