
 

 

Τράπεζα  θεμάτων  Θετικού Προςανατολιςμού          

Κεφ. 4              Θέμα  Β΄ 

 

4.2  Θερμοδσναμικό ζύζηημα  - 4.10  Γραμμομοριακές  ειδικές θερμόηηηες  ηων 

αερίων 

 

1. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ πεξηέρεηαη ζε δνρείν, βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη 

πθίζηαηαη κηα θπθιηθή κεηαβνιή. Αξρηθά ην αέξην 

εθηνλώλεηαη ηζνβαξώο κέρξη δηπιαζηαζκνύ ηνπ όγθνπ ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα εθηνλώλεηαη αδηαβαηηθά. ηε ζπλέρεηα ςύρεηαη 

ηζνβαξώο θαη ηειηθά ζπκπηέδεηαη αδηαβαηηθά κέρξη λα 

επαλέιζεη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε (ε νπνία θαίλεηαη ζην 

πην θάησ δηάγξακκα). 

Β) Η ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ είλαη κεγαιύηεξε ζηελ αξρή ή 

ζην ηέινο ηεο αδηαβαηηθήο εθηόλσζεο; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

2. ην πην θάησ δηάγξακκα 

παξηζηάλνληαη ηξεηο πεξηπηώζεηο Α, Β 

θαη Γ αληηζηξεπηώλ κεηαβνιώλ ηηο 

νπνίεο κπνξεί λα ππνζηεί πνζόηεηα 

ηδαληθνύ αεξίνπ. 

Α) ε πνηα από ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηώζεηο παξάγεηαη κεγαιύηεξν 

έξγν; 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

3. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ εθηνλώλεηαη κε ηνπο δύν 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα : (1) κε ηζνβαξή 

αληηζηξεπηή κεηαβνιή, (2)  κε ηζόζεξκε αληηζηξεπηή κεηαβνιή. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Γηα ηε ζεξκόηεηα πνπ απνξξνθά 

ην αέξην ζε θάζε πεξίπησζε ηζρύεη: 

α. Q1> Q2, β. Q1< Q2   ,  γ.Q1  = Q2 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

4.   Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

ε κηα αληηζηξεπηή θπθιηθή κεηαβνιή ην έξγν πνπ αληαιιάζζεη ην αέξην κε ην πεξηβάιινλ είλαη: 

α. Θεηηθό ή αξλεηηθό. β. Θεηηθό ή αξλεηηθό ή κεδέλ.        γ. Μεδέλ. 

Β)      Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

5.    Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Η ζεξκόηεηα πνπ αληαιιάζζεη έλα αέξην κε ην πεξηβάιινλ ζε κηα θπθιηθή κεηαβνιή κπνξεί λα είλαη: 

α. Μεδέλ β.Θεηηθή ή αξλεηηθή γ.Θεηηθή ή αξλεηηθή ή κεδέλ 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

6.  Πξνζθέξνπκε έλα πνζό ζεξκόηεηαο ζε έλα αέξην.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε, α. Η ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο κεηώλεηαη πάληα,  



 

 

β. Τπάξρεη πεξίπησζε λα κεησζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο,  

γ. Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα κεησζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

7.  Πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ πθίζηαηαη ηπραίεο αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο από κηα δεδνκέλε αξρηθή ζε κηα 

επίζεο δεδνκέλε ηειηθή θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο. Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Σν πειίθν ΔU/Q 

α. είλαη ζηαζεξό, αλεμάξηεην από ην είδνο ησλ κεηαβνιώλ πνπ πθίζηαηαη ην αέξην 

β. εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο κεηαβνιήο πνπ πθίζηαηαη ην αέξην, ελώ κπνξεί γηα θάπνηα κεηαβνιή 

λα κελ νξίδεηαη. 

γ. είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ίζν κε ηε κνλάδα 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

8. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο 

θαηαιακβάλνληαο όγθν V1 .Σν δνρείν πνπ πεξηέρεη ην αέξην θξάζζεηαη από έκβνιν πνπ κπνξεί λα 

θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο. Σν αέξην εθηνλώλεηαη ώζηε ηειηθά λα θαηαιάβεη όγθν V2 κε δύν ηξόπνπο. 

Δίηε κε ηζόζεξκε αληηζηξεπηή κεηαβνιή είηε κε αδηαβαηηθή αληηζηξεπηή κεηαβνιή. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Σν έξγν πνπ παξάγεη ην αέξην είλαη:  

α. κεγαιύηεξν ζηελ ηζόζεξκε κεηαβνιή     β. κεγαιύηεξν ζηελ αδηαβαηηθή κεηαβνιή  

γ. ίζν θαη ζηηο δύν κεηαβνιέο          Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

9.  Πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α. Μπνξνύκε λα 

δηπιαζηάζνπκε ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ ππνβάιινληαο ην ζε κηα ηζόζεξκε αληηζηξεπηή κεηαβνιή Α—>Β ή κηα 

ηζνβαξή αληηζηξεπηή κεηαβνιή Α—>Γ. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. 

Σν έξγν ηνπ αεξίνπ ζα είλαη 

α. κεγαιύηεξν θαηά ηε κεηαβνιή Α—>Β 

β. κεγαιύηεξν θαηά ηε κεηαβνιή Α—>Γ. 

γ. ην ίδην όπνηα από ηηο δύν κεηαβνιέο θαη αλ εθηειέζεη. 

Β) Να ζρεδηάζεηε πνηνηηθά ζην ίδην ζύζηεκα αμόλσλ πίεζεο-όγθνπ ηηο δύν αλαθεξόκελεο κεηαβνιέο θαη κε 

ηε βνήζεηα απηνύ ηνπ δηαγξάκκαηνο λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

10.  ην ζρήκα παξηζηάλεηαη ζε άμνλεο πίεζεο - εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ε αληηζηξεπηή 

κεηαβνιή πνζόηεηαο ηδαληθνύ αεξίνπ από ηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο 

Α ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Β.  Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή 

πξόηαζε. Η αληηζηξεπηή κεηαβνιή ΑΒ είλαη: 

α. ηζόζεξκε  , β. ηζνβαξήο    ,   γ. ηζόρσξε   Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

11.  Πνζόηεηα κνλαηνκηθνύ ηδαληθνύ αεξίνπ (κε γξακκνκνξηαθή εηδηθή ζεξκόηεηα ππό 

ζηαζεξό όγθν  

CV = 3 R/2), πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α, πξόθεηηαη λα κεηαβεί ζηελ 

θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Β, ζηελ νπνία ε πίεζε θαη ν όγθνο έρνπλ δηπιάζηα ηηκή από όηη ζηελ 

Α. Η κεηαβνιή ηνπ αεξίνπ από ηελ θαηάζηαζε Α ζηελ Β κπνξεί λα γίλεη κε δύν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, 

εθηειώληαο ζε θάζε πεξίπησζε δύν δηαδνρηθέο αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο. Με ηνλ πξώην ηξόπν νη δηαδνρηθέο 

κεηαβνιέο είλαη ηζόρσξε - ηζνβαξήο, ελώ κε ην δεύηεξν ηζνβαξήο - ηζόρσξε. Σν ζπλνιηθό πνζό ζεξκόηεηαο 

πνπ απνξξνθά ην αέξην ζηελ πξώηε πεξίπησζε είλαη Q1 θαη ζηελ δεύηεξε Q2. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Ο ιόγνο ησλ παξαπάλσ αλαθεξόκελσλ ζεξκνηήησλ Q1/ Q2 

είλαη:   α. 1/2 ,β. 2 ,γ. 13/11             Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 



 

 

12. Πνζόηεηα κνλναηνκηθνύ ηδαληθνύ αεξίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α, 

πξόθεηηαη λα κεηαβεί ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Β, ζηελ νπνία ε πίεζε θαη ν όγθνο έρνπλ 

δηπιάζηα ηηκή από όηη ζηελ Α. Η κεηαβνιή ηνπ αεξίνπ από ηελ θαηάζηαζε Α ζηε Β κπνξεί λα γίλεη κε δύν 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, εθηειώληαο ζε θάζε πεξίπησζε δύν δηαδνρηθέο αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο. Με ηνλ 

πξώην ηξόπν νη δηαδνρηθέο κεηαβνιέο είλαη ηζόρσξε -ηζνβαξήο, ελώ κε ην δεύηεξν ηζνβαξήο - ηζόρσξε. Η 

ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη από ην αέξην ζην πεξηβάιινλ κέζσ ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεη είλαη W1 ζηελ πξώηε 

πεξίπησζε θαη W2 ζηε δεύηεξε. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Ο ιόγνο ησλ παξαπάλσ αλαθεξόκελσλ έξγσλ W1/ W2 είλαη: 

α. 1/2 β. 2 γ. 3        Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

13.  Έλα ηδαληθό αέξην εθηειεί ηελ θπθιηθή αληηζηξεπηή 

κεηαβνιή ΑΒΓΓΑ, πνπ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα P - V.  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Σν πνζό ηεο ζεξκόηεηαο Q  πνπ αληάιιαμε ην αέξην κε 

ην πεξηβάιινλ θαηά ηε κεηαβνιή ΑΒΓΓΑ είλαη ίζν κε : 

α. 2P1V1   ,β. -2P1V1   , γ. P1V1/2  

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

 

14. Πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο 

ηζνξξνπίαο Α. Σν αέξην κπνξεί λα εθηειέζεη δύν θπθιηθέο αληηζηξεπηέο 

κεηαβνιέο (I) θαη (II) όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Έζησ όηη Q1 θαη Q2 είλαη 

νη ζεξκόηεηεο πνπ αληαιιάζεη ην αέξην κε ην πεξηβάιινλ θαηά ηηο 

κεηαβνιέο (I) θαη (II) αληίζηνηρα. 

Γηα ηηο ζεξκόηεηεο Q1 θαη Q2 ηζρύεη: 

α. 1 2Q Q   όπνπ ε Q1 απνξξνθάηαη από ην αέξην θαη ε Q2 εθιύεηαη.  

β. 1 2Q Q   όπνπ ε Q1 απνξξνθάηαη από ην αέξην θαη ε Q2 εκλύεται. 

γ. 1 2Q Q   όπνπ ε Q1 εθιύεηαη από ην αέξην θαη ε Q2 απνξξνθάηαη. 

 

15. Πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α. Σν αέξην πνπ έρεη 

θάπνηα αξρηθή ζεξκνθξαζία, κπνξεί λα ζεξκαλζεί κε ηνπο εμήο δύν ηξόπνπο:  

α) ηζόρσξα ΑΓ θαη β) ηζνβαξώο ΑΒ 

κέρξη λα απνθηήζεη ηελ ίδηα ηειηθή ζεξκνθξαζία κε νπνηνλδήπνηε από ηνπο δύν ηξόπνπο. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Γηα ηε ζεξκόηεηα πνπ 

ρξεηάδεηαη λα δνζεί ζην αέξην ηζρύεη: 

α. QAB = QAΓ       ,   β. QAB > QAΓ     γ.QAB <QAΓ               Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

επηινγή ζαο. 

 

16. ην εξγαζηήξην Φπζηθήο ζέινπκε λα ζεξκάλνπκε θαηά ΔT νξηζκέλε 

πνζόηεηα αεξίνπ. Μπνξνύκε λα επηιέμνπκε κεηαμύ κηα ηζνβαξνύο εθηόλσζεο 

θαη κηα ο ηζόρσξεο ζπκπίεζεο. Οη δηαθεθνκκέλεο γξακκέο ηνπ δηαγξάκκαηνο 

παξηζηάλνπλ ηζόζεξκεο. 

Σν πνζό ζεξκόηεηαο πνπ ζα απαηηεζεί λα απνξξνθήζεη ην αέξην είλαη: 

α. Μηθξόηεξν ζηελ ηζόρσξε κεηαβνιή β. Μηθξόηεξν ζηελ ηζνβαξή κεηαβνιή γ. 

Σν ίδην θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 



 

 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

17. ην ζεξκνδπλακηθό δηάγξακκα P -V πνπ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα, ππάξρνπλ δπν θακπύιεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε κηα αληηζηξεπηή 

αδηαβαηηθή θαη κηα αληηζηξεπηή ηζόζεξκε εθηόλσζε από ηνλ όγθν V1 ζηνλ 

όγθν V2. ε πνηα κεηαβνιή αληηζηνηρεί ε θάζε θακπύιε;  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε,  

α. ε θακπύιε 1 αληηζηνηρεί ζε ηζόζεξκε κεηαβνιή θαη ε θακπύιε 2 ζε 

αδηαβαηηθή. 

β.ε θακπύιε 2 αληηζηνηρεί ζε ηζόζεξκε κεηαβνιή θαη ε θακπύιε 1 ζε 

αδηαβαηηθή 

γ. δελ επαξθνύλ ηα δεδνκέλα γηα λα επηιέμνπκε   Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

18. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α, ζε πίεζε PA 

ελώ θαηαιακβάλεη όγθν VA. Σν αέξην εθηνλώλεηαη αληηζηξεπηά από ηελ θαηάζηαζε Α κέρξη ν όγθνο ηνπ λα 

γίλεη 1% κε ηξείο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο: 

ί) κε ηζνβαξή αληηζηξεπηή εθηόλσζε, 

ίί) κε ηζόζεξκε αληηζηξεπηή εθηόλσζε 

iii) κε αδηαβαηηθή αληηζηξεπηή εθηόλσζε.     

Α) Να παξαζηήζεηε ζε θνηλό δηάγξακκα P-V ηηο ηξείο παξαπάλσ κεηαβνιέο.    

Β) Να ζπγθξίλεηε κεηαμύ ηνπο ηα πνζά ζεξκόηεηαο πνπ απνξξνθά ην αέξην ζηηο ηξείο απηέο κεηαβνιέο 

 

19. Θεξκνδπλακηθή κεηαβνιή κηαο νξηζκέλεο πνζόηεηαο ηδαληθνύ 

αεξίνπ είλαη απνηέιεζκα δύν δηαδνρηθώλ αληηζηξεπηώλ κεηαβνιώλ, κηαο 

ηζνβαξνύο εθηόλσζεο ΑΒ θαη κηαο ηζόρσξε ο ςύμεο ΒΓ, ζην ηέινο ηεο 

νπνίαο ην αέξην έρεη ηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία, όπσο θαίλεηαη θαη ζην 

δηπιαλό ζρήκα. Αλ QAB θαη QΟΛ είλαη ε ζεξκόηεηα πνπ αληαιιάζζεη ην 

αέξην κε ην πεξηβάιινλ ζηελ ΑΒ θαη ζηε ζπλνιηθή   κεηαβνιή   ΑΒΓ   

αληίζηνηρα,   θαη   ηζρύεη QAB =2QΟΛ  ηόηε νη γξακκνκνξηαθέο εηδηθέο 

ζεξκόηεηεο ηνπ αεξίνπ ππό ζηαζεξή πίεζε (Cp) θαη ππό ζηαζεξό όγθν 

(Ο) ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: α. CP=2,5CV    , β. CP=5/3CV    Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

 

20.  Σν δηπιαλό δηάγξακκα πίεζεο - όγθνπ (P-V), αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλε 

πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ. Σν ζεκείν Α απεηθνλίδεη κηα θαηάζηαζε 

ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αεξίνπ, ελώ ηα Β , Γ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο 

ην αέξην κπνξεί λα βξεζεί κεηά από ηζόζεξκε αληηζηξεπηή εθηόλσζε ΑΒ θαη 

κεηά από αδηαβαηηθή αληηζηξεπηή εθηόλσζε ΑΓ, αληίζηνηρα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε: Γηα ηηο ζσηεξηθέο ελέξγεηεο UB θαη UΓ  

ηζρύεη:  

a.UB>UΓ           ,β. UB<UΓ       ,γ. UB=UΓ                     Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

21.  Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ βξίζθεηαη κέζα ζε δνρείν θαη βξίζθεηαη αξρηθά ζε θαηάζηαζε 

ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Α κε ζεξκνθξαζία ΤΑ. Σν αέξην εθηνλώλεηαη αδηαβαηηθά θαη παξάγεη έξγν  

W 1.  ηε ζπλέρεηα ρσξίο λα κεηαβιεζεί ν όγθνο πνπ θαηαιακβάλεη ην αέξην (ηζόρσξε κεηαβνιή), απνξξνθά 

ζεξκόηεηα Q1 από ην πεξηβάιινλ ηνπ, γηα ηελ νπνία ηζρύεη Q1= W 1.  Έηζη ην αέξην θαηαιήγεη ζε θαηάζηαζε 

ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο Γ κε ζεξκνθξαζία TΓ, γηα ηελ νπνία ηζρύεη: 

Α) Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε: 



 

 

α. ΤΓ >ΤΑ             β. ΤΓ <ΤΑ                 γ. ΤΓ =ΤΑ                Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

22. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ ζε θαηάιιειν δνρείν  

εθηειεί δύν δηαθνξεηηθέο ηζνβαξείο αληηζηξεπηέο ζεξκάλζεηο  πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο σο ΑΒ θαη ΓΓ, 

κεηαμύ ησλ ίδησλ ζεξκνθξαζηώλ Τ1 θαη Τ2 .Καηά ηελ εθηόλσζε ΑΒ ηνπ 

αεξίνπ, ε πίεζε είλαη P1  θαη ην παξαγόκελν έξγν αεξίνπ W1, ελώ θαηά 

ηελ εθηόλσζε ΓΓ, ε πίεζε είλαη P2    θαη ην παξαγόκελν έξγν αεξίνπ W2. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε: Γηα ηα έξγα W1 θαη W2 πνπ 

αληαιιάζεη ην αέξην θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν κεηαβνιώλ ηζρύεη: 

α. W1 = 2W2     ,   β. W2 = 2W1 W 1 = W 2   Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

23. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο αληηζηξεπηήο κεηαβνιήο, κηα πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ απνδίδεη ζην πεξηβάιινλ 

ζεξκόηεηα 600 J, ελώ θαη ε εζσηεξηθή ηνπ ελέξγεηα απμάλεηαη θαηά 200 J. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.    ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβνιήο ην αέξην 

α. απνδίδεη ζην πεξηβάιινλ έξγν 800 J           ,β. απνξξνθά από ην πεξηβάιινλ έξγν 800 J 

γ. αληαιιάζεη κε ην πεξηβάιινλ έξγν 400 J       .Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

24.  Γηα ην ζεξκνδπλακηθό θύθιν ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο, λα αληηγξάςεηε 

ζην θύιιν απαληήζεσλ θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, 

νλνκάδνληαο   ηηο κεηαβνιέο (θαηά ην παξάδεηγκα ηεο ηειεπηαίαο 

γξακκήο) θαη 

επηιέγνληαο +, - 

ή 0 γηα ηηο 

πνζόηεηεο ηνπ 

έξγνπ, ηεο 

κεηαβνιήο ηεο 

εζσηεξηθήο 

ελέξγεηαο, θαη ηεο ζεξκόηεηαο αλάινγα κε ην αλ 

είλαη ζεηηθέο αξλεηηθέο ή κεδέλ. 

 

25.  Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ, ηνπ νπνίνπ ε γξακκνκνξηαθή εηδηθή ζεξκόηεηα ππό ζηαζεξή πίεζε 

είλαη Cp = 5R/2, απνξξνθά από ην πεξηβάιινλ ηζνβαξώο πνζόηεηα ζεξκόηεηαο ίζε κε Q. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε . Σν πνζνζηό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε έξγν είλαη 

α. 30%    , β. 40%     , γ. 50%.                  Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

26. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ ζεξκαίλεηαη κε δύν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. 

ΣΡΟΠΟ Α: Σν αέξην ηνπνζεηείηαη ζε δνρείν ζηαζεξνύ όγθνπ θαη ζεξκαίλεηαη, πξνζθέξνληαο ηνπ πνζόηεηα 

ζεξκόηεηαο QΑ, νπόηε παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ΔTA. 

ΣΡΟΠΟ Β: Σν αέξην ηνπνζεηείηαη ζε δνρείν πνπ θέξεη έκβνιν θαη ζεξκαίλεηαη ηζνβαξώο, πξνζθέξνληαο ηνπ 

πνζόηεηα ζεξκόηεηαο QB,, νπόηε παξαηεξείηαη αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ΔTB. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Γηα ηνπο ιόγνπο ηεο πξνζθεξόκελεο ζεξκόηεηαο πξνο ηελ αληίζηνηρε 

κεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο ηζρύεη: 

 

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 



 

 

27. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ κεηαβαίλεη κέζσ αληηζηξεπηήο κεηαβνιήο από όγθν Γ ν ζε δηπιάζην 

όγθν. Η κεηαβνιή απηή, ε νπνία νδεγεί ζην δηπιαζηαζκό ηνπ όγθνπ, κπνξεί λα είλαη είηε ηζόζεξκε, είηε 

ηζνβαξήο.   Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε,  

α. Σν έξγν ζηελ ηζόζεξκε είλαη ίζν κε ην έξγν ζηελ ηζνβαξή,  

β. Σν έξγν ζηελ ηζόζεξκε είλαη κηθξόηεξν από ην έξγν ζηελ ηζνβαξή,  

γ. Σν έξγν ζηελ ηζόζεξκε είλαη κεγαιύηεξν από ην έξγν ζηελ ηζνβαξή. 

Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

28. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ ηνπνζεηείηαη ζε νξηδόληην θπιηλδξηθό δνρείν πνπ έρεη ηε κία ηνπ 

βάζε αθιόλεηε ελώ ε άιιε θξάζζεηαη κε έκβνιν πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο θαη ζεξκαίλεηαη 

ηζνβαξώο. Η ζεξκόηεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη ζην αέξην είλαη 500 J ελώ ε εζσηεξηθή ηνπ ελέξγεηα απμάλεηαη 

θαηά 400 J. ην έκβνιν αζθείηαη δύλακε 2000 Ν από ην αέξην. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Σν έκβνιν κεηαηνπίδεηαη θαηά 

α. 5 cm    , β. 5 mm      ,   γ.0,05 cm       Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

29. «Η εζσηεξηθή ελέξγεηα ελόο αεξίνπ νθείιεηαη κόλν ζηελ θίλεζε ησλ κνξίσλ ηνπ αεξίνπ θαη είλαη ίζε κε 

ην άζξνηζκα ησλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ησλ κνξίσλ ηνπ». Η πξόηαζε απηή ηζρύεη:  

α. Μόλν γηα ηα πξαγκαηηθά αέξηα             β. Μόλν γηα ηα ηδαληθά αέξηα 

γ. Καη γηα ηα πξαγκαηηθά αέξηα θαη γηα ηα ηδαληθά αέξηα  

Α)Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε                      Β)Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο 

 

30. Οξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ πθίζηαηαη αληηζηξεπηή κεηαβνιή 

πνπ πεξηγξάθεηαη από ην παξαθάησ δηάγξακκα ππθλόηεηαο ( ρ )  ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ απόιπηε ζεξκνθξαζία ( Τ ) .  

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή πξόηαζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβνιήο:  

α.ην αέξην απνξξνθά ζεξκόηεηα από ην πεξηβάιινλ 

β.ην αέξην απνδίδεη ζεξκόηεηα ζην πεξηβάιινλ  

γ.ην αέξην δελ αληαιιάζζεη ζεξκόηεηα κε ην πεξηβάιινλ 

 

 

 

4.11   θερμικές μητανές  

 

1. ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηξεηο θπθιηθέο αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο ηηο νπνίεο κπνξεί λα ππνζηεί 

κηα πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξίνπ. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Μηα κεραλή πνπ ζα πεξηείρε απηό ην ηδαληθό 

αέξην , κε  πνηόλ από ή πνηνπο από ηνπο 

παξαπάλσ  θύθινπο ζα κπνξνύζε λα 

ιεηηνπξγήζεη; 

α. Με νπνηνλδήπνηε από ηνπο ηξείο ,  

β. κε ην (Ι)  ή ην (ΙΙΙ)   ,γ. Μόλν κε ηνλ (ΙΙΙ).  Γ) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

2.  Έλαο καζεηήο ηζρπξίδεηαη όηη έρεη επηλνήζεη ζεσξεηηθά κηα κεραλή Carnot κε πνιύ κηθξή απόδνζε, γύξσ 

ζην 1%, ηόζν κηθξή πνπ αθόκε θαη ε απόδνζε ηεο κεραλήο ελόο πνιύ παιηνύ απηνθηλήηνπ λα είλαη 

κεγαιύηεξε. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 



 

 

α. Ο καζεηήο έρεη δίθην, δηόηη θάζε κεραλή Carnot έρεη ηε κηθξόηεξε απόδνζε από νπνηαδήπνηε άιιε. 

β. Ο καζεηήο έρεη απνιύησο άδηθν. Κάζε κεραλή Carnot έρεη πάληα κεγαιύηεξε απόδνζε από θάζε άιιε 

ζεξκηθή κεραλή. 

γ. Ο καζεηήο έρεη δίθην, κπνξεί λα ππάξμεη κεραλή Carnot ε νπνία λα έρεη απόδνζε κηθξόηεξε από θάπνηα 

άιιε ζεξκηθή κεραλή, αθόκε θη από κηα κεραλή πνιύ θαθήο απόδνζεο. 

 

3.  ε κηα κεραλή Carnot ην αέξην εθηειεί ηηο αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο ηνπ 

θύθινπ Carnot πνπ απεηθνλίδνληαη ζην πην θάησ ζρήκα. 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

α. 23 41W W     ,  β.  23 41W W     ,   γ. 23 41W W   

Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

4. Ο ζπληειεζηήο απόδνζεο ηεο κεραλήο Carnot εμαξηάηαη από ηηο 

απόιπηεο ζεξκνθξαζίεο ηεο ζεξκήο δεμακελήο, Τh θαη ηεο ςπρξήο 

δεμακελήο, Tc. Αλ ειαηηώζνπκε ηελ απόιπηε ζεξκνθξαζία ηεο ςπρξήο δεμακελήο θαηά x, ν ζπληειεζηήο 

απόδνζεο ζα είλαη  e1. Αλ απμήζνπκε ηελ απόιπηε ζεξκνθξαζία ηεο ζεξκήο δεμακελήο επίζεο θαηά  x, ζα 

έρνπκε ζπληειεζηή απόδνζεο e2: 

Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  

Α.e1=e2 ,      β. e1>e2    ,   γ. e1<e2             Β) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

5. Σξείο καζεηέο θαινύληαη λα ζρεδηάζνπλ ζεσξεηηθά αληίζηνηρεο ζεξκηθέο κεραλέο πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ 

κεηαμύ ησλ ζεξκνθξαζηώλ 300 Κ θαη 600 Κ. Σα δεδνκέλα από ηηο πξνηάζεηο ησλ καζεηώλ ζπλνςίδνληαη ζηνλ 

αθόινπζν πίλαθα.  

 
Α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.  Από ηηο ηξείο  πξνηεηλόκελεο  κεραλέο  κπνξεί λα  πινπνηεζνύλ: 

α. θαη  νη ηξείο  , β. πηζαλόλ κόλν νη κεραλέο ηεο Κσλζηαληίλαο θαη ηνπ Γηώξγνπ 

γ. Πηζαλόλ ε κεραλή ηνπ Γηώξγνπ    . Β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

 

 


