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1. Στην ισόθερµη εκτόνωση ιδανικού αερίου:
α. το αέριο δεν ανταλλάσσει θερµότητα µε το περιβάλλον του.

β. η θερµότητα και το έργο του ιδανικού αερίου είναι θετικά.

γ. αυξάνει η εσωτερική ενέργεια του ιδανικού αερίου.

δ. η θερµοκρασία άρα και η θερµότητα του αερίου παραµένουν σταθερές.

 

2. Κατά την αδιαβατική εκτόνωση ιδανικού αερίου:

α. Η εσωτερική ενέργεια αυξάνεται.

β. Η πίεση αυξάνεται. 

γ. Η ενεργός ταχύτητα των µορίων µειώνεται.

δ. Το αέριο απορροφά θερµότητα.

 

3. Η απόδοση µιας µηχανής Carnot εξαρτάται:

α. Απ’ τη θερµότητα Qh

θερµοκρασίας Th σε έναν κύκλο.

β. Απ’ τη θερµότητα Qc 

θερµοκρασίας Τc σε έναν κύκλο.

γ. Απ’ το έργο που παράγει η µηχανή σε έναν κύκλο.

δ. Μόνο απ’ τις θερµοκρασίες T

αντίστοιχα. 
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ΘΕΜΑ 10  (Μονάδες 25) 

Στην ισόθερµη εκτόνωση ιδανικού αερίου: 

το αέριο δεν ανταλλάσσει θερµότητα µε το περιβάλλον του. 

η θερµότητα και το έργο του ιδανικού αερίου είναι θετικά. 

αυξάνει η εσωτερική ενέργεια του ιδανικού αερίου. 

η θερµοκρασία άρα και η θερµότητα του αερίου παραµένουν σταθερές.

Κατά την αδιαβατική εκτόνωση ιδανικού αερίου: 

Η εσωτερική ενέργεια αυξάνεται. 

 

Η ενεργός ταχύτητα των µορίων µειώνεται. 

Το αέριο απορροφά θερµότητα. 

Η απόδοση µιας µηχανής Carnot εξαρτάται: 

h που λαµβάνει η µηχανή απ’ τη δεξαµενή υψηλής 

σε έναν κύκλο. 

c που αποβάλλει η µηχανή στην ψυχρή δεξαµενή 

σε έναν κύκλο. 

Απ’ το έργο που παράγει η µηχανή σε έναν κύκλο. 

Μόνο απ’ τις θερµοκρασίες Th και Tc της θερµής και της ψυχρής δεξαµενής 
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η θερµοκρασία άρα και η θερµότητα του αερίου παραµένουν σταθερές. 

(Μονάδες 5) 

(Μονάδες 5) 

που λαµβάνει η µηχανή απ’ τη δεξαµενή υψηλής 

αποβάλλει η µηχανή στην ψυχρή δεξαµενή 

της θερµής και της ψυχρής δεξαµενής 

(Μονάδες 5) 



4. Σε µια αντιστρεπτή ισοβαρή µεταβολή ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου 

ισχύει: 

α. 
Q

W
 = 1               β. 

Q

∆U
 = γ               γ. 

Q

∆U
 = 

1

γ
               δ. 

W

Q
 = γ  

(Μονάδες 5) 
 

5. Το ιδανικό αέριο µιας θερµικής µηχανής εκτελεί τον κύκλο που απεικονίζεται 

στο διπλανό διάγραµµα. Αν Q1 = 2000 J, Q2 = - 1000 J και Q3 = 500 J, τότε:  

α) το συνολικό ποσό θερµότητας που ανταλλάσσει το αέριο 

µε το περιβάλλον σε ένα κύκλο είναι Qολ = 1500 J. 

β) το συνολικό µηχανικό έργο σε 10 κύκλους είναι 15.000 

J. 

γ) ο συντελεστής απόδοσης της µηχανής είναι: e = ολ

1

W

Q
 =  

0,75.  

δ) ο συντελεστής απόδοσης της µηχανής είναι: e = ολ

1 3

W

Q  + Q
= 0,6. 

ε) Η ισχύς της µηχανής, αν εκτελεί τον κάθε κύκλο σε 10s, είναι: P = ολW

t
 = 

150 W. 

Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες;  

(Μονάδες 5) 
 

ΘΕΜΑ 20  (Μονάδες 25) 

1.  Ένα αέριο υφίσταται την εξής µεταβολή: παρέχεται σ’ αυτό µηχανικό έργο από 

το περιβάλλον 180 J, ταυτόχρονα αποδίδει (το αέριο) θερµότητα στο περιβάλλον 

80 J. Η εσωτερική του ενέργεια: 

α. αυξήθηκε κατά 260 J,                                       β. ελαττώθηκε κατά 260 

J, 

γ. ελαττώθηκε κατά 100 J,                                    δ. αυξήθηκε κατά 100 J. 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

(Μονάδες 1 + 4) 
 

 

2. Κατά την αντιστρεπτή αδιαβατική εκτόνωση ιδανικού αερίου η θερµοκρασία του: 

α. αυξάνεται                    β. ελαττώνεται                    γ. παραµένει σταθερή 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

(Μονάδες 1 + 4) 
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3. Είναι δυνατό να προσφέρουµε θερµότητα σ’ ένα σύστηµα χωρίς να αυξάνεται η 

θερµοκρασία του; Να δώσετε ένα παράδειγµα. 

 Σε ποια γνωστή σας αντιστρεπτή µεταβολή αυξάνεται η εσωτερική ενέργεια 

µιας ποσότητας ιδανικού αερίου χωρίς να προσφέρουµε σ’ αυτό θερµότητα; Γιατί 

συµβαίνει αυτό; 

 (Μονάδες 3 + 3) 
 

4. Ένα αέριο µπορεί να µεταβεί από µια αρχική κατάσταση Α σε µια τελική 

κατάσταση Β µε δύο τρόπου, όπως φαίνεται στο σχήµα.  

Κατά τη διαδροµή (1) το αέριο εκτονώνεται ισόθερµα. 

Κατά τη διαδροµή (2) το αέριο υφίσταται τις µεταβολές ΑΓ και ΓΒ. 

α. Να χαρακτηρίσετε τις µεταβολές ΑΓ και ΓΒ. 

β. Σε ποια από τις δύο διαδροµές το παραγόµενο έργο είναι 

µεγαλύτερο; 

γ. Σε ποια από τις δύο διαδροµές το αέριο απορροφά περισσότερη θερµότητα 

από το περιβάλλον; 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

(Μονάδες 3 + 6) 
 

ΘΕΜΑ 30  (Μονάδες 25) 

Το αέριο µηχανής εκτελεί κυκλική µεταβολή που αποτελείται από τις 

παρακάτω αντιστρεπτές µεταβολές.  

•••• Ισοβαρή εκτόνωση από την κατάσταση Α (pΑ = 160 Pa)  σε κατάσταση Β 

(VB = 8 m
3). 

•••• Ισόχωρη ψύξη Β→ Γ 

•••• Αδιαβατική συµπίεση Γ→ Α 

Για την µεταβολή ΓΑ δίνεται P V5/3  = 160 Ν m3. 

α. Να βρεθεί ο λόγος γ των ειδικών θερµοχωρητικοτήτων του αερίου. 

(Μονάδες 7) 

β. Να υπολογισθεί το έργο και η θερµότητα για κάθε επιµέρους µεταβολή. 

(Μονάδες 12) 

γ. Να βρεθεί ο συντελεστής απόδοσης της µηχανής. 

(Μονάδες 6) 
 

ΘΕΜΑ 40 (Μονάδες 25) 

 Ιδανικό µονοατοµικό αέριο βρίσκεται στην κατάσταση θερµοδυναµικής 

ισορροπίας Α υπό πίεση pA = 10
5 Ν/m2 και όγκο VΑ = 10

-3 m3. Aπό την κατάσταση 
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Α το αέριο υποβάλλεται στις πιο κάτω τρεις διαδοχικές ιδεατές αντιστρεπτές 

µεταβολές: 

� ισόχωρη θέρµανση µέχρι την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Β. 

� αδιαβατική εκτόνωση από την κατάσταση Β µέχρι την κατάσταση 

θερµοδυναµικής ισορροπίας Γ µε όγκο VΓ = 8 10
-3 m3.  

� ισοβαρή ψύξη από την κατάσταση Γ µέχρι να επανέλθει στην αρχική 

κατάσταση Α. 

A. Να απεικονίσετε την κυκλική µεταβολή σε διάγραµµα p - V (ποιοτικά).  

 (Μονάδες 5) 

B. Να υπολογίσετε: 

α. το έργο που καταναλώνει το αέριο σύστηµα κατά την ισοβαρή ψύξη ΓΑ. 

 (Μονάδες 5) 

β. το ποσό της θερµότητας που αποβάλλει το αέριο σύστηµα στο 

περιβάλλον κατά την ισοβαρή ψύξη ΓΑ. 

 (Μονάδες 5) 

γ. την πίεση του αερίου στην κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Β. 

 (Μονάδες 5) 

δ. την τιµή του λόγου Γ

Α

K

Κ
 όπου 

Γ
Κ  και 

Α
Κ  η µέση µεταφορική κινητική 

ενέργεια των µορίων του αερίου στις καταστάσεις Γ και Α αντίστοιχα. 

 (Μονάδες 5) 

∆ίνεται η γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα υπό σταθερή πίεση Cp = 
5

2
R  (R η 

παγκόσµια σταθερά των αερίων) και γ = 
5

3
.  

 
 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 


