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ΘΕΜΑ 1Ο  

1. δ 

2. γ 

3. γ 

4. α) Σ, β) Σ, γ) Λ, δ) Λ, 

5.α)Λ, β)Λ, γ)Λ, δ)Σ 
 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  

Α. Βιβλίο Φροντιστηρίου Σελ.8,Πρόταση 1.18.

 

Β.  Για την ίδια ποσότητα ιδανικού αερίου αποκλείεται δυο ισόθερμες 

καμπύλες να τέμνονται. Αν συνέβαινε αυτό  και υποθέσουμε ότι 

τέμνονται σε ένα σημείο Α, τότε για το σημείο τομής θα έχουμε ίδια πίεση 

pA και ίδιο όγκο VΑ. Τότε από την καταστατική εξίσωση θα

pAVA = nRT1  και  pA

ταυτίζονται. 
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Βιβλίο Φροντιστηρίου Σελ.8,Πρόταση 1.18. 

Για την ίδια ποσότητα ιδανικού αερίου αποκλείεται δυο ισόθερμες 

καμπύλες να τέμνονται. Αν συνέβαινε αυτό  και υποθέσουμε ότι 

τέμνονται σε ένα σημείο Α, τότε για το σημείο τομής θα έχουμε ίδια πίεση 

. Τότε από την καταστατική εξίσωση θα έχουμε

AVA=nRT2  δηλαδή  Τ1=Τ2=Τ  άρα οι ισόθερμες θα 
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Για την ίδια ποσότητα ιδανικού αερίου αποκλείεται δυο ισόθερμες 

καμπύλες να τέμνονται. Αν συνέβαινε αυτό  και υποθέσουμε ότι 

τέμνονται σε ένα σημείο Α, τότε για το σημείο τομής θα έχουμε ίδια πίεση 

έχουμε: 

=Τ  άρα οι ισόθερμες θα 



Γ. Στην ίδια θερμοκρασία Τ 

V2. Άρα  από την καταστατική εξίσωση έχουμε 

επειδή τα δεύτερα μέλη των εξισώσεων είναι ίσα και τα πρώτα μέλη θα 

είναι ίσα. Άρα    p1V1= 

είναι μεγέθη αντίστροφα μεταξύ τους. Έχουμε το παρακάτω διάγραμμα.

ΘΕΜΑ 3Ο  

Α.   α) Σε κάθε mol  

Ν=nΝΑ μόρια. 

Άρα  Ν=2* 6* 1023 μόρια ή  Ν=12* 10

 

β) Η γραμμομοριακή μάζα μας δίνει τη μάζα ενός 

συνολική μάζα είναι   m

 

γ) Η μάζα του κάθε μορίου είναι  

 

Β.   p= ρ u2εν . Άρα  

uεν(1)=500m/s. 

Όμως    = κ Τ =  m u2εν 

uεν(2)= 500 2 m/s. 
 

ΘΕΜΑ 4Ο  

α) Για την αρχική κατάσταση έχουμε   

VA=25L. 

 

β) Η μεταβολή ΑΒ είναι ισόθερμη συνεπώς ισχύει ο νόμος του 

pAVA=pBVB  άρα  

VB= 12,5L. 

Στην ίδια θερμοκρασία Τ για τις δύο ισοβαρής μεταβολές έχουμε 

2. Άρα  από την καταστατική εξίσωση έχουμε p1V1 = nRT  και 

επειδή τα δεύτερα μέλη των εξισώσεων είναι ίσα και τα πρώτα μέλη θα 

= p2V2  άρα  p1/p2 =V2/V1 . Δηλαδή ο όγκος και η πίεση 

είναι μεγέθη αντίστροφα μεταξύ τους. Έχουμε το παρακάτω διάγραμμα.

 

  υπάρχουν ΝΑ μόρια, άρα  σε n mol θα υπάρχουν   

μόρια ή  Ν=12* 1023 μόρια. 

Η γραμμομοριακή μάζα μας δίνει τη μάζα ενός mol του αερίου, οπότε η 

mολ=nM H2  άρα    mολ=2* 2* 10-3 Kg  ή mολ=4* 10

Η μάζα του κάθε μορίου είναι  m=mολ/Ν . Άρα  m= 10-26/3   Kg

Άρα  uεν=
3p

ρ
. Άρα στην θερμοκρασία Τ1=400Κ έχουμε 

εν άρα  uεν= 
3kT

m
  άρα  uεν(2)/uεν(1) =

Τ2

Τ1
 

Για την αρχική κατάσταση έχουμε   pAVA = nRTA    ή   V

Η μεταβολή ΑΒ είναι ισόθερμη συνεπώς ισχύει ο νόμος του 

για τις δύο ισοβαρής μεταβολές έχουμε V1 και 

και p2V2 = nRT  

επειδή τα δεύτερα μέλη των εξισώσεων είναι ίσα και τα πρώτα μέλη θα 

. Δηλαδή ο όγκος και η πίεση 

είναι μεγέθη αντίστροφα μεταξύ τους. Έχουμε το παρακάτω διάγραμμα. 

θα υπάρχουν   

του αερίου, οπότε η 

=4* 10-3 Kg. 

Kg. 

=400Κ έχουμε 

Τ2

Τ1
  άρα   

VA=nRTA/pA  ή  

Η μεταβολή ΑΒ είναι ισόθερμη συνεπώς ισχύει ο νόμος του Boyle. Άρα  



Η μεταβολή ΒΓ είναι ισόχωρη άρα ισχύει ο νόμος του 

Άρα   pB/TB = pΓ/ΤΓ  άρα  

pΓ= 2,4*105N/m. 

Οι μεταβολές φαίνονται στα παρακάτω

 

Η μεταβολή ΒΓ είναι ισόχωρη άρα ισχύει ο νόμος του Charles. 

 

Οι μεταβολές φαίνονται στα παρακάτω  ποιοτικά διαγράμματα.

  

 

 

.  

διαγράμματα.  


