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ΘΕΜΑ  1Ο : 

Στισ παρακάτω ερωτήςεισ 1 ζωσ 5 να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό 
τησ ερϊτηςησ και δίπλα ςε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ν η 
ςτισ  ςωςτή/ςωςτζσ απαντήςεισ  
 

Α1. Σε ποια από τιρ παπακάτυ μεταβολέρ μειώνεται η πίεση τος αεπίος: 

α. ισοβαπήρ σςμπίεση 
β. ισόσυπη θέπμανση. 
γ. ισόθεπμη εκτόνυση. 
δ. ισόθεπμη σςμπίεση.                                                                 

                                                                                Μονάδες 5   

A2. Ο πρϊτοσ κερμοδυναμικόσ νόμοσ εκφράηει: 
α. Σθν αρχι διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ. 
β. Σθν αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ. 
γ. Σθν αρχι διατιρθςθσ τθσ μθχανικισ ενζργειασ. 
δ. Σθν αρχι διατιρθςθσ του θλεκτρικοφ φορτίου. 

   

 
A3. Κατά τθν ιςοβαρι ςυµπίεςθ οριςµζνθσ ποςότθτασ αερίου: 
α. θ κερμοκραςία του αερίου αυξάνεται. 
β. θ εςωτερικι ενζργεια του αερίου µεταβάλλονται 
γ. το αζριο δεν ανταλλάςει κερµότθτα µε το περιβάλλον. 
δ. θ πίεςθ και ο όγκοσ του αερίου µειϊνονται. 

Μονάδες 5 
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A4.ε ποια από τισ παρακάτω μεταβολζσ ζνα αζριο παράγει ζργο (κετικό) 
α. Ιςόχωρθ κζρμανςθ,  
β. Αδιαβατικι εκτόνωςθ,  
γ. Ιςοβαρισ ςυμπίεςθ,  
δ. Ιςόκερμθ ςυμπίεςθ. 

Μονάδες 5  

 

A5.  Ζνα ιδανικό αζριο ζχει πίεςθ Ρ, καταλαμβάνει όγκο V και βρίςκεται ςε κερμοκραςία 
Σ. 
α. Αν διπλαςιάςουμε τθν πίεςθ κρατϊντασ τθ κερμοκραςία ςτακερι, διπλαςιάηεται και 
ο όγκοσ του αερίου. 
β. Αν τριπλαςιάςουμε τθν πίεςθ κρατϊντασ τον όγκο του αερίου ςτακερό, 
τριπλαςιάηεται θ κερμοκραςία. 
γ. Αν διπλαςιάςουμε ταυτόχρονα τθν πίεςθ και τον όγκο του αερίου, διπλαςιάηεται και 
θ κερμοκραςία του. 
δ. Αν διπλαςιάςουμε τον όγκο του αερίου και υποδιπλαςιάςουμε τθν κερμοκραςία του, 
θ πίεςθ του τετραπλαςιάηεται. 
ε. Αν διπλαςιάςουμε ταυτόχρονα τθν πίεςθ και τον όγκο του αερίου, τετραπλαςιάηεται 
και θ κερμοκραςία του. 

Μονάδες 5  

    ΘΕΜΑ  2Ο : 

Β1.  το πιο κάτω διάγραμμα παριςτάνονται τρεισ περιπτϊςεισ Α, Β και Γ 

αντιςτρεπτϊν μεταβολϊν τισ οποίεσ μπορεί να υποςτεί ποςότθτα ιδανικοφ 

αερίου.  

      
Να υπολογιςτεί το ζργο ςτισ  τρείσ αυτζσ αντιςτρεπτζσ μεταβολζσ  

 Μονάδες 10   
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B2.  Δφο ποςότθτεσ ιδανικϊν αερίων με αρικμό γραμμομορίων n1 και n2 αντίςτοιχα για 
τουσ οποίουσ ιςχφει n1 < n2 βρίςκονται ςε δοχεία Δ1 και Δ2 και εκτελοφν ιςόχωρεσ 
αντιςτρεπτζσ μεταβολζσ.  

Ποιο από τα διαγράμματα αναπαριςτά ςωςτά τθν παραπάνω πρόταςθ;  

   
(1) (2) (3) 

Μονάδες 6  

Β3.Να ςυμπλθρϊςετε τα πρόςθμα των μεταβολϊν  όγκου, πίεςθσ και 
κερμοκραςίασ ςτισ τρεισ πρϊτεσ ςτιλεσ και  τισ αντίςτοιχεσ ςχζςεισ  που δίνουν 
κερμότθτα, ζργο και μεταβολι εςωτερικισ ενζργεια  ςτισ  τρεισ επόμενεσ .   

 

Μονάδες 9    

 ΘΕΜΑ 3 

Ποςότθτα ιδανικοφ αερίου, που καταλαμβάνει όγκο VA=20L.  ςε πίεςθ 
ΡA=2atm και κερμοκραςία Σ A=300 Κ, εκτελεί τισ ακόλουκεσ διαδοχικζσ μεταβο -
λζσ:  
Α-Β Θερμαίνεται υπό ςτακερι πίεςθ, μζχρι να αποκτιςει κερμοκραςία TB  =2 ΣA.  
Β-Γ Ψφχεται υπό ςτακερό όγκο, μζχρι να αποκτιςει κερμοκραςία Σ Γ  =ΣA.  
Γ-Δ υμπιζηεται υπό ςτακερι κερμοκραςία, μζχρι να αποκτιςει τον αρχικό του 
όγκο VΑ.  
α. Να γράψετε τθ μακθματικι ζκφραςθ του νόμου που ιςχφει ςε κάκε μία από 
τισ τρεισ μεταβολζσ.  

Μονάδες 5  

Μεταβολή ΔV ΔP ΔT Q ΔU W 

Ισόθεπμη 
σςμπίεση  

      

Ισόσυπη 
τύξη 

      

Ισοβαπήρ 
θέπμανση  
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β. Να υπολογίςετε τθν πίεςθ, τον όγκο και τθ κερμοκραςία του αερίου ςτισ  
καταςτάςεισ κερμοδυναμικισ ιςορροπίασ Β,Γ και Δ .  

 Μονάδες 10 

 
γ. Να ςχεδιάςετε τισ παραπάνω μεταβολζσ ςε διαγράμματα Ρ -V ,V-T,P-T. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Ποςότθτα n = 10/R mol  (ςτο  SI) ιδανικοφ  αερίου ζχει όγκο 0,025 m3  και 

βρίςκεται υπό πίεςθ  2·105  N/m2  (κατάςταςθ κερμοδυναμικισ ιςορροπίασ Α).  

Σο αζριο υποβάλλεται ςτθν παρακάτω κυκλικι μεταβολι:  

i.  Ιςόκερμθ εκτόνωςθ ΑΒ,  μζχρι διπλαςιαςμοφ του όγκου του.  

i i.  Ιςόχωρθ  ψφξθ ΒΓ, μζχρισ ότου θ πίεςθ να γίνει  0,7·105  N/m2.  

iii.  Ιςοβαρι ςυμπίεςθ ΓΔ.   

iv. Ιςόχωρθ κζρμανςθ ΔΑ.  

α. Να υπολογιςτοφν  τα  P,V,T ςτισ  καταςτάςεισ Α,Β,Γ και Δ. (κουτάκια)  

Μονάδες 6 

β.  Να παραςτιςετε τθν κυκλικι μεταβολι ςε διαγράμματα P-V, P-Σ,  V-Σ με 

βακμολογθμζνουσ άξονεσ.  

Μονάδες 6                                                            

γ. Να υπολογίςετε τα Q, ΔU και W για κάκε επιμζρουσ μεταβολι.  

Μονάδες 8 

δ.  Αν ςτθν κατάςταςθ Α   το αζριο βρίςκονταν ςε κυλινδρικό δοχείο εμβαδοφ 

βάςθσ 10 - 3m2  κλειςμζνο με ζμβολο που ιςορροπεί, να υπολογιςτεί το βάροσ του 

εμβόλου.  

Μονάδες 5 

                                                         

     Δίνεται  ln2=0,7. 

 

Κάθε επιτυχία! 
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Για να γίνει ευκολότερα και ακριβζςτερα θ διόρκωςθ των γραπτϊν 
παρακαλϊ για τθ ςυνειςφορά ςασ  με τα παρακάτω βιματα:  

1. Γράφετε όςο το δυνατόν πιο ευανάγνωςτα χωρίσ μουτηοφρεσ 
2. Αρικμείτε τισ ςελίδεσ ςτο πάνω μζροσ τουσ. 
3. Φωτογραφίηετε τισ ςελίδεσ ίςια και κόβετε τα περικϊρια που 

περιςςεφουν. (επιφάνειεσ γραφείου, κουβζρτεσ, τραπεηομάντθλα, pets 
κλπ δεν παρζχουν επιπλζον μόρια οφτε καλπωρι) 

4. Ενϊνετε τισ φωτογραφίεσ ςε ζνα αρχείο word, ι pdf (αν είναι εφικτό) 
5. Σισ ςτζλνετε ςτο mailbox μου tahydromeio@gmail.com 
6. Ευχαριςτϊ εκ των προτζρω.  
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