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ΘΕΜΑ  1Ο : 

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη ν η στις  
σωστή/σωστές απαντήσεις  
 

Α1.  Όταν μια ποσότητα αερίου παράγει θετικό έργο αδιαβατικά,  τότε:  

α. η θερμοκρασία του παραμένει σταθερή,  

β. η εσωτερική του ενέργεια παραμένει σταθερή,  

γ.η εσωτερική του ενέργεια μειώνεται,  

     δ.η θερμοκρασία του αυξάνεται.                                                                                                      

                                                                                Μονάδες 5   

A2.  Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος εκφράζει:  

α. Την αρχή διατήρησης της ενέργειας.  

β. Την αρχή διατήρησης της ορμής.  

γ. Την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.  

δ.  Την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού  φορτίου.  

Μονάδες 5    
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A3. Σε ποια από τις παρακάτω μεταβολές ένα αέριο προσλαμβάνει θερμότητα 

από το περιβάλλον του;.  

α.  Ισόχωρη θέρμανση,  

β.  Αδιαβατική εκτόνωση,  

γ.  Ισοβαρής συμπίεση,  

δ.  Ισόθερμη συμπίεση.  

Μονάδες 5  

   

A4.  Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν στη μηχανή Carnot είναι 

σωστές;  

α.  Η μηχανή που επινόησε και συναρμολόγησε ο Carnot φέρει σήμερα το 

όνομα του.  

β.  Ο κύκλος του Carnot αποτελείται από δύο ισόθερμες και δύο ισόχωρες 

μεταβολές.  

γ.  Η μηχανή Carnot έχει τη μεγαλύτερη απόδοση γιατί μετατρέπει εξ 

ολοκλήρου τη θερμότητα σε ωφέλιμο έργο.  

δ.  Η απόδοση της μηχανής Carnot εξαρτάται μόνο από τις θερμοκρασίες των  

δεξαμενών υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας.  

ε.  Όταν μικραίνει ο λόγος της θερμοκρασίας της ψυχρής δεξαμενής προς τη 

θερμοκρασία της θερμής, σε μια μηχανή Carnot, ο συντελεστής απόδοσής της 

μεγαλώνει.  

Μονάδες 5  

A5.  Σημειώστε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη      

   Κατά την αδιαβατική συµπίεση ορισµένης ποσότητας αερίου:  

α. η θερμοκρασία του αερίου αυξάνεται.  
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β. η εσωτερική ενέργεια του αερίου µεταβάλλονται, αλλά η θερµοκρασία 

του παραµένει σταθερή.  

δ.  το αέριο δεν ανταλλάσει θερµότητα µε το περιβάλλον.  

ε. η αύξηση της εσωτερικής του ενέργειας είναι αντίθετη του 

προσφερόµενου έργο στο αέριο .  

γ. η πίεση  και ο όγκος του  αερίου µειώνεται.  

.  

     Μονάδες 5                                                                                          

ΘΕΜΑ  2Ο : 

Β1.  Θερμική μηχανή Carnot εργάζεται μεταξύ δύο δεξαμενών θερμοκρασίας 

Τh=600Κ και Τ c=400Κ. Να βρείτε τις σωστές απαντήσεις και να δικαιολογήσετε 

την απάντησή σας:  

Α.  Ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής είναι:  

α. 1/3  

β. 2/3  

γ. 1/2 

Β. Ο λόγος της θερμότητας που απορροφά προς την απόλυτη τιμή της 

θερμότητας που αποβάλλει, το αέριο της μηχ ανής, είναι:  

α.1  

β. 2/3  

γ. 3/2 

 

Γ.  Αν η θερμότητα που αποβάλλει, ανά κύκλο είναι 200 J,  τότε το έργο που 

παράγει είναι:  

α. 100 J 
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β. 200J  

γ. 300J 

Να επιλέξετε τις σωστές  απαντήσεις στα Α ,Β,Γ .  

 Μονάδες 3                                                               

Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας  

Μονάδες 9    

                                                           

 B2.  Να συμπληρώσετε τα πρόσημα των μεγεθών στις τρεις πρώτες στήλες και 

τις αντίστοιχες σχέσεις στις τρεις επόμενες που αντιστοιχούν στις μεταβολές .  

         Μονάδες 6                                                         

 

B3.  Στο διάγραμμα P-V  του σχήματος απεικονίζονται δύο 

ισοβαρείς αντιστρεπτές μεταβολές ΑΒ  και ΓΔ  ορισμένης πο-

σότητας ιδανικού αερίου, μεταξύ των ιδίων ισόθερμων T1  

και Τ2.  Να αποδείξετε ότι το έργο του αερίου στις δύο 

περιπτώσεις είναι το ίδιο.   

 

 
 

Μονάδες 7    

Μεταβολή ΔV ΔP ΔT Q ΔU W 

Ισόθερμη 
συμπίεση  

      

Ισόχωρη 
ψύξη 

      

Ισοβαρής 
θέρμανση  

      

Αδιαβατική  
ψύξη 
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 ΘΕΜΑ 3Ο  

Ποσότητα n = 10/R mol (στο  SI) ιδανικού  μονατομικού  αερίου έχει όγκο 25 L 

και βρίσκεται υπό πίεση  2·105  N/m2 .  Το αέριο υποβάλλεται στην παρακάτω 

κυκλική μεταβολή:  

i.  Ισόθερμη εκτόνωση ΑΒ,  μέχρι διπλασιασμού του όγκου του.  

i i.  Ισόχωρη  ψύξη ΒΓ, μέχρις ότου η πίεση να γίνει  0,7·105  N/m2.  

iii.  Ισοβαρή συμπίεση ΓΔ.   

iv. Ισόχωρη θέρμανση ΔΑ.  

α. Να παραστήσετε την κυκλική μεταβολή σε διαγράμματα P-V, P-Τ,  V-Τ με 

βαθμολογημένους άξονες.  

Μονάδες 12                                                            

β. Να υπολογίσετε τα Q, ΔU και W για κάθε επιμέρους μεταβολή.  

Μονάδες 13                                                            

     Δίνεται η  CV  = 3 R /2 και Cp  = 5 R /2, ln2=0,7.  
 
 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Ορισµένη ποσότητα (n moles) µονοατοµικού ιδανικού αερίου βρίσκεται σε 

κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Α στην οποία η πίεσή του είναι P A  = 

2·105 N/m2 , ο όγκος του VA  =2·10 - 3  m3  και η θερµοκρασία του T Α=300 K. Το 

αέριο εκτελεί τις παρακάτω αντιστρεπτές µεταβολές:  

ΑΒ: Ισόχωρη θέρµανση µέχρι η πίεσή του να τετραπλασιαστεί.  

ΒΓ: Αδιαβατική εκτόνωση µέχρι η πίεση του να γίνει P Γ =  PA  /8. 

ΓΑ: Ισόθερµη συµπίεση µέχρι να επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση.  

α.  Να παραστήσετε την παραπάνω κυκλική µεταβολή σε αρ ιθµηµένους 

άξονες P-V ,P-T.                                                                              Μονάδες 6                                                  

β.  Να υπολογίσετε τις θερµοκρασίες στις καταστάσεις Β και Γ.  

Μονάδες 5                                                   

γ.  Να υπολογίσετε τα έργα στις αντιστρεπτές µεταβολές W ΑΒ,  WΒ Γ,  WΓΑ.  
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 Μονάδες 5                                                

δ.  Να υπολογίσετε το συνολικό ποσό θερµότητας που ανταλλάσσει το αέριο 

µε το περιβάλλον.                                                                           Μονάδες 5                                                  

ε.  Να υπολογίσετε το συντελεστή απόδοσης θερµικής µηχανής που 

λειτουργεί µε τον παραπάνω κύκλο.  

Μονάδες 5                                                   

∆ίνεται: Cp=5R/2, CV=3 R /2, γ=5/3, ln2=0,7.  

 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ! 


