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Τράπεζα Θεμάτων: «Θερμοδυναμική»  Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων. Β Θέματα 

 Σελ. 2  Επιμέλεια:  Χ. Φανίδης, Φυσικός 
 

 

Νόμοι αερίων, Καταστατική 

 

ΘΕΜΑ Β 

1. Β.1  Κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο έχει τη μία του βάση ακλόνητη ενώ η άλλη 

φράσσεται με έμβολο βάρους w και επιφάνειας Α που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Στο 

δοχείο προστίθεται ορισμένη ποσότητα αερίου και κατόπιν τοποθετείται με το κινούμενο έμβολο 

προς τα κάτω, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το έμβολο ισορροπεί σε κάποια θέση.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Κατά την ισορροπία η πίεση του αερίου είναι:                           

α. ίση με την ατμοσφαιρική πίεση  

β. μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική πίεση                                                                             

 γ. μικρότερη από την ατμοσφαιρική πίεση 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας .                                               

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Β 

2. B.1 Το κοινό διάγραμμα όγκου-απόλυτης θερμοκρασίας 

(V-T) δύο ποσοτήτων ιδανικού αερίου nΑ και nΒ για τις οποίες 

ισχύει nA=nB , δίνεται στο διπλανό σχήμα.      

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Για τις σταθερές πιέσεις pΑ και pΒ υπό τις οποίες τα αέρια 

πραγματοποιούν τις αντιστρεπτές μεταβολές (Α) και (Β) 

ισχύει: 

α. pΑ < pΒ           β. pΑ > pΒ            γ. pΑ = pΒ 

Μ 

Moνάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ Β 

3. B.1 Δύο ποσότητες ιδανικών αερίων nA και nB με nA < nB υποβάλλονται σε ισόχωρη θέρμανση υπό 

ίσους όγκους VA = VB.   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Το κοινό διάγραμμα p-T που παριστάνει τις μεταβολές που υφίστανται τα δύο αέρια θα είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        α. το διάγραμμα 1                         β. το διάγραμμα 2                        γ. το διάγραμμα 3       

          Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Β 

4. Β.1 Δύο ποσότητες ιδανικών αερίων με αριθμό 

γραμμομορίων n1 και n2 αντίστοιχα, εκτελούν ισοβαρή μεταβολή 

στην ίδια πίεση. Στο διπλανό διάγραμμα V-T παριστάνεται η 

μεταβολή της κάθε ποσότητας αερίου.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Με βάση το διάγραμμα για τους αριθμούς  των 

γραμμομορίων n1 και n2 ισχύει: 

   α. n1>n2 β. n1 = n2  γ. n1<n2 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

Μονάδες 8 

 

 

 

p 

T 0 

B 

A 

p 

T 0 

A 

B 

p 

T 0 

 A, 

B 

2 3 1 

V 

T 0 

n1 

n2 



Τράπεζα Θεμάτων: «Θερμοδυναμική»  Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων. Β Θέματα 

 Σελ. 4  Επιμέλεια:  Χ. Φανίδης, Φυσικός 
 

5. Β.2 Ο κύλινδρος του παρακάτω σχήματος χωρίζεται σε δύο 

μέρη με έμβολο αμελητέου πάχους που μπορεί να κινείται χωρίς 

τριβές. Στα δύο μέρη περιέχεται συνολική ποσότητα 2 mol του ίδιου 

ιδανικού αερίου. To δοχείο βρίσκεται σε σταθερή θερμοκρασία και 

το έμβολο ισορροπεί σε τέτοια θέση ώστε: 
1

2

L 3

L 2
 . 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν n1 ο αριθμός των mol του ιδανικού αερίου που περιέχεται στο πρώτο μέρος του δοχείου τότε:  

α. n1 = 1 mol  β. n1 = 1,2mol               γ. n1 = 1,5 mol 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

Μονάδες 9 

 

ΘΕΜΑ Β 

6. Β.1 Διαθέτουμε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου το οποίο βρίσκεται αρχικά σε απόλυτη 

θερμοκρασία Τ.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν τετραπλασιαστεί ταυτόχρονα η πίεση και ο όγκος του αερίου (χωρίς να μεταβληθεί η ποσότητα 

του), τότε η απόλυτη θερμοκρασία του:  

α.  θα παραμείνει σταθερή 

β. θα τετραπλασιαστεί   

γ.  θα δεκαεξαπλασιαστεί 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε της απάντηση σας. 

Μονάδες 8 

 

7. Β.2  Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 4 L 

(σε πίεση 1 atm και θερμοκρασία 27 
ο
C). Το μπαλόνι με κάποιο τρόπο ανεβαίνει σε τέτοιο ύψος 

που η πίεση της ατμόσφαιρας είναι 0,25 atm και η θερμοκρασία -23 
ο
C.  

 A) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Αν μπορούσε το παιδί να δει το μπαλόνι τότε θα διαπίστωνε ότι: 

α. ο όγκος του αυξήθηκε;  

β. ο όγκος του μειώθηκε;  

γ. ο όγκος του έμεινε αμετάβλητος;  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας  

L1 L2 
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P 

V 

Αρχική Κατάσταση  

Μονάδες 9 

Η θερμοκρασία του αέρα μέσα στο μπαλόνι εξισώνεται με τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα, 

και οι πιέσεις στο εσωτερικό του μπαλονιού και στην ατμόσφαιρα είναι περίπου ίδιες. Μπορείτε να 

τις θεωρήσετε ακριβώς ίσες για ευκολία. 

 

8. Β.2  Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου περιέχεται σε δοχείο, βρίσκεται σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος και υφίσταται μια κυκλική μεταβολή. Αρχικά το αέριο εκτονώνεται ισοβαρώς μέχρι 

διπλασιασμού του όγκου του. Στη συνέχεια εκτονώνεται αδιαβατικά. Στη συνέχεια ψύχεται 

ισοβαρώς και τελικά συμπιέζεται αδιαβατικά μέχρι να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση (η 

οποία φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα). 

 

 

 

 

 

 

 

  

A) Να σχεδιάσετε ποιοτικά την κυκλική αυτή μεταβολή στο  διάγραμμα p-V. 

Μονάδες 4 

Β) H θερμοκρασία του αερίου είναι μεγαλύτερη στην αρχή ή στο τέλος της αδιαβατικής 

εκτόνωσης; Αιτιολογήστε την απάντηση σας.  

 Μονάδες 9 

9. ΘΕΜΑ Β 

Β.1  Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου περιέχεται σε δοχείο σταθερού όγκου, υπό σταθερή πίεση 

p1.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Εάν αφαιρέσουμε τη μισή ποσότητα του αερίου από το δοχείο και θεωρηθεί ότι η μέση κινητική 

ενέργεια των μορίων του αερίου διατηρηθεί σταθερή, η πίεση στο εσωτερικό του δοχείου θα γίνει:                            

α. p2 = p1/2                             β.  p2 = p1                                    γ.  p2 = 2 p1 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας .                                               

Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ Β 

10. Β.1 Δίνεται το διπλανό διάγραμμα το οποίο απεικονίζει μια 

μεταβολή ιδανικού αερίου.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ποιά από τις πιο κάτω πειραματικές διατάξεις μπορεί να εκτελέσει 

μια μεταβολή σαν αυτή που παριστάνεται στο διπλανό  διάγραμμα; 

        Α     Β             Γ 

α. η Α  β. η Β   γ. η Γ 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε της απάντηση σας. 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Β 

11. Β.1  Κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο έχει τη μία του βάση ακλόνητη ενώ η άλλη 

φράσσεται με έμβολο βάρους w και επιφάνειας με εμβαδό Α που μπορεί να κινείται 

χωρίς τριβές. Στο δοχείο αφού προστίθεται ορισμένη ποσότητα αερίου, τοποθετείται 

όπως φαίνεται στο σχήμα και το έμβολο να ισορροπεί.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Κατά την ισορροπία η πίεση του αερίου είναι:                           

 α. ίση με την ατμοσφαιρική πίεση                   

 β. μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική πίεση                                                                             

γ. μικρότερη από την ατμοσφαιρική πίεση 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας .                                               

Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ Β 

12. Β.1  Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου περιέχεται σε δοχείο σταθερού όγκου, υπό 

σταθερή πίεση p1.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Εάν αφαιρέσουμε τη μισή ποσότητα του αερίου από το δοχείο και θεωρηθεί ότι η μέση κινητική 

ενέργεια των μορίων του αερίου διατηρηθεί σταθερή, η πίεση στο εσωτερικό του δοχείου θα γίνει:                            

α. p2 = p1/2                             β.  p2 = p1                                    γ.  p2 = 2 p1 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας .                                               

Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ Β 

13. Β.1 Δύο αέρια που θεωρούνται ιδανικά, Ο2 μοριακής μάζας 32 g/mol και N2 μοριακής μάζας 

28 g/mol βρίσκονται στην ίδια απόλυτη θερμοκρασία Τ. Ο λόγος των ενεργών ταχυτήτων των μορίων υεν 

(N2)/ υεν (O2) ισούται με:  

α. 
8

7
   β.

7

8
   γ.

8

7
 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

           Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

           Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ Β 

14. Β.1 Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας, 

καταλαμβάνει όγκο V,  έχει απόλυτη θερμοκρασία Τ, ενώ βρίσκεται υπό πίεση p. Διπλασιάζουμε τον όγκο 

της ποσότητας αυτής ενώ ταυτόχρονα τετραπλασιάζουμε την πίεση της. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Στην νέα κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας το αέριο θα έχει απόλυτη θερμοκρασία 

α. 4Τ΄ = Τ           β. 8Τ΄ = Τ             γ. 2Τ΄ = Τ     

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 
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15. Β.2  Ένα δοχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισμένη ποσότητα αερίου υδρογόνου (το οποίο 

θεωρείται ιδανικό), το οποίο  βρίσκεται στην  κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας  (1), με απόλυτη 

θερμοκρασία Τ1, πίεση p1 και ενεργό ταχύτητα των μορίων του υεν,1. Η ποσότητα του  υδρογόνου παραμένει 

στο δοχείο σταθερού όγκου και μεταβαίνει αντιστρεπτά στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας (2) με 

τον εξής τρόπο: αυξάνουμε την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου στην τιμή Τ2, έτσι ώστε η πίεσή του να 

τετραπλασιαστεί και η ενεργός ταχύτητα των μορίων του να γίνει υεν,2.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο λόγος 
,1

,2

υ

υ





 των ενεργών ταχυτήτων των μορίων του υδρογόνου στις καταστάσεις 

θερμοδυναμικής ισορροπίας (1) και (2), είναι ίσος με: 

α. 2                           β. 
1

2
                              γ.  

2

2
 

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

 

ΘΕΜΑ Β 

16. Β.1 Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται μέσα σε δοχείο σταθερού όγκου σε κατάσταση 

θερμοδυναμικής ισορροπίας, με απόλυτη θερμοκρασία Τ1 και πίεση p1. Τριπλασιάζουμε την  απόλυτη 

θερμοκρασία Τ του αερίου.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Στη νέα κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας του αερίου, για τη πίεσή του p2,  θα ισχύει: 

α. 1
2

3

p
p               β.  2 1p   p              γ.  2 13p   p     

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 
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17. Β.1 Στο σχήμα παριστάνεται σε άξονες πίεσης - εσωτερικής ενέργειας 

η αντιστρεπτή μεταβολή ποσότητας ιδανικού αερίου από την κατάσταση 

θερμοδυναμικής ισορροπίας Α στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας 

Β.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Η αντιστρεπτή μεταβολή ΑΒ είναι:  

             α. ισόθερμη               β. ισοβαρής                γ. ισόχωρη       

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ B 

18. Β.1   Από τα παρακάτω τρία διαγράμματα 

 

 

 

 

αυτό που παριστάνει σωστά τη σχέση του τετραγώνου της ενεργού ταχύτητας των μορίων μιας 

ποσότητας ιδανικού αερίου (υεν
2
), σε συνάρτηση με την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου (Τ ), 

είναι το:   

α. διάγραμμα (1)          β. διάγραμμα (2)                 γ. διάγραμμα (3)        

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ B 

19. Β.1 Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας. 

Τριπλασιάζουμε την πίεση του αερίου, διατηρώντας τον όγκο του σταθερό..   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

p 

U 

A 

B 

2

  

Τ 

2

  

Τ 

2

  

Τ (1

) 

(3

) 

(2

) 
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Για να επαναφέρουμε το αέριο στην αρχική του πίεση, διτηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία του, 

πρέπει ο όγκος του να:   

α. τριπλασιαστεί       β. υποτριπλασιαστεί           γ. εξαπλασιαστεί.  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

20. Β.2  Ένα δοχείο σταθερού όγκου V περιέχει ποσότητα ιδανικού αερίου. Η πίεση του ιδανικού αερίου 

είναι p1 και η απόλυτη θερμοκρασία του είναι Τ1. Ας ονομάσουμε 
κ,1Ε  τη μέση κινητική ενέργεια των 

μορίων του αερίου αυτού. Διπλασιάζουμε την πίεση του ιδανικού αερίου. Τότε η μέση κινητική ενέργεια 

των μορίων του αερίου γίνεται κ,2Ε .  

 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Ο λόγος 
κ,2

κ,1

Ε

Ε
 είναι ίσος με: 

 

α. 4               β. 2              γ. 1                 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

 

21. B.1 Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου υφίσταται ισοβαρή θέρμανση από την κατάσταση Α στην 

κατάσταση Β.  

 

 

 

 

 

 

  

 Α)  Να επιλέξετε την σωστή απάντηση  

Η γραφική παράσταση της πυκνότητας ρ του ιδανικού αερίου σε συνάρτηση με την θερμοκρασία Τ 

Α  

ρ 

T 

Β  

σχ.1 

B  

ρ 

T 

A  

σχ.2 

Α  

ρ 

T 

Β  

σχ.3 
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για αυτή την μεταβολή είναι  

 α. το σχ.1 β. το σχ.2 γ. το σχ.3 

Μονάδες 4 

 Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

22. Β.2 Κάποια ημέρα η 

απόλυτη θερμοκρασία του αέρα 

είναι T1 και η ατμοσφαιρική πίεση 

p1. Ένα δωμάτιο έχει αρχικά ένα 

τζάμι του ανοιχτό και επικοινωνεί με 

το περιβάλλον. Το τζάμι έχει 

εμβαδόν Α. Κλείνουμε το τζάμι και 

το δωμάτιο είναι πλέον αεροστεγώς 

κλεισμένο. Θερμαίνουμε με 

ηλεκτρική θερμάστρα το δωμάτιο και η θερμοκρασία του γίνεται Τ2 =1,5·Τ1. Θεωρούμε ότι ο αέρας είναι 

ιδανικό αέριο.  

 Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης, στην οριζόντια διεύθυνση, που ασκείται τότε στο τζάμι από 

τον αέρα στο περιβάλλον και τον αέρα μέσα στο δωμάτιο είναι: 

            α. ΣF = 0,5p1A β. ΣF = p1A γ. ΣF = 1,5p1A 

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 9  

ΘΕΜΑ  Β 

23. Β1. Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου που βρίσκεται σε θερμοδυναμική ισορροπία στην 

κατάσταση (p, V, Tαρχ) εκτελεί αντιστρεπτή ισοβαρή μεταβολή μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του και στη 

συνέχεια ισόχωρη αντιστρεπτή μεταβολή μέχρι να υποδιπλασιαστεί η πίεσή του. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν Ττελ η θερμοκρασία του αερίου, μετά και τη δεύτερη μεταβολή, τότε: 

α. Ττελ = Ταρχ  β. Ττελ = 2·Ταρχ  γ. Ττελ = Ταρχ/2 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Δωμάτιο 

Τζάμι 

Περιβάλλον 
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ΘΕΜΑ  Β 

24. Β.1 Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου που βρίσκεται σε θερμοδυναμική ισορροπία στην 

κατάσταση (p, V, Tαρχ) εκτελεί αντιστρεπτή ισόθερμη εκτόνωση μέχρι να τριπλασιαστεί ο όγκος του και στη 

συνέχεια εκτελεί ισόχωρη αντιστρεπτή μεταβολή μέχρι να τριπλασιαστεί η πίεσή του. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν Ττελ η θερμοκρασία του αερίου μετά και τη δεύτερη μεταβολή τότε: 

α. Ττελ=3·Tαρχ  β.Ττελ = Tαρχ  γ. Ττελ=Tαρχ/3 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ  Β 

25. Β.1 Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε θερμοδυναμική ισορροπία στην κατάσταση 

(p, V, Tαρχ)  και εκτελεί ισόχωρη αντιστρεπτή μεταβολή μέχρι να υποδιπλασιαστεί η πίεσή του και στη 

συνέχεια εκτελεί ισοβαρή αντιστρεπτή μεταβολή μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν Ττελ η θερμοκρασία του αερίου, μετά και την δεύτερη μεταβολή, τότε: 

α. Ττελ=2·Tαρχ  β.Ττελ = Tαρχ  γ. Ττελ = Tαρχ/2 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Β 

26. Β.1 Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε δοχείο σταθερού όγκου, σε θερμοκρασία  

27° C υπό πίεση p.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για να διπλασιάσουμε την πίεση p του αερίου θα πρέπει:  

α.  η θερμοκρασία του αερίου να γίνει 54° C.  

β.  η θερμοκρασία του αερίου να γίνει 327° C.  

γ.  η θερμοκρασία του αερίου να γίνει 373° C.  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Β 

27. Β.1 Ορισμένη ποσότητα κάποιου ιδανικού αερίου υφίσταται μεταβολή σε σταθερή θερμοκρασία.   
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 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Αν ο όγκος του αερίου μειωθεί κατά 10%, τότε η πίεσή του:  

α.  αυξάνεται κατά 
100

%
9

.        β.  αυξάνεται κατά 
100

%
11

. γ.  αυξάνεται κατά 10% . 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 8 

28. Β.2 Ένα δοχείο περιέχει τρία αέρια 1, 2 και 3. Η μάζα ενός μορίου του αερίου 1 είναι m1, η μάζα 

ενός μορίου του αερίου 2 είναι m2 και η μάζα ενός μορίου του αερίου 3 είναι m3 και για τις μάζες των 

μορίων των αερίων αυτών, ισχύει ότι m1 > m2 > m3. Τα τρία αέρια θεωρούνται ιδανικά και το μίγμα 

βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν 
1 2,K K  και 

3K  και 
1 2,    και 

3  είναι οι μέσες κινητικές ενέργειες και οι ενεργές 

ταχύτητες των μορίων των αντιστοίχων αερίων τότε: 

α. 
1 2 3K K K   και 

1 2 3      .  

β. 
1 2 3K K K   και 

1 2 3      .  

γ.  
1 2 3K K K   και 

1 2 3      . 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 9 

 

29. Β.2 Είκοσι σωματίδια έχουν ταχύτητες που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα 

ΠΛΗΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (N) 8 4 4 2 2 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ υ (m/s) 1 2 3 4 5 

  Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Η μέση τιμή των τετραγώνων των ταχυτήτων αυτών των σωματιδίων είναι ίση με: 

α. 7,1 m
2
/s

2
   β. 7,1 m/s   γ.  7,1 m

2
/s

2 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 9 

 

30. Β.2 Ι) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
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Στην αδιαβατική εκτόνωση ενός ιδανικού αερίου η θερμοκρασία:   

α. παραμένει σταθερή.  β. αυξάνεται.   γ. μειώνεται.  

Μονάδες 2 

ΙΙ) Ορισμένη ποσότητα ενός ιδανικού αερίου 

διπλασιάζει τον όγκο του (από V0 σε 2·V0) με τους 

τέσσερις διαφορετικούς τρόπους που απεικονίζονται στο 

διπλανό διάγραμμα απόλυτης θερμοκρασίας και όγκου. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Από τις μεταβολές που απεικονίζονται στο διάγραμμα 

ισόθερμη, ισοβαρής και αδιαβατική είναι αντιστοίχως οι 

καμπύλες:  

α. (β), (γ) και (α).  β. (β), (γ) και (δ).

  γ. (β), (δ) και (α). 

Μονάδες 3 

Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 8 

 

31. Β.2 Κλειστό δοχείο περιέχει ορισμένη ποσότητα αέρα σε θερμοκρασία Τ.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση 

Για τις ενεργές ταχύτητες των μορίων οξυγόνου και αζώτου ισχύει ότι: 

             α.  μεγαλύτερη είναι η ενεργός ταχύτητα των μορίων του οξυγόνου. 

             β.  μεγαλύτερη είναι η ενεργός ταχύτητα των μορίων του αζώτου. 

             γ.  οι ταχύτητες είναι ίσες γιατί το οξυγόνο και άζωτο βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία. 

Μονάδες 4 

 Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας  

Μονάδες 9 

Δίνονται οι γραμμομοριακές μάζες του οξυγόνου 
2

32
g

M
mol

  και του αζώτου 
2

28
g

M
mol

   και 

ότι τα αέρια θεωρούνται ιδανικά. 

 

 

32. Β.1 Συνήθως οι πτήσεις των αεροσκαφών γίνονται στο ύψος των 15000 m, όπου η θερμοκρασία του 

αέρα είναι 210 Κ και η ατμοσφαιρική πίεση 10000 N/m2. Σε αεροδρόμιο που βρίσκεται στο ίδιο ύψος με την 

επιφάνεια της θάλασσας, η θερμοκρασία είναι 300 Κ και η ατμοσφαιρική πίεση 100000 N/m2. 

T 

V V0 2·V0 

T0 

2·T0 

2,5·T0 

(α) 

(β) 

(γ) 

(δ) 
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 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση, θεωρώντας ότι ο αέρας συμπεριφέρεται ως ιδανικό 

αέριο με γραμμομοριακή μάζα 29 g/mol: 

 α. στα 15000 m ο αέρας είναι πιο αραιός απ’ ότι στο αεροδρόμιο. 

 β. στο αεροδρόμιο ο αέρας είναι πιο αραιός απ’ ότι στα 15000 m. 

 γ. η πυκνότητα του αέρα δεν μεταβάλλεται. 

Μονάδες  4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες  8 

33. B.1 Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου εκτελεί την 

αντιστρεπτή μεταβολή. Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνεται η 

μεταβολή της πυκνότητας (d) του αερίου σε συνάρτηση με την πίεση 

του. 

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Κατά τη διάρκεια της αντιστρεπτής μεταβολής    η μέση 

κινητική ενέργεια των μορίων του αερίου: 

α. αυξάνεται       β. μειώνεται           γ. παραμένει σταθερή  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή  σας. 

Μονάδες 8 

34. Β.1 Με κατάλληλες συνθήκες μπορεί ορισμένη ποσότητα αέρα στην ατμόσφαιρα να εκτονωθεί 

ταχύτατα ώστε πρακτικά να μην ανταλλάξει θερμότητα με το περιβάλλον της. Μια τέτοια εκτόνωση 

χαρακτηρίζεται ως αδιαβατική. Η ποσότητα του αέρα που εκτονώνεται αδιαβατικά,  

             α.  ψύχεται,                     

             β.  θερμαίνεται,                 

             γ.  διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία της.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

            Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

 

d 

p 

B 

0 

A 
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35. B.2 Κυλινδρικό δοχείο με εμβαδόν βάσης Α, έχει τον άξονά του 

κατακόρυφο περιέχει ποσότητα ιδανικού αερίου και κλείνεται με έμβολο 

βάρους W, το οποίο μπορεί να κινείται ελεύθερα (διπλανό σχήμα). Το 

έμβολο ισορροπεί σε θέση όπου το ύψος του αερίου μέσα στο δοχείο 

είναι d1. Η πίεση της ατμόσφαιρας είναι σταθερή. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.   

Εάν φέρουμε το δοχείο σε οριζόντια θέση, τότε το έμβολο 

ισορροπεί σε θέση όπου το ύψος του αερίου είναι  d2. Να 

θεωρήσετε ότι όλη η διαδικασία γίνεται υπό σταθερή 

θερμοκρασία. Τότε ισχύει: 

α. d1 = d2 β. d1> d2 γ. d1< d2 

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

     Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

36. B.2 Το δοχείο του σχήματος περιέχει 

ποσότητα ιδανικού αερίου και έχει τοποθετηθεί 

οριζόντια, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα δύο του 

άκρακλείνονται με δυο έμβολα Ε1 και Ε2 με 

εμβαδά Α1 και Α2 αντίστοιχα (με Α1<Α2), τα 

οποία μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Τα 

έμβολα ισορροπούν. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Αν  F1 και F2 οι δυνάμεις που ασκεί το αέριο στα δύο έμβολαΕ1 και Ε2, τότε ισχύει: 

α. F1=F2  β. F1<F2  γ. F1>F2 

    Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 9 

 

d1 

d2 

Ε1 

Ε2 
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37. B.1 Κυλινδρικό δοχείο με εμβαδόν βάσης Α, έχει τον άξονά του κατακόρυφο, 

περιέχει ποσότητα ιδανικού αερίου και κλείνεται με έμβολο βάρους W, το οποίο μπορεί 

να κινείται ελεύθερα. Το έμβολο ισορροπεί όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Αν  pατμ η ατμοσφαιρική πίεση και p η πίεση που ασκεί το αέριο στο έμβολο, 

τότε ισχύει: 

α. pατμ = p  β. pατμ< p  γ. pατμ> p 

    Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

 

 

38. B.1 Κυλινδρικό δοχείο με εμβαδόν βάσης Α, έχει τον άξονά του οριζόντιο, περιέχει ποσότητα 

ιδανικού αερίου και κλείνεται με έμβολο βάρους W, το οποίο μπορεί να κινείται ελεύθερα. Το έμβολο 

ισορροπεί όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Αν  pατμ η ατμοσφαιρική πίεση και p η πίεση που ασκεί το αέριο στο 

έμβολο, τότε ισχύει: 

α. pατμ = p  β. pατμ< p  γ. pατμ> p 

    Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 8 

39. B.1 Κυλινδρικό δοχείο, με εμβαδόν βάσης Α, έχει τον άξονά του κατακόρυφο, 

περιέχει ποσότητα ιδανικού αερίου και κλείνεται με έμβολο βάρους W, το οποίο μπορεί 

να κινείται ελεύθερα. Το έμβολο ισορροπεί όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Αν  pατμ η ατμοσφαιρική πίεση και p η πίεση που ασκεί το αέριο στο έμβολο, 

τότε ισχύει: 

α. pατμ= p  β. pατμ< p  γ. pατμ> p 

    Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 8 
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40. B.2 Το δοχείο του σχήματος περιέχει 

ποσότητα ιδανικού αερίου και έχει τοποθετηθεί 

με τον άξονά του οριζόντιο. Τα δύο του άκρα 

κλείνονται με δυο έμβολα Ε1 και Ε2 με εμβαδά 

Α1 και Α2 αντίστοιχα (με Α1<Α2), τα οποία 

μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Τα έμβολα 

ισορροπούν όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Αν  F1 και F2 τα μέτρα των δυνάμεων που ασκεί το αέριο στα δύο έμβολα Ε1 και Ε2 και p1 και p2 οι 

αντίστοιχες πιέσεις που ασκούνται στα έμβολα, τότε ισχύει: 

α. p1 = p2  και  F1 = F2  β.  p1 < p2 και F1 > F2  γ. p1 = p2  και F1 < F2 

    Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 9 

 

41. Β.2 Δοχείο περιέχει αρχικά 4 mol ιδανικού αερίου υπό πίεση p0 και θερμοκρασία Τ0. Το δοχείο 

φράσσεται στο στόμιο του από ειδική βαλβίδα ασφαλείας η οποία ανοίγει και επιτρέπει να διαφύγει 

ποσότητα αερίου μόλις η πίεση στο δοχείο ξεπεράσει την τιμή 2·p0. Θερμαίνουμε το αέριο σε θερμοκρασία 

4·Τ0 οπότε η βαλβίδα ανοίγει, επιτρέπει να διαφεύγει μια ποσότητα αερίου και στη συνέχεια ξανακλείνει, 

διατηρώντας το υπόλοιπο αέριο στο δοχείο σε θερμοκρασία 4·Τ0. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο λόγος των ποσοτήτων σε mol του αερίου πριν και μετά το άνοιγμα της βαλβίδας ισούται με:  

α. 4   β. ½   γ. 2 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

Μονάδες 9 

 

42. Β.2 Δοχείο περιέχει ποσότητα ιδανικού αερίου υπό πίεση p0 και απόλυτη θερμοκρασία Τ0. Η μια 

πλευρά του δοχείου φράσσεται από έμβολο το οποίο μετακινείται μόνο όταν η πίεση στο εσωτερικό του 

δοχείου υπερβεί την τιμή 2·p0. Θερμαίνουμε το αέριο, οπότε κάποια στιγμή το έμβολο μετατοπίζεται μέχρι ο 

συνολικός όγκος του δοχείου να γίνει 2·V0 .  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η απόλυτη θερμοκρασία του αερίου μεταβλήθηκε κατά:  

α. 100%  β. 200%  γ. 300% 

Ε1 

Ε2 
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Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

43. Β.2 Δοχείο σταθερού όγκου περιέχει αρχικά 4 mol ιδανικού αερίου υπό πίεση p0 και θερμοκρασία 

Τ0. Το δοχείο φράσσεται στο στόμιο του από ειδική βαλβίδα ασφαλείας η οποία ανοίγει και επιτρέπει να 

διαφύγει ποσότητα αερίου μόλις η πίεση στο δοχείο ξεπεράσει την τιμή 4·p0. Θερμαίνουμε το αέριο σε 

θερμοκρασία Τ, οπότε κάποια στιγμή η βαλβίδα ανοίγει, επιτρέπει να διαφεύγει μια ποσότητα αερίου και 

στη συνέχεια η βαλβίδα ξανακλείνει, διατηρώντας το υπόλοιπο αέριο στο δοχείο σταθερά στη θερμοκρασία 

Τ. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για να μείνει τελικά στο δοχείο η μισή ποσότητα αερίου θα πρέπει η θερμοκρασία του αερίου να:  

α. διπλασιαστεί  β. τετραπλασιαστεί  γ. οκταπλασιαστεί 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

Υπολογισμός Θερμοδυναμικών συναρτήσεων. 

 

44. Β.2 Ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α. Το αέριο 

που έχει κάποια αρχική θερμοκρασία, μπορεί να θερμανθεί με τους εξής δύο τρόπους: 

α) ισόχωρα ΑΓ και  

β) ισοβαρώς ΑB  

μέχρι να αποκτήσει  την ίδια τελική θερμοκρασία με οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τη θερμότητα που χρειάζεται να δοθεί στο αέριο ισχύει: 

 α. QΑΒ = QΑΓ     β. QΑΒ > QΑΓ     γ. QΑΒ < QΑΓ    

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Β 

45. Β.1  Στο πιο κάτω διάγραμμα παριστάνονται τρεις περιπτώσεις Α, Β και Γ αντιστρεπτών 

μεταβολών τις οποίες μπορεί να υποστεί ποσότητα ιδανικού αερίου.  

 

 A) Σε ποια από τις παραπάνω περιπτώσεις παράγεται μεγαλύτερο έργο;  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας  

 Μονάδες 8 

46. Β.2 Ποσότητα ιδανικού αερίου υφίσταται τυχαίες αντιστρεπτές μεταβολές από μια δεδομένη αρχική 

σε μια επίσης δεδομένη τελική κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το πηλίκο 
U

Q


: 

α. είναι σταθερό, ανεξάρτητο από το είδος των μεταβολών που υφίσταται το αέριο 

β. εξαρτάται από το είδος της μεταβολής που υφίσταται το αέριο, ενώ μπορεί για κάποια μεταβολή 

να μην ορίζεται. 

γ. είναι σε κάθε περίπτωση ίσο με τη μονάδα 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ Β 

47. Β.1 Προσφέρουμε ένα ποσό θερμότητας σε ένα αέριο.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

α. Η θερμοκρασία του σώματος μειώνεται πάντα. 

β. Υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία του σώματος. 

0 
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5 

0 2 4 6 8 10 12 

V (m
3
) 

p (kN/m
2
) 

A 

B 

Γ 



Τράπεζα Θεμάτων: «Θερμοδυναμική»  Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

Φυσική Προσανατολισμού Β Λυκείου  Επιλογή από την Τράπεζα Θεμάτων. Β Θέματα 

 Σελ. 21  Επιμέλεια:  Χ. Φανίδης, Φυσικός 
 

γ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η θερμοκρασία του σώματος. 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

          Μονάδες 8 

 

ΘΕΜΑ Β 

48. Β.1 Ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε θερμοκρασία 25οC.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Εάν η θερμοκρασία του αερίου γίνει 50
ο
C, τότε η εσωτερική ενέργεια του αερίου: 

α. θα παραμείνει σταθερή β. θα διπλασιαστεί  γ. τίποτα από τα δυο 

         Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

         Μονάδες 8 

49. B.2 Ιδανικό αέριο βρίσκεται κλεισμένο σε δοχείο με στρόφιγγα. Όμως, κατά τη διάρκεια του 

πειράματος η στρόφιγγα δεν ήταν καλά κλεισμένη, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρροή αερίου. Αν κατά τη 

διάρκεια του πειράματος η θερμοκρασία παρέμεινε σταθερή, η εσωτερική ενέργεια του αερίου: 

α. Παρέμεινε σταθερή   β. Ελαττώθηκε  γ. Αυξήθηκε 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.       

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.       

Μονάδες 8 

 

50. Β.2Ποσότητα μονoατομικού ιδανικού αερίου, που βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής 

ισορροπίας Α, πρόκειται να μεταβεί στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Β, στην οποία η πίεση και 

ο όγκος έχουν διπλάσια τιμή από ότι στην Α. Η μεταβολή του αερίου από την κατάσταση Α στη Β μπορεί να 

γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους, εκτελώντας σε κάθε περίπτωση δύο διαδοχικές αντιστρεπτές 

μεταβολές. Με τον πρώτο τρόπο οι διαδοχικές μεταβολές είναι ισόχωρη – ισοβαρής, ενώ με το δεύτερο 

ισοβαρής – ισόχωρη. Η  ενέργεια που μεταφέρεται από το αέριο στο περιβάλλον μέσω του έργου που 

παράγει είναι W1στην πρώτη περίπτωση και W2στη δεύτερη.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Ο λόγος των παραπάνω αναφερόμενων έργων W1 / W2 είναι:   

             α. 1/2  β. 2  γ. 3 

Μονάδες 4 
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Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

 

51. Β.2 Ποσότητα μονατομικού ιδανικού αερίου (με γραμμομοριακή ειδική θερμότητα υπό σταθερό 

όγκο CV = 3·R/2), που βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α, πρόκειται να μεταβεί στην 

κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Β, στην οποία η πίεση και o όγκος έχουν διπλάσια τιμή από ότι 

στην Α. Η μεταβολή του αερίου από την κατάσταση Α στην Β μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς 

τρόπους, εκτελώντας σε κάθε περίπτωση δύο διαδοχικές αντιστρεπτές μεταβολές. Με τον πρώτο τρόπο οι 

διαδοχικές μεταβολές είναι ισόχωρη – ισοβαρής, ενώ με το δεύτερο ισοβαρής – ισόχωρη. Το συνολικό ποσό 

θερμότητας που απορροφά το αέριο στην πρώτη περίπτωση είναι Q1 και στην δεύτερη Q2.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Ο λόγος των παραπάνω αναφερόμενων θερμοτήτων Q1 / Q2 είναι:  

             α. 1/2           β. 2           γ. 13/11     

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

 

 

ΘΕΜΑ B 

52. Β.2 Ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α. Mπορούμε 

να διπλασιάσουμε τον όγκο του αερίου υποβάλλοντας το σε μια ισόθερμη αντιστρεπτή μεταβολή Α→Β ή 

μια ισοβαρή αντιστρεπτή μεταβολή Α→Γ.   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Το έργο του αερίου θα είναι  

α. μεγαλύτερο κατά τη μεταβολή Α→Β 

β. μεγαλύτερο κατά τη μεταβολή Α→Γ 

γ. το ίδιο όποια από τις δύο μεταβολές και αν εκτελέσει.  

Μονάδες 4 

Β) Να σχεδιάσετε ποιοτικά στο ίδιο σύστημα αξόνων πίεσης-όγκου τις δύο αναφερόμενες 

μεταβολές και με τη βοήθεια αυτού του διαγράμματος να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 
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p 

V 

Τ2 

Τ1 

Α 
Β 

Γ 

53. Β.2 Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου σε κατάλληλο 

δοχείο εκτελεί δύο διαφορετικές ισοβαρείς αντιστρεπτές θερμάνσεις 

που απεικονίζονται στο διάγραμμα του διπλανού σχήματος ως ΑΒ 

και ΓΔ, μεταξύ των ίδιων θερμοκρασιών Τ1 και T2. Κατά την 

εκτόνωση ΑΒ του αερίου, η πίεση είναι p1 και το παραγόμενο έργο 

αερίου W1, ενώ κατά την εκτόνωση ΓΔ, η πίεση είναι p2 και το 

παραγόμενο έργο αερίου W2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση: 

Για τα έργα W1 και W2 που ανταλλάσει το αέριο κατά τη διάρκεια των δύο μεταβολών ισχύει: 

α. 1 22W W                             β. 2 12W W                         γ. 2 1W W  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

54. Β.2 Θερμοδυναμική μεταβολή μιας ορισμένης 

ποσότητας ιδανικού αερίου είναι αποτέλεσμα δύο διαδοχικών 

αντιστρεπτών μεταβολών, μιας ισοβαρούς εκτόνωσης ΑΒ και 

μιας ισόχωρης ψύξης ΒΓ, στο τέλος της οποίας το αέριο έχει την 

αρχική θερμοκρασία, όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήμα. Αν 

QΑΒ  και Qολ είναι η θερμότητα που ανταλλάσσει το αέριο με το 

περιβάλλον στην ΑΒ και στη συνολική μεταβολή ΑΒΓ 

αντίστοιχα, και ισχύει QAB = 2,5·Qολ, τότε οι γραμμομοριακές 

ειδικές θερμότητες του αερίου υπό σταθερή πίεση (Cp) και υπό 

σταθερό όγκο (CV) συνδέονται με τη σχέση: 

α. Cp = 2,5·CV             β. Cp = 
 

 
 ·CV. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή σχέση. 

Μονάδες 4 

Β) Να την αποδείξετε 

Μονάδες 9  

 

 

 

 

   

 p 
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                                    V   
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55. Β.2 Ποσότητα ιδανικού αερίου μπορεί να μεταβεί αντιστρεπτά από μία αρχική κατάσταση 

θερμοδυναμικής ισορροπίας Α είτε σε μία τελική κατάσταση Β είτε 

σε μία κατάσταση Γ, όπως φαίνεται στο σχήμα. Κατά τη μεταβολή 

ΑΓ το αέριο εκτονώνεται ισόθερμα. Στις καταστάσεις 

θερμοδυναμικής ισορροπίας Β και Γ οι όγκοι είναι ίσοι. 

Α) Να επιλέξετε  τη σωστή πρόταση. 

α. QAB = QAΓ               

β. QAB > QAΓ                      

γ. QAB < QAΓ  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε  την επιλογή σας. 

 

56. Β.2. Σε ένα δοχείο περιέχονται n mol ιδανικού αερίου σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας με 

θερμοκρασία T . Αρχικά το αέριο συμπιέζεται με αντιστρεπτή ισοβαρή μεταβολή μέχρι να υποδιπλασιαστεί 

ο όγκος του και κατόπιν θερμαίνεται με ισόχωρη αντιστρεπτή μεταβολή μέχρι να διπλασιαστεί η πίεση του. 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση: 

Η συνολική μεταβολή της εσωτερικής ενέργειάς του είναι: 

α. ΔU = 0         β. nRTU 4Δ           γ. nRTU
3

5
Δ   

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας  

Μονάδες 9 

 

 

57. Β.1  Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Η μορφή του διαγράμματος που παριστάνει την εσωτερική ενέργεια ορισμένης ποσότητας ιδανικού 

μονοατομικού αερίου ως συνάρτηση του γινομένου της πίεσης του αερίου επί τον όγκο του είναι: 

α. Ευθεία η προέκταση της οποίας διέρχεται από αρχή των αξόνων πάντα 

β. Ευθεία η αρχή της οποίας από την αρχή των αξόνων μόνο για τις ισοβαρείς μεταβολές 

γ. Τμήμα έλλειψης πάντα 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

Α Β 

Γ 
Τ 

p 

V 
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ΘΕΜΑ Β 

58. Β.1 Το διπλανό σχήμα παριστάνει δύο αντιστρεπτές 

μεταβολές μιας ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου.   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Εάν W1 και W2 είναι τα έργα που παράγει το αέριο σε κάθε 

μεταβολή, τότε ισχύει: 

α. W1 > W2            β. W1 < W2    γ. W1 = W2 

         

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

59. Β.1 Ποσότητα ιδανικού αερίου με RCV
2

3
  υφίσταται ισοβαρή αντιστρεπτή μεταβολή κατά την 

οποία παράγει έργο J 100 .  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Η θερμότητα που ανταλλάσσεται μεταξύ αερίου και περιβάλλοντος κατά τη μεταβολή αυτή είναι: 

α. J 100   β. J 150   γ. J 250  

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

60. Β.1 Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου με RCV
2

3
  μπορεί να υποστεί τις εξής μεταβολές: Είτε 

αντιστρεπτή ισοβαρή θέρμανση, είτε αντιστρεπτή ισόχωρη θέρμανση μέχρι να διπλασιαστεί η θερμοκρασία 

του σε κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Αν η θερμότητα που ανταλλάσσεται μεταξύ αερίου και περιβάλλοντος κατά την αντιστρεπτή 

ισοβαρή θέρμανση είναι J 500 , τότε η θερμότητα που ανταλλάσσεται κατά την αντιστρεπτή 

ισόχωρη θέρμανση είναι: 

α. J 300   β. J 500   γ. J 200  

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

(1) 

(2) 

V 

T 
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61. Β.1 Γνωρίζουμε ότι για τα ιδανικά αέρια που είναι μονοατομικά ισχύει: RCV
2

3
 . Ένα ιδανικό 

αέριο, που δε γνωρίζουμε αν είναι μονοατομικό, υφίσταται ισοβαρή αντιστρεπτή μεταβολή, κατά την οποία 

η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι J 60Δ U , ενώ η θερμότητα που μεταφέρεται από το 

περιβάλλον στο αέριο είναι J 84Q . 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Το αέριο αυτό: 

α. Είναι μονοατομικό 

β. Δεν είναι μονοατομικό 

γ. Δεν επαρκούν τα δεδομένα για να απαντήσουμε 

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

62. Β.1 Σε ποσότητα μονοατομικού ιδανικού αερίου που είναι εγκλωβισμένη σε δοχείο με έμβολο 

προσφέρουμε θερμότητα Q, οπότε το αέριο εκτελεί ισοβαρή αντιστρεπτή εκτόνωση παράγοντας έργο W. 

Δίνεται CV = 3·R/2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή σχέση που συνδέει τα μεγέθη Q και  W.  

             α.  Q = 2,5 W                 β.  Q = 1,5 W                       γ. Q = W 

            Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

63. Β.1  Ποσότητα ιδανικού αερίου που βρίσκεται στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α 

εκτονώνεται μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του, εκτελώντας ισοβαρή αντιστρεπτή μεταβολή έως την 

κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Β. Το έργο του αερίου για την παραπάνω μεταβολή είναι W1. Αν η 

ίδια ποσότητα αερίου από την κατάσταση Α διπλασίαζε τον όγκο της εκτελώντας μια ισόθερμη αντιστρεπτή 

μεταβολή έως την κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Γ, θα παρήγαγε έργο W2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση: 

Ο λόγος των έργων W2 / W1  ισούται με: 

                α. ln2                        β.   2 ln2                      γ.  – ln2      

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ Β 

64. B.1 Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου, για το οποίο γ = 5/3, υφίσταται ισοβαρή εκτόνωση 

απορροφώντας θερμότητα Q = 300 J.  

       Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

H μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου, κατά τη μεταβολή αυτή θα είναι:  

       α. 120 J          β. 180 J           γ. 0 J 

Μονάδες 4 

      Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Β 

65. B.1 Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου, 

υφίσταται την αντιστρεπτή μεταβολή ΑΒ που παριστάνεται 

στο διπλανό διάγραμμα.   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Tο έργο που παράγει το αέριο κατά τη μεταβολή ΑΒ 

είναι: 

      α. θετικό     β. αρνητικό        γ. μηδέν 

 

 

66. B2.  Στο διπλανό διάγραμμα απεικονίζονται δύο 

ισόθερμες καμπύλες μιας ποσότητας ιδανικού αερίου. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Για τις ισόχωρες μεταβολές ΚΛ και ΜΝ ισχύει: 

α. QKΛ > QΜΝ           β. QKΛ = QΜΝ             γ. QKΛ < QΜΝ                      

                           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.      

                                                            Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

P 

A 

B 

T 
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67. B2 . Στο διπλανό διάγραμμα απεικονίζονται δύο ισόθερμες 

καμπύλες μιας ποσότητας ιδανικού αερίου. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Για τις ισοβαρείς μεταβολές ΚΛ και ΜΝ ισχύει: 

α. WKΛ > WΜΝ           β. WKΛ = WΜΝ             γ. WKΛ < WΜΝ                      

                           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

                                                  Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

68. Β.1 Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας 

καταλαμβάνοντας όγκο 1V . Το δοχείο που περιέχει το αέριο φράσσεται από έμβολο που μπορεί να κινείται 

χωρίς τριβές. Το αέριο εκτονώνεται ώστε τελικά να καταλάβει όγκο 2V
 
με δύο τρόπους. Είτε με ισόθερμη 

αντιστρεπτή μεταβολή είτε με αδιαβατική αντιστρεπτή μεταβολή. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το έργο που παράγει το αέριο είναι: 

α. μεγαλύτερο στην ισόθερμη μεταβολή 

β. μεγαλύτερο στην αδιαβατική μεταβολή 

γ. ίσο και στις δύο μεταβολές 

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

69. Β.2 Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται μέσα σε δοχείο και βρίσκεται αρχικά σε 

κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α με θερμοκρασία TA. Το αέριο εκτονώνεται αδιαβατικά και 

παράγει έργο W1. Στη συνέχεια χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος που καταλαμβάνει το αέριο (ισόχωρη 

μεταβολή), απορροφά θερμότητα Q1 από το περιβάλλον του, για την οποία ισχύει 1 1Q W . Έτσι το αέριο 

καταλήγει σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Γ με θερμοκρασία TΓ, για την οποία ισχύει: 
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 Α) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

α. T T                           β. T T                      γ. AT T   

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

70. Β.2 Το διπλανό διάγραμμα πίεσης – όγκου (p-V), 

αναφέρεται σε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Το σημείο Α 

απεικονίζει μια κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας του αερίου, 

ενώ τα Β , Γ καταστάσεις στις οποίες το αέριο μπορεί να βρεθεί 

μετά από ισόθερμη αντιστρεπτή εκτόνωση ΑΒ και μετά από 

αδιαβατική αντιστρεπτή εκτόνωση ΑΓ, αντίστοιχα.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Για τις εσωτερικές ενέργειες U  και U  ισχύει: 

α. U U               β. U U    γ. U U   

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

71. B.2  Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α, 

σε πίεση pA ενώ καταλαμβάνει όγκο VA. Το αέριο εκτονώνεται αντιστρεπτά από την κατάσταση Α μέχρι ο 

όγκος του να γίνει VB, με τρείς διαφορετικούς τρόπους:  

i) με ισοβαρή αντιστρεπτή εκτόνωση,                         

ii) με ισόθερμη αντιστρεπτή εκτόνωση  

iii) με αδιαβατική αντιστρεπτή εκτόνωση. 

Α) Να παραστήσετε σε κοινό διάγραμμα p – V τις τρείς παραπάνω μεταβολές. 

Μονάδες 5 

B) Να συγκρίνετε μεταξύ τους τα ποσά θερμότητας που απορροφά το αέριο στις τρείς αυτές 

μεταβολές.  

Μονάδες 8 

 

 

 

 

p 

     .  Α 

 

                  .            Β            

             .  

    Γ       V                    
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72. Β.2 Στο διπλανό διάγραμμα παριστάνονται δύο αντιστρεπτές 

μεταβολές για μια ποσότητα ιδανικού αερίου από την κατάσταση 

θερμοδυναμικής ισορροπίας Α στην κατάσταση Β. Η μεταβολή 1 είναι 

αδιαβατική εκτόνωση και η μεταβολή 2 συνδέει σε ευθεία, στο 

διάγραμμα p-V, τις καταστάσεις Α και Β.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση: 

Για τη θερμότητα Q που ανταλλάσσεται μεταξύ αερίου και 

περιβάλλοντος για τη μεταβολή 2 ισχύει: 

α. 0Q   β. 0Q   γ. 0Q  

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

73. Β.1   Ιδανικό αέριο,  βρίσκεται σε κατάσταση  θερμοδυναμικής ισορροπίας Α  και έχει θερμοκρασία 

AT . Το αέριο  εκτονώνεται  αδιαβατικά  μέχρι τη κατάσταση Β  παράγοντας έργο  500 W J . Στη 

συνέχεια θερμαίνεται  ισόχωρα μέχρι τη κατάσταση  Γ απορροφώντας θερμότητα   500 Q J   και αποκτά  

θερμοκρασία T  .  

  Α)  Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Για την αρχική θερμοκρασία  T  και την τελική  T  θα ισχύει: 

 α. AT T                        β.   AT T                      γ. AT T       

                                                                                                                                                             

Μονάδες 4 

   Β)  Να δικαιολογήσετε την επιλογή  σας                                                                                           

Μονάδες 8 

74. Β.1 Ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α, όπου η 

θερμοκρασία είναι ΤΑ και ψύχεται εκτελώντας αντιστρεπτή αδιαβατική μεταβολή έως την κατάσταση 

θερμοδυναμικής ισορροπίας Β, όπου έχει θερμοκρασία ΤΒ (ΤΒ < ΤΑ). Το έργο της ποσότητας του αερίου για 

την παραπάνω μεταβολή είναι W1. Αν η ίδια ποσότητα αερίου από την κατάσταση Α μετέβαινε στην 

κατάσταση Β εκτελώντας δύο διαδοχικές αντιστρεπτές μεταβολές, μια ισόθερμη και στη συνέχεια μια 

ισόχωρη, θα παρήγαγε έργο W2.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή σχέση που συνδέει τα έργα W1 και W2.  

                   α.  W1 = W2                  β. W1 > W2                     γ.  W1 < W2             

Μονάδες 4 

p 

2 

1 

V 

B 

A 
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Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

 

 

Υπολογισμός Θερμοδυναμικών συναρτήσεων σε κυκλικές μεταβολές 

 

75. B1. Στο διπλανό σχήμα παριστάνεται μια κυκλική 

(Α→Β→Α)   αντιστρεπτή μεταβολή μιας ορισμένης 

ποσότητας αερίου. 

Α)Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   

Το έργο του αερίου κατά την κυκλική αυτή 

μεταβολή (Α→Β→Α)  είναι: 

α. θετικό         β. μηδέν      γ. αρνητικό 

                                    Μονάδες 4 

  Β)   Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

   Μονάδες 8 

 

 

76. Β.2 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η θερμότητα που ανταλλάσσει ένα αέριο με το περιβάλλον σε μια κυκλική μεταβολή μπορεί να 

είναι: 

α. Μηδέν  β.Θετική ή αρνητική   γ.Θετική ή αρνητική ή μηδέν 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

           Μονάδες 9 

77. Β.2 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Σε μια αντιστρεπτή κυκλική μεταβολή το έργο που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον είναι: 

α. Θετικό ή αρνητικό.  β. Θετικό ή αρνητικό ή μηδέν. γ. Μηδέν. 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

           Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Β 

78. B.1  

Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου εκτονώνεται 

με τους δύο διαφορετικούς τρόπους που φαίνονται 

στο σχήμα: (1) με ισοβαρή αντιστρεπτή μεταβολή, 

(2) με ισόθερμη αντιστρεπτή μεταβολή. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για τη θερμότητα που απορροφά το αέριο σε κάθε 

περίπτωση ισχύει: 

α. Q1 > Q2  β. Q1 < Q2  γ. Q1 = Q2 

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

79. Β.2  Ένα ιδανικό αέριο εκτελεί την κυκλική αντιστρεπτή μεταβολή ΑΒΓΔΑ, που απεικονίζεται στο 

παρακάτω διάγραμμα p - V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Το ποσό Q της θερμότητας που αντάλλαξε το αέριο με το περιβάλλον του κατά τη 

μεταβολή ΑΒΓΔΑ, είναι ίσο με: 

α.  1 12 p V                     β.  1 12 p V                     γ. 1 1

2

p V
                

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 
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80. B.2 Ιδανικό αέριο υφίσταται δύο 

αντιστρεπτές κυκλικές μεταβολές. Την 

ΚΛΒΑΚ (μεταβολή Ι) και την ΑΒΓΔΑ 

(μεταβολή ΙΙ). Κάθε κύκλος αποτελείται από 

δύο ισόθερμες και δύο ισόχωρες μεταβολές.  

Για τις θερμοκρασίες  των ισόθερμων 

μεταβολών ισχύει ότι: ΤΚΛ = 3Τ1, ΤΑΒ = 2Τ1, 

ΤΓΔ = Τ1.  

Για τον όγκο που καταλαμβάνει το ιδανικό 

αέριο στις καταστάσεις θερμοδυναμικής ισορροπίας που περιγράφονται στο διάγραμμα με τα 

σημεία Κ, Α, Δ, Λ, Β και Γ ισχύει VK = VA = VΔ = V1 και VΛ = VΒ = VΓ = 2V1.  

 

 Α)  Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

Αν Q1 και Q2 είναι οι θερμότητες που ανταλλάσσονται με το περιβάλλον στις μεταβολές Ι και ΙΙ 

αντίστοιχα τότε ισχύει 

 α. Q1 < Q2 β. Q1 = Q2 γ. Q1 > Q2 

 Μονάδες 4 

 

 Β)  Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 9 

81. Β.2 Ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται 

στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α. Το 

αέριο μπορεί να εκτελέσει δύο κυκλικές αντιστρεπτές 

μεταβολές (Ι) και (ΙΙ) όπως φαίνεται στο σχήμα. Έστω 

ότι Q1 και Q2 είναι οι θερμότητες που ανταλλάσει το 

αέριο με το περιβάλλον κατά τις μεταβολές (Ι) και (ΙΙ) 

αντίστοιχα.  

Α) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

Για τις θερμότητες Q1και Q2 ισχύει: 

 α. │Q1│<│Q2│και η Q1 απορροφάται από το αέριο ενώ η Q2 εκλύεται 

 β. │Q1│>│Q2│και η Q1 απορροφάται από το αέριο ενώ η Q2 εκλύεται 

 γ. │Q1│<│Q2│και η Q1 εκλύεται από το αέριο ενώ η Q2 απορροφάται 

 Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

p 

V 

A 

(Ι) 

(ΙΙ) 
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 Μονάδες 9 

 

82. Β.1  Ποσότητα ιδανικού αερίου εκτελεί την αντιστρεπτή 

κυκλική μεταβολή του σχήματος ABCA. 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Το πηλίκο CAAB WW /  ισούται με: 

α. -4/3       β. -3/4  γ. -5/4 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

83. B.1 Ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας με όγκο V  και 

πίεση p . Το αέριο υφίσταται τις εξής αντιστρεπτές μεταβολές: Ισόθερμη συμπίεση μέχρι να 

υποδιπλασιαστεί ο όγκος του, ισόχωρη ψύξη μέχρι να υποδιπλασιαστεί η πίεσή του και ισοβαρή εκτόνωση 

μέχρι να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. 

Α)  Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Το συνολικό έργο που ανταλλάσσεται μεταξύ αερίου και περιβάλλοντος για αυτή την αντιστρεπτή 

κυκλική μεταβολή είναι: 

α. 0    β. 









2

1
2lnpV    γ. 








 2ln

2

1
pV  

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή  σας. 

Μονάδες 8 
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Θερμικές μηχανές 

84. Β.2 Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι μπορεί να κατασκευάσει μια θερμική μηχανή η οποία λειτουργεί 

μεταξύ των θερμοκρασιών K 300cT  και K 600hT . Ο μαθητής ισχυρίζεται επίσης ότι το έργο το 

οποίο μπορεί να αποδώσει η μηχανή σε ένα κύκλο έχει τιμή τριπλάσια από την τιμή του cQ . 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Η μηχανή αυτή οπωσδήποτε παραβιάζει:  

α. Τον 1
ο
 θερμοδυναμικό νόμο 

β. Το 2
ο
 θερμοδυναμικό νόμο 

γ. Ενδεχομένως δεν παραβιάζει κανένα θερμοδυναμικό νόμο 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

85. Β.1 Μία θερμική μηχανή απορροφά σε κάθε κύκλο ποσότητα θερμότητας J 800hQ  και αποδίδει 

στο περιβάλλον ποσότητα θερμότητας J 600cQ . Γνωρίζουμε ότι η θερμοκρασία της ψυχρής δεξαμενής 

της μηχανής είναι K 300cT . 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Για τη θερμοκρασία της θερμής δεξαμενής της μηχανής ισχύει: 

α. K 400hT    β. K 400hT    γ. K 400hT  

Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

86. Β.2 Θερμική μηχανή (1) απορροφά σε ένα κύκλο ποσότητα θερμότητας 1hQ  από θερμή δεξαμενή, 

παράγει έργο 1W  και αποβάλλει στο περιβάλλον ποσότητα θερμότητας 1cQ . Αποφασίζουμε να 

αξιοποιήσουμε την 1cQ  και τη χρησιμοποιούμε εξ ολοκλήρου ως μοναδική πηγή θερμότητας για την 

τροφοδοσία μιας άλλης θερμικής μηχανής (2).  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Αν 1e  και 2e  είναι οι αποδόσεις των μηχανών (1) και (2) αντίστοιχα, τότε η απόδοση του 

συστήματος των δύο μηχανών είναι: 

α. 21 eee    β. 21 eee    γ. 2121 eeeee   

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
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Μονάδες 9 

87. Β.2  Η απόδοση μίας θερμικής μηχανής είναι το 60% της απόδοσης μίας θερμικής μηχανής Carnot, 

οποία λειτουργεί ανάμεσα σε θερμοκρασίες Τh =500 Κ και Tc = 300 Κ. 

      Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η θερμική μηχανή, σε κάθε κύκλο λειτουργίας της, παράγει έργο W και απορροφά ποσό 

θερμότητας ίσο με: 

      α. 
   

  
 W            β.  

   

  
 W        γ.  

   

   
 W 

Μονάδες 4 

      Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 9 

 

88. Β.2 Στα παρακάτω διαγράμματα βλέπουμε τρεις κυκλικές αντιστρεπτές μεταβολές τις οποίες μπορεί 

να υποστεί μια ποσότητα ιδανικού αερίου.  

   

  (Ι)    (ΙΙ)    (ΙΙΙ) 

  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μια θερμική μηχανή που θα περιείχε αυτό το ιδανικό αέριο, με ποιον ή ποιους από τους 

παραπάνω κύκλους θα μπορούσε να λειτουργήσει; 

α. Με οποιονδήποτε από τους 3. β. Με τον (Ι) ή τον (ΙΙΙ). γ. Μόνο με τον (ΙΙΙ) 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

 

 

 

 

p  

V  

p  

V  

p  

V  
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ΘΕΜΑ B 

89. B.1 Στα παρακάτω διαγράμματα Sankey ο κύκλος παριστάνει τη θερμική μηχανή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. 

  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Το διάγραμμα που αναπαριστά σωστά μια θερμική μηχανή είναι το: 

 α. Ι β. ΙΙ γ. ΙΙΙ 

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8  

90. Β.2 Ποσότητα ιδανικού μονοατομικού αερίου (

3
2V

RC  ) εκτελεί την κυκλική μεταβολή του σχήματος: 

 

Το ποσό θερμότητας που απορροφά το αέριο κατά την 

ισόθερμη εκτόνωση είναι 1 0 00,7Q p V  . 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Ο συντελεστής απόδοσης της θερμικής μηχανής το αέριο της οποίας εκτελεί αυτή την κυκλική 

μεταβολή είναι: 

α. e = 3/5  β. e= 4/29  γ. e= 5/8 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

1000 J 

300J 

700J 

TH 

TC 

TH 

TC 

1000 J 

300J 

1300J 

TH 

1000 J 

1000J 
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91. Β.2 Μία ιδανική θερμική μηχανή λειτουργεί με 

ποσότητα μονοατομικού ιδανικού αερίου, για το οποίο 

ισχύει RCV
2

3
 . Το αέριο εκτελεί τον αντιστρεπτό κύκλο 

ABCDA του παρακάτω σχήματος. 

 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η απόδοση της θερμικής μηχανής αυτής είναι: 

α. 4/21       β. 5/6            γ. 2/13 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

Μονάδες 9 

 

 

92. Β.2 Σε μια θερμική μηχανή το πηλίκο του έργου που αυτή που αποδίδει προς την απόλυτη τιμή της 

θερμότητας που αποβάλλει στο περιβάλλον είναι ίσο με 2/5.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής είναι: 

α. 2/5   β. 2/7   γ. 3/5 

Μονάδες 4 

 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

93. Β.1 Το ιδανικό αέριο μιας θερμικής μηχανής εκτελεί το 

θερμοδυναμικό κύκλο που φαίνεται στο διάγραμμα του διπλανού 

σχήματος και αποτελείται από δύο ισόθερμες και δύο ισοβαρείς 

μεταβολές. Αν μια μηχανή Carnot λειτουργούσε μεταξύ των ίδιων 

θερμοκρασιών T1, Τ2  με τον κύκλο αυτό, θα είχε συντελεστή 

απόδοσης ec = 0,5.  

  Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

Αν γνωρίζετε ότι για το αέριο στο δεδομένο κύκλο είναι VΒ = VΔ, όπως φαίνεται και στο σχήμα, 

τότε ισχύει: 

α. 3V V                           β. 4V V     γ. 6V V    

p

V

D 

C Β 

Α 

03 p  

0p  

02V
0V  

     p 
        

  PA     A 
 

   PΓ          Δ                       T2 

                                     T1 

 

   0      VA  VB=VΔ   VΓ                  V 

B 
 

          Γ 
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Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

94. Β.1 Μια θερμική μηχανή απορροφά θερμότητα Qh = 1000 J από μια θερμή δεξαμενή θερμοκρασίας 

Th = 400 Κ. Η μηχανή αυτή θα μπορεί να αποβάλλει, σε μια ψυχρή δεξαμενή θερμοκρασίας          Tc = 300 

Κ, θερμότητα Qc, ίση με:  

α. 400 J   β. 600 J   γ. 800 J 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

         (Μονάδες 4) 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Μονάδες 8) 

95. B.2 Μια θερμική μηχανή έχει συντελεστή απόδοσης e1. Η θερμότητα που αποβάλλει αυτή η πρώτη 

μηχανή σε κάθε κύκλο απορροφάται από μια δεύτερη θερμική μηχανή με συντελεστή απόδοσης e2.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Ο συντελεστής απόδοσης των δύο θερμικών μηχανών ως σύστημα ισούται με: 

α. e = e1 + e2   β. e = e1 + e2 - e1·e2  γ. e = e1·e2 

         (Μονάδες 4) 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Μονάδες 9) 

 

96. Β.2 Mια θερμική μηχανή έχει αρχική απόδοση e. Μετά από  προσπάθειες που έγιναν για να 

βελτιωθεί η απόδοσή της, το μηχανικό της έργο αυξήθηκε κατά 20% του αρχικού, ενώ η θερμότητα που 

αποβάλλει η μηχανή σε κάθε κύκλο μειώθηκε κατά 20% σε σύγκριση με τη θερμότητα που αρχικά 

απέβαλλε.   

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Εάν η απόδοση της μηχανής έγινε μετά τις βελτιώσεις e΄ = 1/3 (δηλ. 33%), η αρχική απόδοση e 

ήταν: 

α. 15%   β. 20%   γ. 25% 

         Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

97. Β.1 Δύο θερμικές μηχανές (1) και (2) έχουν αντίστοιχα συντελεστές απόδοσης e1 και e2. Η θερμική 

μηχανή (1) λειτουργεί με απορρόφηση θερμότητας Qh1 από τη δεξαμενή υψηλής θερμοκρασίας και παράγει 

έργο W1. Η θερμική μηχανή (2) λειτουργεί με απορρόφηση θερμότητας Qh2 από τη δεξαμενή υψηλής 
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θερμοκρασίας και παράγει έργο W2. Δίνεται ότι για τις θερμότητες Qh1, Qh2 και τα έργα W1, W2 των δύο 

θερμικών μηχανών ισχύουν οι σχέσεις:  Qh1 = 2· Qh2 και W1 = 3· W2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Για το πηλίκο 2

1

e

e
 των συντελεστών απόδοσης των δύο μηχανών ισχύει η σχέση: 

α. 2

1

3

2

e
  

e
                             β.  2

1

2

3

e
  

e
                               γ. 2

1

1
e

  
e

  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 

 

 

Θερμικές μηχανές και μηχανές Carnot 

 

98. Β.2  Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι έχει επινοήσει θεωρητικά μια μηχανή Carnot με πολύ μικρή 

απόδοση, γύρω στο 1%, τόσο μικρή που ακόμη και η απόδοση της μηχανής ενός πολύ παλιού αυτοκινήτου 

να είναι μεγαλύτερη. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 α. Ο μαθητής έχει δίκιο, διότι κάθε μηχανή Carnot έχει τη μικρότερη απόδοση από 

οποιαδήποτε άλλη. 

 β. Ο μαθητής έχει απολύτως άδικο. Κάθε μηχανή Carnot έχει πάντα μεγαλύτερη απόδοση 

από κάθε άλλη θερμική μηχανή. 

 γ. Ο μαθητής έχει δίκιο, μπορεί να υπάρξει μηχανή Carnot η οποία να έχει απόδοση 

μικρότερη από κάποια άλλη θερμική μηχανή, ακόμη κι από μια μηχανή πολύ κακής απόδοσης. 

           Μονάδες 4 

 Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

           Μονάδες 9 

Μονάδες 9  

ΘΕΜΑ B 

99. B.1 Θερμική μηχανή με συντελεστή απόδοσης eΘ έχει θερμοκρασία ψυχρής δεξαμενής Τ1 και 

θερμοκρασία θερμής δεξαμενής 2·Τ1. Για κάθε ποσό θερμότητας Q που απορροφά η μηχανή, αποδίδει ποσό 

θερμότητας 
3

4
Q  στην ψυχρή δεξαμενή. Έστω eC ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής Carnot που 

λειτουργεί ανάμεσα στις ίδιες θερμοκρασίες. 
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 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Για τον λόγο των συντελεστών απόδοσης eC και eΘ ισχύει: 

 α. 1,5Ce

e
  β. 2Ce

e
  γ. 4Ce

e
  

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8  

100. B.1 Μηχανή Carnot λειτουργεί μεταξύ των θερμοκρασιών 3·T1 και 4·T1. H θερμότητα που 

απορροφά από την θερμή δεξαμενή είναι Q. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Η θερμότητα που αποδίδει στη ψυχρή δεξαμενή είναι: 

 α. 
1

4
CQ Q   β. 

1

2
CQ Q   γ. 

3

4
CQ Q   

 Μονάδες 4  

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 Μονάδες 8  

 

ΘΕΜΑ Β 

101. Β.1  Α )Να επιλέξετε τη σωστή 

απάντηση. 

Η απόδοση μίας θερμικής μηχανής Carnot που 

λειτουργεί μεταξύ των ίδιων ακραίων τιμών 

θερμοκρασίας με το ιδανικό αέριο που 

πραγματοποιεί  τον κύκλο του σχήματος είναι: 

α. 0,83  β. 0,5    γ. 0,75 

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

 

Μονάδες 8 
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102. B.1   Μια συμβατική θερμική μηχανή (Α) που λειτουργεί μεταξύ των θερμοκρασιών Τ1 και 

Τ2 απορροφά από την δεξαμενή υψηλής θερμοκρασίας ποσό θερμότητας Q1 και   παράγει έργο 10, 4 W Q . 

Μια δεύτερη θερμική μηχανή (Β) είναι μηχανή Carnot και λειτουργεί μεταξύ των θερμοκρασιών 

hT και   cT  με 
3

 
4

c hT T  . 

     Α)  Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Αν Ae   είναι ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής (Α) και e  της μηχανής (Β) θα ισχύει: 

 α.   A Be e                        β.    A Be e                    γ. = A Be e       

                                                                                                                                                          

Μονάδες 4 

    Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή  σας                                                                                           

Μονάδες 8 

103. Β.1 Δύο μηχανές Carnot λειτουργούν με ίσες ποσότητες ιδανικού αερίου μεταξύ των ίδιων 

θερμοκρασιών Th , Tc. Δίνεται ότι ανά κύκλο λειτουργίας το ωφέλιμο μηχανικό έργο της μηχανής Carnot (1) 

είναι W1, της μηχανής Carnot (2) είναι W2 και ότι ισχύει W2 = 2·W1.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν κατά την ισόθερμη εκτόνωση του κύκλου Carnot της μηχανής (1) ο όγκος του αερίου 

διπλασιάζεται, τότε κατά την ισόθερμη εκτόνωση του κύκλου Carnot της μηχανής (2), ο όγκος του 

αερίου: 

α. τετραπλασιάζεται             β. υποτετραπλασιάζεται       γ. δεκαεξαπλασιάζεται 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Β 

104. Β.1 Δύο μηχανές Carnot,  Α  και  Β,  έχουν την ίδια ψυχρή δεξαμενή, θερμοκρασίας Tc και 

διαφορετικές θερμές δεξαμενές, με θερμοκρασίες Th(A) και  Τh(B) αντίστοιχα, για τις οποίες ισχύει ότι Th(A) 

>Th(B).  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν οι δύο μηχανές απορροφούν ίσα ποσά θερμότητας ανά κύκλο λειτουργίας Qh από την θερμή 

τους δεξαμενή, τότε ανά κύκλο λειτουργίας για τα παραγόμενα έργα τους ισχύει: 

α. 
,( ) ,( )W W             β. 

,( ) ,( )W W             γ. 
,( ) ,( )W W    

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
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Μονάδες 8 

 

105. Β.1 Μια μηχανή Carnot λειτουργεί μεταξύ δύο θερμοκρασιών Tc (θερμοκρασία ψυχρής 

δεξαμενής) και Th  (θερμοκρασία θερμής δεξαμενής) με συντελεστή απόδοσης e.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν μειώσουμε κατά το ίδιο ποσό ΔΤ τη θερμοκρασία της ψυχρής και της θερμής δεξαμενής, ο 

συντελεστής απόδοσης της μηχανής θα γίνει e´ και θα ισχύει: 

α. e΄ e            β.  e΄ e           γ.  e΄ e  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

Μονάδες 8 

106. Β.1 Ο συντελεστής απόδοσης μιας μηχανής Carnot είναι 0,75ce  .  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση: 

Αν διατηρήσουμε σταθερή τη θερμοκρασία της ψυχρής δεξαμενής (Tc) της μηχανής, για να 

μειώσουμε το συντελεστής απόδοσης σε 0,5ce ΄  , πρέπει: 

α. να αυξήσουμε τη θερμοκρασία (Th)  της θερμής δεξαμενής κατά 50% 

β. να ελαττώσουμε τη θερμοκρασία (Th)  της θερμής δεξαμενής κατά 50%  

γ. να αυξήσουμε τη θερμοκρασία (Th)  της θερμής δεξαμενής κατά 75% 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

107. Β.2 Μια μηχανή Carnot λειτουργεί ανάμεσα στις θερμοκρασίες Th και Tc. Εάν αυξήσουμε 

κάθε μία  από τις προηγούμενες θερμοκρασία κατά ΔΤ, ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής: 

α. αυξάνεται   β. ελαττώνεται   γ. παραμένει σταθερός  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

         (Μονάδες 4) 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Μονάδες 9) 

 

108. Β.2 Πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε μια μηχανή Carnot σε ακραίες συνθήκες 

περιβάλλοντος, κατά τις οποίες η απόλυτη θερμοκρασία της ψυχρής δεξαμενής είναι μειωμένη κατά 10% σε 
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σχέση με τη θερμοκρασία της ψυχρής δεξαμενής όταν η μηχανή λειτουργεί υπό συνήθεις συνθήκες 

περιβάλλοντος. 

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

Για να διατηρήσουμε σταθερή την απόδοση της μηχανής θα πρέπει η θερμοκρασία της θερμής 

δεξαμενής να μειωθεί κατά: 

α. 10%  β. 20%  γ. 15% 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 9 

 

109. Β.2 Μηχανή Carnot λειτουργεί μεταξύ των θερμοκρασιών Τc και Τh.  Για να αυξηθεί 

περισσότερο η απόδοση αυτής της μηχανής είναι προτιμότερο, 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.  

            α.  Να μειωθεί κατά 80Κ η θερμοκρασία της ψυχρής δεξαμενής,  

            β. Να αυξηθεί κατά 80Κ  η θερμοκρασία της θερμής δεξαμενής,  

            γ. Να αυξηθεί κατά  40Κ  η θερμοκρασία της θερμής δεξαμενής και ταυτόχρονα να μειωθεί  

                 κατά 40Κ η θερμοκρασία της ψυχρής δεξαμενής .   

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 9 

 

110. Β.1 Η απόδοση μηχανής Carnot είναι 40% και η θερμοκρασία της θερμής δεξαμενής της 

είναι   

227 
ο
C.  

Η θερμοκρασία της ψυχρής δεξαμενής είναι : 

             α.  0 
ο
C             β.  27 

 ο
C          γ. 300 

 ο
C 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

            Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 8 

 

111. Β.2 Μια μηχανή Carnot που λειτουργεί ανάμεσα στις θερμοκρασίες Τh και Τc, έχει 

συντελεστή απόδοσης e1.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
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Διπλασιάζουμε τη θερμοκρασία Τc, (χωρίς να ξεπεράσει την θερμοκρασία Τh) διατηρώντας 

σταθερή τη θερμοκρασία Τh, οπότε ο συντελεστής απόδοσης της παραπάνω μηχανής γίνεται e2. Η 

σχέση που συνδέει τους δύο συντελεστές απόδοσης e1 και e2, είναι:  

α. 2 12 1e   e                β.  2 1 1e   e              γ. 2 11 2e   e     

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

112. Β.1 Διαθέτουμε μια θερμική μηχανή (1), η οποία έχει συντελεστή απόδοσης e1. Κατά τη 

λειτουργία της θερμικής μηχανής (1) προσφέρουμε σ’ αυτή θερμότητα Qh1, οπότε το ωφέλιμο έργο που αυτή 

παράγει είναι W1. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μια δεύτερη θερμική μηχανή (2) έχει συντελεστή απόδοσης e2. Κατά τη λειτουργία της θερμικής 

μηχανής (2) προσφέρουμε σ’ αυτή θερμότητα διπλάσια απ’ αυτή που προσφέραμε στη μηχανή (1) 

και τότε αυτή παράγει τετραπλάσιο ωφέλιμο έργο, απ’ αυτό που παράγει η μηχανή (1). Για τους 

συντελεστές απόδοσης e1 και e2 των δύο θερμικών μηχανών ισχύει: 

α. 2 12e   e                    β. 2 1e   e                   γ. 1
2

2

e
e     

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 8 

113. Β.2 Μια μηχανή Carnot που λειτουργεί ανάμεσα στις θερμοκρασίες Τh και Τc, έχει 

συντελεστή απόδοσης e1.  

Τετραπλασιάζουμε τη θερμοκρασία Τh, διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία Τc, οπότε ο 

συντελεστής απόδοσης της παραπάνω μηχανής γίνεται e2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Η σχέση που συνδέει τους δύο συντελεστές απόδοσης e1 και e2, είναι:  

α. 2 14 3e   e               β.  1 2 3e   4e              γ. 1 23 4e   e    

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

114. Β.2  Δύο μηχανές Carnot (1) και (2) έχουν αντίστοιχα συντελεστές απόδοσης C1e  και C2e . 

Για τη μηχανή (1) η θερμοκρασία της ψυχρής δεξαμενής θερμότητας είναι Tc1 και η θερμοκρασία της 
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θερμής δεξαμενής θερμότητας είναι Τh1. Για τη μηχανή (2) η θερμοκρασία της ψυχρής δεξαμενής 

θερμότητας είναι Tc2 και η θερμοκρασία της θερμής δεξαμενής θερμότητας είναι Τh2. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Έστω ότι οι θερμοκρασίες των δεξαμενών θερμότητας των δύο παραπάνω μηχανών Carnot 

συνδέονται με τις σχέσεις Tc2 = Tc1 και Τh2 = 2·Τh1. Τότε η σχέση που συνδέει τους συντελεστές 

απόδοσης  C1e  και C2e  των δύο μηχανών είναι η: 

α. C1
C2

1

2

+e
e                               β. C2

C1

1

2

+e
e                             

γ. C1
C2

1

2

e
e   


  

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιoλογήσετε την επιλογή σας. 

  Μονάδες 9 

 

115. Β.1 Μια μηχανή Carnot λειτουργεί ανάμεσα στις θερμοκρασίες Th = 500 Κ και Tc= 250 Κ.  

 Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν μεταβληθεί η θερμοκρασία Tc της μηχανής με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξηθεί ο συντελεστής 

απόδοσής της κατά 50%, τότε αυτό θα σημαίνει ότι η θερμοκρασία Tc της μηχανής:  

α. μειώθηκε κατά 250 Κ. β. μειώθηκε κατά 125 Κ. γ. αυξήθηκε κατά 125 Κ. 

Μονάδες 4 

Β) Να αιτιολογήσετετην επιλογή σας. 

Μονάδες 8 

 

116. Β.1  Μία θερμική μηχανή Carnot έχει συντελεστή απόδοσης ec = 0,5 και η θερμή 

δεξαμενή της έχει θερμοκρασία 600 Κ. Εάν γνωρίζετε ότι το ποσό θερμότητας που απορροφά η 

μηχανή από τη θερμή δεξαμενή ανά κύκλο λειτουργίας της είναι 1500 J,  

Α) να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:                           

ΤC (K) W(J)      (J) Qh (J) 

   1500 

                                   

Μονάδες 6 

Β) Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας στην συμπλήρωση του πίνακα.                                               

Μονάδες 6 
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117. Β.1  Μία θερμική μηχανή Carnot έχει συντελεστή απόδοσης ec = 0,5. Το καθαρό 

ποσό θερμότητας που απορροφά το ιδανικό αέριο της μηχανής ανά κύκλο λειτουργίας της είναι 

1200 J.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

Η θερμότητα που απορροφά το ιδανικό αέριο από τη δεξαμενή υψηλής θερμοκρασίας, ανά κύκλο 

λειτουργίας της μηχανής είναι ίσο με: 

α. 1200 J                                 β.  2000 J                                          γ.  2400 J                                     

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                               

Μονάδες 8 

118. Β.1  Μία θερμική μηχανή σε κάθε κύκλο λειτουργίας της αποβάλλει θερμότητα προς 

την ψυχρή δεξαμενή ίση με 1500 J.  

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση. 

  Εάν το ωφέλιμο έργο που αποδίδει ανά κύκλο είναι 500 J, ο συντελεστής απόδοσης της 

μηχανής ισούται με:                           

α. 
 

 
                                 β.  

 

 
                                          γ.  

 

                                      

Μονάδες 4 

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                               

Μονάδες 8 

119. Β.1  Δύο θερμικές μηχανές Carnot A και Β έχουν το περιβάλλον ως ψυχρή δεξαμενή. Η 

μηχανή Α απορροφά ποσό θερμότητας QAh από θερμή δεξαμενή θερμοκρασίας ΤΑh, ενώ η Β απορροφά ίσο 

ποσό θερμότητας QΒh = QAh από θερμή δεξαμενή θερμοκρασίας ΤΒh. 

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Αν ΤΒh < ΤΑh, τότε για τα έργα WA και  WΒ που αποδίδουν οι δύο μηχανές αντίστοιχα, ισχύει: 

       α. WA < WΒ          β. WA = WΒ          γ. WA > WΒ 

Μονάδες 4 

       Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 8 

 


