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ΔΡΩΣΗΔΙ ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΙΚΗ (Ι)

ΙΟ
Σ)

1)Όηαλ έλα ζεξκνδπλακηθό ζύζηεκα κεηαβαίλεη από κηα θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο A
ζε κηα άιιε B ,ηόηε ε κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο ηνπ ελέξγεηαο εμαξηάηαη
Α) από ηνλ ηξόπν πνπ έγηλε ε κεηαβνιή
Β) από ην αλ ην ζύζηεκα αληαιιάζζεη ζεξκόηεηα ε όρη κε ην πεξηβάιινλ
Γ) από ην αλ είλαη ε κεηαβνιή αληηζηξεπηή ε όρη
Γ) από ηελ αξρηθή θαη ηειηθή ηνπ θαηάζηαζε
Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε
2)Λα γξαθεί ν πξώηνο ζεξκνδπλακηθνο λόκνο γηα κηα α) ηζόρσξε ζέξκαλζε
β) αδηαβαηηθή ζπκπίεζε γ) ηζνβαξήο ςύμε δ) ηζόζεξκε εθηόλσζε
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3) Σε κηα αδηαβαηηθή αληηζηξεπηή κεηαβνιή ελόο ηδαληθνύ αεξίνπ
α) ε πίεζε ηνπ κεηώλεηαη
β) ν όγθνο ηνπ παξακέλεη ζηαζεξόο
γ) ην αέξην δελ αληαιιάζζεη
δ) ε ζεξκνθξαζία ηνπ παξακέλεη ζηαζεξή
ζεξκόηεηα κε ην πεξηβάιινλ
Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε

4) Ζ ελεξγόο ηαρύηεηα ησλ κνξίσλ ελόο αεξίνπ κπνξεη λα δηπιαζηαζηεί όηαλ ππνβάιιεηαη ζε
α) ηζόζεξκε ςύμε β) ηζόβαξε εθηόλσζε γ) ηζόρσξε ςύμε δ) αδηαβαηηθε εθηόλσζε
Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε
Γηα ηελ κεηαβνιή πνπ επηιέμαηε ππνινγίζηε ηνλ ιόγν ηνπ αξρηθνύ πξνο ηνλ ηειηθό όγθν

sT

5) Ο ζπληειεζηήο απόδνζεο ελόο θύθινπ Carnot κπνξεί λα γίλεη ίζνο κε ηε κνλάδα
α) αλ δελ ππάξρνπλ ηξηβέο
β) αλ ε κεραλή ρξεζηκνπνηεί ηδαληθό αέξην
γ) αλ ε ζεξκνθξαζία ηεο
δ) ζε θακία πεξίπησζε
ςπρξήο δεμακελήο γίλεη Tc=0
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6) Ο ζπληειεζηήο απόδνζεο ελόο θπθινπ Carnot είλαη 0,6 θαη ην έξγν θαηά ηελ αδηαβαηηθή
εθηόλσζε είλαη 400J ,πόζε είλαη ε ηζρύο κηαο ζεσξεηηθήο κεραλήο πνπ ιεηηνπξγεί κε ηνλ
παξαπάλσ θύθιν αλ ερεη ζπρλόηεηα 10Ζz

ph

ys

7) Σε έλα θύθιν Carnot πνηνο είλαη ν ιόγνο α) ησλ έξγσλ θαηά ηελ αδηαβαηηθή εθηόλσζε θαη
αδηαβαηηθή ζπκπίεζε β) ησλ έξγσλ θαηά ηελ ηζόζεξκε εθηόλσζε θαη ηζόζεξκε ζπκπίεζε
αληίζηνηρα;
8)Οηαλ έλα αέξην βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο πνηα κεγέζε έρνπλ
ζηαζεξή ηηκή ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ αεξηνύ;
9) Σε πνηα κεηαβνιή έλα αέξην απνξξνθά ζεξκόηεηα ρσξίο λα αιιάδεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ;

10) Κε βάζε ην δηπιαλό δηάγξακκα
Η) ππνινγίζηε ηελ ζεξκόηεηα πνπ αληαιιάζζεη ην αέξην
κε ην πεξηβάιινλ
ΗΗ) Υπνινγίζηε ηελ απόδνζε ηνπ θύθινπ αλ cp=5R/2
ΗΗΗ) πνηα κπνξεί λα είλαη ε maximum απόδνζε κεηαμύ ησλ
ζεξκνθξαζηώλ απηώλ
11) Σε κηα κεραλή Carnot
Α) δηπιαζηάδνπκε ηαπηόρξνλα ηηο ζεξκνθξαζίεο ηεο ςπρξήο θαη ζεξκήο δεμακελήο
β) δηπιαζηάδνπκε ηελ ζεξκνθξαζία ηεο ζεξκήο δεμακελήο (ςπρξή παξακέλεη ζηαζεξή)
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γ) ηεηξαπιαζηάδνπκε ηελ ζεξκνθξαζία ηεο ςπρξήο δεμακελήο (ζεξκή παξακέλεη ζηαζεξή)
πόζν% ζα κεηαβιεζεί ν ζπληειεζηήο απόδνζεο ζε θάζε κηα από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο;
12)Ηδαληθό αέξην ςύρεηαη ηζόρσξα κέρξη λα ππνδηπιαζηαζηεί ε πίεζε ηνπ ,πσο κεηαβάιιεηαη ε
κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ηνπ;
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13) ζε πνηα κεηαβνιή ε εζσηεξηθή ελέξγεηα ελόο ηδαληθνύ αεξηνύ παξακέλεη δηαξθώο ζηαζεξή;
14) Σε κηα αδηαβαηηθή αληηζηξεπηή κεηαβνιή ε κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ηνπ αεξίνπ
είλαη -200J ,πόζν είλαη ην έξγν ηνπ αεξίνπ θαηά ηε κεηαβνιή απηή;
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15)Πόζε είλαη ε απόδνζε κηαο κεραλήο πνπ απνξξνθά ζεξκόηεηα 1200J θαη απνβάιιεη
ζεξκόηεηα 200J ζε θάζε θύθιν ιεηηνπξγίαο ηεο
Αλ ε ζεξκόηεηα πνπ απνβάιιεη ε παξαπάλσ κεραλή ηξνθνδνηεί κηα κεραλή Carnot ε νπνία
παξάγεη έξγν 100J πνην είλαη ν ιόγνο Τh/Tc ηεο κεραλήο Carnot;

17) Λα γίλεη αληηζηνίρηζε
Α) 1ΟΣ ζεξκνδπλακηθνο Λόκνο
θύζε
Β) 2ΟΣ ζεξκνδπλακηθνο Λόκνο
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16) Λα ζρεδηάζεηε ζε άμνλεο p-V
Α) κηα ηζόβαξε εθηόλσζε ΑΒ Β) κηα ηζόρσξε ςύμε ΒΓ
Γ) κηα ηζόζεξκε ζπκπίεζε ΓΑ
θαη λα βξείηε ην πξόζεκν ησλ κεηαβνιώλ ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ζε θάζε κηα κεηαβνιή
1) θαζνξίδεη ηελ απζόξκεηε θνξά ησλ θαηλνκέλσλ ζηε
2) εθθξάδεη ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο
3) εθθξάδεη ηελ αξρή δηαηήξεζεο ηνπ θνξηίνπ
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18) Λα δείμεηε όηη δπν νπνηεζδήπνηε ηζόβαξεο κεηαβνιέο ,κεηαμύ ησλ ζεξκνθξαζηώλ 200K θαη
300Θ παξάγνπλ ηελ ίδηα πνζόηεηα έξγνπ.
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19) Γηα έλα ηδαληθό αέξην λα γίλεη πνηνηηθό δηάγξακκα V/T (όγθνο /απόιπηε ζεξκνθξαζία) ζε
ζπλάξηεζε κε ην P (πίεζε)

ys

20) Σε νξηζκέλε πνζόηεηα ηδαληθνύ αεξηνύ, πξνζθέξεηαη ην ίδην πόζν ζεξκόηεηαο ππό ζηαζεξή
πίεζε θαη ππό ζηαζεξό όγθν ,ζε πνηα από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο έρνπκε κεγαιύηεξε αύμεζε
ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο
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21) Λα απαληήζεηε κε Σ γηα θάζε ζσζηή θαη Ι γηα θάζε ιάζνο πξόηαζε
1) ζηελ ηζόζεξκε αληηζηξεπηή εθηόλσζε έλα κέξνο ηεο ζεξκόηεηαο πνπ απνξξνθά ην αέξην
κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθό έξγν
2) ζηελ αδηαβαηηθή εθηόλσζε ην έξγν είλαη ίζν κε ηελ ειάηησζε ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ηνπ
αεξηνύ
3) ν ηύπνο ΓU=nCvΓΤ δίλεη ηε κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ζε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή
αληηζηξεπηή ε κε
4)ν δεύηεξνο ζεξκνδπλακηθόο λόκνο απνθιείεη ηελ ύπαξμε ζεξκηθήο κεραλήο κε ζπληειεζηή
απόδνζεο 1
5)ε απόδνζε ηεο κεραλήο Carnot είλαη ε πςειόηεξε κεηαμύ δπν ζεξκνθξαζηώλ γηαηί κεηαηξέπεη
ηελ ζεξκόηεηα εμνινθιήξνπ ζε έξγν
22) Nα γίλεη ζύγθξηζε έξγσλ, κεηαβνιώλ
εζσηεξηθώλ ελεξγεηώλ θαη ζεξκνηήησλ
γηα ηηο κεηαβνιέο ΑΔΒ θαη ΑΕΒ
ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο

ΘΗΒΑΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ,ΦΥΣΙΚΟΣ Μ.Sc.

23) Λα αλαγλσξίζεηε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ κεηαβνιέο
Q=ΓU
ΓU=-W
Q/ΓU=γ
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Q=W
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24) Υπνινγίζηε ην έξγν ,ηε κεηαβνιή εζσηεξηθήο
ελέξγεηαο ,νιηθή ζεξκόηεηα θαη απόδνζε ηνπ θύθινπ
πνπ αλαπαξηζηάλεηαη κε ην δηπιαλό ζρήκα
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25)n=2/R mole ηδαληθνύ αεξίνπ ζπκπηέδνληαη ηζόζεξκα ζε ζεξκνθξαζία Τ=200Θ ,αλ ην
θαηαλαιηζθόκελν έξγν είλαη 280J θαηά ηελ παξαπάλσ κεηαβνιε. Υπνινγηζηε ηνλ ιόγν ησλ
πηέζεσλ αξρηθήο πξνο ηειηθήο θαηάζηαζεο
26)Ο ιόγνο ηεο αδηαβαηηθήο ζπκπίεζεο ζε κηα ζεξκηθή κεραλή είλαη 15 πξνο 1 (δει γηα ηνπο
ζρεηηθνύο όγθνπο ηζρύεη Vαξρ=15Vηει) .Αλ Ταξρ=200Θ θαη pαξρ=105Λ/m2
Υπνινγίζηε Τηει θαη pηει κεηά ηε ζπκπίεζε .Γίλεηαη γ=1,4 θαη (15)1,4=44,3
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27) Δλα ηδαληθό κνλναηνκηθό αέξην κεηαβαίλεη από ηελ θαηάζηαζε Α(p,V) ζηε θαηάζηαζε
Β(3p,3V) A)Ηζνζεξκα θαη ηζνρσξα Β) ηζνζεξκα θαη ηζνβαξσο Γ) γξακκηθα
Λα γηλνπλ δηαγξάκκαηα p-V,θαη λα ζπγθξηζνύλ ηα έξγα ,κεηαβνιέο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο θαη
ζεξκόηεηεο ζε θάζε κεηαβνιε
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28) n=10/R mol ηδαληθνπ κνλναηνκηθνπ αεξηνπ εραζαλ 200J εζσηεξηθεο ελεξγεηαο ,αλ ε αξρηθε
ζεξκνθξαζηα εηαλ 300Θ βξεηηε ηελ % κεηαβνιε ηεο ζεξκνθξαζηαο ηνπ
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29) Σε κηα θπθιηθή κεηαβνιή αιιάδεη ην πξόζεκν ηνπ έξγνπ ,αλάινγα κε ηε θνξα δηαγξαθεο ζε
αμνλα p-V;
Δμεγεζηε κε έλα πνηνηηθν δηαγξακκα
30) Δλα ηδαληθν αεξην κεηαβαίλεη από ηε θαηάζηαζε Α ζηελ θαηάζηαζε Β κε ζηαζεξε πηεζε ,θαη
παξαγεη εξγν 500J ,ππνινγηζηε ηε ζεξκνηεηα πνπ αληαιιαμε κε ην πεξηβαιινλ θαη ηε κεηαβνιε
ηεο εζσηεξηθεο ηνπ ελεξγεηαο .δηλεηαη γ=5/3

31) Ηδαληθν αεξην κεηαβαηλεη
1) απν θαηαζηαζε Α(p,V) ηζνβαξσο ζε θαηαζηαζε B(p,2V)
2) απν θαηαζηαζε Γ(p/3, 3V) ηζνβαξσο ζε θαηαζηαζε E(p/3,6V)
λα ππνινγηζεηε ηνπο ινγνπο ησλ εξγσλ WΑΒ/WΓΔ , ησλ ζεξκνηεησλ QΑΒ/QΓΔ ,ησλ κεηαβνισλ ησλ
εζσηεξηθσλ ελεξγεησλ ΓUΑΒ/ΓUΓΔ
32) Γηα κηα αδηαβαηηθή ζπκπίεζε ηδαληθνύ αεξίνπ από ηελ θαηάζηαζε Α (Vo,Τν) ζηελ θαηάζηαζε
Β(Vo/8, 4Τν) ππνινγίζηε ην έξγν αλ δίλεηαη όηη poVo=300J

