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Διαγώνισμα στη Θερμοδυναμική 

  

ΘΕΜΑ Α΄ 

(Για τις ερωτήσεις Α.1 έως και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση.) 
 
Α.1 Στην ισόχωρη θέρμανση ενός ιδανικού αερίου : 
α) Η πίεση αυξάνεται αντιστρόφως ανάλογα με τη θερμοκρασία. 
β) Η προσφερόμενη στο αέριο θερμότητα δαπανάται για παραγωγή μηχανικού 
έργου. 
γ) Η προσφερόμενη στο αέριο θερμότητα δαπανάται για παραγωγή μηχανικού 
έργου και αύξηση της εσωτερικής ενέργειας. 
δ) Όλη η προσφερόμενη στο αέριο θερμότητα δαπανάται για αύξηση της 
εσωτερικής ενέργειας. 
 
Α.2 Στην ισόθερμη εκτόνωση ενός ιδανικού αερίου: 
α) Έχουμε παραγωγή μηχανικού έργου από το αέριο, άρα τελική μείωση της 
εσωτερικής ενέργειας του αερίου. 
β) Έχουμε προσφορά θερμότητας από το περιβάλλον στο αέριο ίσης  με το 
έργο που παράγει το αέριο. Εξαιτίας αυτής της προσφοράς θερμότητας έχουμε 
αύξηση της θερμοκρασίας του αερίου. 
γ)  Όλη η προσφερόμενη στο αέριο θερμότητα αναπληρώνει την ενέργεια που 
χάνεται μέσω του έργου του αερίου, με αποτέλεσμα η εσωτερική ενέργεια του 
αερίου να παραμένει σταθερή. 
δ Αφού η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή δεν μπορεί να έχουμε 
προσφορά θερμότητας στο αέριο γιατί κάτι τέτοιο θα σήμανε θέρμανση του 
αερίου. 
 
Α.3 Αδιαβατική αντιστρεπτή μεταβολή είναι : 
α) Οποιαδήποτε μεταβολή που το αέριο δεν ανταλλάσσει ενέργεια μέσω του 
έργου του με το περιβάλλον. 
β) Η αντιστρεπτή μεταβολή που το αέριο δεν ανταλλάσσει θερμότητα με το 
περιβάλλον. 
δ) Η μεταβολή που δεν μεταβάλλεται η εσωτερική ενέργεια του αερίου. 
ε)  Οποιαδήποτε αντιστρεπτή μεταβολή που μεταβάλλονται  και οι τρείς 
θερμοδυναμικές μεταβλητές : πίεση, όγκος και θερμοκρασία. 
 
Α.4 Στη ισοβαρή μεταβολή  n moles ενός ιδανικού αερίου η μεταβολή της 
εσωτερικής ενέργειας ΔU : 
α) Δίδεται από τη σχέση ΔU=n.Cp.ΔΤ  όπου Cp  η ειδική γραμμομοριακή 
θερμότητα για σταθερή πίεση. 
β) Δίδεται από τη σχέση ΔU=n.Cv.ΔΤ  όπου Cv  η ειδική γραμμομοριακή 
θερμότητα για σταθερό όγκο.  



 

Βασίλειος Τσούνης   www.btsounis.gr    mail@btsounis.gr | 
 

2 
 

γ) Ισούται με την ενέργεια που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον  μέσω 
του έργου του. 
δ) Ισούται με την θερμότητα που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον. 
 
Α.5 Σε ποια από τις παρακάτω αντιστρεπτές μεταβολές ορισμένης ποσότητας 
ιδανικού αερίου , έχουμε ταυτόχρονα προσφορά θερμότητας στο αέριο και 
παραγωγή μηχανικού έργου 
α) Ισόχωρη θέρμανση   β) Αδιαβατική εκτόνωση. 
γ) Ισοβαρή εκτόνωση  δ)  Ισόθερμη συμπίεση.  
 

ΘΕΜΑ Β΄ 

Β.1  Ένα ιδανικό αέριο με 
5

γ=
3

 είναι σε μια κατάσταση Α και θερμαίνεται 

ισόχωρα μέχρι μια κατάσταση Β στην οποία αποκτά διπλάσια απόλυτη 
θερμοκρασία. Στη συνέχεια εκτονώνεται ισοβαρώς μέχρι διπλασιασμού του 
όγκου του (κατάσταση Γ) . Αν για την ισόχωρη θέρμανση απαιτείται 
θερμότητα ABQ = 300J , στην ισοβαρή εκτόνωση BΓ απαιτείται θερμότητα: 

α) BΓQ = 450J    β) BΓQ = 600J    γ) BΓQ = 1000J  
Επιλέξτε με δικαιολόγηση  την σωστή πρόταση.  
 
 

Β.2 Ένα ιδανικό αέριο είναι σε μια κατάσταση Α  έχοντας πυκνότητα 
Αρ = ρ  

και εκτονώνεται ισοβαρώς μέχρι μια κατάσταση Β , όπου η πυκνότητα γίνεται 

Β

ρ
ρ =

4
. Στη συνέχεια το αέριο εκτονώνεται ισόθερμα μέχρι μια κατάσταση Γ 

αποκτώντας πυκνότητα 
Γ

ρ
ρ =

8
. Αν το αέριο στην ισοβαρή μεταβολή 

παρήγαγε έργο ABW = 300J  , στην ισόθερμη μεταβολή παρήγαγε έργο 

α) 
ΒΓW = 150J    β)

ΒΓW = 280J   γ)
ΒΓW = 450J  

Δίνεται 2n 0,7≅ℓ   
Επιλέξτε με δικαιολόγηση  την σωστή πρόταση.  
 
B.3 Ιδανικό αέριο είναι σε μια κατάσταση Α έχοντας θερμοκρασία 1Τ  . Το 
αέριο αρχικά εκτονώνεται αδιαβατικά μέχρι μια κατάσταση Β παράγοντας 
έργο ABW .  Στη συνέχεια θερμαίνεται ισόχωρα μέχρι μια κατάσταση  Γ 

απορροφώντας θερμότητα BΓQ .  Αν AB BΓW = Q η θερμοκρασία 2Τ   της 
κατάστασης Γ είναι: 
α) 2 1Τ = 2Τ     β) 2 1Τ = 1,5Τ    γ) 2 1Τ =Τ   
Επιλέξτε με δικαιολόγηση  την σωστή πρόταση.  
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ΘΕΜΑ Γ΄ 

Ένα κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο έχει εμβαδόν βάσης -4 2Α= 25.10 m , 

περιέχει n = 0,144mol  ιδανικού αερίου με 
5

γ=
3

 και κλείνεται 

με έμβολο που πάνω του υπάρχουν κάποια "βάρη" συνολικής 
μάζας m= 5Kg  . Αρχικά το έμβολο ισορροπεί και όταν 
αρχίζουμε να θερμαίνουμε το δοχείο προσφέροντας θερμότητα 
με ρυθμό 1,5Joule / s , το έμβολο αρχίζει να ανεβαίνει πολύ 
αργά με σταθερή ταχύτητα. Κατά την διάρκεια του φαινομένου 

η ατμοσφαιρική πίεση είναι σταθερή με τιμή 5 2
atp = 10 N / m .  

α) Εξηγείστε ότι η μεταβολή είναι ισοβαρής υπολογίζοντας την πίεση του 
αερίου. 
β) Να βρείτε την εξίσωση V = f(T)  που δίνει τον όγκο του αερίου σε 
συνάρτηση με την απόλυτη θερμοκρασία του. 
γ) Υπολογίστε την ταχύτητα με την οποία ανυψώνεται το έμβολο.  
δ) Να βρείτε πόσο αυξήθηκε η θερμοκρασία του αερίου ύστερα από χρόνο 
ενός λεπτού. 

Δίνονται -2g = 10ms  και 
25 Joule

R =
3 mol.K

 . 

 

ΘΕΜΑ Δ΄ 

Μια επίπεδη συλλεκτική επιφάνεια θερμότητας δέχεται την ηλιακή 

ακτινοβολία και απορροφά θερμότητα 
2

Joule
1000

sec.m
. Η θερμότητα αυτή 

χρησιμοποιείται για την θέρμανση του νερού ενός λέβητα που η θερμοκρασία 
του διατηρείται στους o107 C . Ο ατμός του νερού τροφοδοτεί μια μηχανή 
Carnot  της οποίας η δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας  διατηρείται στους 

o31 C . Η μηχανή αυτή δίνει ωφέλιμη ισχύ 
ωφ

P = 1KW .  

α) Να υπολογίστε την απόδοση της θερμικής αυτής μηχανής. 
β) Να βρείτε πόση θερμότητα προσφέρεται σε 1min  στη μηχανή. 
γ) Ποιό είναι το εμβαδόν της συλλεκτικής επιφάνειας; 
δ)Αν σε ένα κύκλο της μηχανής αποβάλλεται στη δεξαμενή χαμηλής 
θερμοκρασίας  ποσόν θερμότητας cQ = 200Joule  να βρείτε τη συχνότητα 

λειτουργίας της μηχανής. 
Δεχθείτε ότι όλη η θερμότητα που συλλέγεται από την επιφάνεια αποτελεί την 
θερμότητα της δεξαμενής υψηλής θερμοκρασίας. 
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