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ΘΕΜΑ 1

1) Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:

i)
Σε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου η παράσταση T

pV
 παραμένει σταθερή.

ii) Η καταστατική εξίσωση ισχύει μόνο στα μονοατομικά αέρια.
iii)Η πίεση ενός αερίου είναι ανάλογη με τη μέση ταχύτητα των μορίων του.
iv) Η πίεση που ασκεί ένα αέριο σε δοχείο, είναι ανάλογη με την πυκνότητα του αερίου. 
v) Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ιδανικού αερίου εξαρτάται μόνο από την αρχική 

και τελική κατάσταση.

2) Σε ένα δοχείο περιέχεται ένα ισομοριακό μίγμα Η2 και Ν2. Τα μόρια τίνος αερίου:

i) Έχουν μεγαλύτερη μέση κινητική ενέργεια;
ii) Ασκούν μεγαλύτερη πίεση;
iii)Έχουν μεγαλύτερη ενεργό ταχύτητα;

Να δικαιολογήσετε αναλυτικά τις απαντήσεις σας, γράφοντας και τις απαραίτητες 
μαθηματικές εξισώσεις που να στηρίζουν τις θέσεις σας.
Δίνεται ότι η γραμμομοριακή μάζα του Η2 είναι μικρότερη από την αντίστοιχη του Ν2.

3) Δίνονται οι μεταβολές ΑΒ και ΒΓ ενός ιδανικού αερίου, 
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Β=ΤΓ.
i) Πώς ονομάζονται οι μεταβολές αυτές.
ii) Αν ΤΑ=250Κ, να υπολογίσετε τη θερμοκρασία και τον 

όγκο του αερίου στην κατάσταση Γ.
iii)Να παραστήσετε τις μεταβολές σε άξονες p-Τ και V-Τ.
iv) Αν η ενεργός ταχύτητα των μορίων στην κατάσταση Α 

είναι 400m/s, να υπολογίσετε την ενεργό ταχύτητα για την 
κατάσταση Β.

4) Ένα αέριο βρίσκεται σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο, βάρους w= 300Ν 
και εμβαδού Α=20cm2, όπως στο διπλανό σχήμα. Αν η ατμοσφαιρική πίεση 
είναι pατμ=1∙105Ν/m2 να υπολογίσετε την πίεση του αερίου.

 
 
 

 
 

ΘΕΜΑ 2
Η κυκλική μεταβολή μιας ποσότητας ιδανικού αερίου μιας θερμικής μηχανής αποτελείται από 
τις εξής μεταβολές: 
ΑΒ: ισόχωρη θέρμανση μέχρι να τριπλασιαστεί η πίεση του 
ΒΓ: ισοβαρή εκτόνωση μέχρι να τριπλασιαστεί ο όγκος του 
ΓΔ: ισόχωρη ψύξη μέχρι την αρχική πίεση 
ΔΑ: ισοβαρή συμπίεση μέχρι την αρχική κατάσταση 
Να βρείτε: 



α) το λόγο |QΒΓ|/|QΓΔ|
β) να σχεδιάσετε το διάγραμμα p-v
γ) να βρείτε το έργο της κυκλικής μεταβολής

 
 

ΘΕΜΑ 3
Ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται στην κατάσταση Α(p0, V0, T0) και εκτελεί την κυκλική 
μεταβολή ΑΒΓΑ. Κατά τη μεταβολή ΑΒ το αέριο τριπλασιάζει την πίεσή του με τέτοιο τρόπο, 
ώστε ο λόγος p/V να παραμένει σταθερός. Στη συνέχεια με μια ισόχωρη μεταβολή επιστρέφει 
στην αρχική του πίεση και τέλος με μια ισοβαρή συμπίεση επιστρέφει στην αρχική του 
κατάσταση Α παράγοντας έργο WΓΑ=-800J. 
(α) Να γίνει η γραφική παράσταση της παραπάνω κυκλικής μεταβολής σε διάγραμμα p-V 
(β) Να βρεθούν όλα τα W , ΔU , Q


