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Ομξμαηεπώμρμξ:_________________________ 

Βαθμόπ:_______________ 

1.1  Πξιεπ από ηιπ επόμεμεπ ποξηάζειπ είμαι ζωζηέπ και πξιεπ λαμθαζμέμεπ: 

i) Η θαηαζηαηηθή ελίζςζε ηζπύεη μόκμ ακ ημ αένημ απμηειείηαη από έκα είδμξ μμνίςκ. 

ii) Τα αένηα γηα ηα μπμία ηζπύεη ε θαηαζηαηηθή ελίζςζε μκμμάδμκηαη ηδακηθά. 

iii) Οη εκενγέξ  ηαπύηεηεξ ηςκ μμνίςκ ημο μλογόκμο θαη ημο αδώημο είκαη ίζεξ, ακ ηα δύμ 

αένηα βνίζθμκηαη ζηεκ ίδηα ζενμμθναζία. 

iv) Αένημ ζομπηέδεηαη ηζόζενμα ζημ μηζό ημο ανπηθμύ ημο όγθμο. Η εκενγόξ ηαπύηεηα ηςκ 

μμνίςκ ημο οπμδηπιαζηάδεηαη. 

v) Η άηαθηε θίκεζε ηςκ μμνίςκ ημο αένα είκαη πημ «γνήγμνε» ημ θαιμθαίνη από όηη ημ 

πεημώκα.  

1.2 Έπμομε δύμ δμπεία Α θαη Β με όγθμοξ V θαη 2V ακηίζημηπα. Τμ Α δμπείμ πενηέπεη Ν 

μόνηα Ο2 θαη ημ Β  Ν μόνηα He, με ηεκ ίδηα μέζε θηκεηηθή εκένγεηα ελαηηίαξ ηεξ άηαθηεξ 

μεηαθμνηθήξ θίκεζήξ ημοξ. 

1.2.1. Γηα ηηξ ζενμμθναζίεξ ζηα δύμ δμπεία ηζπύεη: 

α) ΤΑ<ΤΒ ,   β)  ΤΑ=ΤΒ,    γ)  ΤΑ>ΤΒ 

1.2.2. Γηα ηηξ ακηίζημηπεξ πηέζεηξ ηζπύεη: 

α) pΑ<pΒ ,   β) pΑ= pΒ,    γ)  pΑ>pΒ 

1.2.3. Γηα ηηξ εκενγέξ ηαπύηεηεξ ηςκ μμνίςκ Ο2 θαη He ηζπύεη: 

α) οεκΟ2< οεκHe ,   β) οεκΟ2 = οεκHe,    γ)  οεκΟ2 > οεκHe  

Να δικαιξλξγήζεηε αμαλρηικά ηιπ απαμηήζειπ ζαπ, γοάθξμηαπ και ηιπ απαοαίηηηεπ 

μαθημαηικέπ ενιζώζειπ πξρ μα ζηηοίζξρμ ηιπ θέζειπ ζαπ. 

Δίκεηαη όηη ε γναμμμμμνηαθή μάδα ημο He είκαη μηθνόηενε από ηεκ ακηίζημηπε ημο Ο2. 
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Ιδακηθό αένημ βνίζθεηαη ζηεκ καηάζηαζη Α με ζενμμδοκαμηθέξ ζοκηεηαγμέκεξ PΑ,VΑ,  

ΤΑ = 300Κ θαη εθηειεί ηηξ αθόιμοζεξ δηαδμπηθέξ μεηαβμιέξ:  

ΑΒ: Ιζμβανή  μέπνη δηπιάζημ όγθμ.  

ΒΓ: Ιζόπςνε  μέπνη ηε μηζή πίεζε.  

ΓΔ: Ιζμβανή μέπνη ημκ ανπηθό όγθμ.  

ΔΑ: Ιζόπςνε μέπνη ηεκ ανπηθή θαηάζηαζε Α.  

α. Να απεηθμκηζηεί ε δηενγαζία ΑΒΓΔΑ ζε πμημηηθά δηαγνάμμαηα P-V, P-Τ θαη V-Τ.  

β. Να οπμιμγηζημύκ μη απόιοηεξ ζενμμθναζίεξ ημο αενίμο ζηηξ θαηαζηάζεηξ Β, Γ θαη Δ. 

γ. Να οπμιμγίζεηξ ημκ ιόγμ    
      

      
  

 

Καιή επηηοπία! 

Πνόβιερε ηεκ επίδμζε ζμο:________


