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Οκομαηεπώκσμο:_________________________ 

Βαζμός:_______________ 

  Πμηεξ από ηηξ επόμεκεξ πνμηάζεηξ είκαη ζςζηέξ θαη πμηεξ ιακζαζμέκεξ: 

 1.1.1.Ιδακηθό αέρηο βρίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζερμοδσκαμηθής ηζορροπίας όηακ:  

a. Μόκμ ε πίεζε έπεη ηεκ ίδηα ζηαζενή ηημή ζε όιε ηεκ έθηαζε ημο αενίμο.  
b. Τμ αένημ βνίζθεηαη ζε παμειή πίεζε θαη ζενμμθναζία 20 0C.  
c. Η πίεζε, ε ζενμμθναζία θαη ε ποθκόηεηα έπμοκ ηεκ ίδηα ζηαζενή ηημή ζε όιε ηεκ έθηαζε 

ημο αενίμο.  
d. Τμ αένημ βνίζθεηαη ζε θακμκηθέξ ζοκζήθεξ πίεζεξ θαη ζενμμθναζίαξ. 

 1.1.2. Μηα δηεργαζία εκός ηδακηθού αερίοσ ταραθηερίδεηαη ως ακηηζηρεπηή όηακ:  

a. Πναγμαημπμηείηαη αοζόνμεηα πςνίξ ελςηενηθή επέμβαζε.  
b. Πναγμαημπμηείηαη ζηγά − ζηγά.  
c. Τμ αένημ βνίζθεηαη ζοκεπώξ ζε θαηάζηαζε ζενμμδοκαμηθήξ ηζμννμπίαξ θαη δεκ οπάνπμοκ 

ηνηβέξ θαηά ηε μεηαβμιή ημο.  
d. Μπμνμύμε κα επακαθένμομε ημ αένημ ζηεκ ανπηθή ημο θαηάζηαζε με μπμημδήπμηε ηνόπμ.   

  1.1.3. Το έργο ποσ εθηειεί έκα ηδακηθό αέρηο ζε μηα ακηηζηρεπηή δηεργαζία είκαη:  

a. Ακελάνηεημ ηεξ δηαδνμμήξ ηεξ δηενγαζίαξ.  
b. Θεηηθό όηακ απμννμθάηαη από ημ αένημ θαη ανκεηηθό όηακ πανάγεηαη από αοηό.   
c. Ίζμ με P (Vηει−Vανπ) ζε θάζε ακηηζηνεπηή δηενγαζία.  
d. Ίζμ με ημ μεδέκ ζηεκ ηζόπςνε δηενγαζία.  
e. Ίζμ με ημ εμβαδόκ πμο πενηθιείεηαη μεηαλύ ηεξ γναθηθήξ πανάζηαζεξ θαη ημο μνηδόκηημ  

άλμκα ζε θάζε δηάγναμμα ζενμμδοκαμηθώκ ζοκηεηαγμέκςκ. (P-T,P-V,V-T) 
 

 Γπηιέληε ηεκ ζςζηή απάκηεζε αηηημιμγώκηαξ ηεκ επηιμγή ζαξ με ιμγηθά επηπεηνήμαηα: 
 

1.2.1. Ιδακηθό αένημ βνίζθεηαη ανπηθά ζε ζοκζήθεξ P1= 200 N/m2 θαη V1= 4m3 θαη 

εθημκώκεηαη ηζόζενμα μέπνη δηπιάζημ όγθμ.  

Τμ ένγμ πμο πανάγεηαη είκαη:  

                        α. 0                 β. 800ln2 J                   γ. 400ln2 J 

1.2.2. Ιδακηθό αένημ όγθμο V = 2 m3 ρύπεηαη ηζόπςνα από πίεζε P1 = 400 N/m2 ζε P2 = 200 

N/m2.  

Η μεηαβμιή ηεξ εζςηενηθήξ ημο εκένγεηαξ είκαη:  

α. 600J                     β. −600J                      γ. 400J 
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Μηα πμζόηεηα ηδακηθμύ αενίμο βνίζθεηαη ζηεκ θαηάζηαζε ζενμμδοκαμηθήξ ηζμννμπίαξ Α με 

δεδμμέκα PΑ = 4 105 Ν/m2 , VΑ = 2 10-3 m3 , TΑ = 200 K . Τμ αένημ οπμβάιιεηε ζηηξ 

παναθάης δηαδμπηθέξ ακηηζηνεπηέξ μεηαβμιέξ : 

Α->Β :ηζμβανήξ εθηόκςζε μέπνη μ όγθμξ κα γίκεη VΒ = 4. 10-3 m3 

Β->Γ :ηζόζενμε εθηόκςζε μέπνη μ όγθμξ κα γίκεη VΓ = 8. 10-3 m3 

Γ->Δ :ηζόπςνε ρύλε μέπνη ε πίεζε κα γίκεη PΔ = 105 Ν/m2  

Δ->Γ :ηζόζενμε ζομπίεζε μέπνη μ όγθμξ κα γίκεη VΓ = 2 10-3 m3 

a. Να απμδείλεηε όηη ε μεηαβμιή είκαη θοθιηθή ( οπόδεηλε δείλε όηη ε θαηάζηαζε Γ ζομπίπηεη 

με ηεκ Α) 

b. Να ζπεδηάζεηε ηα πμζμηηθά δηαγνάμμαηα P-V , P-T, V-T 

c. Να οπμιμγίζεηε ημ ένγμ ζε θάζε μεηαβμιή, θαζώξ θαη ημ ζοκμιηθό ένγμ. 

d. Να οπμιμγηζηεί ημ πειίθμ ηςκ εζςηενηθώκ εκενγεηώκ ζηηξ θαηαζηάζεηξ Α, Β ( 
  

  
 ) 

 

 

 

Καιή επηηοπία! 

Πνόβιερε ηεκ επίδμζε ζμο:________


