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Σηηξ ενωηήζεηξ 1.1. – 1.4. επηιέληε ηεκ ζωζηή απάκηεζε (4 π 5=20 μμκάδεξ) 

 Ο πνώημξ ζενμμδοκαμηθόξ κόμμξ είκαη ηζμδύκαμμξ με: 

a. ηεκ ανπή δηαηήνεζεξ ηεξ εκένγεηαξ 

b. ηεκ ανπή δηαηήνεζεξ ημο θμνηίμο 

c. ηεκ ανπή δηαηήνεζεξ ηεξ μνμήξ 

d. ημκ ζεμειηώδε κόμμ ηεξ μεπακηθήξ 

 Καηά ηεκ ηζόζενµε ακηηζηνεπηή εθηόκωζε ηδακηθμύ αενίμο: 

a. ε εζωηενηθή ημο εκένγεηα μεηώκεηαη 

b. όιμ ημ πμζό ζενµόηεηαξ πμο απμννόθεζε ημ αένημ μεηαηνέπεηαη ζε μεπακηθό ένγμ 

c. ε πίεζή ημο αολάκεηαη 

d. ημ ένγμ πμο πανάγεη ημ αένημ είκαη ανκεηηθό. 

 Ε ζενμμθναζία μηαξ πμζόηεηαξ ηδακηθμύ αενίμο αολάκεηαη. Ε εζωηενηθή εκένγεηα ημο αενίμο:  

a. αολάκεηαη 

b. μεηώκεηαη 

c. δεκ επενεάδεηαη από ηεκ μεηαβμιή ηεξ ζενμμθναζίαξ 

d. πνεηάδμκηαη θαη άιια ζημηπεία γηα κα απακηήζμομε. 

 Σε μηα αδηαβαηηθή εθηόκωζε ηδακηθμύ αενίμο ε εζωηενηθή εκένγεηα ημο αενίμο: 

a. ειαηηώκεηαη 

b. αολάκεηαη 

c. είκαη ανκεηηθή 

d. παναμέκεη ζηαζενή 

 

Οκμμαηεπώκομμ:___________________________ 

Βαζμμιμγία:______________________________ 

Εμενμμεκία:______________________________  Διάρκεια 180 min 
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 Σημ παναθάηω δηάγναμμα P-V θαίκμκηαη δύμ μεηαβμιέξ εκόξ ηδακηθμύ αενίμο. Να 

χαρακηηρίζεηε ζωζηή ή λάθος θάζε πνόηαζε (5 χ 1 = 5 μομάδες):  

a. Ε μεηαβμιή ΑΒ είκαη ηζόπωνε. 

b. Ε μεηαβμιή ΑΓ είκαη ηζμβανήξ εθηόκωζε. 

c. Τμ ένγμ ζηε μεηαβμιή ΑΒ είκαη μεδέκ. 

d. Τμ ένγμ ζηε μεηαβμιή ΑΒ είκαη μεγαιύηενμ 

από ημ ένγμ ζηε μεηαβμιή ΑΓ. 

e. Τμ ένγμ ζηε μεηαβμιή ΑΒ είκαη ζεηηθό. 

Σημ δηπιακό δηάγναμμα θαίκεηαη ε μεηαβμιή εκόξ ηδακηθμύ αενίμο από ηεκ θαηάζηαζε Α ζηεκ 

θαηάζηαζε Β μέζω δύμ ακηηζηνεπηώκ μεηαβμιώκ πμο ζεμεηώκμκηαη 

(1) θαη (2) ζημ ζπήμα. Να ζογθνίκεηε: 

a. Τηξ μεηαβμιέξ εζωηενηθήξ εκένγεηαξ ΔU1 θαη ΔU2.  

b. Τα ένγα W1 θαη W2  

c. Τηξ ζενμόηεηεξ Q1 θαη Q2 

Να δικαιολογήζεηε ηις απαμηήζεις ζας.                                     3+3+3 = 9 μομάδες 

Τμ ίδημ αένημ εθηειεί δύμ ηζμβανείξ εθημκώζεηξ μεηαλύ ηωκ ίδηωκ ηζόζενμωκ Τ1, Τ2. Καηά ηεκ 

πνώηε εθηόκωζε ε πίεζε είκαη p1 θαη ημ ένγμ W1 εκώ θαηά ηεκ δεύηενε εθηόκωζε ημ ένγμ είκαη W2 

θαη ε πίεζε p2=2p1 . Γηα ηα ένγα W1 , W2 ηζπύεη 

a. W1=2W2 

b. W1=W2/2 

c. W1=W2/4 

d. W1=W2 

Να δικαιολογήζεηε ηημ απάμηηζη ζας.                                         3+4 = 7 μομάδες 

Έκα αένημ απμννμθά ζενµόηεηα 300J, πωνίξ κα πανάγεη ένγμ (ακηηζηνεπηή μεηαβμιή ΑΒ) 

θαη θαηόπηκ απμβάιιεη ζενµόηεηα 200J, ηζμβανώξ ( ακηηζηνεπηή μεηαβμιή ΒΓ).  
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a. Να παναζηήζεηε πμημηηθά ηηξ μεηαβμιέξ αοηέξ ζε δηάγναµμα Ρ-V. 

b. Σε πμηα θαηάζηαζε ημ αένημ έπεη μεγαιύηενε εζωηενηθή εκένγεηα: 

i)   Σηεκ Α, ii)  Σηεκ Β, iii) ζηεκ Γ. 

 Να δικαιολογήζεηε ηημ απάμηηζή ζας.                                      4+2+3 = 9 μομάδες 

Ονηζμέκε πμζόηεηα ηδακηθμύ αενίμο    
 

 
 mol, βνίζθεηαη ανπηθά ζε θαηάζηαζε ζενμμδοκαμηθήξ 

ηζμννμπίαξ Α, με όγθμ VA = 2·10-3 m3 θαη πίεζε PA = 105 N/m2 . Τμ αένημ οθίζηαηαη ηεκ ακηηζηνεπηή 

μεηαβμιή πμο πανηζηάκεηαη ζημ δηάγναμμα P-V, 

απμννμθώκηαξ ζενμόηεηα Q = 1200 J, μέπνη κα βνεζεί ζηεκ 

θαηάζηαζε Β με όγθμ VΒ = 2VA θαη πίεζε PΒ = 2PA . Να 

βνεζμύκ: 

a. Ε ζενμμθναζία TA ημο αενίμο ζηεκ θαηάζηαζε Α. 

b. Ε μεηαβμιή ηεξ εζωηενηθήξ εκένγεηαξ ΔUAB. 

c. Τμ ένγμ WAB πμο πανάγεηαη θαηά ηεκ μεηαβμιή Α->Β. 

 6+10+9 = 25 μομάδες 

Ονηζμέκε πμζόηεηα ηδακηθμύ αενίμο, ημ μπμίμ έπεη όγθμ V1 = 5 L οπό πίεζε P1 = 4 .10 5 Ν /m2, 

παζαίκεη ηηξ ελήξ ακηηζηνεπηέξ μεηαβμιέξ:  

 Γθημκώκεηαη ηζόζενμα μέπνη δηπιαζηαζμμύ ημο όγθμο ημο.  

 Σομπηέδεηαη ηζμβανώξ μέπνη κα απμθηήζεη ημκ ανπηθό ημο όγθμ.  

 Θενμαίκεηαη ηζόπωνα μέπνη ηεκ ανπηθή ημο θαηάζηαζε.  

Ε μεηαβμιή ηεξ εζωηενηθήξ εκένγεηαξ ημο αενίμο θαηά ηεκ ηζμβανή ζομπίεζε είκαη ΔU= - 1500J. 

Δεηείηαη:  

a. Να γίκεη ε γναθηθή πανάζηαζε ηεξ θοθιηθήξ μεηαβμιήξ ζε δηάγναμμα p-V  

b. Να βνεζεί γηα θαζεμία από ηνεηξ μεηαβμιέξ ημο θύθιμο ε εκένγεηα πμο ακηαιιάζζεη με ημ 

πενηβάιιμκ μέζω νμήξ ζενμόηεηαξ.  

c. Να οπμιμγηζηεί ημ ζοκμιηθό ένγμ ηεξ παναπάκω θοθιηθήξ μεηαβμιήξ. 

Δίκεηαη ln2=0,7                                                                                  5+15+10 = 25 μομάδες 


