
 

Μηπάιεξ Ε. Καναδεμεηνημο, Msc Φοζηθόξ                                | http://perifysikhs.wordpress.com 
 

1 

Σηιπ εοωηήζειπ 1.1. – 1.4 επιλένηε ηημ ζωζηή απάμηηζη (4 Χ 5 = 20 μξμάδεπ) 

 Η εζςηενηθή εκένγεηα μνηζμέκεξ πμζόηεηαξ n moles ηδακηθμύ αενίμο οπμιμγίδεηαη από ηε 

ζπέζε. 

α) TkU .
2

3
         β) TkNU ..

3

2
        γ) TRnU ..

3

2
          δ) TkNU ..

2

3
    

( k= ζηαζενά ημο Boltzmann  N= πιήζμξ μμνίςκ T=απόιοημξ ζενμμθναζία) 

 

 Σε πμηα από ηηξ παναθάης ακηηζηνεπηέξ μεηαβμιέξ μνηζμέκεξ  ηδακηθμύ αενίμο, ημ αένημ 

απμδίδεη ζενμόηεηα ζημ πενηβάιιμκ. 

a. Ιζόζενμε εθηόκςζε. 

b. Ιζόπςνε ζένμακζε 

c. Ιζμβανήξ ζομπίεζε 

d. Αδηαβαηηθή εθηόκςζε. 

 

 Αδηαβαηηθή ακηηζηνεπηή μεηαβμιή είκαη : 

a. Οπμηαδήπμηε μεηαβμιή πμο ημ αένημ δεκ ακηαιιάζζεη εκένγεηα μέζς ημο ένγμο ημο με ημ 

πενηβάιιμκ. 

b. Η ακηηζηνεπηή μεηαβμιή πμο ημ αένημ δεκ ακηαιιάζζεη ζενμόηεηα με ημ πενηβάιιμκ. 

c. Η μεηαβμιή πμο δεκ μεηαβάιιεηαη ε εζςηενηθή εκένγεηα ημο αενίμο. 

d. Οπμηαδήπμηε ακηηζηνεπηή μεηαβμιή πμο μεηαβάιιμκηαη  θαη μη ηνείξ ζενμμδοκαμηθέξ 

μεηαβιεηέξ : πίεζε, όγθμξ θαη ζενμμθναζία. 

 

 Σε πμηα από ηεξ παναθάης ακηηζηνεπηέξ μεηαβμιέξ εκόξ ηδακηθμύ αενίμο ε ποθκόηεηα θαη ε 

εκενγόξ ηαπύηεηα ηςκ μμνίςκ ημο  μεηώκεηαη: 

a. ζηεκ ηζμβανή εθηόκςζε 

b. ζηεκ ηζόπςνε ρύλε 

c. ζηεκ ηζόζενμε εθηόκςζε  

d. ζηεκ αδηαβαηηθή εθηόκςζε 

 

 Σηιπ παοακάηω εοωηήζειπ ζημειώζηε με (Σ) ηιπ ζωζηέπ και με (Λ) ηιπ λάθξπ: 

(5 Χ 1=5 μξμάδεπ) 

Ομξμαηεπώμρμξ:____________________________ 

Βαθμξλξγία:      
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a. Η αδηαβαηηθή ζένμακζε είκαη ηαοηόπνμκα  θαη εθηόκςζε ημο αενίμο. 

b. Η μεπακή Carnot  έπεη ηε μεγαιύηενε απόδμζε γηαηί μεηαηνέπεη ελ μιμθιήνμο ηε ζενμόηεηα 

ζε ςθέιημμ ένγμ. 

c. Σομθώκα με ημκ 2μ Θενμμδοκαμηθό Νόμμ μπμνεί κα θαηαζθεοαζηεί ζενμηθή μεπακή με 

ζοκηειεζηή απόδμζεξ e=1. 

d. Η γναμμμμμνηαθή ζενμόηεηα Cp εθθνάδεη ημ πμζό ζενμόηεηαξ πμο απαηηείηαη γηα κα 

ακορςζεί, οπό ζηαζενή πίεζε, ε ζενμμθναζία 1 mol ηδακηθμύ αενίμο θαηά 1 Κ. 

e. Σε μηα αδηαβαηηθή εθηόκςζε μνηζμέκεξ πμζόηεηαξ ηδακηθμύ αενίμο αολάκεηαη ε μέζε 

μεηαθμνηθή θηκεηηθή εκένγεηα ( ̅)ηςκ μμνίςκ ημο. 

 

Γηα έκα ηδακηθό μμκμαημμηθό αένημ δίκμκηαη μη εηδηθέξ γναμμμμμνηαθέξ ζενμόηεηεξ    
 

 
  θαη 

   
 

 
 , όπμο βέβαηα R ε παγθόζμηα ζηαζενά ηςκ ηδακηθώκ αενίςκ. 

a. Να απμδείλεηε όηη μη παναπάκς πμζόηεηεξ ζοκδέμκηαη μεηαλύ ημοξ με ηεκ ζπέζε          . 

b. Να δείλεηε όηη γηα θάζε μεηαβμιή μνηζμέκεξ πμζόηεηαξ ηδακηθμύ αενίμο ε μεηαβμιή ηεξ 

εζςηενηθήξ εκένγεηαξ δίκεηαη από ηεκ ζπέζε           . 

5 + 5 = 10 μξμάδεπ 

Σημ δηπιακό δηάγναμμα πανηζηάκμκηαη 3 μεηαβμιέξ εκόξ 

ηδακηθμύ αενίμο. Πμηεξ από ηηξ παναθάης ζπέζεηξ είκαη ζςζηέξ θαη 

πμηεξ ιακζαζμέκεξ. 

 Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ. 

 

a. W1 > W2 > W3 

b. ΔU1 = ΔU2 = ΔU3 

c. Q1 < Q2 < Q3 

d. Q2 = W2 

e. W3 = ΔU3                                                                 2 + 3 = 5 μξμάδεπ 

Μηα μεπακή Carnot ιεηημονγεί ακάμεζα ζε ζενμμθναζίεξ Τ1 θαη Τ2 με Τ1 > Τ2. Ακ δηπιαζηάζμομε 

ηαοηόπνμκα ηηξ ζενμμθναζίεξ Τ1 θαη Τ2 ηόηε ε απόδμζε ηεξ μεπακήξ: 

a. Θα δηπιαζηαζηεί 

b. Θα οπμδηπιαζηαζηεί 

c. Θα παναμείκεη ζηαζενή 

Να επηιέλεηε ηεκ ζςζηή απάκηεζε θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ.      

2+3 = 5 μξμάδεπ 
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Σε αένημ ζηαζενμύ όγθμο πνμζθένεηαη ζενμόηεηα  Q = 100J. Γηα ηεκ παναπάκς μεηαβμιή ημο 

αενίμο ηζπύεη όηη: 

                 a. W = 100 J                   b. ΔU = 100 J                 c. W = 50 J θαη ΔU = 50 J 

Να επηιέλεηε ηεκ ζςζηή απάκηεζε θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ                 2+3=5 μξμάδεπ 

Μηα ζενμηθή μεπακή ιεηημονγεί ακάμεζα ζε δύμ δελαμεκέξ ζενμόηεηαξ μη μπμίεξ έπμοκ ζενμμθναζίεξ 

Τh = 400 K θαη ΤC = 300 K ακηίζημηπα. Σε θάζε θύθιμ ιεηημονγίαξ ηεξ ε μεπακή απμννμθά από ηεκ 

ζενμή δελαμεκή ζενμόηεηα 400 J θαη απμβάιιεη ζηεκ ροπνή δελαμεκή ζενμόηεηα 320 J.  

a. Να οπμιμγίζεηε ημκ ζοκηειεζηή απόδμζεξ ηεξ ζενμηθήξ μεπακήξ. 

b. Να οπμιμγίζεηε ημ ςθέιημμ ένγμ ηεξ ζενμηθήξ μεπακήξ ζε θάζε θύθιμ ιεηημονγίαξ ηεξ. 

c. Να οπμιμγίζεηε ημκ ζοκηειεζηή απόδμζεξ μηαξ μεπακήξ Carnot πμο ζα ιεηημονγεί ακάμεζα 

ζηηξ παναπάκς ζενμμθναζίεξ. 

d. Πμηα ε ηημή ημο ςθέιημμο ένγμο ζηεκ πενίπηςζε ημο παναπάκς ενςηήμαημξ (c); 

e. Ακ γηα θάπμημ ιόγμ οπμιμγίδαηε ημκ ζοκηειεζηή απόδμζεξ ηεξ παναπάκς μεπακήξ κα έπεη 

ηημή e = 1.5 πμημκ βαζηθό κόμμ ηεξ Φοζηθήξ ζα είπαηε παναβηάζεη; Δηαηοπώζηε ημκ κόμμ αοηό; 

5 Χ 5 = 25 μξμάδεπ 

 

Ονηζμέκε πμζόηεηα ηδακηθμύ αενίμο θαηαιαμβάκεη όγθμ V1 = 8 m3 ζε πίεζε P1 = 2 · 105 N/m2 θαη 

ζενμμθναζία Τ1 = 300 Κ. Τμ αένημ εθηειεί ηηξ αθόιμοζεξ δηαδμπηθέξ ακηηζηνεπηέξ μεηαβμιέξ: 

 Σομπηέδεηαη με ζηαζενή ζενμμθναζία, μέπνη κα απμθηήζεη όγθμ V2 = 4 m3. 

 Θενμαίκεηαη με ζηαζενή πίεζε, μέπνη κα απμθηήζεη ημκ ανπηθό ημο όγθμ V1. 

 Ψύπεηαη με ζηαζενό όγθμ, μέπνη κα απμθηήζεη ηεκ ανπηθή ημο ζενμμθναζία Τ1 . 

 

a. Να οπμιμγίζεηε ηηξ ηημέξ ηεξ πίεζεξ, ημο όγθμο θαη ηεξ απόιοηεξ ζενμμθναζίαξ ζημ ηέιμξ ηεξ 

θάζε μεηαβμιήξ. 

b. Να ζπεδηάζεηε ηεκ θοθιηθή μεηαβμιή ζε πμζμηηθό δηάγναμμα πίεζεξ (P) – όγθμο (V). 

c. Να οπμιμγίζεηε ημ πμζό ηεξ ζενμόηεηαξ, ημ παναγόμεκμ από ημ αένημ ένγμ θαη ηεκ μεηαβμιή 

ηεξ εζςηενηθήξ εκένγεηαξ ημο αενίμο γηα θάζε επημένμοξ μεηαβμιή θαζώξ θαη γηα ηεκ θοθιηθή 

μεηαβμιή. 

d. Να οπμιμγίζεηε ηεκ απόδμζε  ζενμηθήξ μεπακήξ πμο ιεηημονγεί με ημκ παναπάκς θύθιμ 

Δίκμκηαη:    
 

 
  ,     

 

 
  , ln2=0,7 , ln (1/2) = -0,7                           7+5+8+5 = 25 μξμάδεπ  

 


