
 

1) Το άθροισµα των κινητικών ενεργειών των µορίων µιας ποσότητας ιδανικού αερίου ονοµά-

ζεται 

i) Θερµοκρασία 

ii) Θερµότητα 

iii) Έργο 

iv) εσωτερική ενέργεια 
Μονάδες  6 

2) Ποια από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστή; 

i) Στην ισόθερµη εκτόνωση αερίου ένα µέρος της θερµότητας που απορροφά το αέριο µε-

τατρέπεται σε έργο. 

ii) Στην ισοβαρή εκτόνωση, το έργο του αερίου είναι ίσο µε το ποσό θερµότητας που α-

πορροφά το αέριο. 

iii) Στην ισόχωρη θέρµανση, η θερµότητα που απορροφά το αέριο είναι ίση µε τη µεταβολή 

στην εσωτερική του ενέργεια. 

iv) Στην αδιαβατική εκτόνωση το έργο του αερίου είναι ίσο µε τη µεταβολή της εσωτερι-

κής του ενέργειας. 
Μονάδες  6 

3) Ποια από τις επόµενες προτάσεις  που αφορούν στο έργο ενός αερίου είναι σωστή: 

i) Ένα αέριο παράγει έργο µόνο όταν υποβάλλεται σε αντιστρεπτή µεταβολή. 

ii) Αν ο όγκος του αερίου δε µεταβάλλεται, το έργο του αερίου είναι µηδέν. 

iii) Σε κάθε µεταβολή, αντιστρεπτή ή όχι, το έργο ενός αερίου µπορεί να υπολογιστεί από 

το διάγραµµα p-V. 

iv) Ο υπολογισµός του έργου του αερίου από το διάγραµµα p-V είναι δυνατός µόνο στην 

περίπτωση της µη αντιστρεπτής µεταβολής. 
Μονάδες  6 

4) Ένα αέριο διαγράφει τις µεταβολές που παριστάνονται στο διπλανό 

διάγραµµα. ∆ίνεται ότι ΤΑ=ΤΓ. 

i) Η µεταβολή ΑΒ ονοµάζεται ………………………………  

ii) Στη διάρκειά της η εσωτερική ενέργεια …………………... 

(αυξάνεται, µειώνεται, παραµένει σταθερή). 

iii) Για  τη µεταβολή ΒΓ, όπου Q=0, ισχύει ο νόµος του ........... µε 

αντίστοιχη µαθηµατική εξίσωση ........................., ενώ µεταξύ 

όγκου και απόλυτης θερµοκρασίας ισχύει η σχέση:.......................... 

iv) Το αέριο αποβάλει ενέργεια µέσω έργου κατά τη µεταβολή .........................  και υπολο-

γίζεται από την εξίσωση ...................................  

v) Αν το αέριο πήγαινε από την αρχική κατάσταση Α στην τελική Γ ισόθερµα: 

α) Από ποια µαθηµατική εξίσωση  υπολογίζεται το έργο; 

β) Πότε παράγεται περισσότερο έργο κατά την διάρκεια της αδιαβατικής ΒΓ ή κατά 

την ισόθερµη ΑΓ;  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες  2+2+(2+2+3)+(1+2)+(2+4)=20 

5) Ένα αέριο απορροφά θερµότητα 300J, χωρίς να παράγει έργο (αντιστρεπτή µεταβολή ΑΒ) 

και κατόπιν αποβάλλει θερµότητα 200J, ισοβαρώς ( αντιστρεπτή µεταβολή ΒΓ). 

i) Να παραστήσετε ποιοτικά τις µεταβολές αυτές σε διάγραµµα Ρ-V. 
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ii) Σε ποια κατάσταση το αέριο έχει µεγαλύτερη εσωτερική ενέργεια:  

  α)  Στην Α,  β) Στην Β,  γ) στην Γ. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες  8+4=12 

6) Μια ποσότητα αερίου βρίσκεται στην κατάσταση Α σε πίεση 

pΑ=3K10
5
Ν/m

2
 και όγκο VΑ=10L. Το αέριο µπορεί να µεταβεί σε κα-

τάσταση Γ µε πίεση pΓ=10
5
Ν/m

2
 µε δύο τρόπους:  

α)  µε ισόθερµη εκτόνωση ΑΓ.   

β) αρχικά µε ισοβαρή θέρµανση ΑΒ αποκτώντας όγκο 14L, ενώ στη 

συνέχεια µε αδιαβατική εκτόνωση ΒΓ.   

Στο διπλανό σχήµα βλέπετε τις παραπάνω µεταβολές.   

  Αν για το αέριο γ=1,4 ενώ ;n3d1 να βρεθούν: 

i) Το έργο που παράγει το αέριο στη διάρκεια της ισόθερµης εκτόνωσης. 

ii) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας στη διάρκεια της αδιαβατικής εκτόνωσης. 

iii) Το έργο, η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας και η θερµότητα που απορροφά το αέριο 

στη διάρκεια της ισοβαρούς θέρµανσης. 
Μονάδες  10+15+(5+10+10)=50 
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