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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………. 
 
ΘΕΜΑ Α 
Α.1. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις γράφοντας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα τη 
λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 
α. Η θερμοκρασία 0 Κ αντιστοιχεί σε 273οC. 
β Στις τεχνικές εφαρμογές χρησιμοποιούμε θετικό πρόσημο για τη θερμότητα που δέχεται ένα 
ρευστό. 
γ Σε μια ισόθλιπτη μεταβολή η θερμότητα που συναλλάσσει το σύστημα με το περιβάλλον του είναι 
ίση με τη μεταβολή της ενθαλπίας του συστήματος. 
δ . Ο στραγγαλισμός αερίου είναι ισενθαλπική μεταβολή. 
ε. Το κενόμετρο μετρά μόνο πιέσεις που είναι μικρότερες της ατμοσφαιρικής.  
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Α.2.  Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης  Α με ένα από αυτά της στήλης Β του παρακάτω 
πίνακα, ένα από τα στοιχεία της στήλης Β δεν αντιστοιχίζεται μα κάποιο από αυτά της Α. 
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Ισοθερμοκρασιακή μεταβολή  α. V=σταθ. 

2. Ισόθλιπτη μεταβολή β. Q=0 

3. Ισόογκη μεταβολή γ. Q=W 

4. Αδιαβατική μεταβολή δ. T=σταθ. 

5. Κυκλική μεταβολή ε. P=σταθ. 

 στ. W=ΔU 
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ΘΕΜΑ Β 
 
Β.1. Να διατυπώσετε το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα για μια θερμική μηχανή και για μια 
ψυκτική μηχανή. 
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Β.2. Για ένα κύκλο Carnot: 
α. να σχεδιάσετε το διάγραμμα πίεσης – όγκου (p-V) (ΜΟΝΑΔΕΣ 2) 
β. να αναφέρετε το είδος των μεταβολών από τις οποίες αποτελείται (ΜΟΝΑΔΕΣ 4) 
γ. να αναφέρετε τη χρησιμότητά του (ΜΟΝΑΔΕΣ 4) 
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Β.3. Μια θερμοκρασία 303 Κ αντιστοιχεί σε: 
α. 86 oF  β. 96 oF  γ. 106 oF 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ.1. Τί είναι η αισθητή θερμότητα και τί η λανθάνουσα θερμότητα; 
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Γ.2. Ένας τοίχος έχει από τη μία πλευρά θερμοκρασία Τ1 και από την άλλη θερμοκρασία Τ2, όπου 
Τ1>Τ2. Ο τοίχος έχει μήκος 5m, ύψος 3m και πάχος 20cm. Είναι κατασκευασμένος από ομοιογενές 
υλικό ειδικής θερμικής αγωγιμότητας k=0,8 kcal/hmoC. Η παροχή θερμότητας είναι 1500kcal/h. Αν 
η θερμοκρασία Τ1 είναι 40oC , να υπολογιστεί η θερμοκρασία Τ2 σε βαθμούς Kelvin. 
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Γ.3. Σε ορισμένη ποσότητα τέλειου αερίου αφαιρούμε θερμότητα 1000J και παρατηρούμε ότι το 
αέριο ψύχεται με αποτέλεσμα τη μείωση της εσωτερικής του ενέργειας κατά 200J. Το έργο που 
ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον είναι ίσο με: 
α. -800J  β. 800J   γ. 1200J 
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 
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ΘΕΜΑ Δ 
 
Μια ποσότητα ιδανικού αερίου καταλαμβάνει όγκο VA=1m3, σε θερμοκρασία TA=500K και πίεση 
pA=4 . 105 Pa. Το αέριο εκτελεί την παρακάτω κυκλική μεταβολή: 
ΑΒ: ισοθερμοκρασιακή εκτόνωση μέχρι όγκου VΒ=4m3 
ΒΓ: ισόθλιπτη συμπίεση μέχρι όγκου VΓ=2m3  
ΓΔ: ισοθερμοκρασιακή συμπίεση μέχρι όγκου VΔ=1m3  
ΔΑ: ισόογκη θέρμανση στην αρχική κατάσταση Α. 
 
α. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 
 

 Α Β Γ Δ 
P 4 . 105 Pa    
V 1m3 4m3 2m3 1m3 
T 500K    
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β. Να κατασκευάσετε το αριθμημένο διάγραμμα πίεσης – όγκου (p-V) για την παραπάνω κυκλική 
μεταβολή. 
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γ. Ποιός είναι ο συντελεστής απόδοσης μιας μηχανής Carnot που λειτουργεί μεταξύ των ακραίων 
θερμοκρασιών  του παραπάνω κύκλου; 
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