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Άσκηση 1 

Η πίεζε ζημκ ποζμέκα μηαξ ιίμκεξ είκαη 2,533 105 Pa θαη ε ζενμμθναζία 7 0C. Μία θοζαιίδα αένα 

ακεβαίκεη από ημκ ποζμέκα ηεξ ιίμκεξ ζηεκ επηθάκεηα ηεξ, όπμο ε ζενμμθναζία είκαη 27 0C θαη ε 

πίεζε 1,013 105 Pa. Να ζογθνίκεηαη ημοξ όγθμοξ ηεξ θοζαιίδαξ ζημκ ποζμέκα θαη ζηεκ επηθάκεηα ηεξ 

ιίμκεξ.  

Άσκηση 2 

 Φηάιε όγθμο 2,5 L , ε μπμία πενηέπεη 8,0 mol  αενίμο , ζα εθναγεί , ακ  ε πίεζή ημο λεπενάζεη ηηξ 

100 atm. Μέπνη πμηα  ζενμμθναζία  μπμνμύμε κα ζενμάκμομε ηεκ θηάιε πςνίξ αοηή κα εθναγεί ; 

Δίκεηαη R = 8,314 J/mol K , 1 atm = 1,013 x 105 Pa 

Άσκηση 3 

  Μία θηάιε πμο πνεζημμπμηείηαη γηα οπμβνύπηα θμιύμβεζε έπεη όγθμ 10 L. Η πίεζε ημο αένα ζηεκ 

θηάιε, πνηκ ηε γεμίζμομε είκαη 1 atm (  1,0x105 Pa ) θαη ε ζενμμθναζία ημο είκαη 17 0C. Όηακ 

γεμίζμομε ηεκ θηάιε με αένα , ε πίεζε γίκεηαη 2,0X107 Pa θαη ε ζενμμθναζία 47 0C. Να βνεζεί ε μάδα 

ημο αένα πμο πνμζζέζαμε, ακ ε “μέζε” ζπεηηθή μμνηαθή μάδα ημο αένα είκαη πενίπμο 29.   

Δίκεηαη R = 8,3 J/mol K 

Άσκηση 4 

   Σε δμπείμ ζηαζενμύ όγθμο οπάνπεη ζε πίεζε p δύζθμια ογνμπμημύμεκμ ηδακηθό αένημ ζενμμθναζίαξ 

7 0C. Ακμίγμκηαξ ηε ζηνόθηγγα ημο δμπείμο αθαηνμύμε 1/3 ηεξ μάδαξ ημο αενίμο. Καηόπηκ αθμύ 

θιείζμομε ηε ζηνόθηγγα ζενμαίκμομε ημ αένημ μέπνη κα γίκεη ε πίεζή ημο 2p. Μέπνη πμηα ζενμμθναζία 

ζενμάκαμε ημ αένημ ; 

Άσκηση 5 

  Δύμ δμπεία Α ,  Β  όγθςκ V θαη 3V , ακηηζημίπςξ , ζοκδέμκηαη με ζςιήκα αμειεηέμο όγθμο θαη 

πενηέπμοκ ηδακηθό αένημ ζενμμθναζίαξ 27 0C. Θενμαίκμομε ημ δμπείμ Α ζημοξ 127 0C. Πμηα πνέπεη 

κα είκαη ε ζενμμθναζία ημο άιιμο δμπείμο, ώζηε ε πίεζε ζημ ζύζηεμα κα παναμείκεη αμεηάβιεηε ;  

Άσκηση 6 

   Φηάιε πενηέπεη 20Φ10-3 Kg O2  οπό πίεζε 4,0Φ105 Pa θαη ζενμμθναζία 60 0C. Μεηά πανέιεοζε 

ανθεημύ πνόκμο , ιόγς δηαννμήξ Ο2 , ε μεκ πίεζε ειαηηώκεηαη  ζηα 3,0Φ105 Pa , ε δε ζενμμθναζία 

ζημοξ 40 0C. Η γναμμμμμνηαθή μάδα Ο2 = 32X10-3 Kg/mol θαη R = 8,314 J/mol K Να οπμιμγηζημύκ : 

(α) μ όγθμξ ηεξ θηάιεξ  θαη 

(β)  ε μάδα ημο Ο2 πμο δηέθογε. 

Άσκηση 7 

   Δύμ δμπεία ίζμο όγθμο ζοκδέμκηαη με ζςιήκα αμειεηέμο όγθμο , ζημκ 

μπμίμ οπάνπεη ζηαγόκα Ηg , όπςξ ζημ ζπήμα. Τα δμπεία πενηέπμοκ Η2 ζε 

ζενμμθναζίεξ ζ1 = 17 0C  θαη ζ2 = 27 0C θαη ε ζηαγόκα ημο Ηg ηζμννμπεί. 

(α)  Πμηα είκαη ε ζπέζε ηςκ μαδώκ Η2 ζηα δύμ δμπεία ;  

(β)  Ακ ε ζενμμθναζία θαη ηςκ δύμ δμπείςκ αολεζεί θαηά 10 0C πςξ ζα θηκεζεί ε ζηαγόκα Ηg ;  

Άσκηση 8 

 Ονηδόκηημξ ζςιήκαξ ζηαζενήξ δηαημμήξ Α = 2,0Φ10-4 m2 είκαη θιεηζηόξ ζηα δύμ άθνα ημο θαη 

πενηέπεη ηδακηθό αένημ. Σημ μέζμ ημο ζςιήκα οπάνπεη ζε ηζμννμπία ιεπηό εοθίκεημ ζενμμμμκςηηθό 

έμβμιμ, πμο πςνίδεη ημ ζςιήκα ζε δύμ πώνμοξ Α θαη Β όγθμο V0 = 35x10-6 m3 μ θαζέκαξ. Η 

ζενμμθναζία θαη ηςκ δύμ πώνςκ είκαη 17 0C. Να οπμιμγηζζεί ε μεηαηόπηζε ημο εμβόιμο, ακ 

ζενμάκμομε ημκ Α πώνμ ζημοξ 27 0C θαη ημκ Β ζημοξ 127 0C.    
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                                              Άσκηση 9 

   0,121 mol αενίμο είκαη εγθιςβηζμέκα ζε θαηαθόνοθμ θοιηκδνηθό δμπείμ, 

με εμβαδόκ Α = 3,00Φ10-3 m3 , ημ μπμίμ ζημ πάκς μένμξ ημο θιείκεηαη με 

έμβμιμ βάνμοξ w = 60,0 Ν. Τμ έμβμιμ ηζμννμπεί ζε ύρμξ h από ηε βάζε , 

όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα. Η ζενμμθναζία ημο αενίμο μέζα ζημ δμπείμ είκαη 

27 0C  θαη ε αημμζθαηνηθή πίεζε 1,01Φ105 Pa. Ακ R = 8,31 J/mol K , κα 

βνεζεί ημ ύρμξ h.   

Άσκηση 10 

  Σημ ίδημ δμπείμ οπάνπμοκ ζε ζενμηθή ηζμννμπία Ν μόνηα Η2 θαη 3Ν μόνηα Ο2. Να ζογθνίκεηε γηα ηα 

δύμ αένηα : α) ηηξ μέζεξ θηκεηηθέξ εκένγεηεξ ημο θάζε μμνίμο ημοξ , ιόγς μεηαθμνηθήξ θίκεζεξ θαη β) 

ηηξ ηεηναγςκηθέξ νίδεξ ηςκ μέζςκ ηημώκ ηςκ ηεηναγώκςκ ηςκ ηαποηήηςκ ηςκ μμνίςκ ημοξ. 

Δίκμκηαη γηα ηα δύμ αένηα μη ζπεηηθέξ μμνηαθέξ μάδεξ ΜΗ2 = 2 , Μ02 = 32. 

Άσκηση 11 

 Η νίδα ηεξ μέζεξ ηημήξ ηςκ ηεηναγώκςκ ηςκ ηαποηήηςκ ημο μμνίμο ηδακηθμύ αενίμο είκαη 1,0Φ103 

m/s . Πόζμ ζα γίκεη ε παναπάκς ηαπύηεηα , ακ ημ αένημ οπμηεηναπιαζηάζεη ημκ όγθμ ημο , οπό 

ζηαζενή πίεζε ; 

                                              Άσκηση 12 

  Πέκηε μόνηα ημο ίδημο αενίμο θηκμύκηαη με ηηξ ηαπύηεηεξ πμο θαίκμκηαη 

ζημ ζπήμα. Να βνεζεί ε οεκ αοηώκ ηςκ μμνίςκ. 

 

 

Άσκηση 13 

   Με δεδμμέκεξ ηηξ ζπέζεηξ 21
p = νο

3
 θαη 

3
K = kT

2
 κα ελαγάγεηε ηεκ θαηαζηαηηθή ελίζςζε ηςκ 

ηδακηθώκ αενίςκ. 

                                              Άσκηση 14 

 Τα δηαγνάμμαηα  ημο ζπήμαημξ δείπκμοκ ηεκ μεηαβμιή ηεξ πίεζεξ 

εκόξ αενίμο , ζοκανηήζεη ηεξ ποθκόηεηάξ ημο , γηα δύμ δηαθμνεηηθέξ 

ζενμμθναζίεξ Τ θαη 300 Κ. Να βνεζμύκ :  

(α) ε οεκ  ηςκ μμνίςκ ημο αενίμο ζηε ζενμμθναζία Τ θαη ζημοξ 300 Κ ,  

(β) ε ζενμμθναζία Τ.     

 

                                              Άσκηση 15 

  Μέζα ζε δμπείμ όγθμο 20 L πενηέπμκηαη 1,0Φ1023 μόνηα ηδακηθμύ αενίμο. Ακ ε αζθμύμεκε πίεζε 

είκαη 1,0Φ105 Pa κα βνεζεί ε μέζε θηκεηηθή εκένγεηα ηςκ μμνίςκ , ιόγς μεηαθμνηθήξ θίκεζεξ. 

Άσκηση 16 

  Δύμ δμπεία Α , Β με όγθμοξ ακηίζημηπα V θαη 2V επηθμηκςκμύκ με ζςιήκα 

αμειεηέμο όγθμο , μ μπμίμξ θιείκεη με ζηνόθηγγα. Τα δμπεία πενηέπμοκ He tμ 

μεκ Α ζε πίεζε 1,0 atm θαη ζενμμθναζία 300 Κ , ημ δε Β ζε πίεζε 2,0 atm θαη 

ζενμμθναζία 400 Κ. Ακμίγμομε ηε ζηνόθηγγα , μπόηε, μεηά ηεκ απμθαηάζηαζε 

ζενμηθήξ ηζμννμπίαξ ε πίεζε ημο αενίμο ζηα δμπεία είκαη 1,6 atm. Να 

βνεζμύκ ηειηθά : 

(α) ε ζενμμθναζία θαη ε μέζε θηκεηηθή εκένγεηα ημο θάζε μμνίμο  

(β) ε ηαπύηεηα οεκ ηςκ μμνίςκ.  

k = 1,4x10-23 J/K , NA = 6,0X1023 mol-1 , ΜrHe = 4,0 
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Άσκηση 17 

   Πμζόηεηα αενίμο Νέμο βνίζθεηαη ζε δμπείμ όγθμο V1 , ε πίεζή ημο είκαη  p1 θαη έπεη (απόιοηε) 

ζενμμθναζία Τ1. Η νίδα ηεξ μέζεξ ηημήξ ηςκ ηεηναγώκςκ ηςκ ηαποηήηςκ ηςκ μμνίςκ είκαη οεκ = 500 

m/s. 

(α) Να βνεζεί ε ζενμμθναζία Τ1. 

(β) Δηπιαζηάδεηαη ε πίεζε ημο αενίμο , οπό ζηαζενό όγθμ , μπόηε ε ζενμμθναζία ημο γίκεηαη Τ2. Να 

βνεζεί ε ηημή ηεξ οεκ ζηεκ ζενμμθναζία Τ2. 

(γ) Να βνεζεί μ ιόγμξ ηςκ μέζςκ θηκεηηθώκ εκενγεηώκ ηςκ μμνίςκ γηα ηηξ ζενμμθναζίεξ Τ1 , Τ2.  

Γναμμμμμνηαθή μάδα Νέμο Μ = 0,020 Κg/mol  θαη R = 8,31 J/molK. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Άσκηση 1 

Ιδακηθό αένημ εθηειεί δηαδμπηθά ηηξ ακηηζηνεπηέξ μεηαβμιέξ ΑΒ , ΒΓ , ΓΑ 

πμο   πανηζηάκμκηαη ζημ δηάγναμμα p – V ημο ζπήμαημξ. 

  (α) Ακ δίκμκηαη QΑΒΓ = 30 J θαη WBΓ = 20 J , κα βνεζεί ε μεηαβμιή ηεξ 

εζςηενηθήξ εκένγεηαξ ημο αενίμο θαηά ηε μεηάβαζε ημο από ηεκ θαηάζηαζε Α 

ζηεκ θαηάζηαζε Γ , ΔUΑΓ. 

  (β) Ακ θαηά ηε μεηαβμιή ΓΑ μεηαθένεηαη ζενμόηεηα 22 J από ημ αένημ ζημ 

πενηβάιιμκ , κα βνεζεί ημ ένγμ WΓA. 

Άσκηση 2 

Πμζόηεηα ηδακηθμύ αενίμο βνίζθεηαη ανπηθά ζηεκ θαηάζηαζε ηζμννμπίαξ A( p0 , V0 , T0 ) θαη 

ρύπεηαη ηζόπςνα μέπνη ζενμμθναζία Τ0/2. Καηόπηκ εθημκώκεηαη ηζμβανώξ μέπνη ηε ζεν-

μμθναζία Τ0. Σηε ζοκέπεηα, ζενμαίκεηαη ηζόπςνα μέπνη ηε ζενμμθναζία 3Τ0/2 θαη ηέιμξ 

ζομπηέδεηαη ηζμβανώξ , μέπνη ηεκ ανπηθή ζενμμθναζία Τ0. 

 (α) Να παναζηαζμύκ ζε δηάγναμμα p – V μη μεηαβμιέξ πμο εθηέιεζε ημ αένημ. 

 (β) Να απμδεηπζεί όηη γηα ηεκ ζοκμιηθή μεηαβμιή είκαη Wμι = 0. 

Άσκηση 3 

Πμζόηεηα ηδακηθμύ αενίμο εθημκώκεηαη ηζόζενμα ακηηζηνεπηά από όγθμ V1 = 0,20 m3 ζε όγθμ V2 = 

0,80 m3. Σηεκ ηειηθή θαηάζηαζε ε πίεζε είκαη p2 = 1,0 X 105 Pa. Να οπμιμγηζζεί ε ζενμόηεηα πμο 

μεηαθένζεθε ζημ αένημ από ημ πενηβάιιμκ ln2 = 0,69. 

Άσκηση 4 

Πμζόηεηα ύιεξ n = 10,0 mol ηδακηθμύ αενίμο , πμο βνίζθεηαη ζε ζενμμθναζία 27 °C , εθημκώκεηαη 

ηζμβανώξ μέπνη ημ δηπιάζημ όγθμ. Να βνεζμύκ : 

 (α) Η ηειηθή ζενμμθναζία ημο αενίμο. 

 (β) Τμ πμζό ζενμόηεηαξ πμο πνμζθένζεθε ζημ αένημ. 

 (γ) Τμ ένγμ πμο πανήγαγε ημ αένημ. 

 (δ) Η μεηαβμιή ηεξ εζςηενηθήξ εκένγεηαξ ημο αενίμο. 

Δίκμκηαη : R = 8,31 J/mol K , Cp = 20,8 J/mol K 

Άσκηση 5 

Δμπείμ με αμειεηέα ζενμμπςνεηηθόηεηα , αδηαβαηηθά θαη άθαμπηα ημηπώμαηα πενηέπεη 2,0 mol 

Α 

Β Γ 

V 0 

p 
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μμκαημμηθμύ ηδακηθμύ αενίμο , ζενμμθναζίαξ 300 Κ. Μέζα ζημ δμπείμ οπάνπεη ακηηζηάηεξ, πμο 

δηαννέεηαη από νεύμα 1,0 Α. Ακ ζε πνόκμ 30 s ε ζενμμθναζία ημο αενίμο γίκεη 400 Κ , κα 

οπμιμγηζζεί ε ακηίζηαζε ημο ακηηζηάηε. R = 8,3 J/mol K. 

Άσκηση 6 

Τα ημηπώμαηα θαη ημ  έμβμιμ ημο δμπείμο ημο ζπήμαημξ είκαη ζενμμμμκςηηθά. 

Τμ έμβμιμ ηζμννμπεί ζηε ζέζε Α θαη μπμνεί κα θηκείηαη πςνίξ ηνηβέξ. Όηακ ημ 

έμβμιμ είκαη ζηε ζέζε Α , μ όγθμξ ημο αενίμο πμο πενηέπεηαη ζημ δμπείμ είκαη 

1,00 L. Πόζε εκένγεηα ζα θαηακαιώζεη έκαξ άκζνςπμξ γηα κα μεηαθηκήζεη 

ανγά - ανγά ημ έμβμιμ μέπνη κα γίκεη μ όγθμξ ημο αενίμο 0,250 L ; Δίκεηαη ε 

αημμζθαηνηθή πίεζε 1,00 x 105 Pa θαη γηα ημ αένημ Cp = 3 R. 

Άσκηση 7 

Δμπείμ ύρμοξ h = 1 m θαη δηαημμήξ Α = 10 -3 m2 πενηέπεη ηδακηθό μμκαημμηθό αένημ. Τμ 

έμβμιμ έπεη βάνμξ Β = 50 N θαη ηζμννμπεί ζηε ζέζε πμο θαίκεηαη ζημ ζπήμα. Τόηε ημ 

ειαηήνημ ζηαζενάξ k = 100 N/m βνίζθεηαη ζημ θοζηθό ημο μήθμξ. Γπίζεξ , ε ελςηενηθή 

αημμζθαηνηθή πίεζε είκαη p0 = 105 N/m2. Θενμαίκμομε ημ αένημ μέπνη κα δηπιαζηαζηεί 

πμιύ ανγά μ όγθμξ ημο. 

 (α) Να παναζηήζεηε γναθηθά ζε άλμκεξ p - V ηε μεηαβμιή ημο αενίμο (ζεςνείηαη 

ακηηζηνεπηή). 

 (β) Να οπμιμγίζεηε ημ ένγμ πμο πανάπζεθε από ημ αένημ. 

 (γ) Να οπμιμγίζεηε ηε ζενμόηεηα πμο πνμζθένζεθε ζημ αένημ. 

Άσκηση 8 

Ιδακηθό αένημ εθηειεί θοθιηθή μεηαβμιή , ε μπμία απμηειείηαη από ηνεηξ επημένμοξ ακηηζηνεπηέξ 

μεηαβμιέξ. 

 (i) ηζόπςνε ζένμακζε Α → Β  , (ii) ηζόζενμε εθηόκςζε Β → Γ  

(iii) ηζμβανή ζομπίεζε Γ → Α 

 (α) Να παναζηαζεί μ θύθιμξ (πμημηηθά) ζε δηαγνάμμαηα p - V, p - Τ, V - T. 

 (β) Να  βνεζεί ε  ζενμόηεηα QΒΓ , ακ δίκμκηαη Wμι = 250 J , QAB = 300 J θαη γ = 1,40. 

Άσκηση 9 

Ιδακηθό αένημ βνίζθεηαη ζε θαηάζηαζε A( p0 , V0 , Τ0 ) θαη εθημκώκεηαη ηζμβανώξ, μέπνη όγθμ 2V0. 

Ύζηενα εθημκώκεηαη ηζόζενμα μέπνη ηεκ πίεζε p0/2. Καηόπηκ , ζομπηέδεηαη ηζμβανώξ έςξ ημ όγθμ V0 

θαη ηέιμξ επακένπεηαη , ηζόπςνα , ζηεκ θαηάζηαζε A( p0 , V0 , Τ0 ). 

 (α) Να παναζηαζεί ε θοθιηθή μεηαβμιή ζε άλμκεξ p - V. 

 (β) Να οπμιμγηζζεί ημ  ένγμ  πμο  πανάγεη ημ αένημ θαηά ηεκ θοθιηθή μεηαβμιή. 

Δίκμκηαη :  p0 = 0,50 X 105 Pa ,   V0 = 1,0 X 10 -3 m3 , In2 = 0,69. 

Άσκηση 10 

Τμ αένημ μηαξ ζενμηθήξ μεπακήξ εθηειεί ακηηζηνεπηή θοθιηθή μεηαβμιή , πμο απμηειείηαη ηηξ 

παναθάης επημένμοξ μεηαβμιέξ. 

 (i) Ιζόπςνε ζένμακζε από ηεκ θαηάζηαζε Α ( pμ , VQ , T0 ) μέπνη ηεκ θαηάζηαζε Β , όπμο ε 

ζενμμθναζία είκαη 2T0. 

 (ii) Αδηαβαηηθή εθηόκςζε Β → Γ 

 (iii) Ιζόζενμε Γ → Α 

Ακ lε2 = 0,69 , κα βνεζεί ε απόδμζε ηεξ μεπακήξ 

Άσκηση 11 

Τμ αένημ μεπακήξ εθηειεί θοθιηθή μεηαβμιή πμο απμηειείηαη από ηηξ παναθάης ακηηζηνεπηέξ μεηα-

βμιέξ. 

 (i) Ιζμβανή εθηόκςζε από ηεκ θαηάζηαζε A ( pA = 160 Pa ) ζε θαηάζηαζε Β ( VB = 8m3 ).  

B 1,00 m A 
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 (ii)  Ιζόπςνε ρύλε Β → Γ  

 (iii) Αδηαβαηηθή ζομπίεζε Γ → Α  

Γηα ηεκ μεηαβμιή ΓΑ δίκεηαη pVγ = 160 N m3 

 (α) Να βνεζεί μ ιόγμξ γ ηςκ εηδηθώκ ζενμμπςνεηηθμηήηςκ ημο αενίμο. 

 (β) Να οπμιμγηζζεί ημ ένγμ θαη ε ζενμόηεηα γηα θάζε επημένμοξ μεηαβμιή. 

 (γ) Να βνεζεί ε απόδμζε ηεξ μεπακήξ. 

 

                                           Άσκηση 12 

Τμ αένημ ( γ = 1,5 ) μηαξ ζενμηθήξ μεπακήξ εθηειεί ημκ θύθιμ ημο ζπήμαημξ, 

πμο απμηειείηαη από δομ ηζμβανείξ θαη δύμ αδηαβαηηθέξ μεηαβμιέξ Να  

οπμιμγηζζεί  μ  ζοκηειεζηήξ  απόδμζεξ ηεξ μεπακήξ. 

 

Άσκηση 13 

Τμ αένημ μεπακήξ εθηειεί θοθιηθή μεηαβμιή πμο απμηειείηαη από ηηξ παναθάης επημένμοξ 

ακηηζηνεπηέξ μεηαβμιέξ. 

 (i) Ιζμβανή εθηόκςζε από ηεκ θαηάζηαζε A ( p0 , V0 , T0 ) ζηεκ θαηάζηαζε Β  

( VB = 3V0 ). 

 (ii)  Ιζόπςνε ρύλε από ηεκ θαηάζηαζε Β ζηεκ θαηάζηαζε Γ ( TΓ = T0 ).  

 (iii) Ιζμβανήξ ζομπίεζε ΓΔ.  

 (ίκ) Ιζόπςνε ζένμακζε ΔΑ.  

Ο ζοκηειεζηήξ απόδμζεξ ημο θύθιμο είκαη 2/13. Να βνεζεί μ ιόγμξ γ = Cp/CV ημο αενίμο. 

 

                                                              Άσκηση 14 

Να βνεζεί ε απόδμζε μεπακήξ ηεξ μπμίαξ ημ αένημ ( γ = 7/5 ) εθηειεί ημκ 

θύθιμ ημο ζπήμαημξ. Δίκεηαη όηη ε απόδμζε ηεξ μεπακήξ Carnot , πμο 

ιεηημονγεί μεηαλύ ηςκ ίδηςκ ηζόζενμςκ Τ1 θαη Τ2 είκαη 50%. 

Δίκεηαη lε2 = 0,69.  

 

                                                             Άσκηση 15 

Η ζενμμθναζία ηεξ ζενμήξ δελαμεκήξ μηαξ μεπακήξ Carnot είκαη 500 Κ θαη ηεξ ροπνήξ δελαμεκήξ 

300 Κ. Τμ αένημ ζε θάζε θύθιμ απμννμθά από ηεκ ζενμή δελαμεκή 6000 J. Να βνεζμύκ 

 (α) Η ζενμόηεηα πμο απμβάιιεη ημ αένημ ζε θάζε θύθιμ ζηεκ ροπνή δελαμεκή. 

 (β) Ο ζοκηειεζηήξ απόδμζεξ ηεξ μεπακήξ. 

 (γ) Η ηζπύξ ηεξ μεπακήξ ζε KW , ακ εθηειεί 10 θύθιμοξ/s. 

Άσκηση 16 

Δύμ μεπακέξ ζοκδέμκηαη έηζη ώζηε, ημ πμζό ζενμόηεηαξ πμο απμδίδεη ε πνώηε κα πνεζημμπμηείηαη 

γηα ηε ιεηημονγία ηεξ δεύηενεξ. Ο ζοκηειεζηήξ απόδμζεξ ηεξ πνώηεξ μεπακήξ είκαη e1 = 0,40 θαη 

ηεξ δεύηενεξ e2 = 0,20. Να βνεζεί μ ζοκηειεζηήξ απόδμζεξ ημο ζοζηήμαημξ ηςκ μεπακώκ. 

Άσκηση 17 

Η ζενμή δελαμεκή μηαξ μεπακήξ Carnot έπεη ζενμμθναζία Τζ θαη ε ροπνή δελαμεκή έπεη ζενμμθναζία Τρ 

= 300 Κ. Καηά ηεκ ηζόζενμε εθηόκςζε ημ αένημ απμννμθά ζενμόηεηα Qζ = 2000 J θαη αολάκεη ηεκ 

εκηνμπία ημο θαηά ΔS = 4 J/K. Να βνεζμύκ:  

 (α) Η απόδμζε ηεξ μεπακήξ. 

 (β) Τμ ένγμ πμο πανάγεη ζε θάζε θύθιμ ημ αένημ. 

Άσκηση 18 

Θενμηθή μεπακή πνεζημμπμηεί 0,500 mol ηδακηθμύ αενίμο με γ = 1,40. Τμ αένημ εθηειεί θύθιμ πμο 
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απμηειείηαη από ηηξ παναθάης ακηηζηνεπηέξ μεηαβμιέξ:(i)  Ιζμβανή εθηόκςζε από 300 Κ ζε 1200 Κ, 

(ii)  Αδηαβαηηθή εθηόκςζε μέπνη κα επακέιζεη ζε ζενμμθναζία 300 Κ θαη (iii)  Ιζόζενμε ζομπίεζε. 

Ακ R = 8,31 J/mol K , ln2 = 0,693, κα βνεζμύκ : 

 (α) Η ζενμόηεηα ζε θάζε μεηαβμιή. 

 (β) Η απόδμζε ηεξ μεπακήξ. 

 (γ) Η ηζπύξ ηεξ μεπακήξ ακ εθηειεί 10 θύθιμοξ/s. 

  

Άσκηση 19 

Ιδακηθό αένημ εθηειεί θοθιηθή μεηαβμιή πμο απμηειείηαη από ηηξ παναθάης ακηηζηνεπηέξ μεηαβμιέξ: 

Ιζόζενμε εθηόκςζε από ηεκ θαηάζηαζε Α (p0 , V0 , T0), ςξ ηεκ θαηάζηαζε B (VB = 4 V0), ηζόπςνε 

ρύλε Β → Γ θαη αδηαβαηηθή ζομπίεζε Γ → Α. Να βνεζεί ημ ζοκμιηθό ένγμ πμο πανάγεη ημ αένημ θαηά 

ηεκ θοθιηθή μεηαβμιή. Δίκμκηαη : p0 = 8,0 x 104 Pa, V0 = 2,0 m3, T0 = 300Κ, γ = 1,5 θαη lε2 = 0,69. 

Άσκηση 20 

Ιδακηθό αένημ βνίζθεηαη ζηεκ θαηάζηαζε ζενμμδοκαμηθήξ ηζμννμπίαξ A (pA, VA, TΑ) με  

VA = 0,200 m3 θαη ΤΑ = 320 Κ. Τμ αένημ εθημκώκεηαη ακηηζηνεπηά μέπνη ηεκ θαηάζηαζε Β (pΒ, VΒ, TΒ) 

με VB = 0,500 m3. Ακ ε ακηηζηνεπηή μεηαβμιή ΑΒ πενηγνάθεηαη απ' ημκ εμπεηνηθό κόμμ  

p = ( -5 V + 3,5 )·105 ( Τμ V είκαη ζε m3 θαη ημ p ζε Pa ) κα βνεζμύκ : 

 (α) H μεηαβμιή ηεξ εζςηενηθήξ εκένγεηαξ ημο αενίμο. 

 (β) H ζενμόηεηα πμο απμννόθεζε ημ αένημ,  

Δίκμκηαη lε2 = 0,693 , lε5 = 1,61. 

Άσκηση 21 

Τα ημηπώμαηα θαη ημ έμβμιμ ημο δμπείμο ημο ζπήμαημξ είκαη ζενμμμμκςηηθά. 

Έκα δηάθναγμα Δ πςνίδεη ημ δμπείμ ζε δύμ μένε Α , Β. Σημ Α πενηέπεηαη αένημ 

ζε θαηάζηαζε ζενμμδοκαμηθήξ ηζμννμπίαξ ( p0 , V0 , T0 ). Τμ μένμξ Β είκαη θεκό 

θαη μ όγθμξ ημο είκαη 3V0. Αθαηνμύμε απόημμα ημ δηάθναγμα θαη μεηά από ιίγμ 

ανπίδμομε κα πηέδμομε ημ έμβμιμ , ώζηε αοηό ανγά-ανγά κα έιζεη ζηε ζέζε πμο 

ήηακ ημ δηάθναγμα. Να βνεζεί ε ηειηθή πίεζε θαη ζενμμθναζία. 

Δίκμκηαη : p0 = 1,0X105 Pa, V0 = 1,0X10 -3 m3, T0 = 300 Κ, γ = 1,5 , ln2 = 0,69. 

Άσκηση 22 

Πόζε ζενμόηεηα πνέπεη κα πνμζθενζεί, ηζμβανώξ, ζε 1 mol αενίμο με f = 5, πμο βνίζθεηαη ζημοξ 

27° C ώζηε κα δηπιαζηαζηεί ε εκενγόξ ηημή ηςκ ηαποηήηςκ ηςκ μμνίςκ ; R = 8,314 J/mol K 

Άσκηση 23 

Ιδακηθό αένημ εθημκώκεηαη αδηαβαηηθά μέπνη κα μθηαπιαζηαζηεί μ όγθμξ ημο. Ακ ε εκενγόξ ηαπύηεηα 

οr ηςκ μμνίςκ οπμδηπιαζηάζηεθε , κα βνεζμύκ μ ιόγμξ γ = Cp/CV.  

Άσκηση 24 

Δύμ δμπεία ίδημο όγθμο επηθμηκςκμύκ με ζςιήκα αμειεηέμο όγθμο πμο θένεη ζηνόθηγγα. Τμ έκα 

δμπείμ πενηέπεη 1,00 mol He θαη ημ άιιμ 1,00 mol Η2 ζηεκ ίδηα ζενμμθναζία. Ακμίγμομε θαηόπηκ ηεκ 

ζηνόθηγγα θαη ηα αένηα ακαμηγκύμκηαη. Ακ ηα ημηπώμαηα ηςκ δμπείςκ είκαη ζενμμμμκςηηθά , κα 

βνεζεί γηα ημ ζύζηεμα ηςκ αενίςκ ε μεηαβμιή ηεξ εζςηενηθήξ εκένγεηαξ. 

Άσκηση 25 

Υπμζέημομε όηη έκα αένημ  εθηειεί ακηηζηνεπηή μεηαβμιή με κόμμ 
p

 = ζηαζ.
V

Δείληε όηη ε εηδηθή 

γναμμμμμνηαθή ζενμόηεηα γηα ηεκ παναπάκς μεηαβμιή είκαη : 
p VC  + C

C = 
2

. 
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