
Επαναληπτικές Ασκήσεις στα κευ 1 και 2 

 

1. Αζριο με όγκο 0,004 m3 κερμαίνεται με ςτακερι πίεςθ p =1,2 atm μζχρι ο όγκοσ του να γίνει 

0,006 m3. Τπολογίςτε το ζργο που παράγει το αζριο. Δίνεται 1 atm = 1,013·105 N/m2.   

       [Απ : 243,1 J ] 

2. Δφο  mol  αερίου  κερμαίνονται  από  τουσ  27°C  ςτουσ   127°C.   Η κζρμανςθ του αερίου γί-

νεται με ςτακερι πίεςθ. Τπολογίςτε το ζργο που παράγει το αζριο. Δίνεται R = 8,314 J/(mol K).  

       *Απ: 1663 J] 

3. Δφο mol αερίου βρίςκονται ςε κερμοκραςία 27°C. Διατθρϊντασ ςτακερι τθ κερμοκραςία 

ςυμπιζηουμε το αζριο ϊςτε θ πίεςθ του να διπλαςιαςτεί. Να υπολογιςτεί το ζργο του αερίου. 

Δίνονται R = 8,314 J/(mol Κ), ln2 = 0,6931.              *Απ : -3458 J ] 

4. Σο διάγραμμα παριςτάνει τθ μεταβολι ενόσ αερίου από τθν κατάςταςθ Α 

ςτθν κατάςταςθ Β. Τπολογίςτε το ζργο του αερίου  κατά τθ μεταβολι 

αυτι. 

                                                                                          *Απ : 4600 J ] 

5. Ποςότθτα αερίου καταλαμβάνει όγκο 10 L και ζχει πίεςθ 1 atm.  To αζ-

ριο εκτονϊνεται ιςόκερμα μζχρι να διπλαςιαςτεί ο όγκοσ του. Τπολογίςτε το ποςό κερμό-

τθτασ που απορρόφθςε το αζριο. Δίνονται l L = 10-3 m3, l atm = l,013·l05 N/m2, ln2 = 0,6931. 

*Απ : Q = 702,l J] 

6. Αζριο βρίςκεται μζςα ςε δοχείο που κλείνεται με ζμβολο. Σο αζριο  καταλαμβάνει όγκο  

V1 = 0,008 m3, ζχει κερμοκραςία Σ1 = 300 Κ και πίεςθ P1=1,013·105 N/m2. Θερμαίνουμε το 

αζριο υπό ςτακερι πίεςθ, μζχρι θ κερμοκραςία του να γίνει Σ2 = 375 Κ. 

α)   Τπολογίςτε το ζργο του αερίου. 

β)   Αν κατά τθ κζρμανςθ του το αζριο απορρόφθςε κερμότθτα Q = 709,l J υπολογίςτε τθ 

μεταβολι τθσ εςωτερικισ του  ενζργειασ. 

*Απ : W = 202,6 J, ΔU = 506,5 J ] 

7. 0,2 mol αερίου ςυμπιζηονται ιςόκερμα ςε κερμοκραςία κ = 27° C, ϊςτε  ο όγκοσ του να ελατ-

τωκεί ςτο μιςό. Τπολογίςτε το ποςό κερμότθτασ  που αντάλλαξε το αζριο με το περιβάλλον. 

Δίνονται R = 8,314 J/(mol Κ), ln2 = 0,6931.  

* Απ : -345,8 J] 

8. Αζριο εκτελεί τθν κυκλικι μεταβολι του ςχιματοσ Τπολογίςτε το 

κακαρό ποςό κερμότθτασ που απορρόφθςε.   

       *Απ: 1500 J] 

9. Ιδανικό αζριο βρίςκεται ςε δοχείο ςτακεροφ όγκου 0,004 m3 Σο αζ-

ριο κερμαίνεται ϊςτε θ πίεςθ του από 1,013·105 N/m2 να γίνει 

3,213·105 N/m2. Να υπολογιςτεί το ποςό κερμότθτασ που απορρόφθςε το αζριο. Δίνεται ότι 

ςτα ιδανικά αζρια ιςχφει Cv = 3/2 R.       *Απ : 1320 J +    



10. Αζριο κερμαίνεται με ςτακερι πίεςθ 1,013·105 N/m2, ϊςτε ο όγκοσ του από 0,005 m3 να γίνει 

0,007 m3. Να υπολογιςτεί το ποςό κερμότθτασ που απορρόφθςε το αζριο. Δίνεται Cv = 3/2 R.      

       [ Απ : 506,5 J ] 

11. Να υπολογιςτεί θ αφξθςθ τθσ εςωτερικισ ενζργειασ οριςμζνθσ ποςότθτασ αερίου    όταν το 

κερμάνουμε με ςτακερι πίεςθ προςφζροντασ του κερμότθτα Q = 10 cal. Για το αζριο ιςχφει  

γ = 1,41. Δίνεται l cal = 4,18 J.  

      *Απ : 29,64 J + 

12. Για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, ζνα εργοςτάςιο χρθςιμοποιεί λιγνίτθ. Από τθν καφςθ 

του λιγνίτθ το εργοςτάςιο τροφοδοτείται με κερμότθτα με ρυκμό 900 MW και παράγει 300 

MW μθχανικισ ιςχφοσ που, ςτθ ςυνζχεια μετατρζπεται ςε θλεκτρικι ιςχφ. Τπολογίςτε τθν α-

πόδοςθ του εργοςταςίου κατά τθ μετατροπι τθσ κερμότθτασ ςε μθχανικι ενζργεια.     

       *Απ : 33,3 % + 

13. Θερμικι μθχανι παράγει ςε κάκε κφκλο λειτουργίασ τθσ μθχανικό ζργο 200 J. Η απόδοςθ τθσ 

μθχανισ είναι 25%. Τπολογίςτε το ποςό κερμότθτασ που  απορροφά, κακϊσ και το ποςό κερ-

μότθτασ που αποβάλλει θ μθχανι ςε κάκε κφκλο τθσ.   

*Απ : 800 J, 600 J+ 

14. Οι βενηινομθχανζσ ςτα αυτοκίνθτα χρθςιμοποιοφν τθ κερμότθτα που παράγεται από τθν 

καφςθ τθσ βενηίνθσ. Μζροσ τθσ κερμότθτασ αυτισ τθ μετατρζπουν ςε μθχανικό ζργο και τθν 

υπόλοιπθ τθν αποβάλλουν ςτθν ατμόςφαιρα. Η απόδοςθ μιασ τζτοιασ μθχανισ είναι περίπου 

20%. Η κερμοκραςία που επιτυγχάνεται με τθν καφςθ τθσ βενηίνθσ είναι περίπου 2100 °C. Αν θ 

κερμοκραςία τθσ ατμόςφαιρασ είναι 23°C, υπολογίςτε τθ κεωρθτικά μζγιςτθ απόδοςθ που 

μπορεί να ζχει μία τζτοια μθχανι. (Θα κεωριςετε ότι τα καυςαζρια αποβάλλονται ςτθ κερμο-

κραςία τθσ ατμόςφαιρασ). 

*Απ: 87%+ 

15. Μια μθχανι Carnot υποβάλλει ςε κυκλικι μεταβολι 5 mole ιδανικοφ αερίου. Η κερμοκραςία 

τθσ κερμισ δεξαμενισ είναι 500 Κ και τθσ ψυχρισ 300 Κ. Κατά τθν ιςόκερμθ εκτόνωςθ του ο 

όγκοσ του αερίου από VA = 3·10-2 m3 γίνεται VB = 6·10-2 m3. Τπολογίςτε: 

α)   Σο ςυντελεςτι απόδοςθσ τθσ μθχανισ. 

β)   Σο ζργο που παράγει θ μθχανι ςε κάκε κφκλο. 

Δίνονται R = 8,314 J/(mol Κ), ln2 = 0,693.   

      *Απ: 0,4, 5762 J + 

16. Ποςότθτα αερίου βρίςκεται μζςα ςε κφλινδρο και καταλαμβάνει όγκο V. Σο αζριο εκτονϊνε-

ται μζχρι να διπλαςιαςτεί ο όγκοσ του. Η εκτόνωςθ του αερίου μπορεί να γίνει με ιςόκερμθ ι 

με αδιαβατικι ι με ιςοβαρι μεταβολι. 

α) Να   παραςτιςετε   γραφικά   ςε   διάγραμμα  p-V   τισ   τρεισ μεταβολζσ που μποροφν να ο-

δθγιςουν το αζριο από τθν  αρχικι του κατάςταςθ ςτθν τελικι,  

β) ε ποια από τισ τρεισ μεταβολζσ  : i) To αζριο παράγει περιςςότερο ζργο; ii) To αζριο απορ-

ροφά το μικρότερο ποςό κερμότθτασ; 



17. Σο ςχιμα δείχνει τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ςχζςθσ p = f(V) όπου 

p, V θ πίεςθ και ο όγκοσ ενόσ mol ιδανικοφ αερίου. Να γίνει για τθν 

ίδια κυκλικι μεταβολι θ γραφικι παράςταςθ των ςχζςεων p = f(T) 

και V = f(T), όπου Σ θ απόλυτθ κερμοκραςία, και να υπολογιςτεί το 

ζργο που παράγεται από το αζριο κατά τθν κυκλικι μεταβολι ΑΒΓΔ. 

Δίνονται l atm = l,013·l05 N/m2, 1L = 10-3 m3.  

      [ Απ : 2269 J ] 

18. Κυλινδρικό δοχείο ζχει τον άξονα του κατακόρυφο και κλείνεται, ςτο επάνω μζροσ του, με 

ζμβολο βάρουσ w και εμβαδοφ Α, ζτςι ϊςτε το αζριο που περιζχει να ζχει όγκο V. Σο αζριο 

κερμαίνεται ζτςι ϊςτε θ κερμοκραςία του, από κ, να γίνει κ'. Να υπολογιςτεί το ζργο που πα-

ράγεται από το αζριο.  Η κζρμανςθ γίνεται ςε χϊρο όπου θ ατμοςφαιρικι πίεςθ είναι pαρ  

    [ W =
'

αρ

w κ - κ
V(p + ).( )

A 273+κ
 ] 

19. Κυλινδρικό δοχείο με αδιαβατικά τοιχϊματα ζχει τον άξονα του κατακόρυφο και κλείνεται με 

ζμβολο πάνω ςτο οποίο βρίςκονται διάφορα ςτακμά.  το  δοχείο περιζχεται V1 = l m3  Η2,  ςε 

κερμοκραςία κ1 = 27 °C και πίεςθ Ρ1 = 125·105 N/m2. Αφαιρϊντασ ςτακμά κάνουμε τθν πίεςθ 

ίςθ με  Ρ2 =105 N/m2 (ατμοςφαιρικι πίεςθ). Να υπολογιςτοφν : 

α)  Ο όγκοσ και θ κερμοκραςία του αερίου ςτθν τελικι κατάςταςθ. 

β) Σο ζργο που παράχκθκε κατά τθν εκτόνωςθ του. Θεωριςτε κατά προςζγγιςθ γ = 3/2.          

   * Απ : α) 25 m3, Σ = 60 Κ,     β) W = 2·107 J ] 

20. Μια  ποςότθτα  ιδανικοφ  αερίου που αποτελείται από Ν=1,5·1024 μόρια, βρίςκεται  ςε κερ-

μοκραςία κα = 27 °C. Θερμαίνουμε το αζριο μζχρι θ κερμοκραςία του να γίνει κβ = 127 °C ί) με 

ςτακερό όγκο και ii) με ςτακερι πίεςθ. Να υπολογιςτοφν: 

α)   Η μεταβολι τθσ εςωτερικισ ενζργειασ του αερίου. 

β)   Σο ζργο που παράγει το αζριο. 

γ)   Η κερμότθτα που προςφζρουμε ςτο αζριο. 

Δίνονται: R = 8,314 J/(mol·K),  ΝΑ = 6,023·1023 μόρια/mol  και CV = 3R/2. 

  *Απ : ί) 3106,2 J, 0, 3106,2 J     ii) 3106,2 J, 2070,8 J, 5177 J + 

21. Η κερμοκραςία τθσ κερμισ δεξαμενισ ςε μια μθχανι Carnot είναι κ1 = 127 °C και τθσ ψυχρισ 

κ2 = 27 °C. 

α)   Να υπολογιςτεί ο ςυντελεςτισ απόδοςθσ τθσ μθχανισ. 

β)  Αν θ μθχανι αποδίδει ιςχφ Ρ = 10 ΗΡ να υπολογιςτεί το ποςό τθσ κερμότθτασ που απορρο-

φά από τθ δεξαμενι υψθλισ κερμοκραςίασ ςε χρόνο t = l h. Δίνεται 1HP = 745,7 W.    

    [ Απ : 0,25, 29,828 KWh] 

22. Ένα ιδανικό αζριο εκτελεί τθν κυκλικι μεταβολι ΑΒΓΔΑ όπου ΑΒ ιςόκερμθ εκτόνωςθ, ΒΓ ιςό-

χωρθ ψφξθ, ΓΔ ιςοβαρι ψφξθ, ΔΑ ιςόχωρθ κζρμανςθ. Αν είναι pA = 6 atm, VA = 22,4 L,  

TA = 546 K, VB = 3VA, ΣΓ = 273 Κ: 

α)  Να αποδοκεί γραφικά θ παραπάνω μεταβολι ςε άξονεσ p-V ρ-Σ, V-T. 



β)  Να υπολογιςτεί το ζργο που παράγεται από το αζριο κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ μεταβο-

λισ. Δίνονται In3 = l,l , l L·atm = 101 J.  

     * Απ: 10407 J + 

23. Ιδανικι κερμικι μθχανι λειτουργεί με τον αντιςτρεπτό κφκλο του 

ςχιματοσ  

α)  Να παραςτακεί γραφικά θ κυκλικι μεταβολι ςε άξονεσ V-T και p-V.  

β)  Να υπολογιςτεί το ζργο που παράγει θ μθχανι ςτθ διάρκεια ενόσ 

κφκλου. 

γ)  Να υπολογιςτεί ο ςυντελεςτισ απόδοςθσ τθσ μθχανισ. 

Δίνονται: θ ποςότθτα του αερίου n = 0,975 mol, Cv=3R/2,  

R = 8,314J/(mol·K) = 0,082 L·atm/(mol·K), ln2,5 = 0,9163.  

    * Απ : β)  2228,3J, γ) 0,275 + 

24. Ένα mol ιδανικοφ αερίου φζρεται από τθν κατάςταςθ Α (p0, V0) ςτθ κατάςταςθ Β(2p0, 2V0) με 

δυο τρόπουσ: 

α)  Με μια ιςόκερμθ και μια ιςοβαρι μεταβολι. 

β)  Με μια ιςόκερμθ και με μια ιςόχωρθ μεταβολι. 

Να υπολογιςτοφν τα Q και W ςε κάκε περίπτωςθ. Δίνονται τα p0, ln2 = 0,6931, Cv = 3R/2. 

   *Απ : α) 6,8p0V0, 2,3p0V0, β) 5,2p0V0, 0,7p0V0 ] 

25. Η κυκλικι μεταβολι του ιδανικοφ αερίου μιασ κερμικισ μθχανισ αποτελείται από: α)  μια 

ιςόχωρθ κζρμανςθ μζχρι να τριπλαςιαςτεί πίεςθ του. β) μια ιςοβαρι εκτόνωςθ μζχρι να τρι-

πλαςιαςτεί ο όγκοσ του, γ) μια ιςόχωρθ ψφξθ μζχρι να αποκτιςει τθν αρχικι πίεςθ και  δ) μια  

ιςοβαρι ςυμπίεςθ μζχρι τθν αρχικι του κατάςταςθ, υπολογιςτεί ο ςυντελεςτισ απόδοςθσ τθσ 

μθχανισ. Δίνεται γ = 5/3. 

      *Απ : 2/9+ 

26. Ένα mol ιδανικοφ αερίου, που βρίςκεται ςε s.t.p κερμαίνεται ςτακερι πίεςθ μζχρι να διπλα-

ςιαςτεί ο όγκοσ του και μετά ψφχεται με ςτακερό όγκο μζχρι να υπoδιπλαςιαςτεί θ πίεςθ του. 

Να υπολογιςτοφν 

α)  Σο ζργο που παράχκθκε. 

β)  Η κερμότθτα που ανταλλάχκθκε με το περιβάλλον, 

γ)  Η μεταβολι τθσ εντροπίασ του αερίου.  

Δίνονται: R = 8,314 J/(mol·Κ), ln2 = 0,693, l L·atm = 101,4 J.  

    [ Απ : α) 2271 J     β) 2271 J    γ) 5,76 J/K ] 

27. Ένα  mol  ιδανικοφ   αερίου,   που   βρίςκεται  ςε  s.t.p.   ςυμπιζηει αδιαβατικά μζχρι θ πίεςθ 

του να γίνει 8 atm και μετά ψφχεται με ςτακερό όγκο μζχρι θ πίεςθ του να γίνει 4 atm. Να υ-

πολογιςτοφν για κάκε μεταβολι του αερίου και για τθ ςυνολικι μεταβολι του θ μεταβολι τθσ 

εςωτερικισ ενζργειασ, του αερίου.Δίνονται: R = 8,314 J/(mol·Κ) και lθ2 = 0,6931. Θεωριςτε ότι 

για αζριο Cv = 16,628 J/(mol·K) kai γ = 3/2. 

  *Απ: α) 4539,5 J,-4539,5 J, 0,    β) 0,-11,52 J/K,-11,52 J/4] 



28. Ιδανικό αζριο ζχει όγκο VA = 0,04 m3, πίεςθ pA = 3· l05 N/m2 κερμοκραςία ΣΑ = 600 Κ. Σο αζριο 

εκτονϊνεται ιςόκερμα μζχρι όγκοσ του να γίνει VB = 0,16 m3, φςτερα ψφχεται με ςτακερό όγκο 

ϊςπου  να αποκτιςει τθν κατάλλθλθ πίεςθ από όπου μια αδιαβατικι ςυμπίεςθ κα το φζρει 

ςτθν αρχικι του κατάςταςθ. Να υπολογιςτοφν 

α) Η εςωτερικι ενζργεια του αερίου ςτθν αρχικι του κατάςταςθ, κακϊσ και ςτο τζλοσ τθσ ιςό-

κερμθσ και τθσ ιςόχωρθσ μεταβολισ. 

β)   Σο ζργο που παράγεται κατά τθν κυκλικι μεταβολι 

Δίνονται: R = 8,314 J/(mol Κ), γ = 5/3,   lθ4 = 1,386    (0,25)γ = 0,0992. 

   *Απ :  18000J, 18000J, 7200J, 5832J, 27J2J/K, 0, -27J2J/K ] 

29. Κυλινδρικό δοχείο, με αδιαβατικά τοιχϊματα, ζχει τον άξονα του κατακόρυφο, και κλείνεται 

ςτο επάνω μζροσ του με αδιαβατικό ζμβολο εμβαδοφ A = 10 cm2 και μάηασ m = 10 kg. Ο κφλιν-

δροσ περιζχει ιδανικό αζριο και βρίςκεται ςε χϊρο όπου θ εξωτερικι πίεςθ είναι  pat= l,013·105 

N/m2. Μζςω μιασ αντίςταςθσ R που βρίςκεται μζςα ςτο δοχείο το αζριο κερμαίνεται αργά. Αν 

το ποςό κερμότθτασ που προςφζρεται μζςω τθσ αντίςταςθσ είναι Q = 50 J να υπολογιςτεί θ 

μετατόπιςθ του εμβόλου και θ μεταβολι τθσ εςωτερικισ ενζργειασ του αερίου. 

Δίνονται: g = 10 m/s2, Cv = 3R/2.   

      [ Απ : 0,1m, 30 J] 

30. Η κυκλικι μεταβολι του ιδανικοφ αερίου μιασ κερμικισ μθχανισ αποτελείται από μια ιςόχω-

ρθ ψφξθ ΑΒ, μια ιςοβαρι ψφξθ ΒΓ και τζλοσ τθ μεταβολι ΓΑ, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ ιςχφ-

ει p = 600 + 400·V (SI) όπου p θ πίεςθ και V ο όγκοσ. Όλεσ οι μεταβολζσ κεωροφνται αντιςτρε-

πτζσ. Αν ςτισ καταςτάςεισ Α και Γ το αζριο ζχει όγκο VΑ = 2 m3 και VΓ = 1 m3, αντίςτοιχα, 

α)  Να υπολογιςτεί το ζργο που παράγεται ςε ζνα κφκλο,  

β)  Να υπολογιςτεί ο ςυντελεςτισ απόδοςθσ τθσ μθχανισ, Δίνεται: Cv =3/2R.  

     [ Απ : 200 J, 0,051 + 

31. Ποςότθτα n = 2/R  mol ιδανικοφ αερίου υποβάλλεται ςε κυκλικι μεταβολι ΑΒΓ. Κατά τθ διάρ-

κεια τθσ μεταβολι ΑΒ θ πίεςθ και ο όγκοσ του αερίου ςυνδζονται με τθ ςχζςθ  

p = -2/3·l08·V + 6·l05  (SI).  

Η μεταβολι ΒΓ είναι ιςοβαρισ, και θ ΓΑ είναι ιςόχωρθ. Ο όγκοσ του αερίου ςτισ καταςτάςεισ Α, 

Β είναι VA = 6·l0-3 m3  και VB = 3·10-3 m3, αντίςτοιχα. Να υπολογίςετε: 

α)  το ζργο που παράγει το αζριο κατά τθν κυκλικι μεταβολι,   

β) τθ κερμότθτα που απορροφά ι αποβάλλει το αζριο ςτθ διάρκεια κακεμιάσ από τισ επιμζ-

ρουσ μεταβολζσ,   

Δίνονται: Cv = 3R/2 και In2 = 0,7. 

   [Απ : 300 J, -900 J, 3000 J, -1800 J, -1,4 J/K, -2,1 J/K] 


