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                                                       ζκήζεις 
111...    Ιδακηθό αένημ βνίζθεηαη ζε ανπηθέξ ζοκζήθεξ p1 = 105 N/m2, V1 = 2 L θαη T1 = 300 K. 

Θενμαίκμομε ημ αένημ ζε ζενμμθναζία T2 = 600 K θναηώκηαξ ηεκ πίεζή ημο ζηαζενή. Σηεκ  

παναπάκς μεηαβμιή ημ αένημ απμννμθά ζενμόηεηα Q = 500 J. Δίκεηαη R = 8,314 J/mole K. 

α. Πμημ είκαη ημ ένγμ θαη ε μεηαβμιή ηεξ εζςηενηθήξ εκένγεηαξ ημο αενίμο; 

β. Πόζμξ είκαη μ ιόγμξ p

V

C
γ = 

C
; 

γ. Να βνεζμύκ ηα Cp θαη CV. 

222...   Ιδακηθό αένημ βνίζθεηαη ζε δμπείμ ζηαζενμύ όγθμο. Όηακ ζημ αένημ πνμζθένεηαη ζενμόηεηα  

Q = 1800 J ε πίεζή ημο αολάκεηαη από p1 = 105 N/m2 ζε p2 = 4·105 N/m2. Να οπμιμγίζεηε : 

a. Τμκ όγθμ ημο δμπείμο. 

β.  Τεκ ηειηθή ηημή ηεξ εκενγμύ ηαπύηεηαξ ηςκ μμνίςκ ημο αενίμο, ακ οεκ,1 = 200 m/s.  

333...   Καηαθόνοθμ θοιηκδνηθό δμπείμ θιείκεηαη ζημ πάκς μένμξ ημο με έμβμιμ πμο πάκς ημο έπμομε 

ημπμζεηήζεη έκα ζώμα. Τμ δμπείμ πενηέπεη ηδακηθό αένημ ζηεκ θαηάζηαζε Α (p0, V0). 

Θενμαίκμομε ημ αένημ μέπνη κα δηπιαζηαζηεί μ όγθμξ ημο. Δίκεηαη 
V

3R
C  = 

2
.  

α. Να παναζηήζεηε γναθηθά ζε δηάγναμμα p-V ηεκ παναπάκς μεηαβμιή.  
β. Να οπμιμγίζεηε ημ ένγμ, ηε μεηαβμιή ηεξ εζςηενηθήξ εκένγεηαξ θαη ηε ζενμόηεηα  ζε 

ζοκάνηεζε με ηα p0, V0.   

444...   Πμζόηεηα n mole ηδακηθμύ αενίμο εθημκώκεηαη ηζμβανώξ από ανπηθή ζενμμθναζία ΤΑ θαη μεηά 

με ηζόπςνε ρύλε επακένπεηαη ζηεκ ανπηθή ζενμμθναζία. Τμ μιηθό ένγμ είκαη W = 50 J. Ακ

V

3R
C  = 

2
 πμηα ήηακ ε μεηαβμιή ζηεκ εζςηενηθή εκένγεηα ημο αενίμο ζηεκ ηζόπςνε ρύλε ; 

555...   Ιδακηθό αένημ θαηαιαμβάκεη όγθμ V1 = 2 L θαη αζθεί πίεζε p1 = 5·105 N/m2. Όηακ ημ αένημ 

εθημκώκεηαη αδηαβαηηθά μ όγθμξ ημο γίκεηαη V2 = 8V1 θαη ε πίεζή ημο 1
2

p
p  = 

32
. Να οπμιμγηζημύκ: 

α. Ο ιόγμξ 
p

V

C
γ = 

C
. 

β. Η ανπηθή θαη ε ηειηθή εζςηενηθή εκένγεηαξ ημο αενίμο; 

γ. Τμ ένγμ πμο πανήγαγε ημ αένημ. 

666...   Ονηζμέκε πμζόηεηα ηδακηθμύ αενίμο (γ = 5/3) εθηειεί ηε μεηαβμιή 

ΑΒΓ ημο ζπήμαημξ. Ακ ε θαηάζηαζε Α έπεη πίεζε p0 = 105 N/m2 , 

όγθμ V0 = 3 L θαη ζενμμθναζία T0 = 300 K, κα οπμιμγηζημύκ :  

α. Η μεηαβμιή ηεξ εζςηενηθήξ εκένγεηαξ , ημ ένγμ θαη ημ πμζό 

ζενμόηεηαξ πμο ακηάιιαλε ημ αένημ με ημ πενηβάιιμκ ημο θαηά 

ηεκ μεηαβμιή ΑΒ.  

β. Τμ μιηθό ένγμ θαη ε μιηθή μεηαβμιή ηεξ εζςηενηθήξ εκένγεηαξ. 

γ. Τμ πμζό ζενμόηεηαξ πμο ακηάιιαλε ημ αένημ με ημ πενηβάιιμκ 

ημο θαηά ηεκ μεηαβμιή ΑΒΓ.          
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777...     Ιδακηθό αένημ ανπηθά βνίζθεηαη ζηεκ θαηάζηαζε Α(p0, V0, T0) θαη ζηε ζοκέπεηα αθμιμοζεί ηηξ 

παναθάης ακηηζηνεπηέξ μεηαβμιέξ: 

 Ιζόπςνε ζένμακζε από ηεκ θαηάζηαζε Α ζηεκ θαηάζηαζε Β(2p0, VΒ, TΒ). 

 Ιζμβανή εθηόκςζε από ηεκ θαηάζηαζε Β ζηεκ θαηάζηαζε Γ(pΓ, 4V0, TΓ). 

 Ιζόπςνε ρύλε από ηεκ θαηάζηαζε Γ ζηεκ θαηάζηαζε Δ(p0, VΔ, TΔ). 

 Ιζμβανή ζομπίεζε από ηεκ θαηάζηαζε Δ ζηεκ θαηάζηαζε Α. 
α. Να παναζηήζεηε γναθηθά ζε δηάγναμμα p-V ηηξ παναπάκς μεηαβμιέξ.  
β. Να πνμζδημνίζεηε ηηξ ηημέξ VB, TB, pΓ, ΤΓ, VΔ, ΤΔ ζε ζοκάνηεζε με ηηξ ανπηθέξ ηημέξ V0, T0, p0. 

γ. Να οπμιμγίζεηε ημ ένγμ ζε θαζεμηά από ηηξ παναπάκς μεηαβμιέξ.   

δ. Να οπμιμγίζεηε ημ ζοκμιηθό ένγμ πμο πανάγεηαη θαηά ηεκ παναπάκς θοθιηθή μεηαβμιή. 

888...    Έκα ηδακηθό αένημ έπεη όγθμ V0, πίεζε p0 θαη ζενμμθναζία To. Σομπηέδμομε ημ αένημ αδηαβαηηθά 

μέπνη κα απμθηήζεη ζενμμθναζία Τ1 = 4Τ0. Ακ δίκεηαη γ = 5/3, κα οπμιμγηζημύκ :  
α.  Ο κέμξ όγθμξ.  

β.  Η κέα πίεζε.  

γ.  Τμ ένγμ ηεξ ζομπίεζεξ.  
999...   Ιδακηθό αένημ θαηαιαμβάκεη όγθμ VA = 4·10-3 m3 ζε πίεζε pA = 105 N/m2 θαη ζενμμθναζία  

ΤΑ = 250 Κ. Θενμαίκμομε ημ αένημ με ζηαζενή πίεζε μέπνη ΤΒ = 500 Κ. Γηα ηεκ μεηαβμιή αοηή ημ 

αένημ απμννόθεζε ζενμόηεηα Q = 1000 Joule. Να οπμιμγηζηεί :  

α. Τμ ένγμ θαη ε μεηαβμιή ηεξ εζςηενηθήξ εκένγεηαξ. 

β. Τμ πειίθμ Cp/Cv. 

111000...    Ιδακηθό αένημ εθημκώκεηαη αδηαβαηηθά από ( p1, V1, T1 ) ζε ( p2, V2, T2 ) όπμηε πανάγεηαη ένγμ 

840 Joule. Μεηά με ηζόπςνε ζένμακζε ημ επακαθένμομε ζηεκ ανπηθή ζενμμθναζία T1. Nα 

βνεζεί ημ Q πμο πνμζθέναμε ζηεκ ζένμακζε. 

111111...    Ιδακηθό αένημ εθηειεί ηεκ θοθιηθή μεηαβμιή πμο θαίκεηαη ζημ 

δηάγναμμα. Τμ αένημ θαηά ηεκ ηζόπςνε ζένμακζε απμννμθά 

ζενμόηεηα QAB = 300 J κα οπμιμγηζημύκ : 

α. Η μεηαβμιή ηεξ εζςηενηθήξ εκένγεηαξ ΔU, ημ ένγμ W θαη ε 

ζενμόηεηα Q, ζε θαη θάζε επημένμοξ μεηαβμιή.  

β. Τμ μιηθό ένγμ Wμι θαη ε ζενμόηεηα Qμι όιμο ημο θύθιμο. 

111222...    Ιδακηθό μμκμαημμηθό αένημ εθηειεί θοθιηθή ζενμμδοκαμηθή μεηαβμιή πμο απμηειείηαη από ηηξ 

ελήξ ακηηζηνεπηέξ μεηαβμιέξ: 

1. Από ηεκ θαηάζηαζε ζενμμδοκαμηθήξ ηζμννμπίαξ A, με p1 = 3 105 Ν/m2 θαη V1 = 4 10–3 m3 

εθημκώκεηαη ηζμβανώξ ζηεκ θαηάζηαζε B, με V2 = 3V1, 

2. Από ηεκ θαηάζηαζε B ρύπεηαη ηζόπςνα ζηεκ θαηάζηαζε Γ θαη 

3. Από ηεκ θαηάζηαζε Γ ζομπηέδεηαη ηζόζενμα ζηε ζενμμθναζία Τ1, ζηεκ ανπηθή θαηάζηαζε Α. 

Ακ ε πμζόηεηα ημο αενίμο είκαη n = 3/R mol, όπμο R είκαη ε παγθόζμηα ζηαζενά ηςκ ηδακηθώκ 

αενίςκ ζε J/(mol K), δεηείηαη: 

α.  Να παναζηαζμύκ γναθηθά μη παναπάκς μεηαβμιέξ ζε δηάγναμμα πίεζεξ - όγθμο (p-V).  

β.  Να βνεζεί μ ιόγμξ ηεξ μεηαβμιήξ ηεξ εζςηενηθήξ εκένγεηαξ ημο αενίμο θαηά ηεκ ηζμβανή 

εθηόκςζε πνμξ ηε μεηαβμιή ηεξ εζςηενηθήξ ημο εκένγεηαξ θαηά ηεκ ηζόπςνε ρύλε.  

γ.  Να βνεζεί μ ζοκηειεζηήξ απόδμζεξ ηδακηθήξ μεπακήξ Carnot πμο ζα ιεηημονγμύζε μεηαλύ 

ηςκ ίδηςκ αθναίςκ ζενμμθναζηώκ ηεξ παναπάκς θοθιηθήξ μεηαβμιήξ. 

δ.  Να βνεζεί ημ μιηθό πμζό ζενμόηεηαξ πμο ακηαιιάζζεη ημ αένημ με ημ πενηβάιιμκ θαηά ηε 

δηάνθεηα μηαξ ηέημηαξ θοθιηθήξ μεηαβμιήξ. Δίκεηαη ln3 = 1,1.   
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111333...    Πμζόηεηα n = 2 mole ηδακηθμύ αενίμο με γ = 5/3, έπεη ανπηθή πίεζε p1 = 35 105 Ν/m2 θαη 

όγθμ V1 =  0,12 m3. Τμ αένημ ζομπηέδεηαη ηζμβανώξ ζε όγθμ V2 =  0,1 m3, ζηε ζοκέπεηα ρύπεηαη 

ηζόπςνα μέπνη ε πίεζή ημο κα γίκεη p3 = 32 105 Ν/m2 θαη ηέιμξ εθημκώκεηαη αδηαβαηηθά ςξ ηεκ 

ηειηθή πίεζε p4 = 105 Ν/m2. Να οπμιμγηζημύκ ηα W, ΔU θαη Q γηα θάζε επημένμοξ μεηαβμιή. 

111444...    Πμζόηεηα ηδακηθμύ αενίμο εθηειεί ηεκ θοθιηθή μεηαβμιή πμο 

θαίκεηαη ζημ ζπήμα. Η μεηαβμιή απμηειείηαη από δύμ ηζμβανείξ 

μεηαβμιέξ ζε πηέζεηξ p1 θαη p2 θαη δύμ ηζόζενμεξ μεηαβμιέξ ζε 

ζενμμθναζίεξ Τ1 θαη Τ2 = 2Τ1. Σηεκ ηζμβανή ΑΒ ημ αένημ απμννμθά 

ζενμόηεηα QΑΒ = 500 J, ζηεκ ηζόζενμε ΒΓ ημ αένημ πανάγεη ένγμ  

WΒΓ = 260 J θαη ζηεκ ηζμβανή ΓΔ ε μεηαβμιή ηεξ εζςηενηθήξ 

εκένγεηαξ είκαη ΔUΓΔ = - 200 J. Να οπμιμγηζηεί ημ ένγμ πμο πανάγεη 

ημ αένημ ζε θάζε θύθιμ. 

111555...    Τμ ηδακηθό αένημ μηαξ ζενμηθήξ μεπακήξ εθηειεί ημκ ακηηζηνεπηό 

θύθιμ ΑΒΓΑ πμο θαίκεηαη ζμ δηπιακό δηάγναμμα. Σηεκ θαηάζηαζε Α 

είκαη p0 = 105 Ν/m2 θαη V0 = 1 L. Η εζςηενηθή εκένγεηα ημο αενίμο 

ζηεκ θαηάζηαζε Α είκαη U = 150 J. Καηά ηε μεηαβμιή ΓΑ ημ αένημ 

απμδίδεη ζημ πενηβάιιμκ ζενμόηεηα QΓΑ = -500 J. Να οπμιμγηζηεί : 

α.  Η εζςηενηθή εκένγεηα ημο αενίμο ζηηξ θαηαζηάζεηξ Β θαη Γ. 

β.  Τμ ένγμ πμο πανάγεη ημ αένημ ζε έκα θύθιμ. 

γ.  Τμ πμζό ζενμόηεηαξ πμο ακηαιιάζεη ημ αένημ με ημ πενηβάιιμκ 

ζηεκ μεηαβμιή ΑΒ. 

δ.  Ο ζοκηειεζηήξ απόδμζεξ ηεξ μεπακήξ. 

111666...    Πμζόηεηα ηδακηθμύ αενίμο πμο έπεη ζηεκ θαηάζηαζε Α όγθμ V0 θαη πίεζε p0 εθηειεί θοθιηθή 

μεηαβμιή πμο απμηειείηαη από : ΑΒ ηζόζενμε μεηαβμιή μέπνη όγθμ 2 V0 , ΒΓ ηζμβανή μεηαβμιή 

μέπνη ημκ ανπηθό όγθμ θαη ΓΑ ηζόπςνε μεηαβμιή μέπνη ηεκ ανπηθή πίεζε.  

α. Να οπμιμγηζημύκ ηα QAB θαη QΓΑ.  

β. Να οπμιμγηζηεί ημ μιηθό ένγμ. 

γ. Να οπμιμγηζηεί μ ζοκηειεζηήξ απόδμζεξ ημο θύθιμο. 

δ. Να οπμιμγηζηεί ε απόδμζε μεπακήξ Carnot πμο ιεηημονγεί ακάμεζα ζηηξ δύμ ζενμμθναζίεξ 

ημο θύθιμο. Δίκεηαη 
V

3R
C  = 

2
 θαη ln2 = 0,7. 

111777...    Τμ ηδακηθό αένημ μηαξ ζενμηθήξ μεπακήξ ανπηθά θαηαιαμβάκεη όγθμ VΑ = 3 L ζε ζενμμθναζία 

TΑ = 300 K θαη πίεζε pΑ = 2·105 N/m2. Τμ αένημ εθηειεί θοθιηθή μεηαβμιή ΑΒΓΔΑ με ΑΒ 

ηζμβανή εθηόκςζε μέπνη κα απμθηήζεη ζενμμθναζία TΒ = 500 K, ΒΓ ηζόπςνε ρύλε μέπνη κα 

απμθηήζεη ζενμμθναζία TΓ = 250 K, ΓΔ ηζμβανή ζομπίεζε μέπνη κα απμθηήζεη ζενμμθναζία  

TΔ = 150 K θαη ΔΑ ηζόπςνε ζένμακζε μέπνη ηεκ ανπηθή θαηάζηαζε. 

α. Να ζπεδηάζεηε ημ δηάγναμμα p-V.  

β. Να οπμιμγηζηεί ημ μιηθό ένγμ ημο αενίμο ζε έκα θύθιμ. 

γ. Να οπμιμγίζεηε ηε ζενμόηεηα ζε θάζε μηα από ηηξ επημένμοξ μεηαβμιέξ. 

δ. Να οπμιμγηζηεί μ ζοκηειεζηήξ απόδμζεξ ηεξ μεπακήξ. 

ε. Να οπμιμγηζηεί ε απόδμζε μεπακήξ Carnot πμο ιεηημονγεί ακάμεζα ζηε μέγηζηε θαη ηεκ 

ειάπηζηε ζενμμθναζία ημο θύθιμο. Δίκεηαη 
V

3R
C  = 

2
. 
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111888...    Ιδακηθό αένημ ανπηθά βνίζθεηαη ζηεκ θαηάζηαζε Α(p0, V0, T0) θαη ζηε ζοκέπεηα αθμιμοζεί ηηξ 

παναθάης ακηηζηνεπηέξ μεηαβμιέξ: 

ΑΒ : Ιζόπςνε ζένμακζε μέπνη κα ηεηναπιαζηαζηεί ε πίεζή ημο. 

ΒΓ : Αδηαβαηηθή εθηόκςζε μέπνη ηεκ ανπηθή ημο ζενμμθναζία Τ0, μπόηε VΓ = 8V0. 

ΓΑ : ηζόζενμε ζομπίεζε μέπνη ηεκ ανπηθή θαηάζηαζε. 

α. Να παναζηήζεηε γναθηθά ζε δηάγναμμα p-V ηηξ παναπάκς μεηαβμιέξ.  

β. Να πνμζδημνίζεηε ημ ιόγμ p

V

C
γ = 

C
. 

γ. Να οπμιμγίζεηε ημ ζοκηειεζηή απόδμζεξ ημο θύθιμο ακ δίκεηαη ln2 = 0,7. 

δ. Να οπμιμγηζηεί ε απόδμζε μεπακήξ Carnot πμο ιεηημονγεί ακάμεζα ζηε μέγηζηε θαη ηεκ 

ειάπηζηε ζενμμθναζία ημο θύθιμο. 

111999...    Μηα ζενμηθή μεπακή έπεη ςθέιημε ηζπύ P = 90 kW θαη ιεηημονγεί ώζηε ε ροπνή δελαμεκή κα 

απμννμθά ζενμόηεηα με νοζμό ι = 210 J/s. Η ζενμή δελαμεκή έπεη ζενμμθναζία Τ1 = 750 Κ.  

α.  Πμηα είκαη ε απόδμζε ηεξ μεπακήξ ; 

β.  Πμηα είκαη ε ζενμμθναζία Τ2 ηεξ ροπνήξ δελαμεκήξ, ακ είκαη γκςζηό όηη ε απόδμζε αοηήξ 

ηεξ μεπακήξ είκαη 50% ηεξ ακηίζημηπεξ μεπακήξ Carnot με ηηξ ίδηεξ ζενμμθναζίεξ ζενμήξ θαη 

ροπνήξ δελαμεκήξ.                                                                                                                                                             

222000...     Τμ ηδακηθό αένημ μηαξ ζενμηθήξ μεπακήξ εθηειεί ηεκ θοθιηθή 

ακηηζηνεπηή μεηαβμιή πμο θαίκεηαη ζημ ζπήμα. Οη ζενμμθναζίεξ ηςκ 

ηζόζενμςκ ΑΒ θαη ΓΔ είκαη Τ1 = 450 Κ θαη Τ2 = 300 Κ ακηίζημηπα. Τμ 

ένγμ ημο αενίμο ζηεκ ηζόζενμε εθηόκςζε είκαη WAB = 600J εκώ ε 

ζενμόηεηα πμο απμδίδεη ημ αένημ θαηά ηεκ ηζόπςνε ρύλε ΒΓ είκαη  

QBΓ = - 400 J. Να οπμιμγίζεηε : 

α.  Τμ ένγμ γηα θάζε μεηαβμιή θαη ημ ζοκμιηθό ένγμ. 

β.  Τε ζενμόηεηα γηα θάζε επημένμοξ μεηαβμιή. 

γ.  Τμ ζοκηειεζηή απόδμζεξ ηεξ μεπακήξ. 

222111...    Ιδακηθό αένημ πμο θαηαιαμβάκεη όγθμ V0 ζε ζενμμθναζία Τ0 θαη 

πίεζε p0 εθηειεί ηεκ θοθιηθή ακηηζηνεπηή μεηαβμιή ΑΒΓΑ πμο 

θαίκεηαη ζημ ζπήμα. Ο θύθιμξ πενηιαμβάκεη μηα ηζόπςνε ζένμακζε ΑΒ, 

μηα γναμμηθή εθηόκςζε ΒΓ θαη μία ηζμβανή ρύλε ΓΑ. Δίκεηαη 
V

3R
C  = 

2
. 

α.  Να οπμιμγίζεηε ημ μιηθό ένγμ ημο αενίμο ζοκανηήζεη ηςκ p0 θαη V0. 

β.  Να απμδείλεηε όηη μη θαηαζηάζεηξ Β, Γ ακήθμοκ ζηεκ ίδηα ηζόζενμε. 

γ.  Να οπμιμγίζεηε ηε ζενμόηεηα γηα θάζε επημένμοξ μεηαβμιή. 

δ.  Να οπμιμγίζεηε ημ ζοκηειεζηή απόδμζεξ ημο θύθιμο. 

222222...    Ιδακηθό αένημ n = 5/R mole θαηαιαμβάκεη όγθμ VA = 10-2 m3 ζε πίεζε pA
 = 4·105 N/m2 θαη 

εθημκώκεηαη αδηαβαηηθά ζε ΤΒ = 200 Κ. Ακ γ = 5/3 κα βνεζεί ε πίεζε pΒ θαη μ όγθμξ VΒ. 

222333...    Πμζόηεηα ηδακηθμύ αενίμο θαηαιαμβάκεη όγθμ VA = 10 m3 ζε πίεζε pA
 = 105 N/m2 θαη 

ζενμμθναζία ΤΑ = 300 Κ. Τμ αένημ εθηειεί ηζμβανή εθηόκςζε μέπνη VΒ = 40 m3, αδηαβαηηθή 

εθηόκςζε μέπνη ΤΓ = ΤΑ θαη ηζόζενμε ζομπίεζε μέπνη ηεκ ανπηθή θαηάζηαζε. Γίκαη 
p

5R
C  = 

2
. 

α.  Να βνεζεί ημ ένγμ ζε θάζε επημένμοξ μεηαβμιή θαη ημ μιηθό ένγμ ακ ln2 = 0,7. 

β.  Να βνεζεί ε απόδμζε ζενμηθήξ μεπακήξ πμο ιεηημονγεί με ημκ θύθιμ αοηό.  
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