
2ο ΓΕΛ. ΑΛΙΜΟΥ 

∆ιονύσης Μάργαρης 

Ασκήσεις θερµικών µηχανών 

1) Ιδανικό αέριο  βρίσκεται στην κατάσταση Α και παθαίνει τις εξής µεταβολές:   

Α)  Θερµαίνεται ισόχωρα µέχρι να τριπλασιαστεί η πίεσή του.  
Β)  Εκτονώνεται ισόθερµα µέχρι να αποκτήσει την αρχική του πίεση.  
Γ)  Συµπιέζεται ισοβαρώς µέχρι να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση Α. Κατά την ισόχωρη θέρµανση, το 

αέριο απορροφά θερµότητα 600J, ενώ κατά την ισοβαρή παράγει έργο W= - 400J.  
 Ζητούνται:  
i) να γίνει η γραφική παράσταση των µεταβολών σε διάγραµµα P-V. 

ii)  Να βρεθεί για το αέριο ο λόγος γ=Cp/Cv. 

2) Μια θερµική µηχανή λειτουργεί αξιοποιώντας τον κύκλο του σχήµατος.  Υπο-

λογίστε:   

i) Την απόδοση της µηχανής.   

ii)  Αν Q∆Α=60J το ωφέλιµο έργο της µηχανής και την ισχύ της, αν εκτελεί 10 

κύκλους ανά δευτερόλεπτο. ∆ίνεται Cv=  3/2R.  

3) Το ιδανικό αέριο µιας θερµικής µηχανής εκτελεί τον εξής κύκλο ( κύκλος 

Stirling). Εκτονώνεται ισόθερµα σε θερµοκρασία Τ1 από όγκο VΑ=V σε όγκο VΒ=eV, όπου e η βάση των φυσι-

κών λογαρίθµων. Μετά ψύχεται ισόχωρα µέχρι να αποκτήσει θερµοκρασία ΤΓ= Τ2= ½ Τ1 . Με ισόθερµη συ-

µπίεση αποκτά όγκο V∆=V, από όπου µε ισόχωρη θέρµανση επιστρέφει στην αρχική κατάσταση Α.   

i) Να παραστήσετε την µεταβολή σε άξονες P-V ποιοτικά.    

ii)  Αν W το έργο που παράγει το αέριο στην κυκλική µεταβολή και Q1 η θερµότητα που απορροφά κατά την ι-

σόθερµη εκτόνωση, να δείξετε ότι:  
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iii)  Βρείτε την απόδοση του κύκλου. 

4) Υποθέστε ότι η θερµοκρασία στην Σελήνη στη διάρκεια της ηµέρας είναι 100° C, ενώ κατά την νύχτα  -100° 

C. Κατασκευάζουµε ένα κατάλυµα στη Σελήνη, το οποίο θέλουµε να διατηρεί σταθερή θερµοκρασία 20° C. 

Για να το πετύχουµε θα εγκαταστήσουµε µια µηχανή Carnot. Αν η θερµική ισχύς που περνά από τους τοίχους 

των καταλυµάτων, λόγω αγωγιµότητας είναι 0,5kw για κάθε βαθµό θερµοκρασιακής διαφοράς, µεταξύ κατα-

λύµατος και περιβάλλοντος, να υπολογίσετε την απαιτούµενη ισχύ µε την οποία πρέπει να τροφοδοτείται η µη-

χανή Carnot κατά την διάρκεια:  

i) της ηµέρας και  
ii)  της νύχτας. 

5) Το ιδανικό αέριο µιας θερµικής µηχανής εκτελεί τον εξής κύκλο ( κύκλος Diesel, µεταβολή που διαγράφει µια 

πετρελαιοµηχανή): Από κατάσταση Α µε θερµοκρασία 300Κ συµπιέζεται αδιαβατικά µέχρι κατάσταση Β µε 

Τ=400Κ. Κατόπιν θερµαίνεται ισοβαρώς σε κατάσταση Γ µε ΤΓ=550Κ. Μετά εκτονώνεται αδιαβατικά µε απο-

τέλεσµα να αποκτήσει Τ∆=520Κ, ενώ στη συνέχεια ισόχωρα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση Α. Αν 

γ=5/3 να παραστήσετε τις µεταβολές σε άξονες P-V και να υπολογίστε την απόδοση του κύκλου. 


