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ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑΦΤΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ 21/6/2018 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. 

α. – Λάθορ 

β. – Λάθορ  

γ. – Λάθορ  

δ. – ωζηό  

ε. – ωζηό 

 

Α.2  

1 – δ. 

2 – α. 

3 – ζη. 

4 – ε. 

5 – γ. 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1.  Σειίδα 10 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 

«Υπόςπθην πγξό νλνκάδνπκε ην πγξό πνπ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε από ηε 

ζεξκνθξαζία αηκνπνίεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πίεζή ηνπ. 

Υπέξζεξκνο αηκόο νλνκάδεηαη ν αηκόο πνπ βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία πςειόηεξε από ηε 

ζεξκνθξαζία αηκνπνίεζεο.» 

 

Β2.  Σειίδα 147 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 

http://www.romvos.edu.gr/
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«Όηαλ ηα ζηνηρεία αηκνπνίεζεο γηα ςύμε αέξα δελ έρνπλ αλεκηζηήξα νλνκάδνληαη θπζηθήο 

θπθινθνξίαο αέξα. Τα ζηνηρεία θπζηθήο θπθινθνξίαο αέξα ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζε 

κηθξέο εγθαηαζηάζεηο, ηδίσο όηαλ καο ελδηαθέξεη λα έρνπκε πςειή ζρεηηθή πγξαζία ζηνλ 

ςπθηηθό ζάιακν, γηα λα κελ αθπγξαίλνληαη ηα πξντόληα . Τνπνζεηνύληαη πάληνηε ζην 

επάλσ κέξνο ησλ ςπγείσλ ή ησλ ςπθηηθώλ ζαιάκσλ.» 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1.  Σειίδα 298 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 

« Η ςπρξνκεηξηθή κεηαβνιή θαηά ηελ νπνία ν αέξαο δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ ελζαιπία ηνπ 

είλαη ε αδηαβαηηθή ςύμε. Η ζπγθεθξηκέλε κεηαβνιή παξαηεξείηαη ζε ζπζθεπέο πνπ ςύρνπλ 

κηθξνύο ρώξνπο θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε πγξαζίαο κέζα ζηε κάδα ηνπ αέξα, ν 

νπνίνο εμαηκίδνληαο ηελ πγξαζία ηνπ, πξνθαιεί ηελ ςύμε απηνύ,» 

 

Γ2.  Σειίδα 193 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 

«Αλ ππάξρεη πγξαζία ζην ςπθηηθό ζύζηεκα, είλαη πνιύ πηζαλό λα έρνπκε δεκηνπξγία πάγνπ 

ζην εθηνλσηηθό κέζν. Απηό κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε δπζιεηηνπξγία ή θαη ην 

κπινθάξηζκα ηνπ εθηνλσηηθνύ κέζνπ. Δπηπιένλ, ε πγξαζία, ζε νξηζκέλα ςπθηηθά κέζα, 

είλαη δπλαηό λα πξνθαιέζεη δηάβξσζε ή ζθνπξηά ζηα κέηαιια ηνπ θπθιώκαηνο ή 

θαηαζηξνθή ηνπ ιαδηνύ πνπ είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη, ζηηο εξκεηηθέο κνλάδεο, ζην θάςηκν 

ηνπ θηλεηήξα.» 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. 

Ιζρύο Σπκπηεζηή = 200W 

Απνξξηπηόκελε Θεξκηθή Ιζρύο = 4 x Ιζρύο Σπκπηεζηή = 4 x 200 = 800W 

Απνξξηπηόκελε Θεξκηθή Ιζρύο  = Ψπθηηθή Ιζρύο + Ιζρύο Σπκπηεζηή => 

=> Ψπθηηθή Ιζρύο = Απνξξηπηόκελε Θεξκηθή Ιζρύο – Ιζρύο Σπκπηεζηή => 

=> Ψπθηηθή Ιζρύο = 800 – 200 = 600W 
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COP =
Ψυκτική Ισχύς

Ισχύς Συμπιεστή
=> COP =

600

200
=> COP = 3 

 

Γ2.  

α.   

 1 2 3 4 

P (bar) 1 4 2 1 

V(lt) 10 10 20 20 

T( K) 150 600 600 300 

 

1 - 2  : Ιζόνγθε κεηαβνιή :  
P1

P2
=

T1

T2
=> T1 =

P1∙T2

P2
=> T1 =

1∙600

4
=> T1 = 150Κ 

V = ζηαζεξό = 10lt 

2 – 3 : Ιζνζεξκνθξαζηαθή κεηαβνιή : 
P2

P3
=

V3

V2
=> P3 =

P2∙V2

V3
=> P3 =

4∙10

20
=> P3 = 2 bar 

T = ζηαζεξό = 600Κ 

3 – 4: Ιζόνγθε κεηαβνιή : 
P3

P5
=

T3

T4
=> T4 =

P4∙T3

P3
=> T4 =

1∙ 600

2
=> T4 = 300K 

V = ζηαζεξό = 20lt 

 

β.  Σειίδα 90 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. 

« Δπεηδή ε αξρηθή θαη ε ηειηθή θαηάζηαζε ηεο θπθιηθήο κεηαβνιήο ζπκπίπηνπλ, 

ζπκπεξαίλνπκε όηη ε εζσηεξηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ αξρηθή θαη ηειηθή 

θαηάζηαζε ζπκπίπηνπλ ,δειαδή ΓU = 0.» 

 

ΥΟΛΙΑΜΟ ΘΔΜΑΣΧΝ 

Τα ζέκαηα παξνπζίαδαλ θιηκαθνύκελε δπζθνιία θαη θάιππηαλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 

ύιεο. Οη θαιά πξνεηνηκαζκέλνη καζεηέο κπνξνύζαλ λα αληαπνθξηζνύλ  επηηπρώο. 

 

ςγγπαθική Δπιμέλεια 

Πεπιβολάπη Αλεξάνδπα 


