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ΜΑΘΗΜΑ:
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ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό
σας, δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
α. Η θερµοκρασία είναι το µέγεθος που εκφράζει τη µέση κινητική ενέργεια
των µορίων ενός σώµατος.
β. Ο στραγγαλισµός είναι µια µεταβολή ισενθαπλική, δηλαδή η ενθαλπία του
ρευστού πριν και µετά το στραγγαλισµό είναι η ίδια.
γ. Ο βαθµός ξηρότητας µας δείχνει τι µέρος από τη µάζα του µίγµατος υγρού
– ατµού, είναι υγρό.
δ. Η απορριπτόµενη θερµική ισχύς ισούται µε την ψυκτική ισχύ µιας
ψυκτικής διάταξης.
ε. Όταν ο λόγος συµπίεσης µεγαλώνει, η απόδοση του συµπιεστή µικραίνει
και αντιστρόφως.
Μονάδες 15

Α2.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1, 2, 3, 4 και 5 από τη στήλη Α
και δίπλα ένα από τα γράµµατα α, β, γ, δ, ε και στ της στήλης Β που δίνει τη
σωστή αντιστοίχιση. Σηµειώνεται ότι ένα γράµµα από τη στήλη Β θα
περισσέψει.

3.
4.

ÈÅ

1.
2.

Στήλη Α
Ισόογκη µεταβολή.
Ισοθερµοκρασιακή
µεταβολή.
Ισόθλιπτη µεταβολή.
Αδιαβατική µεταβολή.

5. Κυκλική µεταβολή.

Στήλη Β
α. Η πίεση του αερίου παραµένει σταθερή.

β. Η ενθαλπία του αερίου παραµένει σταθερή.
γ. Ο όγκος του αερίου παραµένει σταθερός.
δ. Η θερµοκρασία του αερίου παραµένει σταθερή.
ε. Το αέριο δε συναλλάσσει θερµότητα µε το
περιβάλλον.
στ. Το αέριο επανέρχεται στην αρχική του
κατάσταση µετά από µια σειρά µεταβολών.
Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ Β
Να αναφέρετε τα είδη των συµπιεστών µε βάση τον τρόπο λειτουργίας τους.
Μονάδες 15

Β2.

Να αναφέρετε (ονοµαστικά) τους ψυχροµετρικούς όρους της υγρασίας του
αέρα. ∆εν απαιτούνται σύµβολα και µονάδες µέτρησης.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ
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Β1.

Γ1.

Να αναφέρετε δύο φυσικές και δύο εξωτερικές παραµέτρους, οι οποίες
καθορίζουν τις συνθήκες άνεσης ενός ατόµου σε κάποιο εσωτερικό χώρο.
Μονάδες 12

Γ2.

Τι ονοµάζουµε ανοικτό και τι κλειστό σύστηµα; Να δώσετε από ένα
παράδειγµα για κάθε κατηγορία.
Μονάδες 13

ΘΕΜΑ ∆

Ποιες ιδιότητες θα πρέπει να έχει ένα καλό λιπαντικό, σε ένα ψυκτικό
κύκλωµα;
Μονάδες 9

∆2.

Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποιο το µειονέκτηµα της µεθόδου
αποπάγωσης µε µεταγωγή θερµού ατµού;
Μονάδες 16
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∆1.
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