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ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ
ΘΔΜΑ Α
Α1.
α. Σωζηό
β. Λάζνο
γ. Σωζηό
δ. Σωζηό
ε. Λάζνο
Α2.
Νεθξέο δώλεο νλνκάδνπκε ηα ζεκεία ηνπ θιηκαηηδόκελνπ ρώξνπ ζηα νπνία δε θηάλεη
θιηκαηηζκέλνο αέξαο θαη επνκέλωο δελ θιηκαηίδνληαη επαξθώο. Σηηο λεθξέο δώλεο δελ
έρνπκε πνηέ ηελ άλεζε ηωλ ππνινίπωλ ρώξωλ πνπ θιηκαηίδνληαη θαη γη απηό ζα
πξέπεη λα απνθεύγνληαη. Σει 232
ΘΔΜΑ Β
Β1.
1-δ
2-γ
3-α
ζει 360
Β2.
1) Από ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο γπάιηλεο επηθάλεηαο(αλαηνιηθόο, δπηηθόο)
2) Από ηελ επνρή ηνπ έηνπο επεηδή από απηήλ εμαξηάηαη ε γωλία
πξόζπηωζεο ηωλ αθηίλωλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηδακηνύ

3) Από ηελ ώξα ηεο εκέξαο
4) Από ην γεωγξαθηθό πιάηνο ζην νπνίν βξίζθεηαη ην θιηκαηηδόκελν θηήξην(
πρ. 40ν βόξην πιάηνο)
ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
Τν πνζό ζεξκόηεηαο πνπ απνκαθξύλεηαη θαηά ηελ πγξνπνίεζε ηωλ πδξαηκώλ κηαο
πνζόηεηαο αέξα, αιιά ρωξίο ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα, νλνκάδεηαη
ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα θαη ζπκβνιίδεηαη κε ην QL. ζει 54
Γ2.
1)
2)
3)
4)
5)

Από ην κήθνο ηωλ ραξακάδωλ ηωλ αλνηγκάηωλ
Από ηελ πνηόηεηα θαηαζθεπήο ηωλαλνηγκάηωλ(πόζν θαιά θιείλνπλ)
Από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο
Από ηελ έληαζη θαη ηε δηεύζπλζε ηωλ αλέκωλ ζηε πεξηνρή
Από ηε ζέζε ηωλ αλνηγκάηωλ (πξνζηαηεπκέλα από γεηηνληθά θηήξηα,
εθηεζηκέλα ζε δπλαηό αέξα θηι.) Σειίδα 154-155

ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
1) Κνζηίδνπλ ιηγόηεξν απ όιεο ηηο άιιεο κνξθέο αεξαγωγώλ
2) Παξνπζηάδνπλ ηηο κηθξόηεξεο αληηζηάζεηο ξνήο θαη επνκέλωο νη απώιηεο
ηξηβώλ ζηνπο θπθιηθνύο αεξαγωγνύο είλαη κηθξόηεξνο από ηηο απώιεηεο
ηξηβώλ ζε αεξαγωγνύο νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο. ζει 210

Γ2.
Οη ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλαζέξκαλζε ηνπ αέξα ην
θαινθαίξη. Σρεδόλ θαηά θαλόλα ηηο ηνπνζεηνύκε καθξηά από ηα ζεκεία πνπ
δεκηνπξγείηε πγξαζία θαη ζπρλά κάιηζηα ηνπνζεηνύληαη κέζα ζηνλ αεξαγωγό. Έλα
ζπλεζηζκέλν ζεκείν ηνπνζέηεζεο είλαη ζηελ έμνδν ηνπ αλεκηζηήξα πνπ ζηέιλεη ηνλ
αέξα ζηνπο ρώξνπο. ζει 393
Επηκέιεηα: Τνγθνύξε Μ.

