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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  MAIOS 2016 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : 

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη ν η στις  
σωστή/σωστές απαντήσεις  
 

Α1. Η επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση 

οφείλεται στη μεταβολή:  

α. του μέτρου της γραμμικής ταχύτητας  

β.της διεύθυνσης της γραμμικής ταχύτητας  

γ. του μέτρου της γωνιακής ταχύτητας  

δ.της κατεύθυνσης της γωνιακής ταχύτητας  

                                                                                Μονάδες 5  

A2. Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής είναι ίσο : 

α. Δmυ. 

β. mΔυ. 

γ. mα. 

δ. mυ2. 

Μονάδες 5   

 

                                                              



 

 

 

2 

 

A3. Σε ποια από τις παρακάτω μεταβολές ένα αέριο αποβάλει θερμότητα στο 

περιβάλλον του;.  

α. Ισόχωρη θέρμανση,  

β. Αδιαβατική εκτόνωση,  

γ. Ισοβαρής συμπίεση,  

δ. Ισόθερμη συμπίεση.  

Μονάδες 5  

   

A4. Σε μια οριζόντια βολή που αγνοούμε τις τριβές με τον αέρα:  

α.η κινητική ενέργεια του σώματος παραμένει σταθερή , 

β. η βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος παραμένει σταθερή , 

γ. η μηχανική ενέργεια του σώματος παραμένει σταθερή , 

δ. καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν παραμένει σταθερή , 

 

Μονάδες 5  

A5. Σημειώστε με Σ κάθε σωστή πρόταση και με Λ κάθε λανθασμένη      

   Κατά την αδιαβατική εκτόνωση ορισµένης ποσότητας αερίου:  

α. η θερμοκρασία του αερίου μειώνεται. 

β. η εσωτερική ενέργεια του αερίου µεταβάλλεται, αλλά η θερµοκρασία 

του παραµένει σταθερή.  

γ. ο όγκος του αερίου αυξάνεται  ενώ η πίεση μειώνεται . 

δ. η αύξηση της εσωτερικής του ενέργειας είναι αντίθετη του έργο υ του 

αέριου. 

ε. η πίεση και ο όγκος του αερίου µειώνεται.  

. 

     Μονάδες 5  
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ΘΕΜΑ 2Ο : 

Β1.  Από την ταράτσα κτηρίου και από σημείο Α ρίχνουμε  οριζόντια μικρή 

σφαίρα με ταχύτητα υ0 και από ύψος h. Επαναλαμβάνουμε από τον 2 0 

όροφο που έχει ύψος  h/4 , και από σημείο Β που βρίσκεται στην ίδια 

κατακόρυφο με το Α , ρίχνοντας το σφαιρίδιο με ταχύτητα 
΄

0υ  , τέτοια ώστε 

να πέσει στο ίδιο σημείο του εδάφους.  

Η σχέση των ταχυτήτων ρίψης είναι  

α .  

΄

0 0υ =4υ
  

β. 
΄

0 0υ =2υ  

γ. 
΄

0 0υ =υ  

 

Να επιλέξετε την σωστή  απάντηση . 

 Μονάδες 2                                                              

         Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

Μονάδες 5   

                                                           

 B2.  Ένα μπαλάκι μάζας  m προσκρούει κάθετα σε οριζόντιο πάτωμα με 

ταχύτητα μέτρου υ1 και αναπηδά κατακόρυφα με ταχύτητα μέτρου  υ2. Η 

χρονική διάρκεια της πρόσκρουσης    είναι  Δt. 

Το μέτρο της μέσης δύναμης που ασκείται κατά τη διάρκεια της 

πρόσκρουσης από το       πάτωμα στο μπαλάκι είναι  

α.    𝐹 =  
𝑚.(𝜐1 + 𝜐2)

𝛥𝑡
 + mg .         

β.   𝐹 =  
𝑚.(𝜐1 − 𝜐2)

𝛥𝑡
 + mg .                                                     

γ.   𝐹 =  
𝑚.(𝜐1  + 𝜐2)

𝛥𝑡
 - mg .          
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Να επιλέξετε την σωστή  απάντηση.  

 Μονάδες 3                                                              

Να δικαιολογήσετε την επιλογής σας  

Μονάδες 7  

 

B3. Μια μηχανή Carnot λειτουργεί ανάμεσα στις θερμοκρασίες Th = 500 Κ και 

Tc= 250 Κ. Αν μεταβληθεί η θερμοκρασία Tc της μηχανής με τέτοιο τρόπο 

ώστε να αυξηθεί ο συντελεστής απόδοσης της κατά 50%, τότε αυτό θα 

σημαίνει ότι η θερμοκρασία Τ c της μηχανής:  

 α. μειώθηκε κατά 250 Κ.  

β. μειώθηκε κατά 125 Κ.  

γ. αυξήθηκε κατά 125 Κ.  

 

Να επιλέξετε την σωστή  απάντηση.  

 Μονάδες 3                                                              

 Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας  

Μονάδες 5  

       ΘΕΜΑ 3Ο  

Δύο σφαίρες ίδιας μάζας, m=0,2 kg, κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά 

σε λείο οριζόντιο επίπεδο σε αντίθετες κατευθύνσεις και με ταχύτητες 

μέτρων υ1 = 6 m/s, υ2=2 m/s αντίστοιχα, ώστε να πλησιάζουν η μια 

την άλλη. Τη χρονική στιγμή t = 0 οι σφαίρες απέχουν μεταξύ τους 4 

m. Η κρούση τους είναι πλαστική και η χρονική της διάρκεια θεωρείται 

αμελητέα. 

α.  Ποια χρονική στιγμή θα γίνει η κρούση .  

Μονάδες5                                                           
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β.  Ποιο το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος αμέσως μετά 

την κρούση ;   

Μονάδες 5                                                         

γ.  Πόση κινητική ενέργεια έχασε το σώμα (1) κατά την κρούση;   

Μονάδες3                                                           

δ.  Σχεδιάστε (σε κοινό διάγραμμα) τις γραφικές παραστάσεις για 

τις τιμές των ταχυτήτων των δύο σφαιρών και του συσσωματώματος 

σε συνάρτηση με το χρόνο, για το χρονικό διάστημα από 0 μέχρι 1 

s.  

Μονάδες 5  

ε. Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση 

σε οριζόντιο επίπεδο γύρω από κέντρο Κ και διαγράφει γωνία 45 0 

σε χρόνο t=π s .Nα υπολογίστε: 

i. την ακτίνα της κυκλικής κίνησης και  

Μονάδες 3 

 

ii.την μεταβολή της ταχύτητας όταν θα έχει διαγράψει γωνία 1800. 

Μονάδες 4 

Να θεωρήσετε ως θετική την αρχική φορά κίνησης της σφαίρας με 

ταχύτητα υ1. 

 

ΘΕΜΑ 4Ο  

Iδανικό μονατομικό αέριο βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής 
ισορροπίας Α με όγκο  VA και πίεση ΡΑ = 106N/m2. Από την κατάσταση Α 
υποβάλλεται διαδοχικά στις παρακάτω αντιστρεπτές μεταβολές: 
Ισοβαρή εκτόνωση μέχρι την κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Β 

με όγκο VB = 4VA κατά την οποία το αέριο παράγει έργο  WAB = 3 103J, 
αδιαβατική εκτόνωση μέχρι την κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας 
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Γ με όγκο  VΓ και πίεση ΡΓ και τέλος ισόθερμη συμπίεση μέχρι την αρχική 
κατάσταση Α. Ζητείται:  

α)Να παραστήσετε (ποιοτικά) τις παραπάνω μεταβολές σε 

διάγραμμα P – V . 

Μονάδες 8                                                  

 
β)Να υπολογίσετε την τιμή του όγκου  VA 

Μονάδες 8  
                                                 

γ)Να υπολογίσετε το ποσό της θερμότητας που αποδίδεται από το 
αέριο στο περιβάλλον κατά την ισόθερμη συμπίεση όταν ο 
συντελεστής απόδοσης θερμικής μηχανής που λειτουργεί 
διαγράφοντας τον παραπάνω κύκλο είναι  e = 0,538. 
Δίνονται  CP= 5R/2 και CV = 3R/2. 

Μονάδες  9                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ 

 

 

 


