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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
17/4/2016

ΘΕΜΑ Α
Στις παρακάτω ερωτήσεις Α1 - Α8 να γράψετε  στη λευκή κόλλα σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε
κάθε αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
Α1. Σε μια ομαλή κυκλική κίνηση σταθερής φοράς περιστροφής σταθερό παραμένει το διάνυσμα της:

α) Γραμμικής ταχύτητας
β) Κεντρομόλου δύναμης
γ) Γωνιακής ταχύτητας
δ) Κεντρομόλου επιτάχυνσης (Μον 2,5)

Α2. Ο 1ος θερμοδυναμικός νόμος είναι απόρροια:
α) της αρχής της αδράνειας
β) του νόμου δράσης – αντίδρασης
γ) του θεμελιώδους νόμου της μηχανικής
δ) της αρχής διατήρησης της ενέργειας

(Μον 2,5)
Α3.Σε ένα κύκλο Carnot το αέριο ανταλλάσει θερμότητα με το περιβάλλον σε:

α) μία μεταβολή
β) σε δύο μεταβολές
γ) σε καμία μεταβολή
δ) σε όλες τις μεταβολές (Μον 2,5)

Α4. Μια μοτοσυκλέτα κινείται σε κυκλική πίστα με ταχύτητα σταθερής τιμής όταν διπλασιαστεί η τιμή της
ταχύτητας η κεντρομόλος επιτάχυνση είναι:

α) ίδια
β) διπλασιάζεται
γ) υποδιπλασιάζεται
δ) τετραπλασιάζεται (Μον.2,5 )

Α5. Κατά την ισόθερμη εκτόνωση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου, η μέση κινητική ενέργεια των
μορίων:

α) αυξάνεται
β) μειώνεται
γ) είναι ίση με μηδέν
δ) παραμένει σταθερή

(Μον 2.5)
Α6.Ο χρόνος πτώσης ενός σώματος που εκτελεί οριζόντια βολή απουσίας αέρα εξαρτάται :

α) Μόνο από το ύψος από το οποίο βάλλεται το σώμα.
β) Μόνο από την αρχική του ταχύτητα με την οποία βάλλεται.
γ) Μόνο από την αρχική κινητική του ενεργεία
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δ) Εξαρτάται από την αρχική του ταχύτητα και από το ύψος από το οποίο βάλλεται (Μον 2.5)

Α7.Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε θερμοκρασία Τ. Αν η θερμοκρασία του αερίου τετραπλασιαστεί τότε η ενεργός
ταχύτητα των μορίων:

α) Διπλασιάζεται
β) Τετραπλασιάζεται
γ) Υποδιπλασιάζεται
δ) Παραμένει αμετάβλητη

(Μον 2,5)
Α8.Στην ισόχωρη θέρμανση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου:

α) Η πίεση του αερίου παραμένει σταθερή.
β) Η πίεση του αερίου αυξάνεται.
γ) Η πίεση του αερίου μειώνεται.
δ) Η πίεση του αερίου μηδενίζεται. (Μον 2,5)

Α8.Να χαρακτηρίσετε με το γράμμα Σ τις σωστές και με το γράμμα Λ τις λανθασμένες από τις παρακάτω
προτάσεις.

α) Η αρχή διατήρησης της ορμής ισχύει πάντοτε.
β) Ο συντελεστής απόδοσης μιας μηχανής Carnot που λειτουργεί μεταξύ δύο ορισμένων θερμοκρασιών,
εξαρτάται από το έργο που παράγει η μηχανή σε ένα κύκλο.
γ) Κατά την ισόθερμη εκτόνωση ορισμένης ποσότητας αερίου παραβιάζεται ο 2ος θερμοδυναμικός  νόμος
, αφού η προσφερόμενη στο αέριο θερμότητα μετατρέπεται  εξ’ ολοκλήρου σε μηχανικό έργο.
δ) Ο λόγος των ειδικών θερμοτήτων ιδανικού αερίου και οι ειδικές γραμμομοριακές θερμότητες του Cp

και Cv συνδέονται με τη σχέση γ = Cp/Cv.
ε) Η θερμότητα μεταφέρεται αυθόρμητα από τα θερμότερα προς τα ψυχρότερα σώματα, όταν αυτά
βρίσκονται σε θερμική επαφή. Για το αντίστροφο απαιτείται να δαπανήσουμε ορισμένο ποσό ενέργειας.

(Μον 5)

ΘΕΜΑ Β
Β1. Ένα δοχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου, το οποίο βρίσκεται σε
κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας (1), με απόλυτη θερμοκρασία T1, πίεση P1 και ενεργό ταχύτητα
των μορίων του υεν(1). Η ποσότητα του αερίου παραμένει στο δοχείο σταθερού όγκου και μεταβαίνει
αντιστρεπτά στην κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας (2) με τον εξής τρόπο: αυξάνουμε την απόλυτη
θερμοκρασία του αερίου T2, έτσι ώστε η πίεση του να τετραπλασιαστεί και η ενεργός ταχύτητα των

μορίων του να γίνει υεν(2). Ο λόγος
)2(

)1(








των ενεργών ταχυτήτων των μορίων του αερίου στις καταστάσεις

(1) και (2) είναι ίση με:

α)  2 β)
2
1 γ)

2
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μον 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον 4)

Β2.Ένα αυτοκίνητο με μάζα Μ κινείται με σταθερή ταχύτητα  πάνω σε οριζόντιο δρόμο. Στην
πορεία του συνάντα ακίνητο κιβώτιο που έχει μάζα m1 =

20
 και συγκρούεται με αυτό πλαστικά

δημιουργώντας συσσωμάτωμα. Το συσσωμάτωμα αυτοκίνητο - κιβώτιο, απόκτα ταχύτητα V


,
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αμέσως μετά την κρούση. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του αυτοκινήτου κατά την κρούση
είναι ισο με:

α)
21

4  β)
21

3  γ)
21


Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μον 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον 5)

Β3. Μικρό σφαιρίδιο μάζας m εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με γραμμική ταχύτητα μέτρου υ και περίοδο
T. Σε χρονική διάρκεια Δt = T / 2, η μεταβολή της ορμής του σώματος έχει μέτρο ίσο με:

α) Δp = 0 , β) Δp = m∙υ γ) Δp = 2∙m∙υ

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μον 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον 4)

Β4. Μικρή σφαίρα βάλλεται από ύψος h με οριζόντια ταχύτητα υ0. Μια ίδια σφαίρα βάλλεται από ύψος
h/2 με την ίδια οριζόντια ταχύτητα υ0.
Έστω t1 και t2 οι χρόνοι που χρειάζεται η πρώτη και η δεύτερη σφαίρα αντίστοιχα να φτάσουν στο
έδαφος. Αν η αντίσταση του αέρα θεωρηθεί αμελητέα, τότε ισχύει:
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μον 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον 4)

ΘΕΜΑ Γ
Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου υφίσταται την εξής κυκλική μεταβολή : Από την κατάσταση Α πίεσης
PA = 160N/m2 εκτονώνεται ισοβάρως μέχρι την κατάσταση Β στην οποία ο όγκος του είναι VB = 8m3. Στην
συνέχεια ψύχεται ισόχωρα μέχρι την κατάσταση Γ και τέλος συμπιέζεται διαβατικά μέχρι την αρχική
κατάσταση Α, έτσι ώστε για την μεταβολή αυτή να ισχύει pV5/3 = 160N·m3.
Γ1. Να αποδώσετε την κυκλική μεταβολή σε διάγραμμα P – V. (Μον. 5)
Γ2. Να υπολογίσετε το έργο για κάθε μεταβολή, καθώς και το ολικό έργο. (Μον. 5)
Γ3. Να υπολογίσετε την θερμότητα για κάθε μεταβολή. (Μον. 5)
Γ4.Να υπολογίσετε την απόδοση της μηχανής. (Μον. 5)
Γ5.Να υπολογίσετε την απόδοση μιας μηχανής Carnot που λειτουργεί με τις ακραίες θερμοκρασίες της
παραπάνω κυκλικής μεταβολής. (Μον. 5)

ΘΕΜΑ Δ
Σώμα μάζας m1 = 4 kg φτάνει στο άκρο Α υψώματος και εκτελεί οριζόντια βολή διανύοντας οριζόντια
απόσταση x1 = 1,2 m σε χρόνο t1 = 0,4s και καταλήγει στο σημείο Γ άκρο του οριζόντιου τμήματος .
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Σώμα μάζας m2 = 1 kg είναι δεμένο στο
άκρο νήματος μήκους l και εκτελεί
κυκλική κίνηση. Το σώμα m2 στο
κατώτερο σημείο της τροχιάς του Δ έχει
ταχύτητα υ2 = 2m/s, διαγράφει τμήμα
κύκλου ΔΓ και καταλήγει στο σημείο Γ
με μηδενική ταχύτητα ταυτόχρονα με
το σώμα m1 . Η γωνία που σχηματίζει
το νήμα στο σημείο Γ με την
κατακόρυφο είναι φ= 60° .
Τα σώματα m1 και m2 συγκρούονται πλαστικά στο σημείο Γ .
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s² .
Να υπολογιστούν :

Δ1. Η ταχύτητα υ0 που έχει το σώμα m1 στο σημείο Α και το ύψος h που διανύει . (Μον. 3)
Δ2. Η ταχύτητα υ1 του σώματος m1 στο σημείο Γ . (Μον. 4)
Δ3. Το μήκος του νήματος l . (Μον. 5)
Δ4. H τάση του νήματος στη θέση Δ . (Μον. 4)
Δ5. Την ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση . (Μον. 4)
Δ6. Την απώλεια μηχανικής ενεργείας κατά την διάρκεια της πλαστικής κρούσης . (Μον. 5)
Να θεωρήσετε την αντίσταση του αέρα και τις διαστάσεις των σωμάτων αμελητέες
Δίνεται g=10m/s2

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


