
Θέμα 1: ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου υφίσταται αντιστρεπτή κυκλική
μεταβολή, αποτελούμενη από τις παρακάτω διαδοχικές μεταβολές:
I. Ισόθερμη εκτόνωση ΑΒ
ΙΙ. Ισοβαρή συμπίεση ΒΓ
ΙΙΙ. Αδιαβατική συμπίεση ΓΑ
Δίνονται: WΑΒ=1000J, QΒΓ=-700J και WΓΑ=-500J
α. Να σχεδιάσετε τη μεταβολή σε διάγραμμα P – V
β. Να υπολογίσετε τη θερμότητα QΑΒ
γ. Να υπολογίσετε το έργο WΒΓ

Θέμα 2: Ποσότητα n=2/R mol ιδανικού αερίου βρίσκεται σε θερμοκρασία ΤΑ=200Κ
και έχει όγκο VΑ0=2.10-3 m3 . To αέριο παθαίνει τις εξής διαδοχικές αντιστρεπτές
μεταβολές:
Α. Εκτονώνεται ισοβαρώς μέχρι την θερμοκρασία ΤΒ=300Κ
Β. Εκτονώνεται αδιαβατικά μέχρι την αρχική θερμοκρασία
α) Να παρασταθούν γραφικά οι μεταβολές σε διάγραμμα P-V
β) Να βρεθεί ο τελικός όγκος του αερίου
γ) Να βρεθεί το συνολικό ποσό θερμότητας
δ) Να βρεθεί η μεταβολή ΔUΑΒ
ε) Να βρεθεί η συνολική ενέργεια που μεταφέρθηκε από το αέριο στο περιβάλλον με
μορφή μηχανικού έργου
Δίνεται CV =3/2R

Θέμα 3: Ιδανικό αέριο αρχικά βρίσκεται στη κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας
Α(PΑ=105 Ν/m2 , VΑ =6.10-3 m3 , T =200K) και εκτελεί κυκλική θερμοδυναμική
μεταβολή που αποτελείται από τις εξής αντιστρεπτές μεταβολές:
1. Ισόχωρη θέρμανση από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β με PΒ = 3PΑ .
2. Ισόθερμη εκτόνωση από την κατάσταση Β στην κατάσταση Γ με PΓ = PΑ
3. Ισοβαρή συμπίεση από την κατάσταση Γ στην κατάσταση Α.
Α. Να παραστήσετε ποιοτικά σε διάγραμμα P-V την παραπάνω κυκλική μεταβολή.
Β. Να υπολογίσετε τη θερμοκρασία στη κατάσταση Β και τον όγκο στη κατάσταση Γ.
Γ. Να υπολογίσετε το έργο που παράγει το αέριο κατά την ισοβαρή συμπίεση από την
κατάσταση Γ στην κατάσταση Α
Δ. Να υπολογίσετε τη θερμότητα Qc του παραπάνω κύκλου
Ε. Να αποδείξετε ότι ισχύει ΔUAB = - ΔUΓΑ

Θέμα 4: Θερμική μηχανή χρησιμοποιεί
R
10 mol αερίου (R σε

Kmol
J
.

). Το αέριο που

έχει αρχικά θερμοκρασία 27οC θερμαίνεται ισόχωρα μέχρι να οκταπλασιαστεί η
πίεσή του οπότε και απορροφά από τη θερμή πηγή θερμότητα 31500J. Στη συνέχεια
εκτονώνεται ισόθερμα και επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση με μία ισοβαρή
συμπίεση.(Όλες οι μεταβολές είναι αντιστρεπτές)
α) Να αποδοθεί (ποιοτικά) η κυκλική μεταβολή που εκτελεί το αέριο σε άξονες P-V.
β) Να αποδειχθεί ότι το αέριο είναι ιδανικό.
γ) Να υπολογιστεί ο συντελεστής απόδοσης της παραπάνω θερμικής μηχανής.
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Δίνονται: για το ιδανικό αέριο Cv =
2
3R και ln2=0,7.

Θέμα 5: Μια μικρή σφαίρα μάζας 0,2kg ηρεμεί στο κάτω άκρο νήματος μήκους
ℓ=1,25m (θέση Α), το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε σταθερό σημείο Κ, το
οποίο βρίσκεται σε ύψους Η=2,5m από το έδαφος.
Φέρνουμε τη σφαίρα στη θέση Β, ώστε το νήμα να γίνει οριζόντιο και την αφήνουμε
να κινηθεί. Τη στιγμή που το νήμα γίνεται κατακόρυφο κόβεται, οπότε τελικά η
σφαίρα φτάνει στο έδαφος στο σημείο Δ.

i) Να βρεθεί η αρχική επιτάχυνση της σφαίρας και η τάση του νήματος αμέσως
μόλις αφεθεί να κινηθεί (θέση Β).
ii) Σε μια στιγμή το νήμα σχηματίζει γωνία φ=30° με την οριζόντια διεύθυνση.
Πόση είναι η τάση του νήματος στην θέση αυτή;
iii) Να βρεθεί η απόσταση (ΚΔ) του σημείου πρόσδεσης του νήματος και του
σημείου πρόσπτωσης της σφαίρας στο έδαφος.
Δίνεται g=10m/s2, ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα

Θέμα 6: Ένα παιδί μάζας 50kg είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο, κρατώντας
στο χέρι του μια σφαίρα μάζας 1kg. Σε μια στιγμή εκτοξεύει τη σφαίρα οριζόντια με
αρχική ταχύτητα U0 = 10m/s, από ύψος h = 1,8m.

i) Να υπολογιστεί η κινητική ενέργεια της σφαίρας τη στιγμή που φτάνει στο
έδαφος

ii) Πόσο απέχει η σφαίρα από το παιδί, τη στιγμή που αγγίζει το έδαφος
iii) Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης F1 που άσκησε το παιδί στη μπάλα

κατά την εκτόξευσή της και το έργο της αντίδρασης F2
Δίνεται g = 10m/s2

Θέμα 7: Ένα ξύλινο σώμα Σ μάζας 950g κρέμεται από νήμα μήκους 2,5m. Ένα
βλήμα μάζας m = 50g που κινείται οριζόντια με ταχύτητα U1 = 100m/s σφηνώνεται
στο Σ.

i) Να βρεθεί η ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση
ii) Ποια η ελάχιστη τιμή του ορίου θραύσης του νήματος, ώστε αυτό να μη

σπάσει?
iii) Ποια η ελάχιστη τιμή της τάσης του νήματος?
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Θέμα 8: Ένα σώμα Σ1 μάζας m1 = 4kg είναι δεμένο στο άκρο νήματος και αφήνεται
να κινηθεί από ύψος h = 0,2m. Μόλις το νήμα γίνει κατακόρυφο, το Σ1 συγκρούεται
μετωπικά με ένα δεύτερο ακίνητο σώμα Σ2 μάζας m2 = 1kg. Αν g = 10m/s2:

i) Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος Σ1 πριν την κρούση
Αν μετά την κρούση το σώμα Σ1 έχει ταχύτητα ίδιας κατεύθυνσης και μέτρου U1 =
1,2m/s, να βρεθούν:
ii) Το έργο της δύναμης που ασκήθηκε στο Σ2 κατά τη διάρκεια της κρούσης
iii) Η μέση δύναμη που ασκήθηκε στο σώμα Σ1 στη διάρκεια της κρούσης αν

η διάρκειά της είναι Δt = 0,2s

Θέμα 9: Σώμα μάζας m=100g βάλλεται οριζόντια από ύψος Η=1,8 m από το έδαφος
με ταχύτητα υ= 20m/s. Όταν φτάνει στο έδαφος συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο
κύβο μάζας 0,9 Κg χωρίς το σύστημα να αναπηδήσει.

Αν ο χρόνος κρούσης θεωρηθεί αμελητέος και ο συντελεστής τριβής του
συσσωματώματος με το δάπεδο είναι μ= 0,4 ζητούνται:

i) η χρονική διάρκεια της οριζόντιας βολής
ii) η ταχύτητα με την οποία έφτασε στο έδαφος το σώμα μάζας m
iii) το μέτρο της μεταβολής ορμής του κύβου και η απώλεια ενέργειας κατά την
κρούση
iv) το διάστημα που διανύει το συσσωμάτωμα μέχρι να σταματήσει

Θέμα10: Βλήμα μάζας m = 200g κινείται με ταχύτητα U0 = 100m/s και σφηνώνεται
σε κομμάτι ξύλου Μ = 1,8kg, το οποίο κρέμεται από νήμα μήκους l=20m. Δίνεται g =
10 m/s2.

Να βρεθούν:
i. η ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση
ii. Η τάση του νήματος αμέσως μετά την κρούση
iii. Το μέγιστο ύψος το οποίο φτάνει το συσσωμάτωμα
iv. Η μέγιστη γωνία εκτροπής του νήματος
v. Η απώλεια ενέργειας κατά την κρούση; Τι ποσοστό της αρχικής ενέργειας
έγινε θερμότητα?


