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Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα Β Τάξης Λυκείου

Κυριακή 7 Μάη 2017

Κυκλική Κίνηση-Ορµή-Θερµοδυναµική

Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα Α

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη

συµπληρώνει σωστά. [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. Η γωνιακή ταχύτητα στην οµαλή κυκλική κίνηση

(α) είναι πάντα εφαπτόµενη στην κυκλική τροχιά.

(ϐ) έχει σταθερό µέτρο, αλλά µεταβλητή κατεύθυνση.

(γ) έχει διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο της τροχιάς του σώµατος.

(δ) είναι ανάλογη της ακτίνας της τροχιάς.

Α.2. Ιδανικό µονοτατοµικό αέριο ϑερµαίνεται µέσα σε δοχείο ανένδοτων
τοιχωµάτων. Τετραπλασιάζοντας την απόλυτη ϑερµοκρασία του αερίου η
πίεση ϑα:

(α) τετραπλασιαστεί

(ϐ) διπλασιαστεί

(γ) υποτετραπλασιαστεί

(δ) υποδιπλασιαστεί
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Α.3 Μια µοτοσυκλέτα κινείται σε κυκλική πίστα µε ταχύτητα σταθερής τι-
µής. ΄Οταν διπλασιαστεί η τιµή της ταχύτητας η κεντροµόλος επιτάχυνση:

(α) παραµένει σταθερή

(ϐ) διπλασιάζεται

(γ) υποδιπλασιάζεται

(δ) τετραπλασιάζεται

Α.4 Κατά την αδιαβατική µεταβολή ενός αερίου:

(α) το αέριο δεν ανταλλάσσει ϑερµότητα µε το περιβάλλον, οπότε η ϑερµο-
κρασία του παραµένει σταθερή.

(ϐ) το έργο που παράγεται από το αέριο ισούται µε την µεταβολή της εσω-
τερικής του ενέργειας.

(γ) το αέριο ϑερµαίνεται αν συµπιέζεται και ψύχεται αν εκτονώνεται.

(δ) το αέριο ϐρίσκεται σε δοχείο µε ϑερµοµονωτικά και ανένδοτα τοιχώµα-
τα.

Α.5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε

κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη

λανθασµένη. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) Ο ϱυθµός µεταβολής της Ορµής ενός µονωµένου συστήµατος είναι µη-
δέν.

(ϐ) Μια µηχανή Carnot έχει συντελεστή αποδοσης 1.

(γ) Σε µια οµαλή κυκλική κίνηση η ορµή παραµένει σταθερή.

(δ) Ο 1ος Νόµος της Θερµοδυναµικής αποτελεί έκφραση της Αρχής ∆ια-
τήρησης της Ορµής.

(ε) Είναι αδύνατον να µεταφέρουµε ϑερµότητα από µια ψυχρή δεξαµενή
ϑερµότητας σε µια ϑερµή χωρίς την ταυτόχρονη δαπάνη ενέργειας.
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Θέµα Β

Β.1. Σώµα εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση σε λείο οριζόντιο επίπεδο δεµένο
στο άκρο ενός νήµατος που έχει το άλλο άκρο του δεµένο σε σταθερό σηµείο.
Το σχοινί ϑα σπάσει όταν η δύναµη που ϑα του ασκηθεί είναι Tmax. ΄Οταν
κινείται σε τροχιά ακτίνας R το σχοινί σπάει όταν η γωνιακή ταχύτητα είναι
ω1, ενώ όταν κινείται σε τροχιά ακτίνας R/2 το σχοινί σπάει όταν η γωνιακή
ταχύτητα είναι ω2. Για τις δύο γωνιακές ταχύτητες ισχύει ότι :

(α)
ω1

ω2
= 2 (ϐ)

ω1

ω2
=

1

2
(γ)

ω1

ω2
=

√
2

2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]

Β.2 ΄Ενα αυτοκίνητο µε µάζα Μ κινείται µε σταθερή ταχύτητα ~υ πάνω σε
οριζόντιο δρόµο. Στην πορεία του συναντά ακίνητο κιβώτιο που έχει µάζα

m1 =
M

20
και συγκρούεται µε αυτό πλαστικά δηµιουργώντας συσσωµάτωµα.

Το συσσωµάτωµα αυτοκίνητο - κιβώτιο, αποκτά ταχύτητα ~V , αµέσως µετά
την κρούση. Το µέτρο της µεταβολής της ορµής του αυτοκινήτου κατά την
κρούση είναι ίσο µε :

(α)
5Mυ

21
(ϐ)

4Mυ

21
(γ)

Mυ

21
(δ)

3Mυ

21

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [ 2 + 7 = 9 µονάδες]

Β.3 ΄Ενα ιδανικό αέριο εκτελεί την κυκλική αντιστρετή µεταβολή ΑΒΓ∆Α,
που απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραµµα P − V .

Το ποσό ϑερµότητας που αντάλλαξε κατά την κυκλική µεταβολή µε το
περιβάλλον ϑα είναι :

(α) 2P1V1 (ϐ) −2P1V1 (γ)
P1V1
2
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Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας[2+6=8 µονάδες]

Θέµα Γ

Ορισµένη ποσότητα ιδανικού µονοατοµικού αερίου που ϐρίσκεται σε κα-
τάσταση ϑερµοδυναµικής ισορροπίας Α(Po, Vo, To), υπόκειται στην παρα-
κάτω αντιστρεπτή κυκλική µεταβολή:

� ΑΒ: Ισοβαρής εκτόνωση µέχρι να διπλασιάσει τον όγκο του,

� ΒΓ: ισόθερµη εκτόνωση µέχρι να διπλασιάσει τον όγκο που είχε στην
κατάσταση Β,

� Γ∆: ισόχωρη ψύξη µέχρι το αέριο να αποκτήσει την ϑερµοκρασία που
είχε στην κατάσταση Α

� ∆Α : ισόθερµη συµπίεση µέχρι να επανέλθει στην αρχική κατάσταση Α.

Γ.1 Να γίνει γραφική παράσταση Πίεσης - ΄Ογκου και ΄Ογκου - Θερµο-
κρασίας, µε τις τιµές της πίεσης, του όγκου και της ϑερµοκρασίας
εκφρασµένες συναρτήσει των Po, Vo, To.

Γ.2 Να υπολογίσετε την µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας σε κάθε µία από
τις παραπάνω µεταβολές σε συνάρτηση µε τα δεδοµένα της κατάστασης
Α.
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Γ.3 Να υπολογίσετε την ϑερµότητα και το έργο που ανταλλάσσει το αέριο
µε το περιβάλλον σε κάθε µεταβολή σε συνάρτηση µε τα δεδοµένα της
κατάστασης Α.

Γ.4 Να υπολογίσετε τον συντελεστή απόδοσης ϑερµικής µηχανής που λει-
τουργεί σύµφωνα µε τον παραπάνω αντιστρεπτό κύκλο. Να εξηγήσεις
γιατί δεν παραβιάζετε ο 2ος Θερµοδυναµικός Νόµος.

Γ.5 Να υπολογίσετε την απόδοση µηχανής Carnot που λειτουργεί µεταξύ
των ισόθερµων του παραπάνω κύκλου.

∆ίνεται : ln2 = 0, 7

[5+5+5+5 µονάδες])

Θέµα ∆

΄Ενα σώµα µάζαςM = 4kg κινούµενο πάνω σε οριζόντιο επίπεδο συγκρο-
ύεται µετωπικά, έχοντας ταχύτητα υ1 µε µια ακίνητη σφαίρα µάζαςm = 3kg
, η οποία είναι κρεµασµένη µε νήµα µήκους L = 0, 9m, όπως ϕαίνεται στο
σχήµα. Μετά την κρούση η σφαίρα εκτρέπεται, ϕτάνοντας σε µέγιστο ύψος
H = 0, 45m , ενώ το σώµα µάζας M διανύει απόσταση d = 4m µέχρι να
σταµατήσει. Ο συντελεστής τριβής µεταξύ του σώµατος µάζας M και του
οριζόντιου δαπέδου είναι µ = 0, 2.

Να υπολογίσετε :
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∆.1 την ταχύτητα της σφαίρας µετά την κρούση.

∆.2 την ταχύτητα του σώµατος M πριν και µετά την κρούση.

∆.3 την µέση δύναµη που ασκήθηκε ανάµεσα στα δύο σώµατα κατά την
κρούση αν η διάρκεια της ήταν 0.02s.

∆.4 το λόγο του µέτρου της τάσης του νήµατος πριν την κρούση προς το
µέτρο της τάσης του νήµατος αµέσως µετά την κρούση.

∆.5 Να εξετάσετε αν η κρούση είναι ελαστική ή ανελαστική.

∆ίνεται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2

[5+5+5+5+5 µονάδες]

Οδηγίες

� Η διάρκεια της εξέτασης είναι αυστηρά 3 ώρες !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση είναι σωστή.

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου

Καλή Επιτυχία !
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