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ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΊΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

 

Ονοματεπώνυμο…………………………………………………………………………. 

Βαθμολογία……………………………………………………………………………….. 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να σημειώσετε την σωστή απάντηση για κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις 

Α1. Αέριο συμπιέζεται ισοβαρώς στο μισό του αρχικού του όγκου. Η θερμοκρασία του  

Α.διπλασιάζεται 

Β.παραμένει σταθερή 

Γ.υποδιπλασιάζεται 

Δ.τίποτα από τα παραπανω 

          Μονάδες 5 

Α2.Σε μια ομαλή κυκλική κίνηση η συχνότητα είναι 2Hz. Aυτο σημαίνει ότι το σώμα σε χρόνο ενός 
λεπτού θα έχει διαγράψει 

Α.1 κύκλο 

Β. 60 κύκλους 

Γ.120 κύκλους 

Δ.30 κύκλους 

          Μονάδες 5 

Α3.Ένας ψηφιακός δίσκος CD διαγράφει ομαλή κυκλική κίνηση.Όλα τα σημεία του δίσκου έχουν την 
ίδια  

Α.περίοδο 

Β.συχνότητα 

Γ.γραμμική ταχύτητα 

Δ.γωνιακή ταχύτητα 

          Μονάδες 5 



Α4.Δύο σώματα που κινούνται αποτελούν ένα μηχανικό σύστημα με συνολική ορμή μηδέν.Τότε οι 
ταχύτητες των σωμάτων είναι 

Α.αντίθετης φοράς 

Β.ίδιας φοράς 

Γ.κάθετες μεταξύ τους 

Δ.υπο γωνία 450 μεταξύ τους 

          Μονάδες 5 

Α5.Η οριζόντια βολή είναι μια σύνθετη κίνηση που απότελείται από  

Α.μια οριζόντια ευθυγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και μια κατακόρυφη ευθύγραμμη ομαλή 

Β. μια οριζόντια ευθυγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και μια κατακόρυφη ευθύγραμμα ομαλά 
επιβραδυνόμενη κίνηση 

Γ. μια οριζόντια ευθυγραμμη ομαλή κίνηση και μια κατακόρυφη που είναι ελεύθερη πτώση 

Δ. μια οριζόντια ευθυγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση και μια κατακόρυφη που είναι ελεύθερη 
πτώση 

          Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Δύο σφαιρίδια Σ1 και Σ2 βρίσκονται σε λείο οριζόντιο τραπέζι (κάτοψη του οποίου φαίνεται στο 

σχήμα),είναι δεμένα με λεπτά ,μη εκτατά νήματα, ιδίου μήκους R  με αποτελέσμα να εκτελούν κυκλική 

κινηση.Έστω Τ1 η περίοδος του Σ1 και Τ2 η περίοδος του Σ2  οι οποίες ικανοποιούν τη σχέση Τ1=2 Τ2. 

 

Α)Να μεταφέρετε στην κόλλα σας το σχήμα και να σχεδιάσετε τα διανύσματα της γραμμικής ταχύτητας 

και της κεντρομόλου επιτάχυνσης 

          Μονάδες 2 



Β)Αν α1 το μέτρο της κεντρομόλου επιτάχυνσης του σφαιριδίου Σ1 και α2 το μέτρο της κεντρομόλου 

επιτάχυνσης του σφαιριδίου Σ2  τότε 

Α. α2=2α1                        Β. α2=4α1                          Γ.α2=1/4 α1 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

          Μονάδες 2 

Γ)Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

          Μονάδες 5 

 

Β2.Διαθέτουμε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου το οποίο βρίσκεται αρχικά σε απόλυτη 

θερμοκρασία Τ 

Α)Να επιλέξετε την σωστή απάντηση 

Αν τετραπλασιαστεί ταυτόχρονα η πίεση και ο όγκος του αερίου(χωρίς να μεταβληθεί η πόσοτητα του) 

τότε η ενεργός ταχύτητα των μορίων του αερίου 

α.θα παραμείνει σταθερή 

β.θα τετραπλασσιαστεί 

γ.θα δεκαεξαπλασιαστεί 

          Μονάδες 3 

Β)Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 

          Μονάδες 5 

 

 

 

 

 

 



Β3.Ο κύλνδρος του παρακάτω σχήματος χωρίζεται  σε δύο μέρη με έμβολο αμελητέου πάχους που 

μπορεί να κινελιται χωρίς τριβές.Στα δύο μέρη περιέχεται συνολική ποσότητα 2 mol  του ίδιου ιδανικού 

αερίου.Το δοχείο βρίσκεται σε σταθερή θερμοκρασία και το εμβολο ισορροπεί σε τέτοια θέση ώστε  

 

 

A)Nα επιλέξετε τη σωστή απάντηση 

Αν n1 o αριθμός των mol του ιδανικού αερίου που περιέχονται στο πρώτο μέρος του δοχείου τότε 

α. n1=1 mol                        β. n1=1,2 mol                     γ. n1=1,5 mol    

          Μονάδες 3 

Β)Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 

          Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ιδανικό αέριο υπόβάλλεται στις διαδοχικές αντιστρεπτές μεταβολές που απεικονίζονται στο διάγραμμα 

πίεσης όγκου του παρακάτω σχήματος.Η θερμοκρασία του αερίου σην κατασταση Β είναι ΤΒ=3270 C 

Γ1)Να χαρακτηρίσετε τις μεταβολές Α-Β , Β-Γ , Γ-Α 

 

Γ2)Nα υπολογίσετε την θερμοκρασία στην κατάσταση Α 

 

Γ3)Να υπολογίσετε τον λόγο της μέσης κινητικής 

ενέργειας των μορίων στις καταστάσεις Α και Β Εκ(Α)/Εκ(Β) 

 



Γ4)Να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα όγκου-θερμοκρασίας για τις παραπάνω 

μεταβολές 

          Μονάδες 6,6,6,7 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Ένα ξύλινο κιβώτιο μάζας Μ=5kgr βρίσκεται ακίνητο στην άκρη της ταράτσας ενός ουρανοξύστη η 

οποία βρίσκεται σε ύψος Η=80m πάνω από το οριζόντιο έδαφος,όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα.Ένα βλήμα m=500gr  που κινείται με οριζόντια ταχύτητα μέτρου u=200m/sec, συγκρούεται με το 

ακίνητο κιβώτιο,το διαπερνά και εξέρχεται από αυτό με ταχύτητα u1 που έχει μέτρο υποδιπλάσιο της 

αρχικης  του ταχύτητας u.Αμέσως μετά την κρούση τα δύο σώματα εκτελούν οριζόντια βολή 

 

Δ1)Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κιβωτίου αμέσως μετά την κρούση 

 

Δ2)Να υπολογίσετε την θερμότητα που απελευθερώθηκε στο περιβάλλον λόγω της κρούσης. 

 

Δ3)Αν υποθέσετε ότι η χρονική διάρκεια της κίνησης του βλήματος μέσα στο κιβώτιο είναι Δt=0,1sec να 

υπολογίσετε τη μέση δύναμη που δέχθηκε το βλήμα από το κιβώτιο 

Δ4)Το κιβώτιο αλλά και το βλήμα μετά την οριζόντια βολή που εκτελούν,πέφτουν στο έδαφος στα 

σημεία Α και Β αντίστοιχα.Να υπολογίσετε την απόσταση ΑΒ 

          Μονάδες 6,6,7,6 

Δίδεται η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της γης g=10m/sec2 και ότι κατά τις κινησεις των 

σωμάτων θεωρούμε μηδενική την αντίσταση του αέρα 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 


