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ΘΕΜΑ 1°

Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Αέριο συμπιέζεται ισόθερμα στο μισό του αρχικού όγκου .Η ενεργός ταχύτητα

των μορίων του:

α) διπλασιάζεται. β) παραμένει σταθερή.

γ) υποδιπλασιάζεται. δ) Τα στοιχεία δεν επαρκούν για να κρίνω.

2. Σε ποια από τις επόμενες αντιστρεπτές μεταβολές το σύστημα απορροφά

θερμότητα και παράγει ισόποσο έργο;

α) Ισόχωρη θέρμανση. β) Ισοβαρή θέρμανση.

γ) Ισόθερμη εκτόνωση. δ) Αδιαβατική εκτόνωση.

3. Η απόδοση της μηχανής Carnot:

α) Είναι ίση με τη μονάδα.

β) Είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του λόγου Τc/Th.

γ) Είναι μεγαλύτερη από την απόδοση οποιασδήποτε θερμικής μηχανής

λειτουργεί μεταξύ των ίδιων θερμοκρασιών.

δ) Αυξάνεται όταν μειωθεί η θερμοκρασία Τh.

4. Σε ποια περίπτωση η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια δυο σημειακών φορτίων

μειώνεται;

α) Όταν τα φορτία είναι ετερόσημα και τα απομακρύνουμε.

β) Όταν τα φορτία είναι θετικά και τα απομακρύνουμε.

γ) Όταν τα φορτία είναι ομόσημα και τα πλησιάσουμε.

δ) Όταν τα φορτία είναι αρνητικά και τα πλησιάσουμε.
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5. Τρία όμοια ηλεκτρικά φορτία +q κατέχουν τις κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου

πλευράς α. Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του συστήματος είναι

α) 3Κηλ
α
q

β) 9 Κηλ
α

2q
γ) 3 Κηλ

α

2q
δ) 2 Κηλ

α

2q

ΘΕΜΑ 2°

1. Να γράψετε στο τετράδιο σας την σωστή απάντηση σύμφωνα με τα

παρακάτω:

Τετραπλασιάζουμε την πίεση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου,

διατηρώντας τον όγκο του σταθερό. Στη συνέχεια το αέριο επανέρχεται στην

αρχική του πίεση ,υπό σταθερή θερμοκρασία.

Ο όγκος του αερίου:

α) Τετραπλασιάζεται β) Διπλασιάζεται

γ) Υποδιπλασιάζεται δ) Υποτετραπλασιάζεται

Να δικαιολογήσετε πλήρως την απάντηση σας.

2. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στην εσωτερική ενέργεια

ενός ιδανικού αερίου είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

α) Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο που

πραγματοποιήθηκε η μεταβολή.

β) Η εσωτερική ενέργεια ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου εξαρτάται

μόνο από την θερμοκρασία.

γ) Η εσωτερική ενέργεια ενός ιδανικού αερίου οφείλεται στην δυναμική

ενέργεια των μορίων του λόγω αλληλεπίδρασης.

δ) Η εσωτερική ενέργεια ενός ιδανικού μονοατομικού αερίου δίνεται από την

σχέση U=
2
3 VP  .
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3. Μια θερμική μηχανή λειτουργεί ανάμεσα στις θερμοκρασίες Tc=300Κ και

Τh=400Κ. Τι από τα παρακάτω είναι σωστό και τι λάθος;

α) Η μηχανή απορροφά Qh=5000J και αποβάλλει J3000Qc  .

β) Η μηχανή απορροφά Qh=5000J και παράγει ωφέλιμο έργο W=1000J.

γ) Η μέγιστη δυνατή απόδοση που μπορεί να έχει θερμική μηχανή που

λειτουργεί με τις ίδιες θερμοκρασίες είναι emax=0,25.

4. Να αναγνωρισθούν οι μεταβολές του σχήματος και να συμπληρωθεί ο πίνακας

με (+), (-) ή (0-μηδέν) για την αύξηση, μείωση ή την μεταβολή των μεγεθών.

Μεταβολή ΔΤ ΔV ΔP Q ΔU W
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ΘΕΜΑ 3°
Δυο φορτισμένα σωματίδια Σ1 και Σ2 έχουν το ίδιο φορτίο q1=q2=- 19106,1  C

και μάζες m1= 31103  Kg και m2= 31109  Kg αντίστοιχα. Τα σωματίδια απέχουν

αρχικά απόσταση χ= 12108  m και αφήνονται ελεύθερα να κινηθούν λόγω της

μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά Κc= 229 /Cm109 

και ότι οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις είναι αμελητέες.

α) Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας του κάθε σωματιδίου όταν βρίσκονται

σε άπειρη απόσταση μεταξύ τους.

β) Το σωματίδιο Σ2 με την ταχύτητα που έχει αποκτήσει εισέρχεται σε

ομογενές ηλεκτρικό πεδίο επίπεδου πυκνωτή έντασης μέτρου Ε=103 Ν/C κάθετα

στις δυναμικές γραμμές του. Τη στιγμή που εξέρχεται από το ομογενές πεδίο η

ταχύτητα του σχηματίζει γωνία φ=450, με την ταχύτητα που είχε όταν μπήκε στο

ομογενές πεδίο. Να βρεθούν:

ι) Το μήκος  των πλακών του επίπεδου πυκνωτή.

ιι) Η διαφορά δυναμικού VΟΑ μεταξύ του σημείου εισόδου (Ο) στο ομογενές

πεδίο και του σημείου εξόδου (Α) από το ομογενές πεδίο.

ΘΕΜΑ 4°
Σε μια θερμική μηχανή ορισμένη ποσότητα ιδανικού μονοατομικού αερίου

βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α με όγκο VA=2m3 και

πίεση PA. Το αέριο υφίσταται κυκλική μεταβολή που αποτελείται από τις

παρακάτω αντιστρεπτές διαδοχικές μεταβολές:

ι) Αδιαβατική εκτόνωση μέχρι την κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Β

με όγκο VB=8VA και πίεση PB.
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ii) Ισόθερμη συμπίεση μέχρι την κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Γ με

όγκο VΓ και πίεση PΓ.

ιιι) Αντιστρεπτή μεταβολή ΓΑ κατά την διάρκεια της οποίας η πίεση και ο

όγκος συνδέονται με την σχέση P =32V(SI).

Ζητείται:

Α) ι) Να υπολογίσετε τις τιμές των πιέσεων PA, PB, PΓ και την τιμή του όγκου VΓ.

ιι) Να παραστήσετε ποιοτικά τις παραπάνω μεταβολές σε διάγραμμα πίεσης–

όγκου (P-V).

Β) Να υπολογίσετε το έργο και την μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας σε κάθε

μεταβολή.

Γ) ι) Να υπολογίσετε το συντελεστή απόδοσης e της μηχανής.

ii) Να υπολογίσετε το θεωρητικά μέγιστο συντελεστή απόδοσης της

μηχανής.

Δ) Σε ποια από τις παραπάνω καταστάσεις θερμοδυναμικής ισορροπίας η

ενεργός ταχύτητα των ατόμων του αερίου είναι μεγαλύτερη; Να υπολογίσετε την

τιμή που παίρνει ο λόγος




,

,




όπου υΕΝ,Α και υΕΝ,Γ είναι οι ενεργές ταχύτητες

των ατόμων του αερίου στις καταστάσεις Α και Γ αντίστοιχα .Δίνεται ln2=0,7

και γ=5/3.


