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ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό
της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Οι ρευµατοδότες της ηλεκτρικής εγκατάστασης στα
σπίτια µας λέµε ότι δίνουν 220V. Η τιµή αυτή
αναφέρεται:
α. στο πλάτος της τάσης
β. στην ενεργό τιµή της τάσης
γ. στο πλάτος της έντασης του ρεύµατος
δ. στην ενεργό τιµή της έντασης του ρεύµατος.
Μονάδες 5
2. ∆ύο οµόσηµα φορτία q 1 , q 2 βρίσκονται σε απόσταση r
µεταξύ τους. Αν τα φορτία τοποθετηθούν σε απόσταση
2r, η δυναµική τους ενέργεια:
α. διπλασιάζεται
β. υποδιπλασιάζεται
γ. τετραπλασιάζεται
δ. παραµένει σταθερή.

Μονάδες 5

3. Φορτισµένο σωµατίδιο αµελητέου βάρους εκτοξεύεται µε
ταχύτητα υ παράλληλα προς τις δυναµικές γραµµές
οµογενούς µαγνητικού πεδίου. Η κίνησή του εντός του
πεδίου είναι:
α. ευθύγραµµη οµαλή
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β. ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη
γ. οµαλή κυκλική
δ. ελικοειδής.

Μονάδες 5

4. Στην ισόχωρη θέρµανση ιδανικού αερίου:
α. ο όγκος του παραµένει σταθερός
β. η πίεση του παραµένει σταθερή
γ. η εσωτερική του ενέργεια παραµένει σταθερή
δ. η θερµοκρασία του παραµένει σταθερή.
Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που
ακολουθούν, µε το γράµµα Σ αν είναι σωστές, και µε το
γράµµα Λ, αν είναι λανθασµένες.
α. Το φαινόµενο της εµφάνισης ηλεκτρεγερτικής
δύναµης σε ένα κύκλωµα, εξαιτίας της µεταβολής της
έντασης του ρεύµατος που συµβαίνει σε ένα άλλο
κύκλωµα, λέγεται αυτεπαγωγή.
β. Σε κάθε αντιστρεπτή µεταβολή, το έργο που
ανταλλάσσει ιδανικό αέριο µε το περιβάλλον του,
µπορεί
να
υπολογιστεί
από
το
διάγραµµα
πίεσης - όγκου (p - V).
γ. Σύµφωνα µε τον δεύτερο θερµοδυναµικό νόµο, η
θερµότητα µεταφέρεται πάντα από τα ψυχρότερα
προς τα θερµότερα σώµατα χωρίς τη δαπάνη
ενέργειας.
δ. Στην ισόθερµη εκτόνωση ενός ιδανικού αερίου η
θερµότητα που απορροφά το αέριο µετατρέπεται εξ
ολοκλήρου σε µηχανικό έργο.
ε. Η επιτάχυνση που αποκτά φορτισµένο σωµατίδιο
µέσα σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο, λόγω της δύναµης
από το πεδίο, είναι σταθερή.
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ 2ο
1. Στα άκρα ενός αντιστάτη αντίστασης R, εφαρµόζουµε
εναλλασσόµενη τάση της µορφής υ = Vηµωt, όπου V το
πλάτος της τάσης και ω η γωνιακή της συχνότητα.
Α. Να γράψετε τη σχέση που δίνει το πλάτος της
έντασης του ρεύµατος I στο κύκλωµα.
Μονάδες 3
Β. Να δείξετε ότι η µέση ισχύς P στον αντιστάτη R
δίνεται από τη σχέση: P =

VI
.
2

Μονάδες 5

2. Φορτισµένο σωµατίδιο µάζας m και φορτίου q,
εισέρχεται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο µέτρου B, µε
ταχύτητα µέτρου υ κάθετα προς τις δυναµικές γραµµές
του πεδίου. Να αποδείξετε ότι:
Α. Η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς που διαγράφει το
σωµατίδιο δίνεται από τη σχέση: R =

mυ
.
Βq
Μονάδες 5

Β. Η περίοδος της κυκλικής κίνησης του σωµατιδίου
είναι ανεξάρτητη της ταχύτητάς του.
Μονάδες 4
3. Αγωγός ΟΓ µήκους L, στρέφεται µε σταθερή γωνιακή
ταχύτητα ω γύρω από άξονα που διέρχεται από το άκρο
του Ο και είναι κάθετος στον αγωγό. Το επίπεδο
περιστροφής του είναι κάθετο στις δυναµικές γραµµές
οµογενούς µαγνητικού πεδίου Β . Αν ελαττώσουµε τη
γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του, τότε η επαγωγική
τάση στα άκρα του αγωγού:
α.

µειώνεται

β.

αυξάνεται
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γ.

παραµένει σταθερή.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
Οι κατακόρυφοι µεταλλικοί αγωγοί Αχ και Γψ έχουν µεγάλο
µήκος, αµελητέα ωµική αντίσταση και απέχουν µεταξύ τους
σταθερή απόσταση ℓ=1m. Τα άκρα Α και Γ συνδέονται µε
αγωγό αντίστασης R 1 =0,8Ω.
Α
Γ
Ο αγωγός ΚΛ µήκους ℓ=1m, µάζας
m=0,8Kg και ωµικής αντίστασης
R1
R 2 =0,2Ω, έχει τα άκρα του Κ και Λ
Β
συνεχώς
σε
επαφή
µε
τους
κατακόρυφους αγωγούς Αχ και Γψ
αντίστοιχα και κινείται προς τα
πάνω µε αµελητέες τριβές και
σταθερή
ταχύτητα
υ=4m/s
δεχόµενος την επίδραση σταθερής
F
εξωτερικής δύναµης F, όπως στο
σχήµα. Η όλη διάταξη βρίσκεται
Λ
µέσα
σε
οριζόντιο
οµογενές Κ
R2
µαγνητικό πεδίο µέτρου Β=1Τ, όπως
χ
ψ
στο σχήµα.
Α. Να υπολογίσετε:
1. την ΗΕ∆ από επαγωγή στα άκρα του αγωγού ΚΛ.
Μονάδες 6
2. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα.
Μονάδες 6
B. Κάποια χρονική
µηδενίζεται.

στιγµή

η

εξωτερική
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δύναµη

F
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Να υπολογίσετε:
1. την ένταση του ρεύµατος στην αντίσταση R 1 κατά τη
χρονική στιγµή που η δύναµη στον αγωγό από το
πεδίο είναι FL =

mg
, ενώ ο αγωγός εξακολουθεί να
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κινείται προς τα πάνω.

Μονάδες 6
2. τη σταθερή ταχύτητα που αποκτά τελικά ο αγωγός,
κατά την κάθοδό του.
Μονάδες 7
∆ίνεται g=10 m/s 2 .
ΘΕΜΑ 4ο
Ιδανικό µονατοµικό αέριο βρίσκεται σε κατάσταση
θερµοδυναµικής ισορροπίας Α µε όγκο V A και πίεση
6 Ν
pΑ = 10 2 . Από την κατάσταση Α, υποβάλλεται διαδοχικά
m
στις παρακάτω αντιστρεπτές µεταβολές:
α. Ισοβαρή εκτόνωση µέχρι την κατάσταση θερµοδυναµικής
ισορροπίας Β µε όγκο V B =4V A , κατά την οποία το αέριο
παράγει έργο W A→B = 3⋅10 3 J.
β. Αδιαβατική
εκτόνωση
µέχρι
την
κατάσταση
θερµοδυναµικής ισορροπίας Γ µε όγκο V Γ και πίεση p Γ .
γ. Ισόθερµη συµπίεση µέχρι την αρχική κατάσταση Α.
Ζητείται:
Α

Να παραστήσετε (ποιοτικά) τις παραπάνω µεταβολές σε
διάγραµµα πίεσης - όγκου (p - V).
Μονάδες 6
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Β

Να υπολογίσετε την τιµή του όγκου V A .

Γ

Να υπολογίσετε την τιµή του λόγου υ εν B /υ ενΓ , όπου υ εν B
και υ ενΓ οι ενεργές ταχύτητες των ατόµων του αερίου στις
καταστάσεις Β και Γ αντίστοιχα.
Μονάδες 6

Μονάδες 6

∆. Να υπολογίσετε το ποσό θερµότητας που αποδίδεται
από το αέριο στο περιβάλλον κατά την ισόθερµη
συµπίεση Γ→Α, όταν ο συντελεστής απόδοσης θερµικής
µηχανής που λειτουργεί διαγράφοντας τον παραπάνω
κύκλο είναι α=0,538.
Μονάδες 7
5
3
(∆ίνονται: Cp = R και Cv = R ).
2
2
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα
δε
θα τα
αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. Αν κατά την ανάπτυξη των θεµάτων χρησιµοποιήσετε σχήµατα,
αυτά µπορούν να γίνουν και µε µολύβι.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία ώρα (1) µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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