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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΕΠΤΑ (7)

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. Φορτισµένο σωµατίδιο εισέρχεται σε οµογενές µαγνητικό

πεδίο µε ταχύτητα που σχηµατίζει γωνία 45° µε τις
µαγνητικές δυναµικές γραµµές του πεδίου . Η κίνηση του
σωµατιδίου µέσα στο µαγνητικό πεδίο είναι :

α. κυκλική 

β. παραβολική

γ. ευθύγραµµη

δ. ελικοειδής .
Μονάδες 5

2. Ο συντελεστής αυτεπαγωγής πηνίου εξαρτάται από :

α. την ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει

β. το ρυθµό µεταβολής της έντασης του ρεύµατος που το
διαρρέει

γ. τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του πηνίου

δ. την ωµική αντίσταση του πηνίου .
Μονάδες 5

3. Φορτισµένο σωµατίδιο εισέρχεται σε οµογενές ηλεκτρικό
πεδίο που δηµιουργείται από φορτισµένο επίπεδο
πυκνωτή, µε ταχύτητα κάθετη στις δυναµικές γραµµές
του ηλεκτρικού πεδίου και εξέρχεται από αυτό. 
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Ο χρόνος παραµονής του σωµατιδίου στο ηλεκτρικό
πεδίο εξαρτάται από :

α. τη µάζα του σωµατιδίου

β. την τάση του πυκνωτή

γ. το φορτίο του σωµατιδίου

δ. την ταχύτητα εισόδου του σωµατιδίου .
Μονάδες 5

4. Κατά την ισόθερµη αντιστρεπτή εκτόνωση ιδανικού
αερίου :

α. η εσωτερική του ενέργεια µειώνεται

β. όλο το ποσό θερµότητας που απορρόφησε το αέριο
µετατρέπεται σε µηχανικό έργο

γ. η πίεσή του αυξάνεται

δ. η ενεργός ταχύτητα των µορίων του αυξάνεται .
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. Ένα θερµοδυναµικό σύστηµα βρίσκεται σε

κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας, όταν οι
θερµοδυναµικές µεταβλητές που το περιγράφουν
διατηρούνται σταθερές µε τον χρόνο .

β. Ανάµεσα στα µόρια ιδανικού αερίου ασκούνται
δυνάµεις πριν από την κρούση τους.

γ. Η ενεργός τιµή της έντασης εναλλασσόµενου
ρεύµατος είναι µεγαλύτερη από το πλάτος της
έντασής του.

δ. Η εµφάνιση ηλεκτρεγερτικής δύναµης σε ένα
κύκλωµα, εξαιτίας της µεταβολής του ρεύµατος που
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συµβαίνει σε ένα άλλο κύκλωµα, λέγεται αµοιβαία
επαγωγή .

ε. Η δύναµη που ασκεί το µαγνητικό πεδίο σε
κινούµενο φορτίο µεταβάλλει το µέτρο της ταχύτητάς
του.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο 
1. Τετραπλασιάζουµε την πίεση ιδανικού αερίου

διατηρώντας σταθερή την πυκνότητά του. Η ενεργός
ταχύτητα των µορίων του θα :

α. διπλασιαστεί

β. τετραπλασιαστεί

γ. υποδιπλασιαστεί .
Μονάδες 3

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .
Μονάδες 5

2. ∆ύο δοχεία Α και Β ίσου όγκου περιέχουν ιδανικό αέριο
µε αριθµό mol nΑ και nΒ αντίστοιχα, όπου nΑ>nΒ  . Αν το
αέριο του κάθε δοχείου υποστεί ισόχωρη αντιστρεπτή
µεταβολή, ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα είναι
σωστό ;

Μονάδες 3

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .
Μονάδες 6
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3. Εναλλασσόµενη τάση παράγεται από στρεφόµενο
πλαίσιο αµελητέας αντίστασης . Το πλαίσιο στρέφεται µε
σταθερή γωνιακή ταχύτητα µέσα σε οµογενές µαγνητικό
πεδίο γύρω από άξονα που είναι κάθετος στις δυναµικές
γραµµές και βρίσκεται στο επίπεδό του. Τα άκρα του
πλαισίου συνδέονται µε αντιστάτη αντίστασης R.
∆ιπλασιάζουµε τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του
πλαισίου . Η µέση ισχύς που καταναλώνεται στον
αντιστάτη R:

α. διπλασιάζεται

β. υποδιπλασιάζεται

γ. τετραπλασιάζεται .
Μονάδες 3

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3ο
Ιδανικό µονοατοµικό αέριο βρίσκεται στην κατάσταση
θερµοδυναµικής ισορροπίας Α υπό πίεση ΡΑ=105Ν/m2 και
όγκο VΑ=10-3 m 3 . Aπό την κατάσταση Α το αέριο
υποβάλλεται στις πιο κάτω τρεις διαδοχικές ιδεατές
αντιστρεπτές µεταβολές :

• ισόχωρη θέρµανση µέχρι την κατάσταση θερµοδυναµικής
ισορροπίας Β

• αδιαβατική εκτόνωση από την κατάσταση Β µέχρι την
κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Γ µε όγκο
VΓ=8·10-3m3

• ισοβαρή ψύξη από την κατάσταση Γ µέχρι να επανέλθει
στην αρχική κατάσταση Α .

Το ποιοτικό διάγραµµα πίεσης-όγκου των πιο πάνω
µεταβολών φαίνεται στο επόµενο σχήµα.
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Να υπολογίσετε :
α. το έργο που καταναλώνει το αέριο σύστηµα κατά την

ισοβαρή ψύξη ΓΑ

Μονάδες 6

β. το ποσό της θερµότητας που αποβάλλει το αέριο
σύστηµα στο περιβάλλον κατά την ισοβαρή ψύξη ΓΑ

Μονάδες 7

γ. την πίεση του αερίου στην κατάσταση θερµοδυναµικής
ισορροπίας Β

Μονάδες 5

δ. την τιµή του λόγου −
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κινητική ενέργεια των µορίων του αερίου στις
καταστάσεις Γ και Α αντίστοιχα, όπου m είναι η µάζα
του µορίου.

Μονάδες 7
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∆ίνεται : η γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα υπό σταθερή

πίεση R2
5Cp = (R η παγκόσµια σταθερά των αερίων) και ο

λόγος των γραµµοµοριακών ειδικών θερµοτήτων, υπό
σταθερή πίεση και σταθερό όγκο, είναι  γ = 5/3.

ΘΕΜΑ 4ο
∆ύο παράλληλοι µεταλλικοί αγωγοί Αx και Γy µε αµελητέα
αντίσταση βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και
απέχουν µεταξύ τους απόσταση L=1m. Ευθύγραµµος
µεταλλικός αγωγός ΚΛ µάζας m και αντίστασης R=1Ω
βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε τους αγωγούς Αx και Γy και
µπορεί να ολισθαίνει παραµένοντας κάθετος σε αυτούς . Τα
άκρα Α και Γ των µεταλλικών αγωγών συνδέονται µε
αντιστάτη αντίστασης R1=2Ω . Η όλη διάταξη βρίσκεται µέσα
σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης µέτρου Β=1Τ, του
οποίου οι δυναµικές γραµµές είναι κάθετες στο επίπεδο που
ορίζουν οι αγωγοί .

Στον ευθύγραµµο αγωγό ΚΛ, που είναι αρχικά ακίνητος,
ασκείται σταθερή εξωτερική δύναµη µέτρου F=3Ν µε
κατεύθυνση παράλληλη στους αγωγούς Αx και Γy , όπως
φαίνεται στο σχήµα, µε αποτέλεσµα η ράβδος να αρχίζει να
κινείται . Στην κίνηση της ράβδου αντιτίθεται δύναµη τριβής
η οποία εµφανίζεται στα σηµεία επαφής Κ και Λ συνολικού
µέτρου 1Ν .
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Να υπολογίσετε :

α. τη µέγιστη ταχύτητα (οριακή, υoρ) που θα αποκτήσει ο
αγωγός ΚΛ

Μονάδες 8

β. την τάση στα άκρα του αγωγού ΚΛ τη χρονική στιγµή
που το µέτρο της ταχύτητας του αγωγού είναι υ=3m/s

Μονάδες 8

γ. το ρυθµό µεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου
ΚΛ τη χρονική στιγµή που το µέτρο της ταχύτητας της
ράβδου είναι υ=4,5 m/s. 

Μονάδες 9

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα θέµατα
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 :  µετά τη 10:30΄ πρωινή.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


