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ΘΔΜΑ 1
ο
 

 

Σηιρ επυηήζειρ 1-4 να γπάτεηε ζηη κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί 

ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

1. ηελ ηζνβαξή ςύμε ηδαληθνύ αεξίνπ : 

α.  ν όγθνο παξακέλεη ζηαζεξόο 

β.  ε πίεζε κεηώλεηαη 

γ.  ε ζεξκνθξαζία παξακέλεη ζηαζεξή                  

δ.  ε εζσηεξηθή ελέξγεηα κεηώλεηαη                                                                                      ( Μονάδερ 5) 

 

2. Φνξηηζκέλν ζσκαηίδην ακειεηένπ βάξνπο εηζέξρεηαη ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν κε ηαρύηεηα 

παξάιιειε κε ηηο καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ πεδίνπ. Ζ θίλεζε ηνπ ζσκαηηδίνπ κέζα ζην 

καγλεηηθό πεδίν είλαη : 

α.  επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε                  β.  επζύγξακκε νκαιή                 

γ.  ειηθνεηδήο                                                           δ.  παξαβνιηθή      

                                                                                                                                               ( Μονάδερ 5)                                                                                                                                                                                                       
3. Φνξηηζκέλν ζσκαηίδην ακειεηένπ βάξνπο εηζέξρεηαη ζε νκνγελέο ειεθηξηθό πεδίν κε ηαρύηεηα 

παξάιιειε κε ηηο ειεθηξηθέο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ πεδίνπ. Ζ θίλεζε ηνπ ζσκαηηδίνπ κέζα ζην 

ειεθηξηθό πεδίν είλαη : 

α.  επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε                  β.  επζύγξακκε νκαιή                 

γ.  ειηθνεηδήο                                                           δ.  παξαβνιηθή      

                                                                                                                                              ( Μονάδερ 5) 
4. Καηά ηελ αδηαβαηηθή ζπκπίεζε  έρνπκε: 

       α. Θέξκαλζε          β. Ψύμε           γ. ηαζεξή ζεξκνθξαζία           δ. Σίπνηα από ηα παξαπάλσ 

                                                                                                                                                     ( Μονάδερ 5) 
 

5. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ , γπάθονηαρ ζηη κόλλα ζαρ ηο 

γπάμμα πος βπίζκεηαι μπποζηά από κάθε ππόηαζη και δίπλα ηη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» 

 

α.  Ζ δύλακε Lorentz πνπ αζθεί ην καγλεηηθό πεδίν ζε θηλνύκελν θνξηηζκέλν ζσκαηίδην     

κεηαβάιιεη ηε θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηάο ηνπ. 

β.  Ο πξώηνο ζεξκνδπλακηθόο λόκνο απνηειεί κηα έθθξαζε ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο. 

γ..  ύκθσλα κε ηνλ δεύηεξν ζεξκνδπλακηθό λόκν ε ζεξκόηεηα κεηαθέξεηαη από ηα ςπρξόηεξα 

ζώκαηα ζηα ζεξκόηεξα ρσξίο δαπάλε ελέξγεηαο. 

δ.   Ο θύθινο Canot απνηειείηαη από δύν ηζόζεξκεο θαη δύν ηζόρσξεο κεηαβνιέο.  

ε.   ηελ ηζόρσξε ζέξκαλζε νξηζκέλεο πνζόηεηαο αεξίνπ ε ππθλόηεηα ηνπ αεξίνπ απμάλεηαη. 

                                                                                                                                             ( Μονάδερ 5 )  

                                                                                                                                                    

ΘΔΜΑ 2
ο
 

 

1. Γύν δηαθνξεηηθέο πνζόηεηεο αεξίνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πίεζε p. 

ην δηπιαλό δηάγξακκα θαίλεηαη ζε άμνλεο V-T ε ηζνβαξήο 

κεηαβνιή ησλ δύν πνζνηήησλ. Ζ ζρέζε κεηαμύ ησλ mol n1 θαη n2 

είλαη: 

α.   n1 = n2            β.  n1  n2          γ.  n1  n2                            ( Μονάδερ 4 ) 

                                                             

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                          ( Μονάδερ 5 )                                                

 

 



 

2. ην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ε θπθιηθή κεηαβνιή κηαο ζεξκηθήο κεραλήο Carnot.  

i)   Να ππνινγίζεηε ηνλ ιόγν BW

W





ησλ έξγσλ ησλ αδηαβαηηθώλ 

κεηαβνιώλ ΒΓ θαη ΓΑ                                                    ( Μονάδερ 8 ) 

 

                                            

 

       ii)   Αλ ε ςπρξή δεμακελή έρεη ζεξκνθξαζία 27
0
C θαη ε ζεξκή 

δεμακελή έρεη ζεξκνθξαζία  127
0
C ηόηε ν ζπληειεζηήο απόδνζεο ηεο 

ζεξκηθήο κεραλήο Carnot είλαη : 

               α.  
127

100
                   β.  

400

100
             γ.   1      ( Μονάδερ 3 ) 

  

          Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                       ( Μονάδερ 5 )                                               

                                              

 

 

ΘΔΜΑ 3
ο
 

 

Έλα ζεηηθά θνξηηζκέλν ζσκαηίδην, κε ηηκή 

εηδηθνύ θνξηίνπ q/m=0,5
.
10

7
C/Kg, 

επηηαρύλεηαη κε ηάζε V θαη απνθηά ηαρύηεηα 

ς0=10
5
m/s.  

ηε ζπλέρεηα, κε ηελ ηαρύηεηα απηή, 

εηζέξρεηαη ζε ΟΜΠ, έληαζεο Β=1Σ, από ηο 

μέζο Μ ηηρ πλεςπάρ ΑΕ θαη θάζεηα ζηηο  

δπλακηθέο γξακκέο, όπσο ζην ζρήκα. Ζ 

θάζεηε ηνκή ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη 

ηεηπάγωνο πιεπξάο L. 

 ην ΟΜΠ, αθνύ δηαγξάςεη ηεηαπηοκύκλιο, 

εμέξρεηαη από απηό θαη ακέζσο κεηά 

εηζέξρεηαη κέζα ζε ΟΖΠ, έληαζεο Δ, θάζεηα ζηηο  δπλακηθέο γξακκέο. Σν ειεθηξηθό πεδίν δεκηνπξγείηαη 

από έλαλ ππθλσηή κε κήθνο πιαθώλ d=10cm. Μέζα ζην ειεθηξηθό πεδίν, κε ηελ επίδξαζε ηεο Fει, 

δηαγξάθεη παξαβνιηθή ηξνρηά θαη ηειηθά εξέπσεηαι από ηο άκπο Ζ ηεο αξλεηηθά θνξηηζκέλεο πιάθαο. Να 

ππνινγίζεηε: 

Α.  Σελ ηάζε V πνπ επηηάρπλε αξρηθά ην θνξηίν. 

                             (Μονάδερ 7) 

Β.  Σν κήθνο L ηεο πιεπξάο ηνπ ηεηξαγώλνπ ΑΓΓΕ. 

                             (Μονάδερ 8) 

Γ.  Σν κέηξν ηεο  έληαζεο Δ ηνπ ΟΖΠ θαζώο θαη ηνλ ρξόλν t πνπ θηλήζεθε ην θνξηίν ζην πεδίν απηό. 

                           (Μονάδερ 10)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΘΔΜΑ 4
ο
 

 

Γύν θαηαθόξπθνη παξάιιεινη αγσγνί ΜΝ θαη Ρ, έρνπλ ακειεηέα 

αληίζηαζε, κεγάιν κήθνο θαη απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε L = 1m. 

Αγώγηκε ξάβδνο ΚΛ, κάδαο m =0,1 Kg κήθνπο L = 1m θαη αληίζηαζεο 

R = 8 Ω, κπνξεί λα νιηζζαίλεη ρσξίο ηξηβέο, κέλνληαο νξηδόληηα θαη ζε 

ειεθηξηθή επαθή κε ηνπο θαηαθόξπθνπο αγσγνύο. ην επάλσ κέξνο ηεο 

δηάηαμεο έλαο δηαθόπηεο δύν ζέζεσλ, Α θαη Γ, ζπλδέεη ην άθξν Μ κε ην 

άθξν Ρ, είηε κέζσ πεγήο ΖΔΓ Δ θαη κεδεληθήο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο 

(r= 0), είηε κέζσ αληηζηάηε αληίζηαζεο R1= 2 Ω. Ζ όιε δηάηαμε 

βξίζθεηαη κέζα ζε νξηδόληην νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο Β = 1Σ, 

ε δηεύζπλζε ηνπ νπνίνπ είλαη θάζεηε ζην επίπεδν ησλ αγσγώλ, κε θνξά 

όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

  Α.  Αξρηθά ν δηαθόπηεο βξίζθεηαη ζηε ζέζε Α θαη ε ξάβδνο ηζνξξνπεί. 

        Να ππνινγίζεηε ηελ ΖΔΓ Δ ηεο πεγήο.                      ( Μονάδερ 8 )   

 

  Β.  Μεηαθέξνπκε ην δηαθόπηε ζηε ζέζε Γ. 

        Β1)  Να αηηηνινγήζεηε γηαηί ε ξάβδνο απνθηά ζηαζεξή (νξηαθή) 

ηαρύηεηα θαηά ηελ θάζνδό ηεο θαη λα ηελ ππνινγίζεηε.    ( Μονάδερ 9 )   

 

         Β2)  Να ππνινγίζεηε ην δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ε ξάβδνο ΚΛ 

από ηελ ζηηγκή πνπ ν δηαθόπηεο κεηαθέξεηαη ζηε ζέζε Γ κέρξη ηε 

ζηηγκή  πνπ απνθηά ηελ νξηαθή ηαρύηεηα αλ θαηά ηo δηάζηεκα απηό 

έρεη παξαρζεί ζην θύθισκα ζεξκόηεηα Q =  3J                            ( Μονάδερ 8 )   

Γίλεηαη: g = 10m/s
2
. 

                           

                                                                                                                                             

        Να απανηήζεηε όλα ηα θέμαηα                                                             Καλή επιηςσία !!! 

 

 


