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Θετικής & Τεχν. Κατεύθυνσης - Επαναληπτικό Ι

Ηµεροµηνία : Μάης 2013 ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία %

Θέµα Α
Στις ερωτήσεις Α.1 – Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. Στην ισόχωρη ϑέρµανση ιδανικού αερίου:

(α) η ϑερµοκρασία του παραµένει σταθερή.

(ϐ) Ο όγκος του παραµένει σταθερός.

(γ) Η πίεση του παραµένει σταθερή.

(δ) Η ενεργός ταχύτητα των µορίων παραµένει σταθερή.

Α.2. Σε δοχείο που κλείνει µε κινούµενο έµβολο,εγκλωβίζεται µια ποσότητα
ιδανικού αερίου. Τετραπλασιάζουµε τον όγκο του αερίου, διπλασιάζοντας
ταυτόχρονα µε ϑέρµανση την απόλυτη ϑερµοκρασία του. Η πίεση του αε-
ϱίου:

(α) έµεινε αµετάβλητη.

(ϐ) διπλασιάστηκε.

(γ) υποδιπλασιάστηκε.

(δ) υποτετραπλασιάστηκε.
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Α.3 Σε ένα εργαστήριο Φυσικής συνδέουµε σε σειρά ένα ιδανικό πηνίο,
έναν αντιστάτη και ένα αµπεροµετρό. Τροφοδοτούµε το κύκλωµα µε µια
σταθερή τάση µέσω ενός διακόπτη. ΄Οταν κλείσει ο διακόπτης, η ένταση του
ϱεύµατος που καταγράφει το αµπεροµετρο :

(α) παίρνει ακαριαία µια σταθερή τιµή.

(ϐ) αυξάνεται και στην συνέχεια µειώνεται.

(γ) αυξάνεται µέχρι να σταθεροποιηθεί σε µια τιµή.

(δ) είναι περιοδικά µεταβαλλόµενη.

Α.4 ΄Ενα κυκλικό συρµάτινο πλαίσιο τοποθετείτε µε το επίπεδο του κάθε-
το σε µαγνητικό πεδίο που δηµιουργεί ένας ϱαβδόµορφος µαγνήτης, όπως
ϕαίνεται στο σχήµα.
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                                   N           S 

                                                                            

  Η οριζόντια µετακίνηση του µαγνήτη προς το κέντρο του συρµάτινου
πλαισίου έχει ως αποτέλεσµα:

(α) την µείωση της ϱοής του µαγνητικού πεδίου που διέρχεται µέσα από
αυτό.

(ϐ) την εµφάνιση επαγωγικού ϱεύµατος στο πλαίσιο µε ϕορά τέτοια ώστε
να δηµιουργεί µαγνητικό πεδίο ίδιας ϕοράς µε το πεδίο του µαγνήτη.

(γ) την εµφάνιση επαγωγικού ϱεύµατος στο πλαίσιο µε ϕορά τέτοια ώστε να
δηµιουργεί µαγνητικό πεδίο αντίθετης ϕοράς µε το πεδίο του µαγνήτη.

Α.5 Σηµειώστε µε (Σ) κάθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη
πρόταση. [5 × 1 = 5 µονάδες]
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(α) Η µέση µεταφορική κινητική ενέργεια των µορίων ενός ιδανικού αερίου
αυξάνεται κατά την διάρκεια µιας ισόθερµης εκτόνωσης.

(ϐ) Το έργο σε µια κυκλική µεταβολή είναι µηδέν.

(γ) Ο κανόνας του Lentz αποτελεί έκφραση της ∆ιατήρησης της Ενέργειας.

(δ) Το επαγωγικό ϱεύµα έχει ϕορά τέτοια ώστε να αντιτίθεται στο αίτιο που
το προκαλεί.

(ε) Ο συντελεστής αυτεπαγωγής ενός πηνίου εξαρτάται από τον αριθµό των
σπειρών του και το µήκος του.

Θέµα Β

Β.1. Μια ποσότητα ιδανικού αερίου που ϐρίσκεται σε κατάσταση ϑερµοδυ-
ναµικής ισορροπίας Α ϑερµαίνεται ισόχωρα µέχρι διπλασιασµού της πίεσης
της ϕτάνοντας σε µια νέα κατάσταση Β.

Για την µέση κινητική ενέργεια K̄ των µορίων του ϑα ισχύει :

(α)
K̄A

K̄B
= 1 (ϐ)

K̄A

K̄B
= 2 (γ)

K̄A

K̄B
=

1

2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+5 = 7 µονάδες]

Β.2. Ευθύγραµµος αγωγός ΚΛ, µήκους l και αντίστασης R, ολισθαίνει χω-
ϱίς τριβές µε σταθερή ταχύτητα πάνω σε δύο οριζόντιες αγώγιµες ϱάβδους
Ax και Γy µεγάλου µήκους και αµελητέας αντίστασης. Τα άκρα τους Α και Γ
γεφυρώνονται µέσω αντιστάτη αντίστασης R. Ολόκληρο το σύστηµα ϐρίσκε-
ται σε κατακόρυφο οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης Β µε ϕορά προς την
σελίδα. Ο αγωγός κινείται ευθύγραµµα και οµαλά µε ταχύτητα ~υ ,υπό την
επίδραση κατάλληλης εξωτερικής δύναµης ~F . Το µέτρο της δύναµης F
ισούται µε :

(α)
B2υl2

R
(ϐ)

B2υl2

2R
(γ)

B2υl2

4R
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Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+6 = 8 µονάδες]

Β.3. Στο κύκλωµα του σχήµατος η ηλεκτρεργετική δύναµη της πηγής είναι
E = 60volt και η εσωτερική της αντίσταση r = 2Ω. Ο αντιστάτης έχει
αντίσταση R = 4Ω και το πηνίο ειναι ιδανικό µε συντελεστή αυτεπαγωγής
L = 2mH.

Α. Την χρονική στιγµή t = 0 κλείνουµε τον διακόπτη (δ). Εκείνη την
στιγµή η τιµή της έντασης του ϱεύµατος ισούται µε :

(α) 15A (ϐ) 10A (γ) 0A

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+3 = 5 µονάδες]

Β. Μετά από πολλή ώρα το ϱεύµα στο κύκλωµα αποκτά σταθερή ένταση.
Τότε η αποθηκευµένη ενέργεια στο µαγνητικό πεδίο του πηνίου είναι :

(α) 0, 1J (ϐ) 0, 036J (γ) 0J

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+3 = 5 µονάδες]
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Θέµα Γ
Ιδανικό αέριο αρχικά ϐρίσκεται σε κατάσταση ϑερµοδυναµικής ισορρο-

πίας Α (PA = 105N/m2, VA = 10−3m3, TA = 200K) και εκτελεί κυκλική
µεταβολή που αποτελείται από τις ακόλουθες µεταβολές :

� Ισόχωρη ϑέρµανση από την κατάσταση Α µέχρι την Β µε PB = 2 ·
105N/m2

� Ισόθερµη εκτόνωση από την κατάσταση Β µέχρι την κατάσταση Γ µε
PΓ = 105N/m2.

� Ισοβαρη συµπίεση από την κατάσταση Γ στην κατάσταση Α.

Γ.1 Να παραστήσετε την παραπάνω διεργασία σε ποιοτικά διαγράµµατα
P − V και P − T .

Γ.2 Να υπολογίσετε την ϑερµοκρασία στην κατάσταση Β.

Γ.3 Να υπολογίσετε το συνολικό έργο που παράγεται στην παραπάνω διερ-
γασία.

Γ.4 Να υπολογίσετε τον λόγο των ενεργών ταχυτήτων των µορίων του αερίου
υεν(Α)

υεν(Β)

∆ίνεται ότι : ln2 = 0, 7

[6+6+6+7 µονάδες]

Θέµα ∆
Ευθύγραµµος αγωγός ΚΛ µήκους l = 1m, µάζας m = 0, 5kg και ω-

µικής αντίστασης R2 µπορεί να κινείται µένοντας συνεχώς οριζόντιος µε
την ϐοήθεια δυο κατακόρυφων συρµάτων αµελητέας αντίστασης, που γεφυ-
ϱώνονται στο πάνω άκρα τους µε την ϐοήθεια αντιστάτη ωµικής αντίστασης
R1 = 8Ω. Ο αγωγός είναι συνεχώς σε επαφή µε τα κατακόρυφα σύρµατα
και όλη η διάταξη ϐρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης
B = 2T µε ϕορά όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Την χρονική στιγµή t0 = 0 ο
αγωγός ΚΛ εκτοξεύεται από το έδαφος µε ταχύτητα υ0 = 5m/s. Την στιγµή
της εκτόξευσης η τάση στα άκρα του αγωγού ΚΛ ισούται µε V = 8volt.
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∆.1 Να υπολογίσετε την ΗΕ∆ από επαγωγή που αναπτύσσεται στον αγωγό
κατά την στιγµή της εκτόξευσης και την τιµή της αντίστασης R2.

∆.2 Να εξηγήσετε αναλυτικά τον λόγο για τον οποίο ο αγωγός ϑα επιβρα-
δύνεται κατά την διάρκεια της ανόδου του. Είναι οµαλά επιβραδυνόµε-
νη η κίνηση του ;

∆.3 Για την χρονική στιγµή που η ταχύτητα του αγωγού έχει υποδιπλασια-
στει να υπολογιστεί η επιβράδυνση του.

∆.4 Το σύρµα σταµατά στιγµιαία σε ύψος h = 1m πάνω από την αρχική
ϑέση. Να υπολογιστεί το συνολικό ποσό ϑερµότητας που παράγεται
στις αντιστάσεις µέχρι να ακινητοποιηθεί ο αγωγός στιγµιαία στην πα-
ϱαπάνω ϑέση.

∆.5 Να υπολογιστεί η οριακή ταχύτητα που ϑα αποκτήσει ο αγωγός κατά
την κάθοδο του.

∆ίνεται ότι : g = 10m/s2

[5+4+5+5+6 µονάδες]

Καλή Επιτυχία !
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