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ΘΔΜΑ  1
ο

 

Στις ερωτήσεις 1 – 5 να κσκλώσετε το   γράµµα ποσ  αντιστοιτεί 

στη σωστή απάντηση. 

1. Έλα αγώγηµν νξζνγώλην  πιαίζην Ν ζπεηξώλ µε  εµβαδόλ θάζε ζπεί- 

ξαο S  πεξηζηξέθεηαη  αξρηθά µε  ζηα- 

ζεξή γωληαθή ηαρύηεηα ω  γύξω από 

έλαλ  νξηδόληην άμνλα  πνπ  δηέξρεηαη 

από ηα  µέζα δύν  απέλαληη  πιεπξώλ 

ηνπ µέζα ζε  νµνγελέο µαγλεηηθό πε- 

δίν έληαζεο Β ηνπ νπνίνπ νη  δπλαµη- 

θέο γξαµµέο είλαη θαηαθόξπθεο θαη 

θάζεηεο ζηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο. Αλ 

δηπιαζηάζνπµε ηε  γωληαθή ηαρύηεηα 

πεξηζηξνθήο  ηνπ  πιαηζίνπ θαη   ηαπηόρξνλα  ππνδηπιαζηάζνπµε ηελ 

έληαζε ηνπ µαγλεηηθνύ πεδίνπ,  ην  πιάηνο ηεο ελαιιαζζόµελεο ηά- 

ζεο πνπ παξάγεηαη ζηηο άθξεο ηνπ πιαηζίνπ: 

α. δηπιαζηάδεηαη 

β. ππνδηπιαζηάδεηαη 

γ. ηεηξαπιαζηάδεηαη 

δ. παξαµέλεη ζηαζεξή 
 

(5 µνλάδεο) 
 

 

2.  Ιδαληθή ζεξµηθή µεραλή απνδίδεη ζην  πεξηβάιινλ 200 Joule  ζε  θά- 

ζε θύθιν ιεηηνπξγίαο ηεο. Αλ ν  ζπληειεζηήο απόδνζεο ηεο ζεξµη- 

θήο µεραλήο είλαη 0,4 ηόηε ε ελέξγεηα αλά θύθιν πνπ πξνζθέξνπµε 

ζηε  ζεξµηθή µεραλή είλαη: 

α. 80 Joule 

β. 600 Joule 

γ. 500 Joule 

δ. 400 Joule 

(5 µνλάδεο) 

 
 

 

3. Ο 1
νο  

Νόµνο ηεο Θεξµνδπλαµηθήο είλαη απόξξνηα ηεο: 

α. Αξρήο δηαηήξεζεο ηεο Οξµήο. 
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α ζη γµή εθηνμεύνπµε ηνλ αγωγό µε  ηαρύ-  
 

 
 

 

1. Ιζνβαξήο αληηζηξεπηή µεηαβν- 

ιή. 

 

α. W = nRT ⋅ ln 
V

η 

Vα 
 

2. Ιζόρωξε αληηζηξεπηή µεηαβν- 

ιή. 
β. W = 

P
α 
+ Ρ

η   ⋅ ∆V 
2 

 

3. Ιζόζεξµε αληηζηξεπηή µεηαβν- γ. W = P ⋅ ∆V 

 

β. Αξρήο δηαηήξεζεο ηεο Δλέξγεηαο. 

γ. Αξρήο δηαηήξεζεο ηνπ Φνξηίνπ. 

δ. Τίπνηα από ηα  παξαπάλω. 
 

(5 µνλάδεο) 

 
 

 

4. Η ξάβδνο ΚΛ ηνπ ζρήµα 

ηνο  µπνξεί  λα  νιηζζαίλ  η 

ρωξίο  ηξηβέο θαηά µήθν 

ηωλ  δύν  νξηδόληηωλ  πα 

ξαιιήιωλ  αγωγώλ  αµε 

ιεηέαο  αληίζηαζεο  πν 

ζπλδένληαη ζηα  άθξ 

ηνπο Α θαη  Γ µε  ηε  βνή 

ζεηα αληίζηαζεο R.  Κάπνη  η 

ηεηα π, όπωο θαίλεηαη ζην  ζρήµα. Ο αγωγόο εθηειεί: 

α. Δπζύγξαµµε νµαιά επηβξαδπλόµελε θίλεζε. 

β. Δπζύγξαµµε νµαιά επηηαρπλόµελε θίλεζε. 

γ.   Δπζύγξαµµε επηβξαδπλόµελε θίλεζε. 

δ. Δπζύγξαµµε νµαιή θίλεζε. 
 

(5 µνλάδεο) 
 

 

5. Δπηιέμηε ηε  ζωζηή πξόηαζε: 

α. Σηελ ηζόζεξµε εθηόλωζε αεξίνπ έλα µέξνο ηεο ζεξµόηεηαο πνπ 

απνξξνθά ην  αέξην µεηαηξέπεηαη ζε  έξγν. 

β. Σηελ ηζνβαξή εθηόλωζε, ην  έξγν ηνπ αεξίνπ είλαη ίζν  µε ην  πνζό 

ζεξµόηεηαο πνπ απνξξνθά ην  αέξην. 

γ.  Σηελ ηζόρωξε ζέξµαλζε, ε  ζεξµόηεηα πνπ απνξξνθά ην  αέξην 

είλαη ίζε  µε  ηε  µεηαβνιή ζηελ εζωηεξηθή ηνπ ελέξγεηα. 

δ.  Σηελ αδηαβαηηθή εθηόλωζε ην  έξγν ηνπ αεξίνπ είλαη ίζν  µε  ηε 

µεηαβνιή ηεο εζωηεξηθήο ηνπ ελέξγεηαο. 
 

(5 µνλάδεο) 

 
 
 

ΘΔΜΑ  2
ν

 

1. Να  αληηζηνηρίζεηε ηα  ζηνηρεία ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο ζε  ζηνηρεία ηεο 

δεμηάο. 
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ιή.  
 

4. Κπθιηθή αληηζηξεπηή µεηαβνιή. δ. W = 0 

 

5. Αδηαβαηηθή αληηζηξεπηή µεηα- 

βνιή. 
ε. W = 

Pη Vη −Pα Vα 

1− γ 

  

ζη. Δµβαδόλ πνπ πεξηθιείεηαη από 

ηελ θιεηζηή γξαµµή ζην  δηάγξαµ- 

µα  P = f(V) 
 

(6 µνλάδεο) 

 
 

 

2. Σηα  άθξα ελόο αληηζηάηε πνπ έρεη αληίζηαζε R=50Ω εθαξµόδνπµε 

ηάζε ηεο µνξθήο π = 200   2 ⋅ εµ(100πt) , (π ζε  Volt,  t ζε  s). Η πξόηα- 

ζε  πνπ αθνινπζεί είλαη Σωζηή (Σ) ή Λάζνο; (Λ). 

«Η ελεξγόο έληαζε ηνπ ξεύµαηνο είλαη ίζε  µε  Ιελ = 4 Α» 
 

 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

(2 µνλάδεο) 

 

(5 µνλάδεο) 

 

3. Γύν ζεηηθά θνξηηζκέλα ζωκαηίδηα, κε ίδην 

θνξηίν q θαη κάδεο m1, m2, εηζέξρνληαη κε ηελ 

ίδηα νξκή p


 ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν 

έληαζεο B


,θάζεηα ζηηο καγλεηηθέο γξακκέο 

ηνπ πεδίνπ, θαη δηαγξάθνπλ θπθιηθέο ηξνρηέο 

αθηίλωλ R1 θαη R2 κε πεξηόδνπο Τ1θαη Τ2 

αληίζηνηρα. Αλ m1=2m2 ηόηε: 

 

I. Γηα ηηο αθηίλεο ηωλ θπθιηθώλ ηξνρηώλ ηζρύεη: 

α)R1=R2        β)      R1=2R2     γ)   R1=
2

2R  

 Μνλάδεο 2. 

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Μνλάδεο 4. 

II. Γηα ηηο πεξηόδνπο ηωλ ζωκαηηδίωλ ηζρύεη: 

α ) Τ1=Τ2      β)    Τ1=2Τ2            γ)   Τ1=
2

2T  Μνλάδεο 2. 

          Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. Μνλάδεο 4.
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ΘΔΜΑ  3
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εο µεραλήο. 

 
 

 
 

    

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Τν  ηδαληθό αέξην µηαο ζεξµηθ 

µεραλήο  εθηειεί  ηελ  θπθιη 

µεηαβνιή πνπ  θαίλεηαη  ζ 

δηάγξαµµα. Να βξείηε: 

α. Τν  ωθέιηµν έξγν  πνπ  απ 

δίδεηαη από ηε  µεραλή ζε  θά 

θύθιν ιεηηνπξγίαο ηεο. 

(7 µνλάδεο) 

β.  Τα   πνζά  ζεξµόηεηαο π 

απνξξνθά  θαη  απνβάιιεη 

αέξην  ζε   θάζε  θύθιν  ιεηηνπ 

γίαο ηεο µεραλήο. 

(10 µνλάδεο) 

γ. Τν ζπληειεζηή απόδνζεο η 
 

 

∆ίλεηαη CV  = 3R/2 

 
 
 

ΘΔΜΑ  4
ν

 

 

(8 µνλάδεο) 

∆ύν θαηαθόξπθνη παξάιιεινη θαη  αµειεηέαο 

αληίζηαζεο αγωγνί Αx  θαη  Γy  µεγάινπ µήθνπο 

απέρνπλ µεηαμύ ηνπο απόζηαζε 0,5 m  ζπλδέ- 

νληαη ζηα  άθξα ηνπο Α θαη  Γ µε  ηε  βνήζεηα α- 

ληίζηαζεο  R=2Ω,  όπωο  θαίλεηαη  ζην   ζρήµα. 

Έλαο επζύγξαµµνο αγωγόο  ΚΛ µήθνπο 0,5m, 

µάδαο m=0,2kg  θαη  αληίζηαζεο RΚΛ=3Ω  αθή- 

λεηαη θάπνηα ρξνληθή  ζηηγµή από µηα  ζέζε πν- 

ιύ θνληά ζηα  άθξα Α θαη  Γ ηωλ δύν αγωγώλ, ν 

αγωγόο ΚΛ  δηαηεξείηαη  νξηδόληηνο  θαη   αξρίδεη 

λα νιηζζαίλεη θαηά µήθνο ηωλ αγωγώλ  Αx  θαη 

Γy  ρωξίο  ηξηβέο θαη  εξρόµελνο πάληα ζε  επα- 

θή µε  απηνύο. Οιόθιεξε ε  δηάηαμε ηωλ αγω- 

γώλ  βξίζθεηαη  µέζα  ζε   νµνγελέο  µαγλεηηθό 

πεδίν έληαζεο Β=2Τ, µε  ηηο µαγλεηηθέο γξαµ- 

µέο ηνπ  πεδίνπ  λα είλαη θάζεηεο  ζην   επίπεδν 

πνπ ζρεµαηίδεηαη από ηνπο αγωγνύο. Να βξείηε: (∆ίλεηαη g=10m/s
2
) 

α. Τελ νξηαθή ηαρύηεηα ηνπ αγωγνύ (πνξ). 
 

(10 µνλάδεο) 

β.  Τελ ηζρύ πνπ  θαηαλαιώλεηαη  ζηελ αληίζηαζε R  ηε   ζηηγµή πνπ  ν 

αγωγόο θηλείηαη µε  ηαρύηεηα π=πνξ/2. 
 

(8 µνλάδεο) 

γ. Τελ ηάζε ζηα  άθξα ηνπ αγωγνύ, όηαλ ν αγωγόο θηλείηαη µε  ηελ νξη- 

αθή  ηνπ ηαρύηεηα. 

(7 µνλάδεο) 


