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ηηξ ενςηήζεηξ Α.1. – Α.4. κα επηιέλεηε ημ γνάμμα πμο ακηηζημηπεί ζηεκ ζςζηή 

απάκηεζε ( 20 + 5) μομάδες 

Α.1 Ιδακηθό αένημ βνίζθεηαη ζε ζενμμθναζία Σ. Ακ ε ζενμμθναζία ημο αενίμο 

ηεηναπιαζηαζηεί οπό ζηαζενή πίεζε ηόηε μ όγθμξ ημο αενίμο ζα: 

α. Θα μείκεη ε ίδηα 

β. Θα ηεηναπιαζηαζηεί 

γ. Θα οπμδηπιαζηαζηεί 

δ. Θα οπμηεηναπιαζηαζηεί 

Α.2. Η εζςηενηθή εκένγεηα ηδακηθμύ αενίμο πμο βνίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

ζενμμδοκαμηθήξ ηζμννμπίαξ ελανηάηαη: 

α. μόκμ από ηεκ Θενμμθναζία ημο 

β. από ηεκ πμζόηεηα θαη ηεκ ζενμμθναζία ημο 

γ. μόκμ από ηεκ πμζόηεηα ημο 

δ. μόκμ από ημκ όγθμ ημο 

Α.3. Έκα θμνηηζμέκμ ζςμαηίδημ ημπμζεηείηαη μέζα ζε πώνμ με μμμγεκέξ μαγκεηηθό 

πεδίμ πςνίξ ανπηθή ηαπύηεηα. Σόηε ημ ζςμαηίδημ: 

α. ζα θάκεη εοζύγναμμε μμαιή θίκεζε 

β. ζα θάκεη μμαιή θοθιηθή θίκεζε 

γ. ζα παναμείκεη αθίκεημ 

δ. Θα θάκεη ειηθμεηδή θίκεζε 

Α.4. Ωμηθή ακηίζηαζε ζοκδέεηαη ζε εκαιιαζζόμεκε ηάζε εκενγμύ ηημήξ Vεκ γηα πνμκηθό 

δηάζηεμα Δt, μπόηε πανάγεηαη ζενμόηεηα Q. Ακ δηπιαζηάζμομε ηεκ εκενγό ηάζε ηόηε ε 
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ζενμόηεηα πμο πανάγεηαη ζημ ίδημ πνμκηθό δηάζηεμα είκαη: 

α. Q 

β. 2Q 

γ. 4Q 

δ. Q/2 

A.5. Να γνάρεηε () γηα ηηξ ςζηέξ πνμηάζεηξ θαη (Λ) γηα ηηξ ιάζμξ 

α. Καηά ηεκ μεηαθίκεζε εκόξ εοζύγναμμμο εκόξ εοζύγναμμμο αγςγμύ μέζα ζε μμμγεκέξ 

μαγκεηηθό πεδίμ ακαπηύζζεηαη πάκημηε ΗΓΔ από επαγςγή ζηα άθνα ημο. 

β. Σα επαγςγηθά νεύμαηα έπμοκ ηέημηα θμνά ώζηε κα ακηηηίζεκηαη ζημ αίηημ πμο ηα 

πνμθάιεζε. 

γ. Φμνηηζμέκμ ζςμαηίδημ εθημλεύεηαη θάζεηα ζηηξ δοκαμηθέξ γναμμέξ Μαγκεηηθμύ 

πεδίμο. Σόηε ημ ζπήμα ηεξ ηνμπηάξ ημο είκαη εοζεία γναμμή. 

δ. Η εκενγόξ έκηαζε ημο εκαιιαζζμμέκμο νεύμαημξ μεηαβάιιεηαη εμηημκμεηδώξ με ημκ 

πνόκμ  

ζη. Όηακ ηδακηθό αένημ εθημκώκεηαη οπό ζηαζενή πίεζε ηόηε ρύπεηαη. 

Β.1.ημ θύθιςμα ημο ζπήμαημξ μ μεηαγςγόξ είκαη ζηε ζέζε Α θαη ημ θύθιςμα 

δηαννέεηαη  από ζηαζενό νεύμα Ι. Σε 

ζηηγμή t=0  μ μεηαγςγόξ μεηαβαίκεη αθανηαία ζηε 

ζέζε Β. 

α. Να ζπεδηάζεηε ηε γναθηθή πανάζηαζε ηεξ 

έκηαζεξ ημο νεύμαημξ ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ 

μεηά ηε πνμκηθή ζηηγμή t=0. 

β. Να μεηαθένεηε  ημ παναθάης θύθιςμα ζημ 

ηεηνάδημ ζαξ θαη κα ζπεδηάζεηε ηε θμνά ηεξ ηάζεξ 

από αοηεπαγςγή αμέζςξ μεηά ηε πνμκηθή 

ζηηγμή t=0. 

Να δικαιολογήζεηε ηις απαμηήζεις ζας ( 2+2+3) μομάδες 

http://2.bp.blogspot.com/_BdRE94s86zo/SiE0920XPiI/AAAAAAAAGyo/aK2QSqQSU90/s1600-h/image003.png
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Β.2. Έκα θμνηηζμέκμ ζςμαηίδημ εηζένπεηαη με ηαπύηεηα σ1 ζε 

μηα πενημπή πμο οπάνπεη έκα μνηδόκηημ μμμγεκέξ μαγκεηηθό πεδίμ ε 

ημμή ημο μπμίμο είκαη ηεηνάγςκμ ΑΓΔΓ, από ημ μέζμκ ηεξ πιεονάξ 

ΑΓ θαη ελένπεηαη από ημ μέζμκ ηεξ πιεονάξ ΔΓ μεηά από πνόκμ 

0,1s. 

α.  Σμ ζςμαηίδημ έπεη ζεηηθό ή ανκεηηθό θμνηίμ; 

β.  Έκα δεύηενμ, όμμημ ζςμαηίδημ, μπαίκεη ζημ πεδίμ από ηεκ 

θμνοθή Α με ηαπύηεηα σ2, όπςξ ζημ ζπήμα θαη ελένπεηαη από ηεκ 

θμνοθή Δ. 

i. Να ζογθνίκεηε ηηξ ηαπύηεηεξ ηςκ δύμ ζςμαηηδίςκ. 

ii. Πόζμ πνόκμ δηανθεί ε θίκεζή ημο δεύηενμο ζςμαηηδίμο μέζα ζημ πεδίμ; 

( 3+4+4) μομάδες 

 

Β.3 Ιδακηθό αένημ λεθηκά από θαηάζηαζε ζενμμδοκαμηθήξ ηζμννμπίαξ Α θαη εθηειεί ηηξ 

αθόιμοζεξ δηαδμπηθέξ μεηαβμιέξ: 

ΑΒ: Ιζμβανήξ Γθηόκςζε 

ΒΓ: Ιζόπςνε Ψύλε 

ΓΑ: Αδηαβαηηθή ομπίεζε 

 

Ακ δίκεηαη όηη QΑΒ =720 J θαη ΔUΒΓ =-560 J ηόηε μ ζοκηειεζηήξ απόδμζεξ μηαξ 

ζενμηθήξ μεπακήξ πμο ιεηημονγεί με ημκ παναπάκς θύθιμ ζα είκαη: 

 

α. 2/9                                β. 9/7                                      γ. 7/9 

Να δικαιολογήζεηε ηημ απάμηηζη ζας 

(3+4) μομάδες 

   

Ιδακηθό μμκμαημμηθό αένημ εθηειεί θοθιηθή ζενμμδοκαμηθή μεηαβμιή πμο απμηειείηαη  

από ηηξ παναθάης δηαδμπηθέξ ακηηζηνεπηέξ μεηαβμιέξ: 

α. Από ηεκ θαηάζηαζε ζενμμδοκαμηθήξ ηζμννμπίαξ Α με PΑ =3 105 Ν/m2 θαη VA=4L 

εθημκώκεηαη ηζμβανόξ ζηεκ θαηάζηαζε Β με VB = 2VA. 

β. Από ηεκ θαηάζηαζε Β ρύπεηαη ηζόπςνα ζηεκ θαηάζηαζε Γ 

γ. Από ηεκ θαηάζηαζε Γ ζομπηέδεηαη ηζόζενμα ζηεκ ζενμμθναζία ΣΑ ηεξ θαηάζηαζεξ Α 

Η πμζόηεηα ημο αενίμο είκαη n=3/R mol ( όπμο R ε παγθόζμηα ζηαζενά ηςκ αενίςκ ζε 

S.I.) 
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Γ.1. Να γίκμοκ ηα δηαγνάμμαηα P-V θαη P-T γηα ηεκ παναπάκς θοθιηθή μεηαβμιή 

Γ.2. Να βνεζεί μ ιόγμξ ΔUAB / ΔUΒΓ  

Γ.3. Να βνεζεί ημ ένγμ ζε θάζε μεηαβμιή. 

(9+8+8) μμκάδεξ 

Δύμ θαηαθόνοθμη μεηαιιηθμί αγςγμί, Απ θαη Γy, αμειεηέαξ ακηίζηαζεξ θαη πμιύ 

μεγάιμο μήθμοξ, απέπμοκ μεηαλύ ημοξ απόζηαζε L=0,5 m. Σα πάκς άθνα ηςκ αγςγώκ 

ζοκδέμκηαη με ζύνμα ακηίζηαζεξ R1 = 0,8 Ω. Ράβδμξ ΚΛ μήθμοξ L = 0,5 m, ακηίζηαζεξ 

R=0,2 Ω θαη μάδαξ m=2kg μπμνεί κα μιηζζαίκεη πάκς ζημοξ δύμ θαηαθόνοθμοξ 

αγςγμύξ, παναμέκμκηαξ ζοκεπώξ μνηδόκηηα. ηεκ θίκεζε ηεξ νάβδμο ακηηηίζεηαη 

ζηαζενή δύκαμε ηνηβήξ Σ=10Ν ιόγς ηεξ επαθήξ ηεξ νάβδμο με ηηξ θαηαθόνοθεξ 

νάβδμοξ. Σμ ζύζηεμα βνίζθεηαη μέζα ζε μνηδόκηημ μμμγεκέξ μαγκεηηθό πεδίμ έκηαζεξ Β 

= 2Σ, με θμνά πνμξ ηεκ ζειίδα. Κάπμηα ζηηγμή αθήκμομε ηεκ νάβδμ κα πέζεη από ημ 

ύρμξ ηςκ άθνςκ Α θαη Γ ηςκ θαηαθόνοθςκ αγςγώκ. Να οπμιμγίζεηε: 

Δ.1.  α. ηεκ μνηαθή ηαπύηεηα πμο ζα απμθηήζεη ε νάβδμξ 

       β. ηεκ ηάζε ζηα άθνα ηεξ νάβδμο ηεκ ζηηγμή πμο απμθηά ηεκ μνηαθή ηεξ ηαπύηεηα 

Δ.2. Σεκ πνμκηθή ζηηγμή t1 ,θαηά ηεκ μπμία ε ηαπύηεηα ηεξ νάβδμο είκαη u1 = 6 m/s κα 

οπμιμγίζεηε: 

 α. ημ μέηνμ ημο νοζμμύ μεηαβμιήξ ηεξ μαγκεηηθήξ νμήξ πμο δηένπεηαη από ηεκ 

επηθάκεηα πμο μνίδμοκ μη θαηαθόνοθμη αγςγμί μ ακηηζηάηεξ ΑΓ θαη ε νάβδμξ ΚΛ 

 β. ημκ νοζμό μεηαβμιήξ ηεξ Κηκεηηθήξ Γκένγεηαξ ηεξ νάβδμο 

Δ.3. Να οπμιμγίζεηε ηεκ ζοκμιηθή ζενμόηεηα πμο ζα παναπζεί ζημ ζύζηεμα, από ηεκ 

ζηηγμή πμο αθέζεθε ειεύζενε ε νάβδμξ, μέπνη ηεκ ζηηγμή πμο ζα έπεη δηακύζεη ζοκμιηθή 

απόζηαζε h = 14 m γκςνίδμκηαξ όηη ζε αοηή ηεκ απόζηαζε έπεη απμθηήζεη ηεκ μνηαθή 

ηεξ ηαπύηεηα.                                                                                Δίκεηαη g=10 m/s2 

(6+6+3+3+7) μμκάδεξ 

Καιή Γπηηοπία! 

Προβλέψηε ηομ βαθμό ζας:____________ 


