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Θετικής & Τεχν. Κατεύθυνσης - Επαναληπτικό ΙΙ

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 Αγώγιµο πλαίσιο περιστρέφεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο µε
γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από άξονα που είναι κάθετος στις δυναµικές
γραµµές του πεδίου. Αν η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του πλαισίου
διπλασιαστεί, τότε το πλάτος της εναλλασσόµενης τάσης

(α) παραµένει σταθερό.

(ϐ) διπλασιάζεται.

(γ) τετραπλασιάζεται.

(δ) υποδιπλασιάζεται.

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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  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) Η επιτάχυνση που αποκτά ϕορτισµένο σωµατίδιο µέσα σε οµογενές
ηλεκτρικό πεδίο, λόγω της δύναµης από το πεδίο, είναι σταθερή.

(γ) ΄Οταν ένα ϕορτισµένο σωµατίδιο κινείται µε ταχύτητα υ, µέσα σε οµο-
γενές µαγνητικό πεδίο, η δύναµη Lorentz που του ασκείται µεταβάλλει
την κινητική του ενέργεια.

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

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

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. ∆ύο ϕορτισµένα σωµατίδια (1) και (2) µε µάζας m1 και m2 αντίστοιχα
έχουν ϕορτία q1 και q2 = −q1. Τα σωµατίδια εισέρχονται ταυτόχρονα σε
σηµείο Ο οµογενούς µαγνητικού πεδίου έντασης ~B, µε την ίδια ταχύτητα
υ, κάθετα στις δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου. Τα δυο σώµατα
αφού εκτελέσουν µισό κύκλο εξέρχονται από τα σηµεία Α και Γ του µα-
γνητικού πεδίου, όπως ϕαίνεται στο σχήµα µε δεδοµένο ότι (ΟΓ) = 2(ΟΑ).
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Α. Να προσδιορίσετε το είδος του κάθε
ϕορτίου αιτιολογώντας την επιλογή
σας.

Β. Για τον λόγο των µαζών ισχύει ότι :

(α)
ml

m2
= 1 (ϐ)

ml

m2
=

1

2
(γ)

ml

m2
= 2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί
στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας. [2+2+4 = 8 µονάδες]

Β.3. Σε ένα εργαστήριο ϕυσικής συνδέουµε έναν αντιστάτη αντίστασης R =
20Ω µε µια πηγή εναλλασσόµενης τάσης. Με ένα παλµογράφο καταγράφου-
µε την ένταση του ϱεύµατος σε συνάρτηση µε τον χρόνο, όπως ϕαίνεται στο
παρακάτω διάγραµµα. Για το εναλλασσόµενο ϱεύµα ισχύουν:

(α) η περίοδος του ισούται µε 10−2s.

(ϐ) η συχνότητα του ισούται µε 50Hz.

(γ) η µέγιστη τάση της πηγής ισούται µε 4volt

(δ) η ενεργός τιµή της έντασης του ϱεύµατος ισούται µε 0, 2
√

2A
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(ε) η χρονική εξίσωση της έντασης του ϱεύµατος είναι i = 0, 2ηµ(100πt).

Σηµειώστε µε (Σ) κάθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρότα-
ση .Να αιτιολογήσετε την κάθε επιλογή σας. [5+5 = 10 µονάδες]

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 τον λόγο των ενεργών ταχυτήτων των µορίων του αερίου
υεν(Α)

υεν(Β)

Γ.4 Ξεκινώντας από το ϐασικό αποτέλεσµα της Κινητικής ϑεωρίας των αε-
ϱίων :

P =
1

3

Nmῡ2

V
να αποδείξετε ότι η µέση µεταφορική ενέργεια των µορίων του αερίου
K̄ είναι ανάλογη της απόλυτης ϑερµοκρασίας.

[6+6+6+7 µονάδες]
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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.

∆.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.
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∆.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]

Εναλλακτικό Θέµα Γ
Φορτισµένο σωµατίδιο µάζαςm = 2 ·10−12kg και ϕορτίου q = 1µC επιτα-

χύνεται από την ηρεµία µε την ϐοήθεια ενός οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου
έντασης ~E. Στην συνέχεια εισέρχεται µε ταχύτητα υ = 103m/s σε κατακόρυ-

ϕο οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης ~B, που εκτείνεται στην διεύθυνση της
ταχύτητας µε πλάτος (ΚΛ) = D = 20

√
2cm. Το ϕορτίο εκτελεί ηµικύκλιο

µέσα στο µαγνητικό πεδίο και εξέρχεται από το σηµείο Γ µε (ΑΓ) = 40cm. Η
διάταξη του πειράµατος ϕαίνεται στο παραπάνω σχήµα.
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Γ.1 Να υπολογίσετε το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου.

Γ.2 Αν ο χρόνος κίνησης εντός του ηλεκτρικού πεδίο είναι ∆t = 5 · 10−6s
να υπολογίσετε η επιτάχυνση του σωµατιδίου και το µέτρο της έντασης
του ηλεκτρικού πεδίου.

Γ.3 Να υπολογίσετε το έργο της δύναµης Lorentz κατά την κίνηση του
σώµατος στο µαγνητικό πεδίο.

Γ.4 Να υπολογίσετε την ένταση του µαγνητικού πεδίου ώστε το ϕορτισµένο
σωµατίδιο να διαγράψει ηµικύκλιο µε την µέγιστη δυνατή ακτίνα εντός
του µαγνητικού πεδίου.

Να ϑεωρηθεί αµελητέα η επίδραση του ϐάρους ( γιατί ; )

[6+6+6+6 µονάδες]

Οδηγίες

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κα-
νένα !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην
κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη
λύση ειναι σωστή.

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

Καλή Επιτυχία !
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