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ΘΕΜΑ 1ο
Για κάθε µια από τις προτάσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθµό της και, δίπλα, το γράµµα που
τη συµπληρώνει σωστά.
1.1. Τόσο για την ισόχωρη όσο και για την ισόθερµη
αντιστρεπτή µεταβολή ισχύει...
α. ∆U = 0.
β. Q = 0.
γ. W = 0.
δ. Q ≠ 0.
Μονάδες 5

1.2. Ένα ιδανικό αέριο βρίσκεται στην κατάσταση Α. Το

αέριο µπορεί να µεταβεί στην κατάσταση Β µε µια από
τις µεταβολές (1), (2) που παριστάνονται στο
διάγραµµα.
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Αν ∆U 1 και ∆U 2 είναι οι αντίστοιχες µεταβολές της
εσωτερικής ενέργειας του αερίου τότε ...
α. ∆U 1 = ∆U 2 .
β. ∆U 1 > ∆U 2 .
γ. ∆U 1 < ∆U 2 .
δ. ∆U 1 = - ∆U 2 .
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1.3. Ένας

αντιστάτης διαρρέεται από εναλλασσόµενο
20
ηµ 40π t (SI). Ο ίδιος αντιστάτης, για να
ρεύµα i =
2
προκαλείται το ίδιο θερµικό αποτέλεσµα στον ίδιο
χρόνο, πρέπει να διαρρέεται από συνεχές ρεύµα που να
έχει ένταση ...
10
δ.
α. 20Α.
β. 10Α.
γ.
Α.
20 2 Α.
2
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1.4. Για κάθε µια από τις επόµενες προτάσεις, να
µεταφέρετε στο τετράδιό σας το γράµµα της και δίπλα
την ένδειξη (Σ), αν αυτή είναι Σωστή ή (Λ), αν αυτή
είναι Λανθασµένη.
α. Τα όργανα που χρησιµοποιούµε για τη µέτρηση
εναλλασσόµενων τάσεων και ρευµάτων δείχνουν τα
πλάτη των µεγεθών αυτών.
β. Η δύναµη Lorentz δεν µπορεί να µεταβάλει την
κινητική ενέργεια φορτισµένου σωµατιδίου.
γ. Η εναλλασσόµενη τάση που εφαρµόζουµε στα άκρα
αντιστάτη και το ρεύµα που προκαλεί αυτή
βρίσκονται σε φάση.
δ. Η ηλεκτρεγερτική δύναµη από αυτεπαγωγή σ’ ένα
κύκλωµα είναι αντιστρόφως ανάλογη µε το ρυθµό
µεταβολής της έντασης του ρεύµατος που το διαρρέει.
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ε. Ο συντελεστής αυτεπαγωγής των κυκλωµάτων είναι
το µέτρο της αδράνειάς τους.
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1.5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της Στήλης Ι
και, δίπλα σε κάθε γράµµα, τον αριθµό της Στήλης ΙΙ
που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. (Στη Στήλη Ι
περισσεύει ένα στοιχείο).
Στήλη Ι
Α. Ενέργεια
Β. Ένταση µαγνητικού πεδίου
Γ. Ισχύς
∆. Ηλεκτρεγερτική δύναµη
Ε. Συντελεστής αυτεπαγωγής
ΣΤ. Γωνιακή συχνότητα

1.
2.
3.
4.
5.

Στήλη ΙΙ
(H) Henry
(W) Watt
(T) Tesla
rad/s
(J) Joule
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ΘΕΜΑ 2ο
Για τις προτάσεις 2.1.Α και 2.2.Α να γράψετε στο τετράδιό
σας τον αριθµό της αρχικής φράσης και, δίπλα, το γράµµα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
2.1. Α.

Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας.
∆ιπλασιάζουµε τον όγκο του µε δύο τρόπους:
ισόθερµα και ισοβαρώς. Το έργο που παράγει το
αέριο
α) είναι µεγαλύτερο κατά την ισόθερµη µεταβολή.
β) είναι µεγαλύτερο κατά την ισοβαρή µεταβολή.
γ) είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις.
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2.1. Β.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

2.2. Α.

Αφήνουµε ένα µαγνήτη να πέσει ελεύθερα από
ύψος h. H χρονική διάρκεια της πτώσης του είναι t 1 .
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Αφήνουµε τον ίδιο µαγνήτη να πέσει από το ίδιο
ύψος h, αλλά κάτω από το µαγνήτη βρίσκεται πηνίο
µε κατακόρυφο άξονα όπως φαίνεται στο σχήµα. Ο
διακόπτης ∆ είναι κλειστός. Τότε η χρονική
διάρκεια
της
πτώσης
του
είναι
t2.
Επαναλαµβάνουµε το προηγούµενο πείραµα µε τον
διακόπτη ∆ ανοικτό. Η χρονική διάρκεια της
πτώσης του είναι t 3 .
N

N

N

S

S

S

h

Για τους χρόνους t 1 , t 2 , t 3 ισχύει:
α) t 1 = t 2 = t 3 .
β) t 1 = t 3 , t 1 < t 2 .
γ) t 1 = t 2 , t 3 < t 1 .
2.2. Β.
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Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
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ΘΕΜΑ 3ο
Αγώγιµη ράβδος ΑΓ, µήκους L = 2m, στρέφεται σε οµογενές
µαγνητικό πεδίο έντασης Β = 1Τ, µε σταθερή γωνιακή
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ταχύτητα ω = 20rad/s, γύρω από άξονα που είναι κάθετος
στη ράβδο. Το επίπεδο περιστροφής της ράβδου είναι κάθετο
στις δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου όπως
απεικονίζεται στα σχήµατα (1) και (2).

Γ

Γ

B

B

Ο

Α

Α

Σχήµα (1)

Α.

Σχήµα (2)

Να βρεθεί το είδος του φορτίου (θετικό ή αρνητικό)
που συσσωρεύεται στα άκρα Α και Γ της ράβδου, όταν
ο άξονας περιστροφής διέρχεται:
ι.

από το άκρο Α της ράβδου (σχήµα 1).

ιι. από το µέσον Ο της ράβδου (σχήµα 2).
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
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Β.

Για κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις να βρεθεί
η διαφορά δυναµικού ∆V = V A – V Γ που αναπτύσσεται,
λόγω επαγωγής, µεταξύ των άκρων της ράβδου.
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ΘΕΜΑ 4ο
Χρησιµοποιώντας το παρακάτω διάγραµµα που παριστάνει
2
mol ιδανικού αερίου:
τη µεταβολή n =
R

p
(N/m2)

Γ

5

10 10

5
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Α
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T (K)

Α.

Να µεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό
σας. Να συµπληρώσετε στις θέσεις που βρίσκονται
κάτω από τα p, V, T το γράµµα Σ αν το µέγεθος
παραµένει σταθερό, Α αν αυξάνεται, Μ αν µειώνεται.
Να συµπληρώσετε στη στήλη «Ονοµασία µεταβολής»
την ονοµασία της αντίστοιχης µεταβολής.
Ονοµασία
Μεταβολή
p
V
T
µεταβολής
Α–Β
Σ
Β–Γ
Ισόχωρη
Γ–Α
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Β.

Να µεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό
σας. Να συµπληρώσετε τις θέσεις που βρίσκονται κάτω
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από τα p, V, T τις τιµές αυτών των µεγεθών στα σηµεία
Α, Β και Γ αντίστοιχα.
 N 
p  2
Σηµείο
V (m 3 )
T (K)
m


Α
Β
Γ
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Γ.

Να σχεδιάσετε την κυκλική µεταβολή του σχήµατος σε
διάγραµµα p–V.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1.

2.
3.
4.
5.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα
αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήµατα που θα χρησιµοποιήσετε
στο τετράδιο µπορούν να γίνουν και µε µολύβι. Να γράψετε το
ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των φωτοαντιγράφων
αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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