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ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : 
ΦΥΣΙΚΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6) 

ΘΕΜΑ 1ο 
Στις προτάσεις 1.1-1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθµό της αρχικής φράσης και, δίπλα, το γράµµα που 
αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της. 
1.1. Σε µια αδιαβατική εκτόνωση ιδανικού αερίου  

α. η πίεση του αερίου αυξάνεται . 
β. η εσωτερική ενέργεια του αερίου παραµένει σταθερή. 

γ. το πηλίκο   
T
Vp  ⋅

παραµένει σταθερό . 

δ. το παραγόµενο έργο είναι µηδέν . 
Μονάδες 5 

1.2. Φορτισµένο σωµατίδιο κινείται µε ταχύτητα  υ  r    µέσα 
σε οµογενές µαγνητικό πεδίο, παράλληλα µε τις 
δυναµικές γραµµές του πεδίου. Τότε η δύναµη Lorentz 
που ασκεί το µαγνητικό πεδίο στο φορτισµένο 
σωµατίδιο είναι  
α. µηδέν. 
β. κάθετη στην κατεύθυνση της ταχύτητας  υ  r   . 
γ. παράλληλη και της ίδιας φοράς µε την ταχύτητα  υ  r   . 
δ. παράλληλη και αντίθετης φοράς µε την ταχύτητα  υ  r   . 

Μονάδες 5 

1.3. Η σχέση πtηµυ 100 2220   =  (S.I.) δίνει την τιµή µιας 
εναλλασσόµενης τάσης υ συναρτήσει του χρόνου . Η 
ενεργός τάση είναι  

α. 110V. β. 220V. γ.  
2

220   V . δ. 2220    V. 

Μονάδες 5 
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1.4. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις, αφού συµπληρώσετε τα κενά µε τις 
κατάλληλες λέξεις : 
α. Αυτεπαγωγή ονοµάζεται το φαινόµενο κατά το 

οποίο δηµιουργείται ηλεκτρεγερτική δύναµη σε ένα 
κύκλωµα, όταν  η ένταση του ρεύµατος 
που το διαρρέει. Η ηλεκτρεγερτική δύναµη από 
αυτεπαγωγή σε ένα κύκλωµα είναι ανάλογη µε το 
   της έντασης του ρεύµατος που 
το διαρρέει.  

β. Το ποσό θερµότητας Q που απορροφά ή αποβάλλει 
ένα θερµοδυναµικό σύστηµα είναι ίσο µε το 
αλγεβρικό άθροισµα της µεταβολής της  
του ενέργειας και του  που παράγει ή 
δαπανά το σύστηµα . 

Μονάδες 5 

1.5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις µεταβολές από τη 
Στήλη Α και, δίπλα σε καθεµιά, τη σχέση της Στήλης 
Β που αντιστοιχεί . 

Στήλη A Στήλη B 
Αδιαβατική µεταβολή  Q=W 
Ισόθερµη µεταβολή  Q=∆U 
Ισοβαρής µεταβολή  Q=∆U+p·∆V 
Ισόχωρη µεταβολή  Q=0 
  Q=∆U+V·∆p 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 2ο 
Στις 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. ∆ύο πρωτόνια εισέρχονται στο ίδιο οµογενές 

µαγνητικό πεδίο µε ταχύτητες υ1,υ2 (υ1>υ2), κάθετα 
προς τις δυναµικές γραµµές του πεδίου και κινούνται 
σε κυκλικές τροχιές . 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Α. Για τις περιόδους περιστροφής ισχύει αντίστοιχα η σχέση  
 α) Τ1>Τ2.  β) Τ1=Τ2.  γ) Τ1<Τ2.    

Μονάδες 3  
Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 5 
2.2. Αγώγιµο πλαίσιο περιστρέφεται µέσα σε οµογενές  

µαγνητικό πεδίο µε γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από  
άξονα που είναι κάθετος στις δυναµικές γραµµές του 
πεδίου . 
Α. Αν η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του πλαισίου 

διπλασιαστεί, τότε το πλάτος της εναλλασσόµενης 
τάσης  

 α) διπλασιάζεται .  
β) παραµένει σταθερό, 
γ) υποδιπλασιάζεται . 

Μονάδες 3 
Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 5 

2.3. Στο παρακάτω διάγραµµα πίεσης - όγκου (p–V) 
παριστάνονται αντιστρεπτές µεταβολές ορισµένης 
ποσότητας ιδανικού αερίου . 

pA

pΓ
VA VB

Τ2

Τ1

V

A
Β

Γ

pB

p

 
Α. Να χαρακτηρίσετε τις µεταβολές Α→Β και Β→Γ, 

που υφίσταται το αέριο, αν Τ1<Τ2.  
Μονάδες 4 

Β. Να παραστήσετε ποιοτικά τις παραπάνω µεταβολές 
σε διάγραµµα πίεσης - θερµοκρασίας (p–T). 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 3ο 

Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου  mol
R
2n = , βρίσκεται αρχικά 

σε κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Α, µε όγκο VA=2·10–3m3 
και πίεση pA=105 N/m2. Το αέριο υφίσταται την αντιστρεπτή 
µεταβολή του σχήµατος, απορροφώντας ποσό θερµότητας Q = 1200 J,  
µέχρι να βρεθεί στην κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Β µε 
όγκο VB=2VA και πίεση pB =2pA. 

pA

VA VB V

A
BpB

p

 
Να βρεθούν : 
α. Η θερµοκρασία ΤΑ του αερίου στην κατάσταση Α. 

Μονάδες 6 

β. Η µεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας ∆U=UB–UA . 
Μονάδες 10 

γ. Το έργο WAB που παράγεται κατά τη µεταβολή Α→Β . 
Μονάδες 9 

(R είναι η σταθερά των ιδανικών αερίων). 

ΘΕΜΑ 4ο 
Κλειστό µεταλλικό πλαίσιο κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ r  
και τη χρονική στιγµή t  =  0 αρχίζει να εισέρχεται σε 
εκτεταµένο οµογενές µαγνητικό πεδίο Β, οι δυναµικές 
γραµµές του οποίου είναι κάθετες στο επίπεδο του πλαισίου 
(σχήµα α). Ο χρόνος που απαιτείται για να εισέλθει όλο το 
πλαίσιο στο πεδίο είναι 2s. Η αντίσταση του πλαισίου είναι 
R = 0,5 Ω . Η µαγνητική ροή Φ που διέρχεται από το πλαίσιο 
µεταβάλλεται µε το χρόνο t, όπως φαίνεται στο διάγραµµα 
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(σχήµα β), από την τιµή Φ = 0 για t = 0 ως την τιµή Φ0 = 8Wb 
για t = 2s. 

Β

υ

(α) (β)

Φ

Φ0

2s 5s0 t

 
α. Να βρεθεί η ηλεκτρεγερτική δύναµη από επαγωγή Εεπ 

που αναπτύσσεται στο πλαίσιο, στο χρονικό διάστηµα 
από t = 0 ως t = 2s. 

Μονάδες 5  
 

β. Να γίνει το διάγραµµα της ηλεκτρεγερτικής δύναµης 
συναρτήσει του χρόνου (Εεπ–t) για το χρονικό 
διάστηµα από t = 0 ως t = 5s. 

Μονάδες 6 
  

γ. Να βρεθεί η ένταση του ρεύµατος Ι που διαρρέει το  
πλαίσιο  στο χρονικό διάστηµα από t = 0  ως  t = 2s, 
καθώς και το πλάτος της έντασης Ι0 ενός 
εναλλασσόµενου ρεύµατος το οποίο θα είχε το ίδιο 
θερµικό αποτέλεσµα στο πλαίσιο , στο ίδιο χρονικό 
διάστηµα. 

Μονάδες 7  
 

δ. Να βρεθεί το ποσό της θερµότητας που αναπτύσσεται 
στο πλαίσιο , στο χρονικό διάστηµα από t = 0 ως t = 5s. 

Μονάδες 7  
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
1. 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 καµιά άλλη σηµείωση .  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο  
και τα φωτοαντίγραφα . 

2. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα . 
3. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή . 
4. ∆ιάρκεια  εξέτασης : Τρεις  (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


