ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις Α, Β, Γ και ∆, να επιλέξετε τον αριθµό που αντιστοιχεί στην σωστή

απάντηση

r
Ένα φορτισµένο σωµατίδιο εκτοξεύεται µε αρχική ταχύτητα υ ο κάθετα στις
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Α.

δυναµικές γραµµές οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Τότε :

1. η κινητική ενέργεια του σωµατιδίου θα παραµείνει σταθερή.
2. το σωµατίδιο θα διατηρήσει σταθερή την ορµή του.
3. η τροχιά κίνησης του σώµατος είναι ευθύγραµµη.

4. το σωµατίδιο θα κινηθεί στο ηλεκτρικό πεδίο µε σταθερή επιτάχυνση.

Β.

(Μ : 4)

∆ύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2 βρίσκονται σε απόσταση r µεταξύ τους,

τέτοια ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια του συστήµατος των δύο φορτίων να
είναι U = - 0,2 J.

1. Οι δυνάµεις αλληλεπίδρασης των δύο φορτίων είναι απωστικές.

2. Αν τα φορτία αφεθούν ελεύθερα θα κινηθούν ευθύγραµµα και οµαλά.
3. Τα φορτία Q1 και Q2 είναι ετερόσηµα.

4. Όταν η απόσταση µεταξύ των δύο φορτίων είναι 2r, η ηλεκτρική δυναµική
ενέργεια του συστήµατός είναι U1 = + 0,1 J.

Στην ισόχωρη θέρµανση ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου:
1. Η πίεση του αερίου παραµένει σταθερή.

ÈÅ

Γ.

(Μ : 4)

2. Η πίεση του αερίου αυξάνεται.
3. Η πίεση του αερίου µειώνεται.

4. Η πίεση του αερίου µηδενίζεται.

(Μ : 4)

∆.

Ωµική αντίσταση R διαρρέεται από ηµιτονοειδές εναλλασσόµενο ρεύµα έντασης

i=Iηµωt. Η θερµότητα που αναπτύσσεται στην αντίσταση σε χρόνο ∆t είναι:
1. Q=I2R ∆t

2. Q=Ι R ∆t

3. Q= Ι 2εν R ∆t
4. Q=VΙ ∆t
Ε.

(Μ : 4)

Να χαρακτηρίσετε κάθε µία από τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστή (Σ) ή
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λανθασµένη (Λ).

1. Κατά την ισόχωρη θέρµανση ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου η πίεσή του
αυξάνεται.

2. ∆εν υπάρχει θερµοδυναµική µεταβολή ΑΒ, ορισµένης ποσότητας ιδανικού

αερίου, κατά την οποία το µηχανικό έργο που ανταλλάσσει το αέριο µε το
περιβάλλον να µπορεί να µετατραπεί εξ ολοκλήρου σε θερµότητα.

3. Οι θερµικές µηχανές δεν µπορούν να µετατρέψουν όλη τη θερµική ενέργεια Q,
που απορροφούν από µία θερµή δεξαµενή, σε µηχανικό έργο W.

4. Η θερµότητα µεταφέρεται αυθόρµητα από τα θερµότερα προς τα ψυχρότερα
σώµατα, όταν αυτά βρίσκονται σε θερµική επαφή. Για το αντίστροφο απαιτείται
να δαπανήσουµε ορισµένο ποσό ενέργειας.

5. Κατά την αδιαβατική ψύξη ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου η πίεση
αυξάνεται.

Να αντιστοιχίσετε τα µεγέθη της στήλης Α, µε τις µονάδες της στήλης Β.
(Α) Μέγεθος

1. Ενεργός Ενταση (Ιεν)
2. Μαγνητική Ροή (Φ)
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ΣΤ.

(Μ : 4)

3. Συντελεστής αυτεπαγωγής (L)
4. ΗΕ∆ Αυτεπαγωγής (Εαυτ.)
5. Ηλεκτρική Ισχύς (Ρ)

(Β) Μονάδα

α.

Ηenry

γ.

Volt

ε.

Watt

β.
δ.

στ.

Αmbere

Joule

Weber

(Μ : 5)

ΘΕΜΑ 2ο
Α.

Ποσότητα ιδανικού αερίου ψύχεται υπό σταθερή πίεση.

1. Η πυκνότητα του αερίου:
α. µειώνεται,

β. παραµένει σταθερή,
γ. αυξάνεται.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

(Μ : 2)

(Μ : 2)
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Να δικαιολογήσετε την απάντηση.

2. Η ενεργός ταχύτητα των µορίων του ιδανικού αερίου.
α. µειώνεται,

β. αυξάνεται.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

(Μ : 2)

Να δικαιολογήσετε την απάντηση.
Β.

(Μ : 2)

Πλαίσιο αντίστασης R στρέφεται µε σταθερή συχνότητα f µέσα σε οµογενές
r
µαγνητικό πεδίο έντασης Β . Ο άξονας περιστροφής του πλαισίου είναι κάθετος στις
δυναµικές γραµµές του µαγνητικού πεδίου. Στα άκρα του πλαισίου αναπτύσσεται

εναλλασσόµενη τάση µε εξίσωση v=Vηµωt. Αν τετραπλασιάσουµε τη συχνότητα

περιστροφής του πλαισίου και ταυτόχρονα υποδιπλασιάσουµε το µέτρο της
έντασης του µαγνητικού πεδίου, τότε :

1. Η ενεργός ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το πλαίσιο θα υποδιπλασιαστεί.

2. Ο µέσος ρυθµός µε τον οποίο το πλαίσιο αποδίδει θερµότητα στο περιβάλλον
θα τετραπλασιαστεί.

Να χαρακτηρίσετε τις παραπάνω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

(Μ : 4)

Ένα πρωτόνιο, µε µάζα m και φορτίο q, και ένα σωµάτιο α, µε µάζα mα=4m και

φορτίο qα=2q, εκτοξεύονται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο, κάθετα στις δυναµικές

ÈÅ
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(Μ : 4)

γραµµές του. Αν το πρωτόνιο εκτοξεύεται µε ταχύτητα διπλάσιου µέτρου από την
ταχύτητα του σωµατίου α να υπολογίσετε :
1. Τον λόγο των ακτίνων

Rp

Rα

2. Τον λόγο των συχνοτήτων περιστροφής στο µαγνητικό πεδίο

(Μ : 4)
fp

fα

.

(Μ : 5)

ΘΕΜΑ 3ο
Τα άκρα Α και Γ δύο παράλληλων οριζόντιων µεγάλου µήκους αγωγών Αx και Γy,

αµελητέας ωµικής αντίστασης, συνδέονται µε αντιστάτη ωµικής αντίστασης R1 = 5 Ω. Η

απόσταση των δυο αγωγών είναι L = 1 m. Αγωγός ΚΛ µήκους L = 1 m, µάζας m = 0,2
kg και ωµικής αντίστασης R2 = 5 Ω τοποθετείται µε τα άκρα του K, Λ πάνω στους

παράλληλους αγωγούς Αx και Γy και είναι κάθετος σ’ αυτούς. Ο αγωγός µπορεί να κινείται
χωρίς τριβές. Η όλη διάταξη βρίσκεται σε περιοχή που επικρατεί κατακόρυφο οµογενές
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µαγνητικό πεδίο έντασης Β = 2 Τ, όπως φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί.
Α

R1

Γ

Κ

B

x

F

Λ

y

Την χρονική στιγµή t0=0 ασκούµε στον αρχικά ακίνητο αγωγό οριζόντια σταθερή δύναµη

F = 10 Ν, µε αποτέλεσµα κάποια χρονική στιγµή t1 ο αγωγός να αποκτήσει ταχύτητα
υ1 = 20 m/s.

Να υπολογίσετε :

Α. Την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον αγωγό ΚΛ τη χρονική στιγµή t1.

(Μ : 7)

Γ. Την θερµική ισχύ που αναπτύσσεται στον αγωγό ΚΛ τη χρονική στιγµή t1.

(Μ : 6)

Β. Την επιτάχυνση του αγωγού τη χρονική στιγµή t1.

ΘΕΜΑ 4ο

ÈÅ

∆. Τη µέγιστη κινητική ενέργεια που αποκτά ο αγωγός ΚΛ.

(Μ : 6)

(Μ : 6)

Το ιδανικό αέριο µιας θερµικής µηχανής ξεκινά από την κατάσταση Α µε πίεση pA = 1
atm, όγκο VA = 8×10–3 m3 και θερµοκρασία TA, και εκτελεί την εξής κυκλική µεταβολή
ΑΒΓΑ:
ΑΒ: Αδιαβατική συµπίεση µέχρι ο όγκος του να γίνει VΒ = 10–3 m3.
ΒΓ: Ισοβαρής εκτόνωση.
ΓΑ: Ισόχωρη ψύξη.

Α. Να υπολογίσετε την πίεση αερίου στην κατάσταση Β και να απεικονίσετε την κυκλική
µεταβολή σε διάγραµµα p-V, µε βαθµολογηµένους άξονες.
(Μ : 6)
Β. Να αποδείξετε ότι για τις µέσες κινητικές ενέργειες των µορίων του αερίου στις
καταστάσεις Α, Β και Γ ισχύει η σχέση:
KA
K
=2 B
KB
KΓ

(Μ : 6)
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Γ. Να υπολογίσετε το έργο του αερίου σε καθεµία από τις µεταβολές ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ.
(Μ : 6)
∆. Να υπολογίσετε τις θερµοκρασίες Τh της θερµής δεξαµενής και Τc της ψυχρής
δεξαµενής µιας ιδανικής µηχανής Carnot, η οποία έχει τον ίδιο συντελεστή απόδοσης
µε την παραπάνω θερµική µηχανή, αν γνωρίζετε ότι για τη µηχανή Carnot η
θερµοκρασία Τh της θερµής δεξαµενής είναι κατά 141 Κ υψηλότερη από τη
θερµοκρασία Τc της ψυχρής δεξαµενής.
5
3
R , CV = R , 1 atm =10 5 Ν/m2
2
2
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∆ίνεται για το αέριο : Cp =

(Μ : 7)

