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Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο
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ΦΥΣΙΚΗ

1. ∆οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο
µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία του, τότε η ενεργός ταχύτητα των µορίων
του αερίου:

α.υποδιπλασιάζεται.

β.παραµένει σταθερή.
γ. διπλασιάζεται.

δ.τετραπλασιάζεται.

(5 Μονάδες)

2. Το σύστηµα δύο αρχικά ακίνητων ηλεκτρικών φορτίων έχει ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

U1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

του συστήµατος να γίνει

U 2 = + 0,8 J. Τα δυο φορτία:

α.είναι οµόσηµα και η απόστασή τους υποδιπλασιάστηκε.
β.είναι οµόσηµα και η απόστασή τους διπλασιάστηκε.

ÈÅ

γ. είναι ετερόσηµα και η απόστασή τους υποδιπλασιάστηκε.
δ.είναι ετερόσηµα και η απόστασή τους διπλασιάστηκε.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

(5 Μονάδες)
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3. Φορτισµένο σωµάτιο, αµελητέου βάρους, εκτοξεύεται µε ταχύτητα

r
υο ,

παράλληλα προς τις

δυναµικές γραµµές οµογενούς ηλεκτρικού πεδίου. Η κίνηση του σωµατίου εντός του πεδίου
είναι:

α.ευθύγραµµη οµαλή.
β.ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη.
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γ. οµαλή κυκλική.
δ. ελικοειδής.

(5 Μονάδες)

4. Ηλεκτρόνιο εκτοξεύεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο, κάθετα στις δυναµικές γραµµές και
διαγράφει κυκλική τροχιά. Αν η ταχύτητα εκτόξευσης του ηλεκτρονίου διπλασιαστεί, τότε ο
χρόνος που απαιτείται για να εκτελέσει µια περιστροφή:
α.υποδιπλασιάζεται.

β.παραµένει σταθερός.
γ. διπλασιάζεται.

δ.τετραπλασιάζεται.

(5 Μονάδες)

5. Στο παρακάτω διάγραµµα p – V απεικονίζεται η κυκλική µεταβολή ΑΒΓ∆Α ορισµένης ποσότητας ιδανικού αερίου, στην οποία η µεταβολή ΑΒ είναι ισόθερµη και η µεταβολή ∆Α αδιαβατική.

ÈÅ

p

A

B
∆
0

Γ

V

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Να µεταφέρετε τον πίνακα που ακολουθεί στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τα κενά του

µε (+), (-) ή (0), ανάλογα µε το αν τα µεγέθη θερµότητα (Q), µεταβολή εσωτερικής ενέργειας
(∆U) και έργο (W) της πρώτης στήλης είναι θετικά, αρνητικά ή δεν µεταβάλλονται αντίστοιχα.

ΑΒ

ΒΓ

Γ∆

∆Α

ΑΒΓ∆Α

Q

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
07

∆U
W

(5 Μονάδες)

ΘΕΜΑ 2ο

1. ∆ύο φορτισµένα σωµάτια Σ1 και Σ2, µε µάζες m1 και m2
αντίστοιχα, φέρουν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία. Τα σωµάτια

r
υA

εισέρχονται από το ίδιο σηµείο Ο, σε οµογενές µαγνητικό πεδίο
έντασης

r
Β,

µε την ίδια ταχύτητα

r
υ,

κάθετα στις δυναµικές

γραµµές, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Tα σωµάτια Σ1 και

Σ2, αφού εκτελέσουν µισή περιστροφή, εξέρχονται από το πεδίο
στα σηµεία Α και Γ αντίστοιχα, για τα οποία ισχύει (ΟΓ)=2(ΟΑ).

Α. Nα προσδιορίσετε το είδος του φορτίου κάθε σωµατίου.

m1
m2

ÈÅ

B. Ο λόγος των µαζών

r
υΓ

00 Α00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000⊗000 000Βr000 000 000 000 000
r
Ο 0 0 0 0 0 0 0 0υ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
00 00Γ00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000000000000000000
(2 Μονάδες)

είναι:

α.

1
2

i)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

β. 1

γ. 2

ii) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

(1 Μονάδα)
(2 Μονάδες)
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Γ. Ο λόγος των ταχυτήτων

4

υΑ
υΓ

µε τις οποίες εξέρχονται τα σωµάτια από το πεδίο είναι:

α.

1
2

i)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

β. 1

γ. 2
(1 Μονάδα)
(2 Μονάδες)
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ii) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

2. Πρωτόνιο (p) και σωµάτιο (α), µε σχέση µαζών

mα= 4mp και

σχέση φορτίων

qα=2qp,

ει-

σέρχονται σε οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, που δηµιουργείται µεταξύ των οπλισµών πυκνωτή. Οι ταχύτητες εισόδου,

r
υp

και

r
υα , είναι κάθετες στις δυναµικές γραµµές του πεδίου, ε-

νώ για τα µέτρα τους ισχύει υp=2υα. Αν και τα δύο σωµάτια εξέρχονται από τον πυκνωτή, τότε:

α. Oι χρόνοι παραµονής των δύο σωµατίων µέσα στο ηλεκτροστατικό πεδίο είναι ίσοι.
β. Το πρωτόνιο έχει διπλάσια επιτάχυνση από αυτήν που έχει το σωµάτιο α.
i)

Να χαρακτηρίσετε καθεµία από τις παραπάνω προτάσεις ως σωστή (Σ) ή ως λανθασµένη (Λ).

(2 Μονάδες)

ii) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(6 Μονάδες)

3. Οι κυκλικοί δακτύλιοι Α και Β του σχήµατος διατηρούνται ακλόνητοι στο χώρο και τα επίπεδά

τους είναι παράλληλα. Ο δακτύλιος Α είναι ανοικτός ενώ ο δακτύλιος Β είναι κλειστός. Ένας

ÈÅ

ραβδόµορφος µαγνήτης κινείται ανάµεσα στους δύο δακτυλίους, όπως φαίνεται στο ακόλουθο

σχήµα, έτσι ώστε ο άξονάς του να παραµένει κάθετος στα επίπεδα των δακτυλίων. Η ηλεκτροµαγνητική αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο δακτυλίων, θεωρείται αµελητέα.

Α

Ν

S
r
υ

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Α. Ηλεκτρεγερτική δύναµη από επαγωγή αναπτύσσεται:
α. στο δακτύλιο Α.
i)

β. στο δακτύλιο Β.

γ. και στους δύο δακτυλίους.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

(1 Μονάδα)

ii) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

(2 Μονάδες)
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Β. Επαγωγικό ρεύµα διαρρέει:
α. το δακτύλιο Α.
i)

β. το δακτύλιο Β.

γ. και τους δύο δακτυλίους.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

(1 Μονάδα)

ii) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

(2 Μονάδες)

Γ. Να µεταφέρετε το σχήµα στο τετράδιό σας, να σχεδιάσετε τη φορά του επαγωγικού ρεύµατος και να αιτιολογήσετε τον ισχυρισµό σας.

(3 Μονάδες)

ΘΕΜΑ 3ο

∆ύο κατακόρυφοι παράλληλοι αγωγοί, ΜΝ και ΡΣ, έχουν

A

αµελητέα αντίσταση, µεγάλο µήκος και απέχουν µεταξύ
τους

l = 1 m . Αγώγιµη ράβδος ΚΛ, µάζας m = 0,1 kg,

µήκους

l =1m

και αντίστασης

R = 8 Ω, µπορεί να ολι-

σθαίνει χωρίς τριβές, µένοντας οριζόντια και σε ηλεκτρική

επαφή µε τους κατακόρυφους αγωγούς. Στο επάνω µέρος

ÈÅ

της διάταξης ένας διακόπτης δύο θέσεων, Α και Γ, συνδέει

R1

R

το άκρο Μ µε το άκρο Ρ, είτε µέσω πηγής ηλεκτρεγερτικής
δύναµης Ε και µηδενικής εσωτερικής αντίστασης
είτε µέσω αντιστάτη αντίστασης

(r = 0),

R1 = 2 Ω. Η όλη διάταξη

B

Λ

g

βρίσκεται µέσα σε οριζόντιο οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης

Β = 1 Τ, η διεύθυνση του οποίου είναι κάθετη στο

επίπεδο των αγωγών, µε φορά όπως φαίνεται στο σχήµα.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Α. Αρχικά ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση Α και η ράβδος ισορροπεί.
Να υπολογίσετε την ΗΕ∆ Ε της πηγής.

(6 Μονάδες)

Β. Μεταφέρουµε το διακόπτη στη θέση Γ.
(6 Μονάδες)
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i) Πόση είναι η οριακή ταχύτητα που θα αποκτήσει η ράβδος ;

ii) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση της ράβδου τη στιγµή κατά την οποία έχει ταχύτητα ίση µε
το µισό της οριακής τιµής της.

(6 Μονάδες)

Γ. Να υπολογίσετε το διάστηµα που θα πρέπει να διανύσει η ράβδος κινούµενη µε την οριακή της
ταχύτητα, ώστε να παραχθεί στο κύκλωµα θερµότητα Q
∆ίνεται : g
ΘΕΜΑ 4ο

= 2 J.

= 10 m/s2

(7 Μονάδες)

Ιδανικό αέριο µιας θερµικής µηχανής, το οποίο αρχικά βρίσκεται στην κατάσταση ισορροπίας Α,
υπό πίεση p A = 4 ⋅ 10 N / m , όγκο VA = 2 ⋅ 10
5

2

−3

m και θερµοκρασία TA = 400 K , υποβάλ3

λεται στις ακόλουθες διαδοχικές αντιστρεπτές µεταβολές:

ΑΒ: Ισοβαρής θέρµανση µέχρι να διπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία του.
ΒΓ: Ισόθερµη εκτόνωση µέχρι να υποδιπλασιαστεί η πίεσή του.

Γ∆: Ισόχωρη ψύξη έως ότου το αέριο επανέλθει στην αρχική θερµοκρασία του.

ÈÅ

∆Α: Ισόθερµη συµπίεση µέχρι το αέριο να επανέλθει στην αρχική κατάσταση ισορροπίας του.

Κατάσταση

Πίεση p ( N/m )

Όγκος ( m )

Θερµοκρασία Τ(Κ)

A

4⋅105

2⋅10-3

400

2

3

B
Γ

∆

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Α. 1. α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να τον συµπληρώσετε.
(3 Μονάδες)
β. Να παραστήσετε γραφικά (σε βαθµολογηµένους άξονες) τις προηγούµενες µεταβολές
σε διαγράµµατα p – V (πίεσης – όγκου) και V – T (όγκου – απόλυτης θερµοκρασίας).

(4 Μονάδες)
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2. Πόσο έργο παράγει το αέριο της θερµικής µηχανής στη διάρκεια µιας κυκλικής µεταβολής;
(6 Μονάδες)

3. Να υπολογίσετε το συντελεστή απόδοσης της θερµικής µηχανής.

(6 Μονάδες)

Β. Το συνολικό ποσό θερµότητας που αποβάλλεται σε κάθε κυκλική µεταβολή της θερµικής µηχανής, εισέρχεται σε κάθε κύκλο λειτουργίας µίας θερµικής µηχανής Carnot, η οποία πραγµατοποιεί 3000 κύκλους ανά λεπτό. Αν η µηχανή Carnot λειτουργεί µεταξύ των θερµοκρασιών

Th΄ = 400 Κ

και

Tc΄ = 200 Κ , να υπολογίσετε την ισχύ της.

(6 Μονάδες)

ln2= 0,7, ln4= 1,4 και για το αέριο Cp =

5

2

R.

ÈÅ

∆ίνονται :

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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