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ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 – 2004 

(Σηµείωση: τα ερωτήµατα που σηµειώνονται µε αστερίσκο είναι, τουλάχιστον κατά ένα µέρος, 

εκτός της εξεταστέας ύλης) 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 
ΘΕΜΑ 1ο 
Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το 

γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Φορτισµένο σωµατίδιο εισέρχεται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο µε ταχύτητα που σχηµατίζει 

γωνία 45° µε τις µαγνητικές δυναµικές γραµµές του πεδίου. Η κίνηση του σωµατιδίου µέσα 

στο µαγνητικό πεδίο είναι: 

α. κυκλική  β. παραβολική   γ. ευθύγραµµη  δ. ελικοειδής. 

 

2. Ο συντελεστής αυτεπαγωγής πηνίου εξαρτάται από: 

α. την ένταση του ρεύµατος που το διαρρέει 

β. το ρυθµό µεταβολής της έντασης του ρεύµατος που το διαρρέει 

γ. τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του πηνίου 

δ. την ωµική αντίσταση του πηνίου. 

 

3. Φορτισµένο σωµατίδιο εισέρχεται σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται από 

φορτισµένο επίπεδο πυκνωτή, µε  ταχύτητα κάθετη στις δυναµικές γραµµές του ηλεκτρικού 

πεδίου και εξέρχεται από αυτό. Ο χρόνος παραµονής του σωµατιδίου στο ηλεκτρικό πεδίο 

εξαρτάται από: 

α. τη µάζα του σωµατιδίου   β. την τάση του πυκνωτή  

γ. το φορτίο του σωµατιδίου  δ. την ταχύτητα εισόδου του σωµατιδίου. 

 

4. Κατά την ισόθερµη αντιστρεπτή εκτόνωση ιδανικού αερίου: 

α. η εσωτερική του ενέργεια µειώνεται 

β. όλο το ποσό θερµότητας που απορρόφησε το αέριο µετατρέπεται σε µηχανικό έργο 

γ. η πίεση του αυξάνεται 

δ. η ενεργός ταχύτητα των µορίων του αυξάνεται. 

 

5. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιο σας τις προτάσεις που ακολουθούν µε το γράµµα Σ, αν είναι 

σωστές, και µε το γράµµα Α, αν είναι λανθασµένες. 

α. Ένα θερµοδυναµικό σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας, όταν οι 

θερµοδυναµικές µεταβλητές που το περιγράφουν διατηρούνται σταθερές µε τον χρόνο. 

β. Ανάµεσα στα µόρια ιδανικού αερίου ασκούνται δυνάµεις πριν από την κρούση τους. 

γ. Η ενεργός τιµή της έντασης εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι µεγαλύτερη από το πλάτος της 

έντασης του. 

δ. Η εµφάνιση ηλεκτρεγερτικής δύναµης σε ένα κύκλωµα, εξαιτίας της µεταβολής του 

ρεύµατος που συµβαίνει  σε  ένα  άλλο  κύκλωµα,  λέγεται  αµοιβαία επαγωγή. 

ε. Η δύναµη που ασκεί το µαγνητικό πεδίο σε κινούµενο φορτίο µεταβάλλει το µέτρο της 

ταχύτητας του. 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
1. Τετραπλασιάζουµε την πίεση ιδανικού αερίου διατηρώντας σταθερή την πυκνότητα του. Η 

ενεργός ταχύτητα των µορίων του θα: 

α. διπλασιαστεί   β. τετραπλασιαστεί  γ. υποδιπλασιαστεί. 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

 

2. ∆υο δοχεία Α και Β ίσου όγκου περιέχουν ιδανικό αέριο µε αριθµό mol nA και nΒ αντίστοιχα, 

όπου nΑ>nΒ . Αν το αέριο του κάθε δοχείου υποστεί ισόχωρη αντιστρεπτή µεταβολή, ποιο από 

τα παρακάτω διαγράµµατα είναι σωστό; 
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Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

 

3. Εναλλασσόµενη τάση παράγεται από στρεφόµενο πλαίσιο αµελητέας αντίστασης. Το πλαίσιο 

στρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο γύρω από άξονα 

που είναι κάθετος στις δυναµικές γραµµές και βρίσκεται στο επίπεδο του. Τα άκρα του 

πλαισίου συνδέονται µε αντιστάτη αντίστασης R. ∆ιπλασιάζουµε τη γωνιακή ταχύτητα 

περιστροφής του πλαισίου. Η µέση ισχύς που καταναλώνεται στον αντιστάτη R: 

α. διπλασιάζεται   β. υποδιπλασιάζεται  γ. τετραπλασιάζεται. 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

 

ΘΕΜΑ 3ο 
Ιδανικό µονοατοµικό αέριο βρίσκεται στην κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Α  υπό πίεση 

ΡΑ=10
5
 N/m

2
  και όγκο VA=10

-3
 m

3
. Από την κατάσταση Α το αέριο υποβάλλεται στις πιο κάτω τρεις 

διαδοχικές ιδεατές αντιστρεπτές µεταβολές: 

• ισόχωρη θέρµανση µέχρι την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Β 

• αδιαβατική εκτόνωση από την κατάσταση Β µέχρι την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Γ 

µε όγκο Vr=8.10
-3

m
3
 

• ισοβαρή ψύξη από την κατάσταση Γ µέχρι να επανέλθει στην αρχική κατάσταση Α. 

Το ποιοτικό διάγραµµα πίεσης-όγκου των πιο πάνω µεταβολών φαίνεται στο επόµενο σχήµα. 

Να υπολογίσετε: 

α. το έργο που καταναλώνει το αέριο σύστηµα κατά την 

ισοβαρή ψύξη ΓΑ 

β. το ποσό της θερµότητας που αποβάλλει το αέριο σύστηµα 

στο περιβάλλον κατά την ισοβαρή ψύξη ΓΑ 

γ. την πίεση του αερίου στην κατάσταση θερµοδυναµικής 

ισορροπίας Β 

δ. την τιµή του λόγου 
Α

Γ

K

K
, όπου 

2

2

1
ΓΓ

= υmK  και 

2

2

1
ΑΑ

= υmK  η µέση µεταφορική κινητική ενέργεια των 

µορίων του αερίου στις καταστάσεις Γ και Α αντίστοιχα, 

όπου m είναι η µάζα του µορίου. 

∆ίνεται: η γραµµοµοριακή ειδική θερµότητα υπό σταθερή 

πίεση RCP
2

5
=  (R η παγκόσµια σταθερά των αερίων) και ο λόγος των γραµµοµοριακών ειδικών 

θερµοτήτων, υπό σταθερή πίεση και σταθερό όγκο, είναι γ = 5/3. 

[Απάντηση: α) -700 J, β) -1750 J, γ) 32·10
5
 N/m

2
  δ) 8] 

 

ΘΕΜΑ 4ο 
∆υο παράλληλοι µεταλλικοί αγωγοί Αx και Γy µε αµελητέα αντίσταση βρίσκονται στο ίδιο 

οριζόντιο επίπεδο και απέχουν µεταξύ τους απόσταση L= l m. Ευθύγραµµος µεταλλικός αγωγός ΚΛ 

µάζας m και αντίστασης Κ = 1Ω βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε τους αγωγούς Αx και Γy και µπορεί 

να ολισθαίνει παραµένοντας κάθετος σε αυτούς. Τα άκρα Α και Γ των µεταλλικών αγωγών 

συνδέονται µε αντιστάτη αντίστασης R1 = 2 Ω. Η όλη διάταξη βρίσκεται µέσα σε οµογενές 

µαγνητικό πεδίο έντασης µέτρου Β =1 Τ, του οποίου οι δυναµικές γραµµές είναι κάθετες στο 
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επίπεδο που ορίζουν οι αγωγοί. Στον ευθύγραµµο αγωγό ΚΛ, που είναι αρχικά ακίνητος, ασκείται 

σταθερή εξωτερική δύναµη µέτρου F 

= 3 N µε κατεύθυνση παράλληλη 

στους αγωγούς Αx και Γy , όπως 

φαίνεται στο σχήµα, µε αποτέλεσµα η 

ράβδος να αρχίζει να κινείται. Στην 

κίνηση της ράβδου αντιτίθεται δύναµη 

τριβής η οποία εµφανίζεται στα 

σηµεία επαφής Κ και Λ συνολικού 

µέτρου 1 N. Να υπολογίσετε: 

α. τη µέγιστη ταχύτητα (οριακή, υορ) 

που θα αποκτήσει ο αγωγός ΚΛ 

β. την τάση στα άκρα του αγωγού ΚΛ 

τη χρονική στιγµή που το µέτρο της ταχύτητας του αγωγού είναι υ= 3 m/s 

γ. το ρυθµό µεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου ΚΛ τη χρονική στιγµή που το µέτρο της 

ταχύτητας της ράβδου είναι υ = 4,5 m/s. 

[Απάντηση: α) 6 m/s, β) 2 V, γ) 2,25 J/s] 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003 
ΘΕΜΑ 1ο 

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το 

γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
 

1. Η σχέση που δίνει την ένταση ενός εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι:   i=

2

10 ηµ20πt  (S.I.). Η 

ενεργός ένταση του ρεύµατος είναι: 

α. 20Α  β. 10Α  γ. 5Α  δ. 2Α. 

 

2. Έστω σύστηµα τριών οµόσηµα φορτισµένων σωµατιδίων. Αν διπλασιάσουµε το φορτίο του 

καθενός σωµατιδίου διατηρώντας τις θέσεις τους σταθερές, τότε η ολική ηλεκτρική δυναµική 

ενέργεια του συστήµατος των τριών σωµατιδίων θα: 

α. παραµείνει ίδια β. διπλασιασθεί 

γ. τριπλασιασθεί δ. τετραπλασιασθεί. 

3.  Λεπτός αγώγιµος δίσκος στρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα 
→

ω, περί άξονα κάθετο στο 

επίπεδό του και διερχόµενο από το κέντρο του, µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο. Το επίπεδο 

του δίσκου είναι παράλληλο προς τις µαγνητικές γραµµές του πεδίου. Αν διπλασιάσουµε το 

µέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου, τότε η ΗΕ∆ από επαγωγή ανάµεσα στο κέντρο και 

σε οποιοδήποτε σηµείο της περιφέρειας του δίσκου θα: 

α. παραµείνει ίση µε µηδέν β. διπλασιαστεί 

γ. τετραπλασιαστεί δ. υποδιπλασιαστεί. 

 

4. Στην ισόχωρη θέρµανση ιδανικού αερίου, για την απορροφούµενη θερµότητα Q και για τη 

µεταβολή της εσωτερικής του ενέργειας ∆U ισχύει ότι: 

α. Q=0  β. Q>∆U  γ. Q=∆U  δ. ∆U=0. 

 

5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράµµα τον αριθµό 

της µονάδας της στήλης Β, που αντιστοιχεί σωστά. 

Α B 

α. Επαγωγική τάση 1. Henry 

β. Συντελεστής αυτεπαγωγής 2. Volt 

γ. Ένταση µαγνητικού πεδίου 3. Watt 

δ. Ισχύς ηλεκτρικού ρεύµατος 4. Tesla 

ε. ∆ύναµη Laplace 5. Newton 

 6. Weber 

 



 4 

ΘΕΜΑ 2ο  
1. Ιδανικό µονοατοµικό αέριο συµπιέζεται ισόθερµα στο µισό του αρχικού του όγκου. 

1.Α Η πίεση του αερίου: (επιλέξτε) 

 α)  διπλασιάζεται β)  υποδιπλασιάζεται γ)  παραµένει σταθερή. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

1.Β Η ενεργός ταχύτητα του αερίου: (επιλέξτε) 

 α)  διπλασιάζεται β)  υποδιπλασιάζεται γ)  παραµένει σταθερή. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

2. Αν σε µια µηχανή Carnot διπλασιάσουµε ταυτόχρονα τις θερµοκρασίες της θερµής και της 

ψυχρής δεξαµενής θερµότητας, τότε ο συντελεστής απόδοσης της µηχανής: (επιλέξτε) 

α)  διπλασιάζεται  β)  παραµένει ίδιος γ)  υποδιπλασιάζεται. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

3. Αγωγός ΚΛ κινείται µε 

σταθερή ταχύτητα υ
→ , χωρίς 

τριβές, πάνω στους 

παράλληλους αγωγούς Γχ1 και 

∆χ2 µένοντας διαρκώς 

κάθετος και σε επαφή µε 

αυτούς. Τα άκρα Γ και ∆ 

συνδέονται µεταξύ τους µε 

αγωγό Γ∆ ορισµένης 

ηλεκτρικής αντίστασης. Η όλη 

διάταξη βρίσκεται σε 

οµογενές µαγνητικό 

πεδίο
→

Β κάθετο στο επίπεδο 

που ορίζουν οι αγωγοί και µε φορά όπως φαίνεται στο σχήµα. 

3.Α Η φορά του ρεύµατος που θα διαρρέει το σύρµα Γ∆ είναι: (επιλέξτε) 

 α)  από το ∆ προς το Γ  β)  από το Γ προς το ∆ 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

3.Β Χρειάζεται να ασκείται εξωτερική δύναµη στον αγωγό ΚΛ, ώστε να κινείται µε 

σταθερή ταχύτητα; 

 α)  Ναι β)  Όχι 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

ΘΕΜΑ 3ο 
Ορισµένη ποσότητα ιδανικού µονοατοµικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερµοδυναµικής 

ισορροπίας Α σε θερµοκρασία ΤΑ=400Κ, πίεση ΡΑ=4·10
5
Ν/m

2
 και όγκο  

VA=10-3m
3
. Από την κατάσταση αυτή το αέριο υποβάλλεται στις παρακάτω διαδοχικές µεταβολές: 

α) ισοβαρή θέρµανση ΑΒ, µέχρι την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Β µε όγκο VB= 

2·10
-3

m
3
. 

β) αδιαβατική ψύξη ΒΓ, µέχρι την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Γ µε όγκο VΓ = 

3,2·10
-3 

m
3
 και πίεση ΡΓ=10

5
Ν/m

2
. 

3.Α Να παρασταθούν γραφικά (ποιοτικά) οι παραπάνω µεταβολές σε διάγραµµα Ρ-V. 

3.B Να υπολογιστεί η θερµοκρασία του αερίου στην κατάσταση Β. 

3.Γ Να υπολογιστεί το παραγόµενο έργο κατά την ισοβαρή µεταβολή ΑΒ. 

3.∆ Να υπολογιστεί η συνολική µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου. 

 ∆ίνονται:  γ=

3

5  και   CV=

2

3 R . 

Σχόλιο: Από αβλεψία, οι τιµές PB, VB, PΓ και VΓ,  που δόθηκαν δεν ικανοποιούν το νόµο του Poisson. 

Έτσι, αν οι τιµές των PB, VB, PΓ είναι οι δοθείσες, θα έπρεπε να δοθεί VΓ,=2.10
-3

.4
3/5 

m
3 
≈ 2.10

-3
.2,3 m

3 

= 4,6. 10
-3

 m
3
 και όχι VΓ = 3,2·10

-3 
m

3
 .Συνεπώς, για το ερώτηµα (δ)  η χρήση του νόµου του Poisson, 

µε τις τιµές που δόθηκαν, δεν οδηγεί σε λύση. 

υ

Β

Γ

∆ Λ

Κ χ
1

χ
2
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[Απάντηση: β) 800 Κ, γ) 400 J, δ) -120 J] 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Σωµατίδιο µάζας m=1,6·10
-27

 kg και φορτίου q=+1,6·10
-19

 C εισέρχεται στην περιοχή Γ∆ΚΖΓ όπου 

επικρατεί οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης Β=10
-2

Τ, µε ταχύτητα →

Αυ  κάθετη στις µαγνητικές 

γραµµές και κάθετη στη ∆Κ. Το σωµατίδιο διαγράφει τεταρτοκύκλιο µέχρι το σηµείο Ο, όπου και 

εξέρχεται από το µαγνητικό πεδίο µε ταχύτητα µέτρου υο=10
6
 m/s. Στο σηµείο Ο υπάρχει µικρή οπή 

µέσω της οποίας το σωµατίδιο εισέρχεται σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο που σχηµατίζεται ανάµεσα 

σε δύο παράλληλες µεταλλικές πλάκες ΖΛ και ΜΝ, µε ταχύτητα παράλληλη στις δυναµικές του 

γραµµές. Το πεδίο έχει ένταση µέτρου Ε=2,5·10
3
Ν/C και φορά όπως φαίνεται στο σχήµα. 

B

Ζ

Κ

Γ Μ

Ε

Α

υΑ

υ0
Ο

ΝΛ

∆

 
α. Να βρείτε το µέτρο υΑ της ταχύτητας του σωµατιδίου, όταν εισέρχεται στο µαγνητικό πεδίο. 

β. Να υπολογίσετε την ακτίνα της τροχιάς που διαγράφει το σωµατίδιο µέσα στο µαγνητικό 

πεδίο. 

γ. Να υπολογίσετε τη διαφορά δυναµικού µεταξύ των πλακών ΖΛ και ΜΝ, ώστε το σωµατίδιο 

να φθάσει µε µηδενική ταχύτητα στην πλάκα ΜΝ. 

δ. Να βρεθεί ο συνολικός χρόνος κίνησης του σωµατιδίου από τη στιγµή της εισόδου στο 

µαγνητικό πεδίο µέχρι να φθάσει στην πλάκα ΜΝ. 

 Η επίδραση του πεδίου βαρύτητας να θεωρηθεί αµελητέα. ∆ίνεται π=3,14. 

[Απάντηση: α) 10
6
 m/s, β) 1 m, γ) -5000 V, δ) 5,57.10

-6
 s] 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2002 
ΘΕΜΑ 1

ο
 

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το 

γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
 

1. Οι ρευµατοδότες της ηλεκτρικής εγκατάστασης στα σπίτια µας λέµε ότι δίνουν 220V. Η τιµή 

αυτή αναφέρεται: 

α. στο πλάτος της τάσης  



 6 

β. στην ενεργό τιµή της τάσης 

γ. στο πλάτος της έντασης του ρεύµατος 

δ. στην ενεργό τιµή της έντασης του ρεύµατος. 

  
2. ∆ύο οµόσηµα φορτία q1, q2 βρίσκονται σε απόσταση r µεταξύ τους. Αν τα φορτία 

τοποθετηθούν σε απόσταση 2r, η δυναµική τους ενέργεια: 

α. διπλασιάζεται 

β. υποδιπλασιάζεται 

γ. τετραπλασιάζεται 

δ. παραµένει σταθερή. 

  

3.  Φορτισµένο σωµατίδιο αµελητέου βάρους εκτοξεύεται µε ταχύτητα υ  παράλληλα προς τις 

δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου. Η κίνησή του εντός του πεδίου είναι: 

α. ευθύγραµµη  οµαλή 

β. ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη  

γ. οµαλή κυκλική 

δ. ελικοειδής. 

 
4. Στην ισόχωρη θέρµανση ιδανικού αερίου: 

α. ο όγκος του παραµένει σταθερός 

β. η πίεση του παραµένει σταθερή 

γ. η εσωτερική του ενέργεια παραµένει σταθερή 

δ. η θερµοκρασία του παραµένει σταθερή.  

 

5. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν, µε το γράµµα Σ αν είναι 

σωστές, και µε το γράµµα Λ, αν είναι λανθασµένες. 

α. Το φαινόµενο της εµφάνισης ηλεκτρεγερτικής δύναµης σε ένα κύκλωµα, εξαιτίας της 

µεταβολής της έντασης του ρεύµατος που συµβαίνει σε ένα άλλο κύκλωµα, λέγεται 

αυτεπαγωγή. 

β. Σε κάθε αντιστρεπτή µεταβολή, το έργο που ανταλλάσσει ιδανικό αέριο µε το 

περιβάλλον του, µπορεί να υπολογιστεί από το διάγραµµα πίεσης - όγκου (p - V). 

γ. Σύµφωνα µε τον δεύτερο θερµοδυναµικό νόµο, η θερµότητα µεταφέρεται πάντα από τα 

ψυχρότερα προς τα θερµότερα σώµατα χωρίς τη δαπάνη ενέργειας. 

δ. Στην ισόθερµη εκτόνωση ενός ιδανικού αερίου η θερµότητα που απορροφά το αέριο 

µετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε µηχανικό έργο. 

ε. Η επιτάχυνση που αποκτά φορτισµένο σωµατίδιο µέσα σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο, 

λόγω της δύναµης από το πεδίο, είναι σταθερή. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
  

1. Στα άκρα ενός αντιστάτη αντίστασης R, εφαρµόζουµε εναλλασσόµενη τάση της µορφής υ = 

Vηµωt, όπου V το πλάτος της τάσης και ω η γωνιακή της συχνότητα. 

Α. Να γράψετε τη σχέση που δίνει το πλάτος της έντασης του ρεύµατος I στο κύκλωµα. 

Β. Να δείξετε ότι η µέση ισχύς P στον αντιστάτη R δίνεται από τη σχέση: 
 

2

VI
 P =

. 

 

2. Φορτισµένο σωµατίδιο µάζας m και φορτίου q, εισέρχεται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο 

µέτρου B, µε ταχύτητα µέτρου υ κάθετα προς τις δυναµικές γραµµές του πεδίου. Να 

αποδείξετε ότι: 

Α. Η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς που διαγράφει το σωµατίδιο δίνεται από τη σχέση: 

 
Βq

mυ
 R =

. 

Β. Η περίοδος της κυκλικής κίνησης του σωµατιδίου είναι ανεξάρτητη της ταχύτητάς του. 

 
3. Αγωγός ΟΓ µήκους L, στρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από άξονα που 

διέρχεται από το άκρο του Ο και είναι κάθετος στον αγωγό. Το επίπεδο περιστροφής του είναι 
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κάθετο στις δυναµικές γραµµές οµογενούς µαγνητικού πεδίου Β . Αν ελαττώσουµε τη 

γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του, τότε η επαγωγική τάση στα άκρα του αγωγού: 

α.  µειώνεται  β.  αυξάνεται   γ.  παραµένει σταθερή. 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 

Οι κατακόρυφοι µεταλλικοί αγωγοί Αχ και Γψ έχουν µεγάλο µήκος, αµελητέα ωµική αντίσταση και 

απέχουν µεταξύ τους σταθερή απόσταση ℓ=1m. Τα άκρα Α και Γ συνδέονται µε αγωγό αντίστασης 

R1=0,8Ω. Ο αγωγός ΚΛ µήκους ℓ=1m, µάζας m=0,8Kg και 

ωµικής αντίστασης R2=0,2Ω, έχει τα άκρα του Κ και Λ 

συνεχώς σε επαφή µε τους κατακόρυφους αγωγούς Αχ και Γψ 

αντίστοιχα και κινείται προς τα πάνω µε αµελητέες τριβές και 

σταθερή ταχύτητα υ=4m/s δεχόµενος την επίδραση σταθερής 

εξωτερικής δύναµης F, όπως στο σχήµα. Η όλη διάταξη 

βρίσκεται µέσα σε οριζόντιο οµογενές µαγνητικό πεδίο µέτρου 

Β=1Τ, όπως στο σχήµα. 

Α.  Να υπολογίσετε:  

1. την ΗΕ∆ από επαγωγή στα άκρα του αγωγού ΚΛ. 

2. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το 

κύκλωµα. 

B. Κάποια χρονική στιγµή η εξωτερική δύναµη F 

µηδενίζεται. Να υπολογίσετε: 

1. την ένταση του ρεύµατος  στην αντίσταση R1 κατά 

τη χρονική στιγµή που η δύναµη στον αγωγό από 

το πεδίο είναι  
4

mg
F L =

, ενώ ο αγωγός 

εξακολουθεί να κινείται προς τα πάνω. 

2. τη σταθερή ταχύτητα που αποκτά τελικά ο αγωγός, κατά την κάθοδό του. 

∆ίνεται g=10 m/s
2
. 

[Απάντηση: α) 4 V, 4 A, β) 2A, 8 m/s] 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 

Ιδανικό µονατοµικό αέριο βρίσκεται σε κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Α µε όγκο VA και 

πίεση 
 

m

Ν
10p 

2

6
Α =

. Από την κατάσταση Α, υποβάλλεται διαδοχικά στις παρακάτω αντιστρεπτές 

µεταβολές:   

α. Ισοβαρή εκτόνωση µέχρι την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Β µε όγκο VB=4VA, 

κατά την οποία το αέριο παράγει έργο WA→B = 3⋅10
3
J. 

β. Αδιαβατική εκτόνωση µέχρι την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας Γ µε όγκο VΓ και 

πίεση pΓ. 

γ. Ισόθερµη συµπίεση µέχρι την αρχική κατάσταση Α. 

Ζητείται: 

Α Να παραστήσετε (ποιοτικά) τις παραπάνω µεταβολές σε διάγραµµα πίεσης - όγκου (p - V).  

Β Να υπολογίσετε την τιµή του όγκου VA. 
Γ Να υπολογίσετε την τιµή του λόγου υενB/υενΓ, όπου υενB και υενΓ οι ενεργές ταχύτητες των 

ατόµων του αερίου στις καταστάσεις Β και Γ αντίστοιχα. 

∆. Να υπολογίσετε το ποσό θερµότητας που αποδίδεται από το αέριο στο περιβάλλον κατά την 

ισόθερµη συµπίεση Γ→ Α, όταν ο συντελεστής απόδοσης θερµικής µηχανής που λειτουργεί 

διαγράφοντας τον παραπάνω κύκλο είναι α=0,538. 

 (∆ίνονται:    R
2

5
  pC =

 και   R
2

  vC
3

 =
). 

[Απάντηση: β) 10
-3

 m
3
, γ) 2, δ) -3,465.10

3
 J] 

 

F

Κ Λ

ψ

Γ

χ

Α

R2

R1

Β
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2001 
ΘΕΜΑ 1ο 
Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το 

γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
 

4. Η αντιστρεπτή θερµοδυναµική µεταβολή ΑΒ που παρουσιάζεται στο 

διάγραµµα πίεσης – όγκου (P–V) του σχήµατος περιγράφει: 

 α. ισόθερµη εκτόνωση 

 β. ισόχωρη ψύξη 

 γ. ισοβαρή συµπίεση 

 δ. ισόχωρη θέρµανση. 

* 5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το φυσικό µέγεθος από τη 

Στήλη  Α και δίπλα το σύµβολο της µονάδας του µεγέθους από τη Στήλη  Β ,  που 

αντιστοιχεί σωστά σ' αυτό.  

Στήλη Α Στήλη B 

Ηλεκτρική ροή   W (Watt)   

∆υναµικό ηλεκτροστατικού πεδίου   N/C (Newton / Coulomb)   

Εσωτερική ενέργεια αερίου J  (Joule) 

Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου N  (Newton)   

∆ύναµη  Lorentz Nm
2
/C  (Newton⋅meter

2
/Coulomb)   

 V  (Volt) 

 

ΘΕΜΑ 2ο  
2.Β Ποσότητα ιδανικού µονοατοµικού αερίου βρίσκεται αρχικά σε κατάσταση θερµοδυναµικής 

ισορροπίας και καταλαµβάνει όγκο V0. Mε κατάλληλη αντιστρεπτή µεταβολή ο όγκος του 

αερίου διπλασιάζεται, ενώ η µέση κινητική ενέργεια των ατόµων του αερίου παραµένει 

σταθερή. 

2.Β.1 Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την πρόταση που ακολουθεί συµπληρωµένη σωστά. 

 Η θερµοκρασία του αερίου στη νέα κατάσταση είναι: 

α. ίση µε την αρχική 

β. διπλάσια της αρχικής 

γ. ίση µε το µισό της αρχικής. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

2.Β.2 Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την πρόταση που ακολουθεί συµπληρωµένη σωστά. 

 Η πίεση του αερίου στη νέα κατάσταση είναι: 

α. ίση µε την αρχική 

β. διπλάσια της αρχικής 

γ. ίση µε το µισό της αρχικής. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Θεωρούµε σηµείο Κ µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο µεγάλης έκτασης µε Β=π⋅10
-6

 Τ. Από το 

σηµείο Κ  εκτοξεύονται ταυτόχρονα, µε την ίδια κατά µέτρο ταχύτητα υ=π⋅10
4
 m/s, δύο όµοια 

φορτισµένα σωµατίδια, που έχουν  λόγο φορτίου προς µάζα q/m = 5⋅10
11

 C/Kg. Το ένα εκτοξεύεται 

παράλληλα προς τις δυναµικές γραµµές του πεδίου και το άλλο κάθετα προς αυτές, όπως φαίνεται 

στο σχήµα. (Η επίδραση του πεδίου βαρύτητας και οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις δεν 

λαµβάνονται υπόψη). 

3.Α Να δικαιολογήσετε ποιο σωµατίδιο εκτελεί οµαλή 

κυκλική κίνηση και ποιο ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. 

3.Β Να υπολογίσετε την ακτίνα της παραπάνω κυκλικής 

τροχιάς. 

3.Γ Να υπολογίσετε την περίοδο της παραπάνω οµαλής 

κυκλικής κίνησης. 

P
B

A

V

υ

υ BK
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3.∆ Πόση θα είναι η απόσταση των δύο σωµατιδίων τη στιγµή που το ένα σωµατίδιο έχει 

συµπληρώσει Ν=100 πλήρεις περιφορές; 

[Απάντηση: β) 0,02 m, γ) 0,4.10
-5

 s, δ) 4π m] 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
Ιδανικό µονοατοµικό αέριο εκτελεί κυκλική θερµοδυναµική µεταβολή που αποτελείται από τις εξής 

αντιστρεπτές µεταβολές: 

α΄ από την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας 1, µε Ρ1=3⋅10
5
 Ν/m

2
 και V1=4⋅10

–3
 m

3
 

εκτονώνεται ισοβαρώς στην κατάσταση 2, µε V2=3V1, 

β΄ από την κατάσταση 2 ψύχεται ισόχωρα στην κατάσταση 3, και 

γ΄ από την κατάσταση 3 συµπιέζεται ισόθερµα στη θερµοκρασία Τ1, στην αρχική κατάσταση 1. 

Αν η ποσότητα του αερίου είναι n=3/R mol, όπου R είναι η παγκόσµια σταθερά των ιδανικών 

αερίων σε J/(mol⋅K), ζητείται: 

4.Α Να παρασταθούν γραφικά οι παραπάνω µεταβολές σε διάγραµµα πίεσης - όγκου 

(P-V).  

4.Β Να βρεθεί ο λόγος (∆U1→2/∆U2→3) της µεταβολής της εσωτερικής ενέργειας του 

αερίου κατά την ισοβαρή εκτόνωση προς τη µεταβολή της εσωτερικής του 

ενέργειας κατά την ισόχωρη ψύξη.  

4.Γ Να βρεθεί ο συντελεστής απόδοσης ιδανικής µηχανής Carnot που θα λειτουργούσε 

µεταξύ των ίδιων ακραίων θερµοκρασιών της παραπάνω κυκλικής µεταβολής. 

4.∆ Να βρεθεί το ολικό ποσό θερµότητας που ανταλλάσσει το αέριο µε το περιβάλλον 

κατά τη διάρκεια µιας τέτοιας κυκλικής µεταβολής, αν το ποσό του έργου κατά την 

ισόθερµη συµπίεση του αερίου είναι  W3→1= −1318 Joule. 

[Απάντηση: β) -1, γ) 2/3, δ) 1082 J] 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2000 

ΘΕΜΑ 3ο  

Στα άκρα Α, Γ της διαγωνίου ΑΓ τετραγώνου ΑΒΓ∆, πλευράς 0,1 m, βρίσκονται ακλόνητα  τα 

φορτία qΑ = +1⋅10 
-9 

C  και qΓ = - 2⋅10 
-9 

C.  

Να υπολογιστούν: 

* α)  το µέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο του τετραγώνου 

* β)  το δυναµικό του ηλεκτρικού πεδίου στη κορυφή Β 

γ) η δυναµική ενέργεια του συστήµατος των δύο φορτίων 

δ) η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να προσφερθεί για την µετακίνηση του ενός από τα δύο 

φορτία σε άπειρη απόσταση. 

∆ίνεται ΚC=9.10
9
 N.m

2
/C

2
 

[Απάντηση: α) 5400 N/C, β) –90 V, γ) -90 2 .10
-9

 J, δ) 90 2 .10
-9

 J] 

 

  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2001 (1
η
 & 2

η
 ∆ΕΣΜΗ) 

ΖΗΤΗΜΑ 2
ο
  

Β. Μια θερµική µηχανή µπορεί να λειτουργεί µε έναν από τους δύο κύκλους (Ι) και (ΙΙ) που 

περιγράφονται από τις παρακάτω αντιστρεπτές µεταβολές. 

Κύκλος (Ι) :  

i) Ισοβαρής εκτόνωση ΑΒ υπό πίεση Ρ0 µε διπλασιασµό της θερµοκρασίας από Τ0 σε 2 Τ0.  

ii) Ισόχωρη ψύξη ΒΓ.  

iii) Ισόθερµη συµπίεση ΓΑ.  

Κύκλος (ΙΙ) :  

i) Ισοβαρής εκτόνωση ΑΒ υπό πίεση Ρ0 µε διπλασιασµό της θερµοκρασίας από Τ0 σε 2 Τ0.  

ii) Αδιαβατική εκτόνωση Β∆.  

iii) Ισόθερµη συµπίεση ∆Α.  

α. Να παραστήσετε τις µεταβολές των δύο κύκλων στο ίδιο διάγραµµα, σε άξονες P - V.  

β. Να συγκρίνετε τα ολικά έργα που παράγονται σε καθένα από τους δύο αυτούς κύκλους.  

γ. Να συγκρίνετε τους συντελεστές απόδοσης της µηχανής για τους δύο αυτούς κύκλους.  
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δ. Είναι δυνατόν ο συντελεστής απόδοσης αυτής της θερµικής µηχανής να είναι ίσος µε 0,5;  

Στα ερωτήµατα β, γ και δ να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.  

[Απάντηση: β) W1<W2, γ) e1<e2,δ) όχι ] 

 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο  
∆ύο παράλληλοι αγωγοί Αx και Γy, µεγάλου µήκους, 

που βρίσκονται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο, όπως 

φαίνεται στο σχήµα, απέχουν µεταξύ τους απόσταση ℓ 

= 2m και τα άκρα τους Α και Γ συνδέονται µε σύρµα 

αντίστασης R1. Μεταλλικός αγωγός ΚΛ µήκους ℓ = 

2m, που βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από τα άκρα 

Α και Γ, είναι κάθετος στους δύο αγωγούς Αx και Γy 

και µπορεί να ολισθαίνει πάνω τους χωρίς τριβές. Ο 

αγωγός ΚΛ έχει µάζα m = 2kg και ωµική αντίσταση R 

= 2Ω. Η διάταξη βρίσκεται µέσα σε κατακόρυφο 

οµογενές µαγνητικό πεδίο που έχει φορά προς τα πάνω 

και µαγνητική επαγωγή Β = 1Τ. Ο αγωγός ΚΛ αρχικά ηρεµεί. Τη χρονική στιγµή t = 0 δίνεται στον 

αγωγό αρχική ταχύτητα υ0 = 12m/s.  

α. Να βρείτε την τιµή της αντίστασης R1, ώστε το ρεύµα στο κλειστό κύκλωµα τη χρονική στιγµή t = 

0 να έχει ένταση Ι0 = 3Α και να υπολογίσετε τη θερµότητα Joule που αναπτύσσεται στο κύκλωµα 

µέχρι τη χρονική στιγµή που η ένταση του ρεύµατος γίνεται Ι = 1Α.  

* β. Όταν το ρεύµα πάρει την τιµή Ι = 1Α, ασκείται κάθετα στον αγωγό κατάλληλη, οριζόντια, 

εξωτερική δύναµη αντίθετη προς την ταχύτητά του, ώστε να κινείται µε σταθερή επιβράδυνση 

µέτρου α = 5m/s
2
. Να υπολογίσετε το µέτρο της ώθησης της εξωτερικής δύναµης για το χρονικό 

διάστηµα από τη στιγµή της εφαρµογής της µέχρι τη στιγµή που η ταχύτητα του αγωγού θα πάρει 

την τιµή µηδέν.  

[Απάντηση: α) 6 Ω, 128 J, β) 6,4 N.s] 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2000 (1
η
 & 2

η
 ∆ΕΣΜΗ) 

ΖΗΤΗΜΑ 2
ο
  

Α. Θεωρούµε ποσότητα ιδανικού αερίου µέσα σε κυλινδρικό δοχείο που φράσσεται µε έµβολο 

εµβαδού S. Το έµβολο µπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Θερµαίνουµε πολύ αργά το δοχείο. Να 

εξηγήσετε αναλυτικά πως υπολογίζεται το έργο κατά την ισοβαρή εκτόνωση του αερίου. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1999 (1
η
 & 2

η
 ∆ΕΣΜΗ) 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο 
Α. Ποσότητα n mole ιδανικού αερίου µε nR=10 J/K, όπου R η παγκόσµια σταθερά των αερίων, 

εκτελεί τον κύκλο Carnot ΑΒΓ∆. Ο λόγος του τελικού όγκου προς τον αρχικό είναι 3, όταν η 

εκτόνωση είναι ισόθερµη (Α�Β) και είναι 2, όταν είναι αδιαβατική (Β�Γ). Το παραγόµενο ανά 

κύκλο έργο είναι 1947 J. α) Να βρείτε τις θερµοκρασίες Τ1 και Τ2 µεταξύ των οποίων 

πραγµατοποιείται ο κύκλος.  

* β) Αν σε µια άλλη διαδικασία πραγµατοποιηθεί ισόχωρη ψύξη του αερίου από την κατάσταση Β 

της ισόθερµης Τ1 σε κατάσταση Ε της ισόθερµης Τ2, να υπολογίσετε τη µεταβολή της εντροπίας για 

την ισόχωρη ψύξη ΒΕ. 

Για τους υπολογισµούς δίνονται: ln2≅0,7, ln3≅1,1 και 2
2/3
≅1,59. 

[Απάντηση: α) 477 Κ, 300 Κ, β) -7 J/K] 

 

ΖΗΤΗΜΑ 4ο 

Θετικά φορτισµένο σωµατίδιο κινείται µε ταχύτητα µέτρου υο στην κατεύθυνση που ορίζει ο 

οριζόντιος άξονας χ΄χ. Τη χρονική στιγµή t=0 το σωµατίδιο εισέρχεται από το σηµείο Ο του άξονα 

χ΄χ σε οµογενές ηλεκτρικό πεδίο που εκτείνεται σε περιοχή πλάτους L=0,2 m, µετρηµένου κατά τη 

διεύθυνση χ΄χ. Οι ηλεκτρικές δυναµικές γραµµές είναι κατακόρυφες και έχουν φορά προς τα κάτω. 

Το σωµατίδιο εξέρχεται από το ηλεκτρικό πεδίο στο σηµείο Α έχοντας αποκτήσει κινητική ενέργεια 

K 

Λ 

Α 

Β

R1 

υ0 

Β 
x 

y 
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διπλάσια της αρχικής. Αµέσως µετά εισέρχεται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο του οποίου οι 

δυναµικές γραµµές είναι οριζόντιες και κάθετες τόσο στη διεύθυνση χ΄χ όσο και στη διεύθυνση της 

έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. Το µαγνητικό πεδίο εκτείνεται σε περιοχή πλάτους 25=d cm, 

µετρηµένου κατά τη διεύθυνση χ΄χ. Το σωµατίδιο εξέρχεται από το µαγνητικό πεδίο στο σηµείο Γ 

και η διεύθυνση της ταχύτητάς του είναι εκείνη του άξονα χ΄χ. Να υπολογίσετε: 

α) Τις αποστάσεις των σηµείων Α και Γ από τον άξονα χ΄χ. 

β) Το λόγο του χρόνου κίνησης του σωµατιδίου στο µαγνητικό πεδίο προς το χρόνο κίνησής του στο 

ηλεκτρικό πεδίο. 

* γ) Το λόγο των µέτρων των ωθήσεων των δυνάµεων που δέχτηκε το σωµατίδιο κατά την κίνησή 

του στο µαγνητικό και το ηλεκτρικό πεδίο αντίστοιχα. 

Για τους υπολογισµούς δίνεται: .4,12 ≅   

[Απάντηση: α) 0,1 m, 0,13 m,  β) π/11,2 γ) 2,1 ] 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1998 (1
η
 & 2

η
 ∆ΕΣΜΗ) 

ΖΗΤΗΜΑ 1ο 
Α. Ένα από τα παρακάτω διαγράµµατα (όπου P η πίεση, V ο όγκος και T η απόλυτη θερµοκρασία) 

απεικονίζει την ισοβαρή µεταβολή ορισµένης µάζας αερίου, σε πίεση P1. 

α) Αιτιολογείστε ποιο από τα διαγράµµατα απεικονίζει τη µεταβολή αυτή 

β) Με ποια πειραµατική διάταξη µπορεί να πραγµατοποιηθεί η µεταβολή αυτή; Να εφαρµοσθεί ο 

πρώτος θερµοδυναµικός νόµος γι’ αυτή τη µεταβολή. 

γ) Να σχεδιάσετε στο διάγραµµα που επιλέξατε την ισοβαρή µεταβολή της ίδιας µάζας αερίου σε 

άλλη σταθερή πίεση P2, µε P2>P1. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1997 (1
η
 & 2

η
 ∆ΕΣΜΗ) 

ΖΗΤΗΜΑ 1ο  
* Β. ∆ιαθέτουµε πηγή παραγωγής θετικών ιόντων φορτίου q και µαζών m1 και m2 µε m1>m2, καθώς 

και φωτογραφική πλάκα. Τα ιόντα επιταχύνονται υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου που 

δηµιουργείται από ηλεκτρική πηγή τάσης V και αφού εξέλθουν από το χώρο δράσης του ηλεκτρικού 

πεδίου, εισέρχονται κάθετα σε µαγνητικό πεδίο µαγνητικής επαγωγής B
r

. Σχεδιάστε µια διάταξη 

που θα περιλαµβάνει όλα τα παραπάνω στοιχεία. Πώς µε τη βοήθεια της διάταξης αυτής γίνεται ο 

προσδιορισµός του λόγου q/m και ο διαχωρισµός των ιόντων; 

 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο 
Αέριο που αρχικά καταλαµβάνει όγκο V0 σε θερµοκρασία Τ0 και πίεση P0 εκτελεί κυκλική µεταβολή 

ΑΒΓΑ, η οποία αποτελείται από τις παρακάτω επιµέρους αντιστρεπτές µεταβολές: 

ΑΒ: Ισοβαρής εκτόνωση µέχρι να τετραπλασιαστεί η αρχική του θερµοκρασία Τ0.  

ΒΓ: Αδιαβατική εκτόνωση µέχρι την αρχική του θερµοκρασία. Στο τέλος της µεταβολής αυτής ο 

όγκος του αερίου είναι 32 φορές µεγαλύτερος του αρχικού όγκου V0. 

ΓΑ: Ισόθερµη συµπίεση µέχρι την αρχική του κατάσταση P0,V0, T0.  

α) Να σχεδιαστεί ο κύκλος ΑΒΓΑ σε διάγραµµα P-V και να δειχθεί ότι το αέριο είναι µονοατοµικό.  

P 

T 

V 

T 

PV 

∆ιάγραµµα 1   ∆ιάγραµµα 2   ∆ιάγραµµα 3 
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β) Να υπολογιστεί η απόδοση του κύκλου ΑΒΓΑ. 

* γ) Να υπολογιστεί ο λόγος ∆SΑΒ/∆SΓΑ.  

∆ίνεται ln2=0,7. 

[Απάντηση: β) 8/15,  γ) -1] 

 

ΖΗΤΗΜΑ 4ο 
∆υο οριζόντιοι παράλληλοι αγωγοί Αx και Γy, αµελητέας ωµικής αντίστασης, απέχουν µεταξύ τους 

σταθερή απόσταση L=1 m. Μεταξύ των άκρων Α και Γ συνδέεται, µέσω ενός διακόπτη δ, πηγή 

συνεχούς ρεύµατος µε ΗΕ∆ 8 V και εσωτερική αντίσταση r=1 Ω. Αγωγός µήκους L=1 m, µάζας 

m=0,4 kg και ωµικής αντίστασης R=3 Ω έχει τα άκρα του Κ, Λ πάνω στους παράλληλους αγωγούς 

Αx και Γy και είναι κάθετος προς αυτούς. Η όλη διάταξη βρίσκεται σε κατακόρυφο οµογενές 

µαγνητικό πεδίο µαγνητικής επαγωγής Β=1 Τ. Αρχικά ο αγωγός ΚΛ είναι ακίνητος και βρίσκεται σε 

µικρή απόσταση από την πηγή. Τη χρονική στιγµή t=0 κλείνει ο διακόπτης και ο αγωγός ΚΛ αρχίζει 

να κινείται χωρίς τριβές αποµακρυνόµενος από την πηγή. Μετά από λίγο αποκτά σταθερή (οριακή) 

ταχύτητα. Ο αγωγός έχει επιτάχυνση α=3 m/s
2
 κάποια στιγµή t πριν αποκτήσει σταθερή ταχύτητα.  

i) Να σχεδιαστεί η όλη διάταξη και να υπολογιστεί η σταθερή ταχύτητα που αποκτά ο αγωγός. 

* ii) Να βρεθεί η ώθηση της δύναµης Laplace από τη χρονική στιγµή  t µέχρι τη χρονική στιγµή 

κατά την οποία ο αγωγός αποκτά οριακή ταχύτητα. 

[Απάντηση: α) 8 m/s,  β) 1,92 N.s ] 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1996 (1
η
 & 2

η
 ∆ΕΣΜΗ) 

ΖΗΤΗΜΑ 1ο 

Β. Το ιδανικό αέριο µιας µηχανής υφίσταται κυκλική µεταβολή η οποία αποτελείται από τις εξής 

αντιστρεπτές µεταβολές.  

1) Από µια κατάσταση Α εκτονώνεται ισόθερµα µέχρι την κατάσταση Β. 

2) Στη συνέχεια ψύχεται ισόχωρα µέχρι την κατάσταση Γ και τέλος 

3) µε αδιαβατική µεταβολή επανέρχεται στην αρχική κατάσταση Α. 

α) Να σχεδιάσετε την παραπάνω κυκλική µεταβολή σε διάγραµµα P-V. 

β) Να δώσετε τη µαθηµατική διατύπωση του πρώτου θερµοδυναµικού νόµου µε τη µορφή που 

παίρνει σε κάθε µια από τις παραπάνω µεταβολές, λαµβάνοντας υπόψη και τα πρόσηµα των 

µεγεθών σε κάθε περίπτωση. 

γ) Η µηχανή που λειτουργεί µε αυτή την κυκλική µεταβολή, παράγει ή καταναλώνει έργο; 

∆ικαιολογείστε την απάντησή σας. Πώς παριστάνεται αυτό το έργο στο διάγραµµα; 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1995 (1
η
 & 2

η
 ∆ΕΣΜΗ) 

ΖΗΤΗΜΑ 1ο 
α) Ηλεκτρόνιο εισέρχεται σε οµογενές µαγνητικό πεδίο µε ταχύτητα της οποίας η διεύθυνση 

σχηµατίζει γωνία θ µε τη διεύθυνση της µαγνητικής επαγωγής του πεδίου. Να µελετηθεί η κίνηση 

του ηλεκτρονίου µέσα στο πεδίο. 

Περιγράψτε τι θα συµβεί, αν από πηγή ηλεκτρονίων, που βρίσκεται µέσα στο παραπάνω πεδίο, 

ξεκινούν ηλεκτρόνια µε ταχύτητες ίσου µέτρου, των οποίων οι διευθύνσεις σχηµατίζουν 

διαφορετικές µικρές γωνίες µε τη διεύθυνση της µαγνητικής επαγωγής του πεδίου. 

 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο 

Το ιδανικό αέριο µιας θερµικής µηχανής υφίσταται κυκλική µεταβολή, η οποία αποτελείται από τις 

εξής επιµέρους αντιστρεπτές µεταβολές. 

i) Από την κατάσταση Α, όπου η πίεση του αερίου είναι PΑ=160 N/m
2
, εκτονώνεται ισοβαρώς µέχρι 

την κατάσταση Β, στην οποία ο όγκος του είναι VΒ=8 m
3
. 

ii) Ψύχεται ισόχωρα µέχρι την κατάσταση Γ και  

iii)Συµπιέζεται αδιαβατικά µέχρι την κατάσταση Α. Για την αδιαβατική µεταβολή ΓΑ δίνεται 

PV
γ
=160 N.m

3
 µε γ=5/3. 

α) Να αποδώσετε σε άξονες P-V την παραπάνω κυκλική µεταβολή. 

β) Να υπολογίσετε το έργο για κάθε µια από τις επιµέρους µεταβολές, καθώς και το ολικό έργο. 

γ) Να υπολογίσετε τη θερµότητα για κάθε µια από τις επιµέρους µεταβολές. 
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δ) Να υπολογίσετε την απόδοση της µηχανής. 

[Απάντηση: β) 1120 J, 0, -180 J, 940 J, γ) 2800 J, -1860 J, 0, δ) 47/140 ] 

 

ΖΗΤΗΜΑ 4ο 
Τα άκρα ευθύγραµµου αγωγού, ο οποίος έχει µήκος ℓ=1 m, µάζα m=1 kg και αντίσταση R1=0,05 Ω, 

µπορούν να ολισθαίνουν χωρίς τριβές πάνω σε δυο κατακόρυφους µεταλλικούς στύλους µηδενικής 

ωµικής αντίστασης. Οι δυο στύλοι ενώνονται στο πάνω µέρος µε σύρµα ωµικής αντίστασης R2=0,15 

Ω. Η όλη διάταξη βρίσκεται µέσα σε οµογενές οριζόντιο µαγνητικό πεδίο µαγνητικής επαγωγής B=1 

Tesla, το οποίο είναι κάθετο στο επίπεδο που ορίζουν ο αγωγός και η ταχύτητά του. Αρχικά ο 

αγωγός είναι ακίνητος. Κάποια στιγµή αφήνεται να ολισθήσει και απόκτά σταθερή (οριακή) 

ταχύτητα, αφού πέσει κατά h=2 m. Να βρεθούν: 

α) Η σταθερή ταχύτητα που αποκτά ο αγωγός. 

β) Ο ρυθµός µε τον οποίο αναπτύσσεται θερµότητα Joule σε κάθε µια από τις αντιστάσεις R1 και R2 

κατά τη χρονική στιγµή που αποκτά ο αγωγός σταθερή ταχύτητα. 

γ) Η θερµότητα Joule που αναπτύχθηκε σε κάθε µια από τις αντιστάσεις R1 και R2 στο χρονικό 

διάστηµα κατά το οποίο κινήθηκε ο αγωγός από την αρχική του θέση µέχρι να αποκτήσει σταθερή 

ταχύτητα.  

∆ίνεται g=10 m/sec
2
.  

[Απάντηση: α) 2 m/s,  β) 5 W, 15 W, γ) 4,5 J, 13,5 J ] 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1993 (1
η
 & 2

η
 ∆ΕΣΜΗ) 

ΖΗΤΗΜΑ 2ο 

Α. Ένας µικρός κυκλικός αγώγιµος βρόγχος έχει αντίσταση R. Ο βρόχος είναι αµελητέας µάζας και 

κινείται µε σταθερή ταχύτητα u κατά µήκος του άξονα ενός κυλινδρικού πηνίου πεπερασµένου 

µήκους και κυκλικής διατοµής. Ο 

άξονας του πηνίου τέµνει κάθετα το 

επίπεδο του βρόγχου και διέρχεται από 

το κέντρο του. Ο βρόγχος τη χρονική 

στιγµή t=0 βρίσκεται στο εσωτερικό 

και στο κέντρο του πηνίου. Το πηνίο 

διαρρέεται από σταθερό ρεύµα και 

δηµιουργεί µαγνητικό πεδίο tόσο στο 

εσωτερικό του, όσο και εξωτερικά. 

∆ίνεται η γραφική παράσταση της 

µαγνητικής ροής Φ η οποία διέρχεται 

από το βρόγχο σε συνάρτηση µε το 

χρόνο t. Σχεδιάστε ποιοτικά την 

εξάρτηση από το χρόνο των ακόλουθων µεγεθών: 

α) της Η.Ε.∆. που αναπτύσσεται στο βρόγχο 

β) της ισχύος που καταναλίσκεται στο βρόγχο και  

γ) της εξωτερικής δύναµης που ασκείται επί του βρόγχου. Σχεδιάστε ένα απλό σχήµα όπου να 

φαίνεται η διεύθυνση και η φορά της δύναµης αυτής κατά µια χρονική στιγµή και δικαιολογείστε 

την απάντησή σας.  

Σχόλιο: Το θέµα µπορεί να αντιµετωπιστεί µε διαφορετικό τρόπο, ανάλογα µε το πώς «ερµηνεύεται» η 

µορφή της γραφικής παράστασης η οποία στο πρωτότυπο ήταν χειρόγραφη. 

 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο 

∆υο οµόκεντροι και συνεπίπεδοι κυκλικοί αγωγοί µε ακτίνες L1=1 m και L2=2 m, είναι 

τοποθετηµένοι σε οµογενές µαγνητικό πεδίο Β=5 Τ. Οι αγωγοί δεν έχουν ωµική αντίσταση και το 

επίπεδό τους είναι κάθετο προς την ένταση του µαγνητικού πεδίου. Οι αγωγοί έχουν µικρά διάκενα 

στα σηµεία Α και ∆ και τα άκρα Α, ∆ είναι συνδεδεµένα µε ωµική αντίσταση R1=600 Ω. Ένας 

ευθύγραµµος και σταθερής διατοµής οµογενής αγωγός ΚΓ µήκους L=2,5 m περιστρέφεται χωρίς 

τριβές περί το κέντρο Κ και επί του επιπέδου των κυκλικών αγωγών, µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα 

ω=10 sec
-1

. Ο ευθύγραµµος αυτός αγωγός εφάπτεται µε τους κυκλικούς αγωγούς. Η ωµική 

αντίσταση του αγωγού ΚΓ είναι R=1000 Ω. Να βρεθεί: 

Φ 

  t 

0 

0 
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α) Η αναπτυσσόµενη Η.Ε.∆. 

β) Η ένταση και η φορά του ρεύµατος που διαρρέει 

την αντίσταση R1.  

γ) Η διαφορά δυναµικού µεταξύ των σηµείων Α και 

∆. 

δ) Η δύναµη F, η οποία βρίσκεται επί του επιπέδου 

των κυκλικών αγωγών και ασκείται στο σηµείο Γ 

καθέτως προς τον αγωγό ΚΓ, τον οποίο και 

περιστρέφει. 

Σχόλιο: Υπάρχει ασάφεια ως προς το ποια ΗΕ∆ 

(δηλαδή µεταξύ ποιών σηµείων) ζητείται στο α’ 

ερώτηµα. 

[Απάντηση: α) 156,25 V ή 75 V,  β) 0,075 A, γ) -45 V, δ) 0,225 Ν ] 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1991 (1
η
 & 2

η
 ∆ΕΣΜΗ) 

ΖΗΤΗΜΑ 2ο 
Ι.α Αναφέρατε τι είναι η µηχανή του Carnot και ο κύκλος του Carnot. Να σχεδιασθούν σε 

διάγραµµα P-V (πιέσεως-όγκου) οι µεταβολές που υπεισέρχονται στον κύκλο του Carnot και να 

εξηγηθεί ο ρόλος της κάθε µιας. 

Ι.β Ορισµός της απόδοσης θερµικής µηχανής και εφαρµογή στην περίπτωση της απόδοσης της 

µηχανής Carnot. 

ΙΙ. Ορισµός της εσωτερικής ενέργειας συστήµατος και ιδιότητές της. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1990 (1
η
 & 2

η
 ∆ΕΣΜΗ) 

ΖΗΤΗΜΑ 2ο 

β) Τι γνωρίζετε για την ισόχωρη µεταβολή ιδανικού αερίου; Να σχεδιασθεί η γραφική παράσταση 

της µεταβολής σε άξονες P-V και P-T, όπου P η πίεση, V ο όγκος και Τ η απόλυτη θερµοκρασία.  

 

ΖΗΤΗΜΑ 4ο 
Τα άκρα Γ και ∆ δυο παράλληλων οριζόντιων αγωγών ΓΜ και ∆Ν, οι οποίοι δεν έχουν ωµική 

αντίσταση, συνδέονται µε ένα αµπερόµετρο εσωτερικής αντίστασης r=2 Ω. Επάνω στο επίπεδο των 

δυο αγωγών είναι τοποθετηµένος καθέτως προς τη διεύθυνσή τους άλλος ευθύγραµµος αγωγός ΚΛ 

µήκους ℓ=0,5 m, ο οποίος µπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές. Η µάζα του αγωγού ΚΛ είναι m=5 kgr 

και η αντίστασή του R=8 Ω. Το σύστηµα των τριών αγωγών βρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό 

πεδίο, του οποίου η µαγνητική επαγωγή Β=2 Τ είναι κάθετη στο επίπεδο των αγωγών. Κατά τη 

χρονική στιγµή t=0, κατά την οποία ο αγωγός ΚΛ έχει ταχύτητα v0=12 m/sec παράλληλη προς τους 

αγωγούς ΓΜ και ∆Ν, ασκείται εξωτερική δύναµη F οµόρροπη προς την ταχύτητα. Ο αγωγός αποκτά 

επιτάχυνση α= 2 m/s
2
 οµόρροπη προς την ταχύτητα.  

α) Να υπολογισθεί και να αποδοθεί γραφικώς η ένταση του ρεύµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

β) Να βρεθεί το φορτίο που περνά από το αµπερόµετρο στα 5 πρώτα sec.  

γ) Να υπολογισθεί ο ρυθµός ∆I/∆t µε τον οποίο αυξάνεται η ένταση του ρεύµατος. 

δ) Να υπολογισθεί η εξωτερική δύναµη F κατά τη χρονική στιγµή t=5sec.  

Σχόλιο: Υποθέτουµε ότι η επιτάχυνση είναι σταθερή. 

[Απάντηση: α) I=1,2+0,2t,  β) 8,5 C, γ) 0,2 A/s, δ) 12,2 Ν ] 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1988 (1
η
 & 2

η
 ∆ΕΣΜΗ) 

ΖΗΤΗΜΑ 1ο 

α) Πηγή   φορτισµένων   σωµατιδίων   βρίσκεται    σε    οµογενές µαγνητικό πεδίο και εκπέµπει 

σωµατίδια µε ταχύτητα υ
r

 κάθετη στις δυναµικές γραµµές του πεδίου. Να µελετηθεί η κίνηση των 

σωµατιδίων µέσα στο πεδίο. 

* β) Ποια είναι τα βασικά µέρη ενός φασµατογράφου µάζας; Να περιγραφεί λεπτοµερώς η αρχή 

λειτουργίας του και να αναφερθούν οι εφαρµογές του. 
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ΖΗΤΗΜΑ 4ο 
10 mole ιδανικού αερίου βρίσκονται σε θερµοκρασία 27

0
C και εκτονώνονται ισοβαρώς µέχρι 

διπλασιασµού του όγκου τους. Για την µεταβολή αυτή ζητούνται:  

α) Το έργο που παρήγαγε το αέριο. 

β) Η τελική θερµοκρασία του αερίου. 

γ) Το ποσό της θερµότητας που προσφέρθηκε στο αέριο. 

δ) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου. 

∆ίνονται R=8,31 Joule/mole.K, CP=20,8 Joule/mole.K. 

[Απάντηση: α) 24930 J,  β) 600 K, γ) 62400 J, δ) 37470 J ] 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1987 (1
η
 & 2

η
 ∆ΕΣΜΗ) 

ΖΗΤΗΜΑ 4ο 
∆υο παράλληλες σιδερένιες ράβδοι, που απέχουν  µεταξύ τους απόσταση ℓ=1 m και σχηµατίζουν µε 

τον ορίζοντα γωνία  θ=30
0
 συνδέονται στο κάτω άκρο τους µε σύρµα αντίστασης R1=2 Ω. Από το 

πάνω άκρο των ράβδων αφήνουµε να ολισθήσει χωρίς τριβή κατά µήκος τους πρισµατικός αγωγός 

µήκους 1 m  µε µάζα 0,1 kgr και αντίσταση R2=0,5 Ω που µετά από λίγο αποκτά σταθερή (οριακή) 

ταχύτητα υ. Τα άκρα του αγωγού εφάπτονται διαρκώς στις ράβδους. Η διάταξη βρίσκεται µέσα σε 

οριζόντιο οµογενές µαγνητικό πεδίο µαγνητικής επαγωγής Β=1 Τ που οι µαγνητικές του γραµµές 

είναι κάθετες στον κινούµενο αγωγό. Να υπολογιστούν η σταθερή ταχύτητα υ του κινούµενου 

αγωγού και η τάση που έχει στα άκρα του όταν η ταχύτητά του είναι σταθερή. ∆ίνεται g=10 m/sec
2
. 

Οι παράλληλες σιδερένιες ράβδοι έχουν µηδενική αντίσταση.  

[Απάντηση: α) 5 m/s,  β) 2 V ] 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1986 (1
η
 & 2

η
 ∆ΕΣΜΗ) 

ΖΗΤΗΜΑ 1ο 

α)Να δοθούν οι διατυπώσεις του δεύτερου θερµοδυναµικού νόµου. Να περιγραφούν οι µεταβολές 

από τις οποίες αποτελείται ο κύκλος του Carnot και να παρασταθεί ο κύκλος σε διάγραµµα P-V.  

β) Να αναφερθούν οι ιδιότητες του ιδανικού αερίου και να αποδειχθεί ότι για το ιδανικό αέριο ισχύει 

η σχέση CP=CV+R. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1985 (1
η
 & 2

η
 ∆ΕΣΜΗ) 

ΖΗΤΗΜΑ 2ο 

α) Να ορισθεί η αδιαβατική µεταβολή και να αναφερθούν δυο παραδείγµατα. Να δοθεί η εξίσωση 

της αδιαβατικής µεταβολής µιας ορισµένης ποσότητας ενός αερίου και να γίνει η γραφική της 

παράσταση στο διάγραµµα P-V. Γιατί οι αδιαβατικές καµπύλες στο διάγραµµα P-V είναι πιο 

απότοµες από τις ισόθερµες; 

β)Αν E k  είναι η µέση κινητική ενέργεια των µορίων ιδανικού αερίου και η πίεσή του δίνεται από 

την σχέση P N Ek=
2

3
1 , όπου Ν1 είναι ο αριθµός των µορίων στην µονάδα του όγκου να βρεθεί η 

σχέση µεταξύ της απόλυτης θερµοκρασίας (Τ) και της E k .  

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1984 (1
η
 & 2

η
 ∆ΕΣΜΗ) 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο 

Το αραιό αέριο ενός θερµικού µηχανήµατος, από τις τρεις µεταβολές της αντιστρεπτής κυκλικής 

µεταβολής, παθαίνει τις εξής δύο:  

1) Εκτονώνεται ισοβαρώς από ένα σηµείο Α της ισόθερµης Τ1 έως ένα σηµείο Β της ισόθερµης Τ2 

(είναι Τ2>Τ1). 

2) Εκτονώνεται αδιαβατικά από το σηµείο Β της ισόθερµης Τ2 µέχρι ένα σηµείο Γ της ισόθερµης Τ1.  

Ζητείται: 
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α) Να γίνει η γραφική παράσταση των µεταβολών αυτών σε διάγραµµα P-V (δηλαδή πίεσης - 

όγκου). 

β) Να γραφεί η εξίσωση που αντιστοιχεί σε κάθε µια από τις µεταβολές αυτές. 

* γ) Να βρεθεί η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας και η µεταβολή της εντροπίας κατά την 

αδιαβατική µεταβολή ΒΓ και να γίνει εφαρµογή µε τα εξής δεδοµένα: αριθµός mole αερίου 500, CP= 

50 Joule/mol.K, γ=1,2, Τ1= 243 K,  Τ2=303 K. 

[Απάντηση: α) –125.10
4
 J,  γ) 0 ] 

 

 


