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ΘΕΜΑ 1°: 

1) Η µεταφορά θερµότητας από ένα ψυχρό σώµα σε ένα θερµότερο χωρίς δαπάνη ενέργειας έρχεται 
σε αντίθεση µε:  
α. τον πρώτο θερµοδυναµικό νόµο.  
β. τον δεύτερο θερµοδυναµικό νόµο.  
γ. την αρχή διατήρησης της ενέργειας.  
δ. τον  κανόνα του Lenz.  

2) Μια ποσότητα ιδανικού αερίου, το οποίο βρίσκεται σε ισορροπία, έχει: 
α. θερµότητα.  β. έργο. γ. εσωτερική ενέργεια.  δ. όλα τα παραπάνω. 

3) Ο αγωγός  ΑΓ έχει αντίσταση R1 και κινείται χωρίς τριβές πάνω 
στις αγώγιµες σιδηροτροχιές Ζx1 και ∆x2, σε περιοχή που επικρατεί 
οµογενές µαγνητικό πεδίο Β, όπως στο σχήµα. 
i) ∆ε χρειάζεται εξωτερική δύναµη για να κινείται ο αγωγός ΑΓ 

µε σταθερή ταχύτητα. 
ii) Είναι Εεπ=VΑΓ.  
iii) Η συµβατική φορά του ρεύµατος στον αντιστάτη R είναι από 

Ζ προς το ∆ 
iv) Η συµβατική φορά του ρεύµατος στον αγωγό είναι από το Α προς το Γ. 

4) Σε µια αντιστρεπτή θερµοδυναµική µεταβολή, ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου απορροφά 
ποσό θερµότητας Q=1400 J και παράγει έργο W= 800 J. Τότε η εσωτερική του ενέργεια : 
i) Αυξάνεται κατά 600 J. 
ii) Αυξάνεται κατά 2200 J. 
iii) Μειώνεται κατά 600 J. 
iv) Μένει σταθερή. 

5) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες: 
i) Η µηχανή Carmot, είναι µια µηχανή που επινόησε και συναρµολόγησε ο Carnot και έχει την 

µεγαλύτερη απόδοση από κάθε άλλη θερµική µηχανή. 
ii) Σε κάθε αέριο για τις γραµµοµοριακές θερµότητες  ισχύει Cp> Cv. 
iii) Η απόδοση µιας µηχανής Carnot εξαρτάται µόνο από τις θερµοκρασίες Τh της θερµής και  Τc 

της ψυχρής δεξαµενής αντίστοιχα.  
iv) Ένα αέριο µπορεί να απορροφά θερµότητα και να µην αυξάνεται η θερµοκρασία του. 
v) Στα πραγµατικά αέρια η τιµή του γ εξαρτάται µόνο από την ατοµικότητα του αερίου. 

Μονάδες  5x5=25 

ΘΕΜΑ 2°: 

1) Στο κύκλωµα του διπλανού σχήµατος οι λάµπες Λ1 και Λ2 είναι όµοιες 
και το πηνίο ιδανικό. Να εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σω-
στές ή όχι δικαιολογώντας αναλυτικά την απάντησή σας. 
i) Μόλις κλείσουµε το διακόπτη δ, η λάµπα Λ1 θα καθυστερήσει να α-

νάψει, ενώ η Λ2 θα ανάψει ακαριαία. 
ii) ∆ιατηρώντας κλειστό τον διακόπτη για µεγάλο χρονικό διάστηµα, οι 

δύο λάµπες θα φωτοβολούν το ίδιο. 
iii) Μόλις ανοίξουµε τον διακόπτη δ, η Λ2 θα σβήσει αµέσως, ενώ η Λ1 

θα καθυστερήσει να σβήσει. 
Μονάδες  5+4+5=14 
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2) Ένα φορτισµένο σωµατίδιο µάζας m και φορτίου q µπαίνει  κάθετα στις 
δυναµικές γραµµές ενός οµογενούς µαγνητικού πεδίου, στο σηµείο Μ και 
εξέρχεται από την κορυφή Α, του διπλανού σχήµατος. 
Να χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασµένες τις παρακάτω προτάσεις δι-
καιολογώντας πλήρως την απάντησή σας. 

i) Ο χρόνος κίνησης µέσα στο πεδίο είναι ίσος µε 
qB

m
t

21

π
=  

ii) Το σωµατίδιο είναι αρνητικά φορτισµένο  
iii) Η δύναµή που δέχεται το σωµατίδιο από το πεδίο, δεν παράγει έργο. 

Μονάδες  5+3+3=11 

ΘΕΜΑ 3°: 

Μια θερµική µηχανή περιέχει µια ποσότητα µονοατοµικού αερίου και 
διαγράφει την κυκλική µεταβολή του σχήµατος, όπου η µεταβολή ΑΒ 
είναι ισόθερµη.  
  i)   Ποια είναι ή πίεση του αερίου στην κατάσταση Β; 

ii)  Πόσο έργο παράγει το αέριο σε κάθε κύκλο; 

iii)  Να βρείτε την απόδοση της θερµικής µηχανής. 

iv) Αν το αέριο από την κατάσταση Α έφτανε σε κατάσταση ∆ µε πί-
εση p∆=pΓ αδιαβατικά, το αέριο θα µπορούσε να εκτελέσει την 
κυκλική µεταβολή Α∆ΓΑ. Να χαράξετε ένα ποιοτικό διάγραµµα 
σε άξονες P-V για την µεταβολή αυτή, και να συγκρίνετε το έργο που παράγει σε κάθε κύκλο 
(µεγαλύτερο ή µικρότερο)  µε αυτό που υπολογίσατε στο ερώτηµα  i).  
∆ίνεται ln3≈1, cv=3R/2 

Μονάδες  6+7+7+5=25 

ΘΕΜΑ 4° 

Ο αγωγός ΑΓ του σχήµατος µάζας 2kg, µήκους 0,8m έχει αντίσταση 0,3Ω και ξεκινά από την ηρεµία 
να κινείται οριζόντια µε την επίδραση οριζόντιας δύναµης µέτρου Fεξ=4Ν, κάθετα στις δυναµικές 
γραµµές ενός ΟΜΠ έντασης Β=0,5Τ, όπως στο σχήµα.  

 
Η πηγή έχει ΗΕ∆ Ε=4V και εσωτερική αντίσταση r=0,1Ω. 

i)     Ποια η αρχική επιτάχυνση του αγωγού ΑΓ; 
ii) Ποιος ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας του αγωγού, τη χρονική στιγµή που έχει τα-

χύτητα 5m/s; 
iii) Α) Να εξηγήσετε  γιατί η  επιτάχυνση του αγωγού συνεχώς µειώνεται, και τελικά µηδενίζεται.  

Β)  Να υπολογίσετε την σταθερή ταχύτητα του αγωγού µετά τον µηδενισµό της επιτάχυνσης.  
Μονάδες 7+8+(5+5)=25 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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