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ΘΕΜΑ 1Ο : 

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον 

αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που 

αντιστοιχεί στην η στις σωστή/σωστές απαντήσεις 

 

Α1. Όταν μια ποσότητα αερίου παράγει θετικό έργο αδιαβατικά, τότε:  

α. η θερμοκρασία του παραμένει σταθερή,  

β. η εσωτερική του ενέργεια παραμένει σταθερή, 

γ. η εσωτερική του ενέργεια μειώνεται, 

δ. η θερμοκρασία του αυξάνεται.                                                                                                      

                                                                                Μονάδες 5  

A2. Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος εκφράζει: 

α. Την αρχή διατήρησης της ενέργειας. 

β. Την αρχή διατήρησης της ορμής. 

γ. Την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. 

δ. Την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. 

Μονάδες 5   
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A3. Σε ποια από τις παρακάτω μεταβολές ένα αέριο προσλαμβάνει 

θερμότητα από το περιβάλλον του;. 

α. Ισόχωρη θέρμανση,  

β. Αδιαβατική εκτόνωση,  

γ. Ισοβαρής συμπίεση,  

δ. Ισόθερμη συμπίεση. 

Μονάδες 5   

A4. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν στη μηχανή 

Carnot είναι σωστές;  

α. Η μηχανή που επινόησε και συναρμολόγησε ο Carnot φέρει σήμερα 

το όνομα του. 

β. Ο κύκλος του Carnot αποτελείται από δύο ισόθερμες και δύο ισόχωρες 

μεταβολές. 

γ. Η μηχανή Carnot έχει τη μεγαλύτερη απόδοση γιατί μετατρέπει εξ 

ολοκλήρου τη θερμότητα σε ωφέλιμο έργο. 

δ. Η απόδοση της μηχανής Carnot εξαρτάται μόνο από τις θερμοκρασίες 

των δεξαμενών υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας. 

ε. Όταν μικραίνει ο λόγος της θερμοκρασίας της ψυχρής δεξαμενής προς 

τη θερμοκρασία της θερμής, σε μια μηχανή Carnot, ο συντελεστής 

απόδοσής της μεγαλώνει. 

Μονάδες 5 

A5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες 

λανθασμένες;  

α. Η δύναμη που δέχεται αρνητικό φορτίο από ένα ηλεκτρικό πεδίο έχει 

πάντα φορά αντίθετη από εκείνη της έντασης του πεδίου. 
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β. Ένα θετικό σημειακό φορτίο, όταν αφεθεί, χωρίς αρχική ταχύτητα, 

μέσα σ’ ένα ηλεκτρικό πεδίο, κινείται πάντοτε κατά μήκος των δυναμικών 

γραμμών. 

γ. Ένα θετικό σημειακό φορτίο, όταν αφεθεί, χωρίς αρχική ταχύτητα, 

μέσα σ’ ένα ηλεκτρικό πεδίο Coulomb που δημιουργείται από ακλόνητο 

σημειακό φορτίο , κινείται πάντοτε κατά μήκος των δυναμικών γραμμών. 

δ. Σε ένα ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο, όταν αφήσουμε ένα αρνητικό 

σημειακό φορτίο  q , αυτό θα κινηθεί στην κατεύθυνση   των δυναμικών 

γραμμών. 

  Μονάδες 5 

                                                                                          

ΘΕΜΑ 2Ο : 

Β1. Θερμική μηχανή Carnot εργάζεται μεταξύ δύο δεξαμενών 

θερμοκρασίας Τh=600Κ και Τc=400Κ. Να βρείτε τις σωστές απαντήσεις 

και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας:  

Α. Ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής είναι:  

α. 1/3  

β. 2/3  

γ. 1/2 

Β. Ο λόγος της θερμότητας που απορροφά προς την απόλυτη τιμή της 

θερμότητας που αποβάλλει, το αέριο της μηχανής  , είναι h

c

Q

Q
= 

α.1  

β. 2/3  

γ. 3/2 
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Γ. Αν η θερμότητα που αποβάλλει, ανά κύκλο είναι 200 J, τότε το έργο 

που παράγει είναι:  

α. 100 J 

β. 200J  

γ. 300J 

Να επιλέξετε τις σωστές  απαντήσεις στα Α ,Β,Γ.                   

Μονάδες 6                                                              

Να δικαιολογήσετε τις επιλογές σας                                      

 Μονάδες 6                                                             

 B2. Να συμπληρώσετε τα πρόσημα των μεγεθών στις τρεις πρώτες 

στήλες και τις αντίστοιχες σχέσεις στις τρεις επόμενες που αντιστοιχούν 

στις μεταβολές. 

         

 

 

 

 

  

 

 

Μονάδες 6                                                        

B3. Σωματίδιο (m, -q) εκτοξεύεται με ταχύτητα υ0 κάθετα με τις δυναμικές 

γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργείται ανάμεσα 

στους οπλισμούς πυκνωτή μήκους , απόστασης d με διαφορά 

δυναμικού V: 

α. κατά την κίνησή του το σωματίδιο έχει σταθερή επιτάχυνση, άρα 

εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση 

Μεταβολή Δ

V 

Δ

P 

Δ

T 

Q Δ

U 

W 

Ισόθερμη συμπίεση       

Ισόχωρη ψύξη       

Ισοβαρής θέρμανση       

Αδιαβατική 

ψύξη 
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β. αν το σωματίδιο εξέρχεται απ΄ το πεδίο, ο χρόνος παραμονής του σ΄ 

αυτό είναι ανάλογος του  

γ. κατά την κίνησή του αυξάνεται η κινητική του ενέργεια 

δ. η τροχιά του σωματιδίου είναι παραβολική 

ε. η εκτροπή του σωματιδίου είναι ανάλογη του χρόνου παραμονής στο 

πεδίο 

στ. η ταχύτητα του σωματιδίου μετά από χρόνο t από τη στιγμή εισόδου 

στο πεδίο δίνεται από τη σχέση 

Vq
t

m
 

  

ζ. η ταχύτητα του σωματιδίου είναι συνεχώς εφαπτόμενη στην τροχιά 

η. η διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε δύο σημεία Α και Β της τροχιάς που 

απέχουν y είναι 
AB

V
V y

d


  

Μονάδες 4   

 

B4. Μια οριζόντια δέσμη από ηλεκτρόνια εισέρχεται με ταχύτητα υ σε 

κατακόρυφο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από δύο 

οριζόντιες παράλληλες πλάκες που είναι ετερόσημα φορτισμένες. Αν 

αυξήσουμε την τάση V ανάμεσα στις πλάκες, τότε: 

α. Τα ηλεκτρόνια της δέσμης κινούνται για περισσότερο χρόνο ανάμεσα 

στις πλάκες μέχρι να βγουν από το πεδίο. 

β. Η επιτάχυνση των ηλεκτρονίων ελαττώνεται. 

γ. Η εκτροπή των ηλεκτρονίων μέσα στο πεδίο μειώνεται. 

δ. Η επιτάχυνση των ηλεκτρονίων αυξάνεται. 

ε. Η οριζόντια ταχύτητα των ηλεκτρονίων αυξάνεται. 

Ποια ή ποιες από τις παραπάνω προτάσεις νομίζετε ότι είναι σωστές και 

γιατί. 

Μονάδες 3   
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ΘΕΜΑ 3Ο  

Πρωτόνιο κινείται με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0 = 105 m / s και τη 

χρονική στιγμή t1 = 0 εισέρχεται στο σημείο Ο σε κατακόρυφο ομογενές 

ηλεκτρικό πεδίο, η φορά των γραμμών του οποίου είναι από πάνω προς 

τα κάτω και το μέτρο της έντασής του είναι Ε = 103 Ν / C. Τη χρονική στιγμή 

t2 = 1 μs το πρωτόνιο βρίσκεται στη θέση Α του πεδίου. 

Να υπολογιστούν: 

α. Η επιτάχυνση που αποκτά το πρωτόνιο κατά μέτρο και κατεύθυνση. 

Μονάδες 6   

β. Η οριζόντια καθώς και η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των σημείων Ο 

και Α. 

Μονάδες 6   

γ. Το μέτρο και η κατεύθυνση της ταχύτητας του πρωτονίου στο σημείο Α. 

Μονάδες 6   

δ. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Ο και Α. 

Μονάδες 7   

Δίνεται η μάζα του πρωτονίου m = 1,6·10-27 kg και το φορτίο του q = 1,6·10-

19 C. Θεωρούμε ότι το πρωτόνιο δέχεται μόνο τη δύναμη από το 

προαναφερόμενο ηλεκτρικό πεδίο. 
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ΘΕΜΑ 4Ο : 

Ορισμένη ποσότητα (n moles) µονοατοµικού ιδανικού αερίου βρίσκεται σε 

κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α στην οποία η πίεσή του είναι 

PA = 2·105 N/m2, ο όγκος του VA =2·10-3 m3 και η θερμοκρασία του TΑ=300 

K. Το αέριο εκτελεί τις παρακάτω αντιστρεπτές μεταβολές: 

ΑΒ: Ισόχωρη θέρµανση µέχρι η πίεσή του να τετραπλασιαστεί. 

ΒΓ: Αδιαβατική εκτόνωση µέχρι η πίεση του να γίνει VΓ =  8VA . 

ΓΑ: Ισόθερµη συμπίεση µέχρι να επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση. 

α. Να υπολογίσετε τις θερμοκρασίες στις καταστάσεις Β και Γ.    

Μονάδες 6   

β. Να παραστήσετε την παραπάνω κυκλική μεταβολή σε αριθμημένους 

άξονες P-V.                                                                                  

  Μονάδες 6                                                  

γ. Να υπολογίσετε τα έργα στις αντιστρεπτές µεταβολές WΑΒ, WΒΓ, WΓΑ. 

 Μονάδες 6                                               

δ. Να υπολογίσετε το συντελεστή απόδοσης θερµικής µηχανής που 

λειτουργεί µε τον παραπάνω κύκλο.                                                

Μονάδες 7                                                  

∆ίνεται: γ=5/3, ln2=0,7. 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ! 

 

 


