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Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 
 

ΦΥΣΙΚΗ 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ Α  
Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και 
δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Α1. Σε µια µηχανή Carnot: 

α. ισχύει: h
carnot

ό

Qe Wολικ

=  

β. ισχύει: 1 h
carnot

c

Te
T

= −  
γ. το αέριο εκτελεί κυκλική µεταβολή που αποτελείται από δύο ισόθερµες 

και δύο ισοβαρείς µεταβολές. 
δ. ισχύει: 1 c

carnot
h

Te
T

= −

 Μονάδες 5 
 
Α2. Ιδανικό αέριο βρίσκεται σε θερµοκρασία Τ. Αν η θερµοκρασία του αερίου 

τετραπλασιαστεί, τότε η ενεργός ταχύτητα των µορίων του αερίου: 
α. θα παραµείνει η ίδια 
β. θα διπλασιαστεί 
γ. θα τετραπλασιαστεί 
δ. θα υποδιπλασιαστεί. 

Μονάδες 5 
 
Α3. Σύµφωνα µε τον δεύτερο θερµοδυναµικό νόµο σε µια θερµική µηχανή: 

α. η θερµότητα µπορεί να µετατραπεί εξ’ ολοκλήρου σε µηχανικό έργο. 
β. η θερµότητα µπορεί να µεταφερθεί από ένα ψυχρό σώµα σε ένα 

θερµότερο χωρίς την δαπάνη ενέργειας.  
γ. µπορούµε να έχουµε απόδοση 100%. 
δ. τίποτε από τα παραπάνω. 

Μονάδες 5 
 
Α4. Το πηνίο του σχήµατος διαρρέεται από χρονικά µεταβαλλόµενο ηλεκτρικό 

ρεύµα και στα άκρα του αναπτύσσεται ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή. Η πολικότητα 
της ΗΕ∆  θα είναι: 
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α. στο Α (+) και στο Γ (-) όταν το ρεύµα έχει φορά από το Α προς το Γ και 
η έντασή του αυξάνεται. 

β. στο Α (-) και στο Γ (+) όταν το ρεύµα έχει φορά από το Γ προς το Α και 
η έντασή του µειώνεται. 

γ. στο Α (+) και στο Γ(-) όταν το ρεύµα έχει φορά από το Γ προς το Α και 
η έντασή του αυξάνεται. 

δ. στο Α (+) και στο Γ (-) όταν το ρεύµα έχει φορά από το Α προς το Γ και 
η έντασή του µειώνεται. 

Μονάδες 5 
 
Α5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα 

σε κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη 
Λάθος, για τη λανθασµένη. 
Στα άκρα µιας πηγής 
εναλλασσόµενης τάσης συνδέεται 
αντιστάτης αντίστασης R=20Ω. Η 
ένταση του εναλλασσόµενου 
ρεύµατος που διαρρέει τον 
αντιστάτη µεταβάλλεται σύµφωνα 
µε τη γραφική παράσταση του 
σχήµατος. Για το εναλλασσόµενο 
ρεύµα ισχύουν:  
α. η περίοδος του ισούται µε 

10-2 s. 
β. η συχνότητα του ισούται µε 50 Ηz. 
γ. η µέγιστη τάση που παρέχει η πηγή ισούται µε 4V. 
δ. η ενεργός τιµή της έντασης του ρεύµατος ισούται µε 0,2 2Α. 
ε. η χρονική εξίσωση της έντασης του ρεύµατος είναι i=0,2ηµ(100πt) (SI). 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. ∆ύο όµοια φορτισµένα σωµατίδια φορτίου Q και µάζας m κινούνται µε 

αντίθετες ταχύτητες µέτρου υ στην ίδια ευθεία και πλησιάζουν µεταξύ τους. 
Αρχικά, τα δύο σωµατίδια βρίσκονται πολύ µακριά το ένα από το άλλο. 
Η κίνηση γίνεται πάνω σε λείο και µονωτικό επίπεδο. Βαρυτικές, µαγνητικές 
αλληλεπιδράσεις καθώς και εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, 
αµελητέες.  
Η ελάχιστη απόσταση στην οποία θα πλησιάσουν µεταξύ τους τα δύο 
σωµατίδια είναι: 

2 2 2 2

2 2 2 2
2k k                                 

2k k
m m Q Q
Q Q m mα. β. γ. δ.υ υ

υ υ
 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

Μονάδες 6 
 

 
B2. Μια ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί τις 

µεταβολές του διαγράµµατος, για το οποίο γνωρίζουµε 
ότι ΤΑ=Τ∆. 
α. Να ονοµαστούν πλήρως οι παραπάνω µεταβολές 

Μονάδες 2 
 

β. Να αντιγράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω 
πίνακα και να τον συµπληρώσετε: 

 Α Β Γ ∆ 
Πίεση 2Ρ1   P1 

Όγκος  V1    
Θερµοκρασία T1 4T1   

Μονάδες 7 
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Β3. Ιδανικό αέριο ξεκινά από κατάσταση θερµοδυναµικής 
ισορροπίας Α και εκτελεί τις παρακάτω διαδοχικές 
µεταβολές: 
ΑΒ: ισοβαρής εκτόνωση 
ΒΓ: ισόχωρη  ψύξη 
ΓΑ: αδιαβατική συµπίεση. 
 
Αν δίνεται ότι 720 JQΑΒ = και 560 JUΒΓ∆ = −  τότε ο συντελεστής απόδοσης 
µιας θερµικής µηχανής που θα λειτουργεί µε τον παραπάνω κύκλο θα ισούται 
µε: 
 
α.    2

9
  β.  9

7
     γ.  7

9
 

Μονάδες 3 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

Μονάδες 5 
 

 
ΘΕΜΑ Γ  
 
Σωµατίδιο, µάζας m=2.10-12Kg και φορτίου q=1µC, αφήνεται σε σηµείο Ο οµογενούς 
ηλεκτροστατικού πεδίου έντασης E� . 

  
Το φορτίο εισέρχεται από το σηµείο Α σε οµογενές µαγνητικό πεδίο ΚΛΜΝ, έντασης 
B
�  µε ταχύτητα υ=103m/s, κάθετα στις δυναµικές γραµµές του πεδίου. Το µαγνητικό 

πεδίο εκτείνεται στη διεύθυνση της ταχύτητας έχοντας πλάτος (ΚΛ)=D=20 2 cm και 
πολύ µεγάλο µήκος (ΚΝ). Το φορτίο εκτελεί ηµικύκλιο µέσα στο µαγνητικό πεδίο και 
εξέρχεται από σηµείο Γ, µε (ΑΓ)=40 cm.  



5 

5 

 
Γ1. Να υπολογίσετε  το µέτρο της έντασης Β του µαγνητικού πεδίου. 

Μονάδες 6 
 

Γ2. Αν το χρονικό διάστηµα µετάβασης από το σηµείο Ο στο Α είναι 5.10-6 s, να 
υπολογίσετε το µέτρο της έντασης Ε του ηλεκτρικού πεδίου.  

Μονάδες 6 
 

Γ3. Να υπολογίστε το έργο της δύναµης Lorentz κατά την κίνηση του σωµατιδίου 
στο µαγνητικό πεδίο. 

Μονάδες 5 
 

Γ4. Να υπολογίσετε  την µέγιστη ταχύτητα µε την οποία πρέπει να εκτοξεύσουµε 
το σωµατίδιο από το σηµείο Ο προς το Α, ώστε να διαγράψει ηµικύκλιο στο 
µαγνητικό πεδίο µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακτίνα.  

Μονάδες 8 
Οι βαρυτικές έλξεις και η εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας να 
θεωρηθούν αµελητέες.  

 
ΘΕΜΑ ∆  
 
∆ύο κατακόρυφοι µεταλλικοί αγωγοί, Αx και Γy, αµελητέας 
αντίστασης και πολύ µεγάλου µήκους, απέχουν µεταξύ τους 
απόσταση ℓ=0,5m. Τα πάνω άκρα των αγωγών  συνδέονται 
µε σύρµα αντίστασης R1=0,8Ω. Ράβδος ΚΛ, µάζας m=2Κg  
και αντίστασης R=0,2Ω, µπορεί να ολισθαίνει πάνω στους 
δύο κατακόρυφους αγωγούς, παραµένοντας συνεχώς 
οριζόντια. Στην κίνηση της ράβδου αντιτίθεται σταθερή  
δύναµη τριβής συνολικού µέτρου Τ=10Ν λόγω της επαφής 
της ράβδου µε τους κατακόρυφους αγωγούς. Το σύστηµα 
βρίσκεται µέσα σε οριζόντιο οµογενές µαγνητικό πεδίο 
έντασης Β=2Τ, όπως φαίνεται στο σχήµα. Κάποια στιγµή 
αφήνουµε την ράβδο να πέσει από το ύψος των άκρων Α και 
Γ των κατακόρυφων αγωγών. Να υπολογίσετε: 
 
∆1. α. την οριακή ταχύτητα που θα αποκτήσει η 

ράβδος και 
Μονάδες  6 

 
β. την τάση στα άκρα της ράβδου όταν θα έχει αποκτήσει την οριακή της 

ταχύτητα. 
Μονάδες  6 
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∆2. Τη χρονική στιγµή t1, κατά τη οποία η ταχύτητα της ράβδου είναι υ1=6m/s, να 
υπολογίσετε:  
α. το µέτρο του ρυθµού µεταβολής της µαγνητικής ροής που διέρχεται από 

την επιφάνεια που ορίζουν οι κατακόρυφοι αγωγοί, ο αντιστάτης ΑΓ και 
η ράβδος ΚΛ. 

Μονάδες  3 
β.  το ρυθµό µεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου.  

Μονάδες  3 
 

∆3. Να υπολογίσετε τη συνολική θερµότητα που θα παραχθεί στο σύστηµα, από τη 
στιγµή που αφέθηκε ελεύθερη η ράβδος µέχρι τη στιγµή που θα έχει διανύσει 
συνολική απόσταση 14m, γνωρίζοντας ότι στη θέση αυτή έχει ήδη αποκτήσει 
την οριακή της ταχύτητα. 

Μονάδες  7 
∆ίνεται:  g=10m/s2. 
 
 


