ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΑ Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
ΚΤΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: (4)

ΘΕΜΑ Α
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη:
Α1 Η απόδοςη μηχανόσ Carnot εύναι 40% και η θερμοκραςύα τησ θερμόσ δεξαμενόσ τησ εύναι
227oC. Η θερμοκραςύα τησ ψυχρόσ δεξαμενόσ εύναι:
α) 0 oC
β) 27 oC
γ) 300 oC
Μονάδες 5
Α2 Αρνητικϊ φορτιςμϋνο ςωμϊτιο κινεύται ςε ομογενϋσ ηλεκτρικό πεδύο μεγϊλησ ϋκταςησ. Αν
η κατεύθυνςη κύνηςησ του ςωματύου παραμϋνει ςταθερό τότε:
α) υμπύπτει με την κατεύθυνςη των δυναμικών γραμμών
β) Εύναι αντύθετη με την κατεύθυνςη των δυναμικών γραμμών
γ) Εύναι κϊθετη με την κατεύθυνςη των δυναμικών γραμμών
Μονάδες 5
Α3 την αδιαβατικό εκτόνωςη ενόσ ιδανικού αερύου, η θερμοκραςύα:
α) Αυξϊνεται
β) Μειώνεται
γ) Παραμϋνει ςταθερό
Μονάδες 5
Α4 Οι οπλιςμού ενόσ επύπεδου πυκνωτό εύναι ςυνεχώσ ςυνδεδεμϋνοι με τα ϊκρα μύασ πηγόσ
ςταθερόσ τϊςησ. Για να αυξόςετε την ενϋργεια του πυκνωτό πρϋπει να:
α) Ελαττώςετε την απόςταςη των οπλιςμών του
β) Ελαττώςετε την επιφϊνεια των οπλιςμών του
γ) Υορτύςετε τον πυκνωτό με πηγό μικρότερησ τϊςησ
Μονάδες 5
Α5 Η πύεςη μύασ οριςμϋνησ ποςότητασ ιδανικού αερύου διπλαςιϊζεται και η θερμοκραςύα τησ
υποδιπλαςιϊζεται.
Κατϊ την παραπϊνω μεταβολό η πυκνότητα του ιδανικού αερύου:
α) Παραμϋνει ύδια
β) Διπλαςιϊζεται
γ) Σετραπλαςιϊζεται
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ Β
Β1 . ε ομογενϋσ ηλεκτρικό πεδύο ϋνταςησ μϋτρου Ε που
δημιουργεύται μεταξύ δύο αντύθετα φορτιςμϋνων παραλλόλων
πλακών αφόνουμε χωρύσ αρχικό ταχύτητα ϋνα ηλεκτρόνιο και
ϋνα πρωτόνιο ϋτςι ώςτε να ιςαπϋχουν από τισ φορτιςμϋνεσ
πλϊκεσ, όπωσ φαύνεται ςτο ςχόμα.
Αν θεωρόςουμε ότι η απόςταςη των ςωματιδύων εύναι αρκετϊ
μεγϊλη ώςτε να μην αλληλεπιδρούν μεταξύ τουσ ποιο από τα
δύο ςωματύδια θα φτϊςει πρώτο ςε φορτιςμϋνη πλϊκα;
α) το πρωτόνιο p
β) το ηλεκτρόνιο e
γ) και τα δύο ταυτόχρονα
Δύνεται ότι η μϊζα του πρωτονύου mp και η μϊζα του
ηλεκτρονύου me ςυνδϋονται με τη ςχϋςη mp ~ 1800 me και το
φορτύο τουσ qp= |qe|
Α. Να επιλϋξετε την ορθό απϊντηςη.
Μονάδες 2
Β. Να αιτιολογόςετε την απϊντηςό ςασ.
Μονάδες 7
Β2 Επύπεδοσ πυκνωτόσ με αϋρα ανϊμεςα ςτουσ οπλιςμούσ του ςυνδϋεται με πηγό ςυνεχούσ
τϊςησ. Αν διπλαςιϊςουμε την απόςταςη μεταξύ των οπλιςμών, διατηρώντασ την τϊςη τησ
πηγόσ ςταθερό, τότε η ενϋργεια του πυκνωτό:
α) διπλαςιϊζεται
β) υποδιπλαςιϊζεται
γ) παραμϋνει η ύδια
Α. Να επιλϋξετε την ορθό απϊντηςη.
Μονάδες 2
Β. Να αιτιολογόςετε την απϊντηςό ςασ.
Μονάδες 6

Β3 Ο κύλινδροσ του διπλανού ςχόματοσ χωρύζεται ςε δύο μϋρη
με ϋμβολο αμελητϋου πϊχουσ, που μπορεύ να κινεύται χωρύσ
τριβϋσ. τα δύο μϋρη περιϋχεται ςυνολικό ποςότητα 2 mol του
ύδιου ιδανικού αερύου.
Σο δοχεύο βρύςκεται ςε ςταθερό θερμοκραςύα και το ϋμβολο
ιςορροπεύ ςε τϋτοια θϋςη ώςτε L1/L2= 3/2. Αν n1 ο αριθμόσ των
mol του ιδανικού αερύου που περιϋχεται ςτο πρώτο μϋροσ του δοχεύου τότε:

α) n1= 1 mol
β) n2= 1,2 mol
γ) n3= 1,5 mol
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
2

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Α. Να επιλέξετε την οπθή απάντηση.
Μονάδες 2
Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σαρ.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ Γ
Οριςμϋνη ποςότητα ιδανικού μονοατομικού αερύου που αρχικϊ βρύςκεται ςτην κατϊςταςη
θερμοδυναμικόσ ιςορροπύασ Α υπό πύεςη Ρ0, απόλυτη θερμοκραςύα Σ0, και όγκο V0
υποβϊλλεται ςτισ παρακϊτω αντιςτρεπτϋσ θερμοδυναμικϋσ μεταβολϋσ. ΑΒ: Ιςοβαρόσ
θϋρμανςη
ΒΓ: Ιςόχωρη ψύξη
ΓΑ: Ιςόθερμη ςυμπύεςη
Κατϊ τη διϊρκεια τησ μεταβολόσ ΒΓ η εςωτερικό ενϋργεια του αερύου υποδιπλαςιϊζεται.
Γ1. Να ςχεδιαςτούν τα διαγρϊμματα P-V (πύεςησ-όγκου), P-T (πύεςησ-θερμοκραςύασ) και V-T
(όγκου-θερμοκραςύασ) ςτα οπούο οι τιμϋσ πύεςησ, όγκου και θερμοκραςύασ των καταςτϊςεων
A, Β, Γ να εύναι εκφραςμϋνεσ ςυναρτόςει των αρχικών τιμών Ρ0, V0 και Σ0.
Μονάδες 9
Γ2. Να υπολογιςτεύ το ϋργο που παρϊγει το αϋριο ςε κϊθε κύκλο.
Μονάδες 8
Γ3. Να βρεθεύ ο ςυντελεςτό απόδοςησ μιασ θερμικόσ μηχανόσ που λειτουργεύ εκτελώντασ τον
παραπϊνω κύκλο.
Μονάδες 8
Δύνονται: η γραμμομοριακό ειδικό θερμότητα υπό ςταθερό όγκο Cv = 3/2R , και 1n2=0,7.
ΘΕΜΑ Δ
Μύα ςφαύρα απο όπλο χτυπϊ ϋνα κομμϊτι ξύλου και καρφώνεται ςε αυτό. Η ςφαύρα ϋχει μϊζα
50 g και όταν χτυπϊ το ξύλο ϋχει ταχύτητα 500 m/s. Σο ξύλο ϋχει μϊζα 2450 g και κατϊ την
διϊρκεια τησ ενςφόνωςησ τησ ςφαύρασ θεωρούμε ότι δεν κινεύται. Τπολογύςετε :
Δ1. Σην ταχύτητα του ςυςςωματώματοσ ςφαύρα-ξύλο μετϊ την ςύγκρουςη.

Μονάδες 6
Δ2. Σην μϋςη δύναμη που δϋχτηκε το ξύλο απο την ςφαύρα αν η διϊρκεια ενςφόνωςησ όταν
0,1ms
Μονάδες 6
Μετϊ την ςύγκρουςη το ξύλο κινεύται πϊνω ςτο λεύο δϊπεδο που ϋχει μόκοσ L=20m και
βρύςκεται ςε ύψοσ h=30m από το ϋδαφοσ.
Δ3. Σον ςυνολικό χρόνο κύνηςησ του κουτιού από την κρούςη μϋχρι και την επαφό με το
ϋδαφοσ.
Μονάδες 6
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Δ4. Να υπολογύςετε την μϋγιςτη απόςταςη S που θα φτϊςει το κουτύ.
Μονάδες 7
(Θεωρόςτε την αντύςταςη του αϋρα αμελητϋα) Δύνεται :

g=10m/s2

ΟΔΗΓΙΕΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)
1. το τετρϊδιο να γρϊψετε μόνο τα προκαταρκτικϊ (ημερομηνύα, τϊξη, κατεύθυνςη,
εξεταζόμενο μϊθημα). Να μην αντιγρϊψετε τα θϋματα ςτο τετρϊδιο.
2. Να γρϊψετε το ονοματεπώνυμό ςασ ςτο πϊνω μϋροσ των φωτοαντιγρϊφων αμϋςωσ μόλισ
ςασ παραδοθούν. Δεν επιτρϋπεται να γρϊψετε καμύα ϊλλη ςημεύωςη. Κατϊ την αποχώρηςό
ςασ να παραδώςετε μαζύ με το τετρϊδιο και τα φωτοαντύγραφα.
3. Να απαντόςετε ςτο τετρϊδιο ςασ ςε όλα τα θϋματα.
4. Να γρϊψετε τισ απαντόςεισ ςασ μόνο με μπλε ό μόνο με μαύρο ςτυλό.
5. Κϊθε απϊντηςη επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνη εύναι αποδεκτό.
6. Διϊρκεια εξϋταςησ: Σρεισ (3) ώρεσ μετϊ τη διανομό των φωτοαντιγρϊφων.
7. Φρόνοσ δυνατόσ αποχώρηςησ: Μύα (1) ώρα μετϊ την διανομό των φωτοαντιγρϊφων.
ΕΤΦΟΜΑΣΕ ΕΠΙΣΤΦΙΑ !
ΣΕΛΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ
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