
 
 

Σχολικό έτος 2015-2016                 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑΣ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

Θέμα Α 

Μονάδες 5×5 

Α.1. Έστω ότι βρισκόμαστε στην ταράτσα ενός ουρανοξύστη και πετάμε μια μπάλα με κατάλληλη 

ταχύτητα ώστε να κάνει οριζόντια βολή. Ταυτόχρονα αφήνουμε να πέσει ελεύθερα μια κάμερα 

βαρύτερη της μπάλας, στραμμένη έτσι ώστε να κινηματογραφεί την μπάλα. Από μια οθόνη 

βλέπουμε την μπάλα μέσω της κάμερας.  Θεωρώντας την αντίσταση του αέρα αμελητέα, 

βλέπουμε την μπάλα να: 

α. κάνει ελεύθερη πτώση. 

β. απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα . 

γ. απομακρύνεται με σταθερή επιτάχυνση. 

δ. παραμένει ακίνητη. 

 

Α.2. Καθόμαστε σε ένα παγκάκι και κοιτάζουμε ένα πουλί να στέκεται σε ένα καλώδιο της ΔΕΗ 

που βρίσκεται περίπου 6 μέτρα πάνω από το κεφάλι μας. Λόγω περιστροφής της γης, ισχύει ότι:  

α. εμείς και το πουλί έχουμε ίσες γραμμικές και γωνιακές ταχύτητες.  

β. έχουμε μεγαλύτερη γραμμική και μικρότερη γωνιακή ταχύτητα από το πουλί. 

γ. έχουμε ίση γραμμική και μικρότερη γωνιακή ταχύτητα από το πουλί. 

δ. έχουμε μικρότερη γραμμική και ίση γωνιακή ταχύτητα με το πουλί. 

 

Α.3. Ένα αρχικά ακίνητο σώμα εκρήγνυται και διασπάται σε 3 κομμάτια. Τα δυο από αυτά έχουν 

συνολική ορμή με μέτρο 56 kg·m/s. Το μέτρο της ορμής του τρίτου κομματιού θα είναι: 
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α. 0 

β. -56 kg·m/s 

γ. 56 kg·m/s 

δ. δεν επαρκούν τα δεδομένα για να απαντήσουμε. 

 

Α.4. Βάλουμε ταυτόχρονα ένα ηλεκτρόνιο και ένα νετρόνιο με ίσες αρχικές ταχύτητες κάθετα στις 

δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτροστατικού πεδίου. Για τις τροχιές των δυο σωματιδίων 

ισχύει ότι: 

α. είναι και οι δυο παραβολικές. 

β. η τροχιά του ηλεκτρονίου είναι παραβολική ενώ του νετρονίου είναι ευθεία. 

γ. η τροχιά του νετρονίου είναι παραβολική ενώ του ηλεκτρονίου είναι ευθεία. 

δ. είναι και οι δυο ευθείες. 

 

Α.5. Χαρακτηρίστε με Σ τις παρακάτω προτάσεις, αν είναι σωστές, και με Λ, αν είναι λανθασμένες. 

α. Δεν μπορούμε ακόμα να κατασκευάσουμε θερμική μηχανή με συντελεστή απόδοσης ίσο με τη 

μονάδα, αλλά ευελπιστούμε πως όταν εξελιχθεί η τεχνολογία μας και άλλο, θα τα καταφέρουμε.. 

β. Στην ομαλή κυκλική κίνηση η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι μηδέν. 

γ. Αν υποτετραπλασιάσουμε την απόλυτη θερμοκρασία ενός αερίου, τότε η ενεργός ταχύτητα των 

μορίων του θα υποδιπλασιαστεί. 

δ. Μια μη αντιστρεπτή μεταβολή δεν μπορεί να παρασταθεί γραφικά. 

ε. Το γ είναι καθαρός αριθμός μικρότερος της μονάδας. 

 

Θέμα Β 

Β.1.  Από σημείο Α ενός κατακόρυφου ηλεκτρικού πεδίου έντασης Ε και φοράς προς τα κάτω, 

ρίχνουμε ταυτόχρονα με την ίδια αρχική ταχύτητα uo, κάθετη στις δυναμικές γραμμές του 

ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου, ένα πρωτόνιο (p)  και ένα σωμάτιο α με mα= 4mp και qα= 2qp. Αν τα 



 
 

Σχολικό έτος 2015-2016                 

 

φορτία εξέρχονται από το ηλεκτρικό πεδίο ταυτόχρονα, τότε για τις κατακόρυφες αποκλίσεις τους 

yα και yp ισχύει: 

α.   yα = yp                               β. yα=2 yp                                γ.  yp=2 yα 

Να θεωρήσετε αμελητέες τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

Μονάδες (2+7) 

Β.2 Ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής Α, σε πίεση pA 

και καταλαμβάνει όγκο VA . Το αέριο εκτονώνεται αντιστρεπτά από την κατάσταση Α, μέχρι ο όγκος 

του να γίνει VB με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

ι) με ισοβαρή αντιστρεπτή εκτόνωση. 

Ιι) με ισόθερμη αντιστρεπτή εκτόνωση 

ιιι) με αδιαβατική αντιστρεπτή εκτόνωση 

α) Να παραστήσετε σε κοινό διάγραμμα p-V στις τρείς παραπάνω μεταβολές 

β) Να συγκρίνετε μεταξύ στις τα ποσά θερμότητας που απορροφά το αέριο στις τρεις αυτές 

μεταβολές. 

Μονάδες (2+6) 

Β.3 Στην αίθουσα του σχολείου ο καθηγητής θέλει α ρυθμίσει το ρολόι που υπάρχει στον τοίχο, 

οπότε περιστρέφει το λεπτοδείκτη με σταθερή γωνιακή ταχύτητα μέτρου ωλ, και έτσι περιστρέφεται 

και ο ωροδείκτης με σταθερή γωνιακή ταχύτητα μέτρου ωΩ. Το μήκος του λεπτοδείκτη είναι 

διπλάσιο από το μήκος του ωροδείκτη. Η γραμμική ταχύτητα των άκρων του λεπτοδείκτη είναι uλ 

και του ωροδείκτη uΩ. Η σχέση που συνδέει τις γραμμικές ταχύτητες των άκρων τους είναι; 

α) uλ = 6uΩ    β) uλ = 12uΩ     γ) uλ = 24uΩ 
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες (2+6) 

Θέμα Γ 

Γ.1 Ποσότητα n=
2

𝑅
  ιδανικού αερίου βρίσκεται σε κατάσταση Α (Po, Vo, To) με UA= 1500J. Από την 

κατάσταση Α το αέριο ακολουθεί τις εξής διαδοχικές μεταβολές: 

AB: ισοβαρής θέρμανση μέχρι τριπλασιασμού της θερμοκρασίας 

ΒΓ:  ισόθερμη μεταβολή μέχρι διπλασιασμού του όγκου 

ΓΔ: ισοβαρής συμπίεση μέχρι τον αρχικό όγκο 

ΔΑ: ισόχωρη μεταβολή.  

Αν ο όγκος στην κατάσταση Γ είναι 12L τότε για τις παραπάνω μεταβολές  : 

Γ.1. Να βρεθούν οι τιμές της πίεσης, του όγκου και της θερμοκρασίας για τις παραπάνω 

καταστάσεις.  

Γ.2. Να γίνει ποσοτικό διάγραμμα P-V στο οποίο θα απεικονίζονται και όλες οι ισόθερμες 

καμπύλες.  

Γ.3. Να βρεθούν το ολικό έργο καθώς και η ολική θερμότητα για την παραπάνω κυκλική μεταβολή.  

Γ.4. Να δείξετε εάν μπορεί να υπάρξει θερμική μηχανή η οποία να λειτουργεί με τον παραπάνω 

θερμοδυναμικό κύκλο. 

Δίνονται : Cv= 
3𝑅

2
, Cp= 

5𝑅

2
, ln2=0.69 

Μονάδες (7+5+7+6) 
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Γ.2 Από σημείο Α του θετικού οπλισμού ενός επίπεδου πυκνωτή εκτοξεύεται ένα σωματίδιο μάζας 

m = 10-8 Kg και φορτίου q = -2μC, με αρχική ταχύτητα uo = 300 m/s και κατεύθυνσης ίδιας με αυτή 

των δυναμικών γραμμών. Οι οπλισμοί του πυκνωτή απέχουν μεταξύ τους d = 20 cm και η ηλεκτρική 

δύναμη που δέχεται το σωματίδιο κατά τη διάρκεια της κίνησης του έχει μέτρο Fηλ = 3·10-3 N. 

Να υπολογίσετε : 

Γ.1 το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται μεταξύ των οπλισμών του 

πυκνωτή, 

Γ.2 τη διαφορά δυναμικού μεταξύ του σημείου Α και του σημείου Κ όπου το σωματίδιο σταματά 

στιγμιαία, 

Γ.3 την ελάχιστη απόσταση στην οποία το σωματίδιο πλησιάζει τον αρνητικό οπλισμό, 

Γ.4 το συνολικό χρόνο κίνησης του σωματιδίου από τη στιγμή της εκτόξευσης μέχρι τη στιγμή που 

το σωματίδιο φτάνει ξανά στο σημείο εκτόξευσης του. 

 

Μονάδες (7+5+7+6) 

 

 

 

 

 


