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Χ : ΜΑΤΕΡΙΑΛΣ ΣΧΙΕΝΧΕ 

 

Q. 1 – Q. 9 carry one mark each. 

Θ.1 Αρρανγε τηε φολλοωινγ ελεmεντσ ιν ορδερ οφ ινχρεασινγ mελτινγ ποιντ: 

(Π) γαλλιυm                  (Θ) τυνγστεν                 (Ρ) αλυmινιυm             (Σ) γολδ 

(Α) Π < Ρ< Θ < Σ    

(Β) Σ < Π < Ρ < Θ 

(Χ) Π < Ρ < Σ < Θ 

(D) Ρ < Σ < Θ < Π 

 

Θ.2 Wηεν τηε ατοmσ ιν α σολιδ αρε σεπαρατεδ βψ τηειρ εθυιλιβριυm διστανχε,  

Α) τηε ποτεντιαλ ενεργψ οφ τηε σολιδ ισ λοωεστ 

Β) τηε φορχε οφ αττραχτιον βετωεεν τηε ατοmσ ισ mαξιmυm 

Χ) τηε φορχε οφ ρεπυλσιον βετωεεν τηε ατοmσ ισ ζερο 

D) τηε ποτεντιαλ ενεργψ οφ τηε σολιδ ισ ζερο 
 

 

Θ.3 Το ωηιχη οφ τηε φολλοωινγ χατεγορψ οφ mατεριαλσ δοεσ Τεφλον (ΠΤΦΕ) βελονγ? 

(Α) Τηερmοσετσ (Β) Τηερmοπλαστιχσ (Χ)  Ελαστοmερσ (D)  Βλοχκ χοπολψmερσ 

 

Θ.4 Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ ισ ΤΡΥΕ αβουτ τηε γλασσ τρανσιτιον τεmπερατυρε (Τγ)? 

(Α) Τγ αππεαρσ βελοω τηε mελτινγ τεmπερατυρε ιν α περφεχτλψ χρψσταλλινε mατεριαλ 

(Β) Υπον ηεατινγ τηρουγη Τγ, ηεατ χαπαχιτψ ρεmαινσ χονσταντ βυτ τηε τηερmαλ εξπανσιον χοεφφιχιεντ 

χηανγεσ 

(Χ) Υπον ηεατινγ τηρουγη Τγ, ηεατ χαπαχιτψ χηανγεσ βυτ τηε τηερmαλ εξπανσιον χοεφφιχιεντ ρεmαινσ 

τηε σαmε 

(D) Υπον ηεατινγ τηρουγη Τγ, βοτη τηε ηεατ χαπαχιτψ ανδ τηερmαλ εξπανσιον χοεφφιχιεντ χηανγε 

 

Θ.5 Τηε σλοπε οφ α γραπη οφ λογε(χονδυχτιϖιτψ) ϖερσυσ 1/Τ (ωηερε Τ ισ τηε τεmπερατυρε) φορ αν ιντρινσιχ 

σεmιχονδυχτορ ωιτη ενεργψ γαπ Εγ, ισ 

(Α) Εγ/2κ (Β) �Εγ/2κ (Χ)  Εγ/κ (D) −Εγ/κ  

 

Θ.6 Wηιχη ισ ΝΟΤ α χεραmιχ φορmινγ προχεσσ? 

(Α) εξτρυσιον (Β) σλιπ χαστινγ (Χ)  φοργινγ (D)  ταπε χαστινγ 

 

Θ.7 Wηιχη οφ τηε φολλοωινγ ισ ΝΟΤ α σοφτ mαγνετιχ mατεριαλ?

(Α) Ιρον−σιλιχον στεελ 

(Β) Νιχκελ ζινχ φερριτε 

(Χ) Νιχκελ ιρον αλλοψ 

(D) Αλνιχο 

 

Θ.8 Τηε ευτεχτιχ ρεαχτιον ισ  

[Νοτε: Σ � σολιδ; Λ− λιθυιδ] 

(Α) Σ1 Σ2 + Σ3 

(Β) Λ Σ1 + Σ2 

(Χ) Λ1 + Σ1 Λ2 + Σ2 

(D) Λ1 + Σ1 Σ2 + Σ3 
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Θ.9 ςαχανχιεσ πλαψ αν ιmπορταντ ρολε ιν 

(Α) δεφορmατιον τωιννινγ 

(Β) σελφ διφφυσιον 

(Χ) στραιν ηαρδενινγ 

(D) χροσσ−σλιπ 

 

Q. 10 – Q. 22 carry two marks each. 

 

Θ.10 Ματχη τηε τεχηνιθυεσ λιστεδ ιν Χολυmν Ι ωιτη τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε mατεριαλσ mεασυρεδ ιν 

Χολυmν ΙΙ. 

 

Column I                                                                    Column II 

Π. DΣΧ                                                                        1. Dενσιτψ οφ στατεσ 

Θ. ΞΡD                                                                      2. Γλασσ τρανσιτιον τεmπερατυρε 

Ρ. ΣΤΜ                                                                       3. Χατηοδολυmινεσχενχε 

Σ. ΣΕΜ                                                                       4. Χρψσταλ στρυχτυρε 

                                                                                   5. Τηερmαλ εξπανσιον χοεφφιχιεντ 

(Α) Π−2, Θ−3, Ρ−4, Σ−1 

(Β) Π−5, Θ−4, Ρ−5, Σ−1 

(Χ) Π−2, Θ−4, Ρ−1, Σ−3 

(D) Π−3, Θ−5, Ρ−4, Σ−2 

 

Θ.11 Τηε mασσ οφ αν ελεχτρον ωουλδ ινχρεασε _____________ τιmεσ ιτσ οριγιναλ mασσ ιφ ιτ τραϖελσ ατ 96% 

οφ τηε σπεεδ οφ λιγητ. 

 

Θ.12 Wιτη ινχρεασινγ τεmπερατυρε φροm 15οΧ ιν ωιντερ το 45οΧ ιν συmmερ, τηε λενγτη οφ αν ιρον ραιλ τραχκ 

ινχρεασεσ βψ 0.05 χm. Χαλχυλατε τηε οριγιναλ λενγτη οφ τηε ιρον ραιλ τραχκ ιν χm. (λινεαρ τηερmαλ 

εξπανσιον χοεφφιχιεντ οφ ιρον ισ 11.0 ξ 10
−6 

Κ
−1

)

 

Θ.13 Wηατ ισ τηε τηιχκνεσσ (ιν m) οφ α γερmανιυm χρψσταλ λαψερ τηατ ωουλδ βε ρεθυιρεδ φορ αβσορβινγ 

80% οφ τηε ινχιδεντ ραδιατιον ωηοσε ωαϖελενγτη ισ 1.3 m? Τηε αβσορπτιον χοεφφιχιεντ () οφ 

γερmανιυm ατ 1.3 m ισ 3.3 ξ 105 m−1. 

 

Θ.14 Α 1 κγ σαχριφιχιαλ ανοδε οφ Μγ (ατοmιχ ωειγητ: 24.31 αmυ) ισ ατταχηεδ το τηε βασε οφ α σηιπ. Ιφ τηε 

ανοδε λαστσ φορ 60 δαψσ, ωηατ ισ τηε αϖεραγε χορροσιον χυρρεντ (ιν Αmπερεσ) δυρινγ τηατ περιοδ? 

 

Θ.15 Α χαπαχιτορ ηασ α 0.075 χm τηιχκ ΒαΤιΟ3 διελεχτριχ ωιτη α διελεχτριχ χονσταντ οφ 2000 ανδ αν 

ελεχτροδε αρεα οφ 0.2 χm2. Wηατ ισ τηε χαπαχιτανχε οφ τηισ χαπαχιτορ ιν νΦ? 

 

Θ.16 Α ηοτ πρεσσεδ χεραmιχ χοmποσιτε mατεριαλ χονσιστσ οφ 30 ϖολυmε % ΣιΧ ωηισκερσ ιν αν Αλ2Ο3 

mατριξ. Τηε mεασυρεδ βυλκ δενσιτψ οφ τηισ χοmποσιτε ισ 3.65 γ χm
−3

. Ιφ τηε τηεορετιχαλ δενσιτψ οφ ΣιΧ 

ισ 3.22 γ χm−3 ανδ τηατ οφ Αλ2Ο3 ισ 3.95 γ χm−3, εστιmατε τηε ποροσιτψ (%) οφ τηε χοmποσιτε, ασσυmινγ 

τηατ τηε λινεαρ ρυλε οφ mιξτυρεσ ισ ϖαλιδ ιν τηισ χασε. 
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Θ.17 Ματχη τηε τεχηνιχαλ χεραmιχσ λιστεδ ιν Χολυmν Ι ωιτη τηειρ χοmmον αππλιχατιονσ λιστεδ ιν Χολυmν ΙΙ 

 

Column I                                                                    Column II 

Π. Ψ−δοπεδ ΖρΟ2                                                        1. Λασερσ 

Θ. ΥΟ2                                                                       2. Τυρβινε ενγινε 

Ρ. Σι3Ν4                                                                     3. Ιντεγρατεδ χιρχυιτ συβστρατε 

Σ. ΑλΝ                                                                       4. Οξψγεν σενσορ 

Τ. Χρ δοπεδ Αλ2Ο3                                                     5. Νυχλεαρ φυελ 

                                                                                  6. Τηερmιστορ 

(Α) Π−6, Θ−4, Ρ−5, Σ−1, Τ−3 

(Β) Π−4, Θ−5, Ρ−2, Σ−3, Τ−1 

(Χ) Π−3, Θ−1, Ρ−2, Σ−6, Τ−5 

(D) Π−1, Θ−4, Ρ−5, Σ−2, Τ−1 

 

Θ.18 Χρεεπ ιν mεταλσ ισ δεφινεδ ασ 

(Α) τηε mαξιmυm ενεργψ α σολιδ χαν αβσορβ ελαστιχαλλψ 

(Β) τηε mαξιmυm ενεργψ α σολιδ χαν αβσορβ βψ πλαστιχ δεφορmατιον 

(Χ) τηε στρεσσ ατ ωηιχη πλαστιχ δεφορmατιον σταρτσ 

(D) σλοω πλαστιχ δεφορmατιον δυε το διφφυσιον οφ ατοmσ υσυαλλψ ατ ηιγη τεmπερατυρε (Τ > ηαλφ τηε 

mελτινγ ποιντ) 

 

Θ.19 Χαλχυλατε τηε πλαναρ δενσιτψ οφ τηε (100) πλανε ιν αν φχχ χρψσταλ γιϖεν τηατ Ρ ισ τηε ατοmιχ ραδιυσ οφ 

τηε ελεmεντ. 

(Α) 0.25 Ρ
2
 (Β) 0.25/Ρ

2
 (Χ) 1/Ρ

2
  (D) 4/Ρ

2
 

 

Θ.20 Τηε διφφυσιον χοεφφιχιεντ οφ χοππερ ατοmσ ιν αλυmινιυm ισ φουνδ το βε 1.28 ξ 10−22 m2σ−1 ατ Τ=400Κ 

ανδ 5.75 ξ 10−19 m2σ−1 ατ Τ=500Κ. Φινδ τηε τεmπερατυρε (ιν Κελϖιν) ατ ωηιχη τηε ϖαλυε οφ τηε 

διφφυσιον χοεφφιχιεντ ισ 10−16 m2σ−1 

 

Θ.21 Χαλχυλατε τηε δενσιτψ οφ χοππερ ιν κγ m
−3

 γιϖεν τηατ χοππερ ηασ αν φχχ λαττιχε ωιτη α λαττιχε 

παραmετερ οφ 0.365 νm. Χοππερ ηασ αν ατοmιχ ωειγητ οφ 63.54 αmυ. 

 

Θ.22 Wηατ ωουλδ βε τηε mαξιmυm νυmβερ οφ ελεχτρον−ηολε παιρσ τηατ χαν βε γενερατεδ υσινγ α σιλιχον 

δετεχτορ ιρραδιατεδ βψ ξ−ραψ οφ ενεργψ 1.54 κες. Τηε βανδ γαπ οφ σιλιχον ισ 1.1 ες. 

 

 

 

 
 

 

END OF THE QUESTION PAPER 


