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Θέμα Α 

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συμπληρώνει σωστά. 

Α1. Ο αγωγός ΚΛ του σχήματος διαρρέεται από συνεχές ρεύμα έντασης 𝛪𝛪 και 
ισορροπεί ακίνητος μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, με την επίδραση του 
βάρους του και της δύναμης από το μαγνητικό πεδίο. Το διάνυσμα που 
παριστάνει σωστά την ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι: 
α) 𝛣𝛣�⃗ 1   β) 𝐵𝐵�⃗ 2 
γ) 𝛣𝛣�⃗ 3   δ) 𝛣𝛣�⃗ 4 
           (5 Μονάδες) 

Α2. Η δυναμική ενέργεια δύο σωμάτων (η ενέργεια που εξαρτάται από τη θέση των σωμάτων στον 
χώρο) που συγκρούονται δεν μεταβάλλεται επειδή 
α) όλες οι κρούσεις στη φύση είναι ελαστικές 
β) διατηρείται η ορμή του συστήματος 
γ) η κρούση θεωρείται αμελητέας χρονικής διάρκειας 
δ) διατηρείται η μηχανική ενέργεια του συστήματος 
           (5 Μονάδες) 

Α3. H ιδιοσυχνότητα ενός συστήματος που εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση 
α) είναι ίση με την συχνότητα της ταλάντωσης ανεξάρτητα από το αν το σύστημα βρίσκεται σε 
συντονισμό ή όχι 
β) εξαρτάται από το πλάτος της ταλάντωσης 
γ) είναι η μέγιστη συχνότητα με την οποία μπορεί να ταλαντωθεί το σύστημα 
δ) είναι ίση με τη συχνότητα που θα είχε το σύστημα αν εκτελούσε ελεύθερη ταλάντωση χωρίς 
απόσβεση 
           (5 Μονάδες) 

Α4. Σύμφωνα με την εξίσωση Bernoulli 
α) σε μια οριζόντια φλέβα ιδανικού ρευστού στις περιοχές όπου η διατομή του σωλήνα μειώνεται, η 
πίεση του ρευστού αυξάνεται 
β) σε μια οριζόντια φλέβα ιδανικού ρευστού στις περιοχές όπου η διατομή του σωλήνα μειώνεται, η 
ταχύτητα του ρευστού μειώνεται 
γ) η ταχύτητα κατά τη φορά της ροής μειώνεται 
δ) η μεταβολή της μηχανικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου του ρευστού, οφείλεται στη διαφορά της 
πίεσης 
           (5 Μονάδες) 

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με το γράμμα Σ αν είναι σωστή ή με το γράμμα 
Λ αν είναι λανθασμένη. 
α) Ισχύει για τη μονάδα μέτρησης της μαγνητικής ροής ότι 1𝑊𝑊𝑊𝑊 = 1𝑇𝑇 ⋅ 𝑚𝑚2 
β) Για δεδομένη σταθερά μικρής απόσβεσης 𝑊𝑊 ≠ 0, η περίοδος της φθίνουσας ταλάντωσης είναι 
μικρότερη από την περίοδο της ελεύθερης αμείωτης ταλάντωσης 
γ) Η υδροστατική πίεση σε ένα σημείο στο εσωτερικό ενός ρευστού είναι ανεξάρτητη από την 
επίδραση εξωτερικών πιέσεων 
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δ) Όταν ο φορέας μιας δύναμης που ασκείται σε ένα στερεό τέμνει τον άξονα περιστροφής του, 
τότε η ροπή παίρνει τη μέγιστη τιμή της 
ε) Η σύνθετη κίνηση ενός στερεού μπορεί να μελετηθεί ως επαλληλία μιας μεταφορικής και μιας 
στροφικής κίνησης 

           (5 Μονάδες) 
Θέμα Β 

Β1. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα δοχείο γεμάτο με ιδανικό ρευστό 
πυκνότητας 𝜌𝜌, στο οποίο έχουμε ανοίξει δύο οπές: στο σημείο Β στο 
πλαινό μέρος του δοχείου και απόσταση ℎ από την επιφάνεια του 
ρευστού και στο σημείο Γ στο πλαινό μέρος του δοχείου και ύψος ℎ/2 
από τον πυθμένα του δοχείου. Τα εμβαδά διατομής των οπών είναι 
𝛢𝛢𝛤𝛤 = 𝛢𝛢 και 𝛢𝛢𝛣𝛣 = √2𝐴𝐴 και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι ίση με 𝑔𝑔. 
Με τη βοήθεια βρύσης αναπληρώνουμε το νερό το οποίο διαφεύγει 
από τις οπές, έτσι ώστε η επιφάνεια του ρευστού να παραμένει στην ίδια απόσταση από το έδαφός.  
O ρυθμός μεταβολής της μάζας του νερού που πέφτει από τη βρύση στο δοχείο δίνεται από τη 
σχέση: 
α) 𝛥𝛥𝛥𝛥

𝛥𝛥𝛥𝛥
= 𝜌𝜌𝐴𝐴�𝑔𝑔ℎ  β) 𝛥𝛥𝛥𝛥

𝛥𝛥𝛥𝛥
= 3𝜌𝜌𝐴𝐴�𝑔𝑔ℎ  γ) 𝛥𝛥𝛥𝛥

𝛥𝛥𝛥𝛥
= 1,5𝜌𝜌𝐴𝐴�𝑔𝑔ℎ 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 
          (9 Μονάδες) 

Β2. Τρία σώματα (1), (2) και (3) αμελητέων διαστάσεων βρίσκονται 
πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα και έχουν 
μάζες 𝑚𝑚1 = 𝑚𝑚,𝑚𝑚2 = 3𝑚𝑚 και 𝑚𝑚3 = 2𝑚𝑚. Κάποια χρονική στιγμή 
εκτοξεύουμε ταυτόχρονα το σώμα (1) προς τα δεξιά με ταχύτητα 
μέτρου 𝜐𝜐1 = 2𝜐𝜐 και το σώμα (3), επίσης προς τα δεξιά, με ταχύτητα μέτρου 𝜐𝜐3 = 𝜐𝜐. Τα σώματα (1) 
και (2) συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Το σώμα (1) μετά την κρούση του με το σώμα (2) 
συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με το σώμα (3). Αν το σώμα (2) μετά την κρούση του με το (1) 
έχει κινητική ενέργεια 𝛫𝛫2′  και το συσσωμάτωμα που σχηματίστηκε από την κρούση των (1) και (3) 
έχει κινητική ενέργεια 𝛫𝛫𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴, τότε ισχύει:  
α) 𝛫𝛫2′ = 3𝛫𝛫𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴   β) 𝛫𝛫2′ = 3

2
 𝛫𝛫𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴   γ) 𝛫𝛫2′ = 9𝛫𝛫𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴𝛴 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 
          (8 Μονάδες) 

Β3. Αγώγιμο κυκλικό πλαίσιο ακτίνας 𝛼𝛼 βρίσκεται μέσα σε κατακόρυφο 
ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης 𝛣𝛣�⃗ , με τις δυναμικές του γραμμές να είναι 
κάθετες στην επιφάνεια του πλαισίου. Για  το μέτρο της έντασης του 
μαγνητικού πεδίου υπάρχει η δυνατότητα να μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό 
και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται επαγωγικό ρεύμα που έχει τη 
φορά που φαίνεται στο σχήμα. Στα άκρα του κυκλικού πλαισίου έχει συνδεθεί 
σε σειρά, σωληνοειδές στο άκρο Α του οποίου εμφανίζεται Βόρειος (𝛮𝛮) 
μαγνητικός πόλος. To μέτρο της έντασης του ομογενούς μαγνητικού πεδίου 𝛣𝛣�⃗  
α) μειώνεται  β) παραμένει σταθερό  γ) αυξάνεται 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 
          (8 Μονάδες) 
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Θέμα Γ 

Ο ευθύγραμμος αγωγός (1) του σχήματος είναι άπειρου 
μήκους και διαρρέεται από συνεχές ρεύμα έντασης 𝛪𝛪1 = 5𝛢𝛢 και 
απέχει από το κέντρο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού (2), 
ακτίνας 𝛼𝛼 = 0,5𝑚𝑚, απόσταση 𝑑𝑑 = 2𝛼𝛼 = 1𝑚𝑚. Ο αγωγός (2) 
διαρρέεται από συνεχές ρεύμα έντασης 𝛪𝛪2 = 10

𝜋𝜋
𝛢𝛢 και έχει φορά 

αντίθετη από τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Σε 
απόσταση επίσης 𝑑𝑑 = 2𝑎𝑎 από το κέντρο του κυκλικού αγωγού, 
βρίσκεται ο ευθύγραμμος αγωγός απείρου μήκους (3), ο 
οποίος δεν διαρρέται από ρεύμα.  

Γ1. Να υπολογίσετε τα μέτρα των εντάσεων των μαγνητικών πεδίων των αγωγών (1) και (2) στο 
κέντρο του κυκλικού αγωγού και να βρείτε τη συνισταμένη ένταση μαγνητικού πεδίου εξαιτίας των 
αγωγών (1) και (2) (μέτρο και φορά) στο ίδιο σημείο 

           (6 Μονάδες) 

Γ2. Να προσδιορίσετε την ένταση και τη φορά του ρεύματος 𝛪𝛪3 που θα πρέπει να διαρρέεται ο 
αγωγός (3) ώστε στο κέντρο του κυκλικού αγωγού, η συνισταμένη ένταση μαγνητικού πεδίου, 
εξαιτίας και των τριών αγωγών, να είναι ίση με μηδέν 

           (4 Μονάδες) 

Αφαιρούμε από το σχήμα τον κυκλικό αγωγό (2) και παρέχουμε στον αγωγό (3) το ρεύμα την 
ένταση του οποίου υπολογίσατε στο προηγούμενο ερώτημα. 
Γ3. Να βρείτε την απόσταση από τον αγωγό (1) ενός σημείου Ζ, στο οποίο η συνισταμένη ένταση 
μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν μαζί οι αγωγοί (1) και (3) είναι μηδενικού μέτρου 

           (5 Μονάδες) 

Γ4. Να βρείτε τη δύναμη ανά μονάδα μήκους (μέτρο και φορά) που ασκεί ο ένας ευθύγραμμος 
αγωγός στον άλλο 

           (5 Μονάδες) 

Τοποθετούμε στη μέση των αγωγών (1) και (3) ευθύγραμμο αγωγό 
(4) απείρου μήκους επίσης και παράλληλα με τους άλλους δύο, όπως 
φαίνεται στο σχήμα.  

Γ5. Αν ο αγωγός (4) διαρρέεται από ρεύμα έντασης 𝛪𝛪4 = 1𝛢𝛢, να βρείτε 
τη συνισταμένη δύναμη ανά μονάδα μήκους (μέτρο και φορά) που 
δέχεται ο αγωγός (4) από τους αγωγούς (1) και (3) 

           (5 Μονάδες) 

Δίνεται η μαγνητική σταθερά 𝑘𝑘𝜇𝜇 = 10−7𝛮𝛮/𝛢𝛢2  
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Θέμα Δ 

Ακλόνητη διπλή τροχαλία που μπορεί να 
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από 
οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο 
της, αποτελείται από δύο ομοαξονικούς 
δίσκους ακτίνας 𝑅𝑅 και 2𝑅𝑅, όπως φαίνεται στο 
σχήμα. Στον εξωτερικό δίσκο ακτίνας 2𝑅𝑅 είναι 
τυλιγμένο αβαρές και μη εκτατό νήμα (1) στο 
άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σώμα 𝛴𝛴1 
μάζας 𝑚𝑚1 = 1𝑘𝑘𝑔𝑔 και ισορροπεί ακίνητο, με το 
νήμα (1) να είναι κατακόρυφο. Το 𝛴𝛴1 επίσης 
είναι στερεωμένο ακλόνητα σε κατακόρυφο 
ιδανικό ελατήριο σταθεράς 𝑘𝑘 = 100 𝑁𝑁/𝑚𝑚, το 
οποίο είναι παραμόρφωμένο κατά 𝑑𝑑. Στον εσωτερικό δίσκο ακτίνας 𝑅𝑅 της τροχαλίας είναι 
τυλιγμένο ένα δεύτερο επίσης αβαρές και μη εκτατό νήμα (2) το άλλο άκρο του οποίου έχει 
τυλιχθεί στην περιφέρεια κυκλικού ομογενούς κυλίνδρου, μάζας 𝑀𝑀 = 32𝑘𝑘𝑔𝑔 και ακτίνας 𝑅𝑅 = 0,2𝑚𝑚. 
Ο κύλινδρος ισορροπεί ακίνητος σε τραχύ πλάγιο επίπεδο γωνίας κλίσης 𝜑𝜑 = 30° �𝜂𝜂𝜂𝜂30 =
1
2

,𝜎𝜎𝜐𝜐𝜎𝜎30 = √3
2
�. To νήμα (2) είναι παράλληλο στο πλάγιο επίπεδο.  

Το σημείο επαφής Γ του κυλίνδρου με το πλάγιο επίπεδο απέχει απόσταση ίση με 15𝑚𝑚 από το 
σημείο Δ, στο οποίο σταματά το τραχύ κεκλιμένο επιπέδο και ξεκινά το λείο, μέχρι τη βάση Ζ του 
πλάγιου επιπέδου. Η απόσταση (ΔΖ) είναι ίση με 30𝑚𝑚.  
Δ1. Να υπολογίσετε την τάση που ασκεί το νήμα (2) στον κύλινδρο και την παραμόρφωση 𝑑𝑑 του 
ελατηρίου 
          (5 Μονάδες) 

Κάποια χρονική στιγμή που τη θεωρούμε ως 𝑡𝑡0 = 0 κόβουμε και τα δύο νήματα. Το σώμα 𝛴𝛴1 ξεκινά 
να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς 𝐷𝐷 = 𝑘𝑘 και ο δίσκος να κυλίεται 
χωρίας να ολισθαίνει. 

Δ2. Να γράψετε την χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος 𝛴𝛴1 από τη θέση ισορροπίας 
του, θεωρώντας θετική τη φορά προς τα πάνω. 
          (5 Μονάδες) 

Δ3. Να υπολογίσετε την παραμόρφωση του ελατηρίου τη χρονική στιγμή που η κινητική ενέργεια 
του σώματος 𝛴𝛴1 είναι τριπλάσια της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσής του, για δεύτερη φορά 
          (5 Μονάδες) 

Δ4. Να υπολογίσετε την χρονική στιγμή που ο κύλινδρος φτάνει στο σημείο Δ και να βρείτε το 
μέτρο της στροφορμής του ως προς τον άξονας περιστροφής του την ίδια χρονική στιγμή 
          (5 Μονάδες) 
Δ5. Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής του δίσκου τη στιγμή που φτάνει στη 
βάση του πλάγιου επιπέδου καθώς επίσης και την κινητική του ενέργεια στο σημείο αυτό 
          (5 Μονάδες) 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 𝑔𝑔 = 10 𝑚𝑚/𝑠𝑠2 και η ροπή αδράνειας κυλίνδρου ως προς άξονα 
που διέρχεται από το κέντρο μάζας του και είναι είναι κάθετος στις δύο βάσεις τους 𝛪𝛪𝑐𝑐𝛥𝛥 = 1

2
𝛭𝛭𝑅𝑅2. 
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