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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. Δύο ομόκεντροι κυκλικοί αγωγοί διαρρέονται από ρεύματα εντάσεων 𝛪𝛪1 και 
𝛪𝛪2 και η συνισταμένη ένταση του μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν στο 
κέντρο Κ είναι μηδενική. Αν για τις ακτίνες των αγωγών ισχύει 𝛼𝛼2 = 2𝛼𝛼1, τότε 
για την ένταση 𝛪𝛪2 ισχύει 
α) 𝛪𝛪2 = 𝛪𝛪1

2
 και έχει φορά αντίθετη από τη φορά των δεικτών του ρολογιού 

β) 𝛪𝛪2 = 𝛪𝛪1
2

 και έχει φορά ίδια με τη φορά των δεικτών του ρολογιού 
γ) 𝛪𝛪2 = 2𝛪𝛪1 και έχει φορά ίδια με τη φορά των δεικτών του ρολογιού 
δ) 𝛪𝛪2 = 2𝛪𝛪1 και έχει φορά αντίθετη από τη φορά των δεικτών του ρολογιού 
           (5 Μονάδες) 

Α2. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα πηνίο και ένας ραβδόμορφος μαγνήτης 
του οποίου ο άξονας ταυτίζεται με τον άξονα του πηνίου. Η επαγωγική τάση 
που αναπτύσσεται στα άκρα Α και Γ του πηνίου  
α) είναι μεγαλύτερη κατ’ απόλυτη τιμή αν πλησιάζει ο μαγνήτης με σταθερή 
ταχύτητα από την περίπτωση που απομακρύνεται με την ίδια σταθερή 
ταχύτητα 
β) είναι μεγαλύτερη κατ’ απόλυτη τιμή αν ο μαγνήτης πλησιάζει αργά από την περίπτωση που 
πλησιάζει γρήγορα 
γ) είναι μικρότερη κατ’ απόλυτη τιμή αν ο μαγνήτης πλησιάζει με το βόρειο πόλο το σωληνοειδές 
από την περίπτωση να πλησιάζει με την ίδια ταχύτητα αλλά με το νότιο πόλο 
δ) είναι η ίδια κατ’ απόλυτη τιμή είτε το πηνίο πλησιάζει τον ακίνητο μαγνήτη είτε πλησιάζει ο 
μαγνήτης το ακίνητο πηνίο με την ίδια κατά μέτρο ταχύτητα 
           (5 Μονάδες) 

Α3. Ένας ταλαντωτής με ιδιοσυχνότητα 𝑓𝑓0 = 20𝐻𝐻𝐻𝐻 εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. 
Μεταβάλλουμε τη συχνότητα του διεγέρτη από 𝑓𝑓1 = 5𝐻𝐻𝐻𝐻 μέχρι την τιμή 𝑓𝑓2 = 16𝐻𝐻𝐻𝐻. Το πλάτος της 
ταλάντωσης 
α) αυξάνεται συνεχώς      
β) μειώνεται συνεχώς 
γ) αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται  
δ) αρχικά μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται 
           (5 Μονάδες) 

Α4. Η σφαίρα του σχήματος συγκρούεται με το ακλόνητο λείο και 
οριζόντιο δάπεδο πλάγια και ελαστικά. Για την κρούση αυτή ισχύει ότι 
α) η ορμή της σφαίρας παραμένει σταθερή 
β) η ταχύτητα της σφαίρας παραμένει σταθερή 
γ) η δύναμη που δέχεται η σφαίρα από το λείο δάπεδο έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας �⃗�𝜐2 
δ)οι γωνίες 𝜑𝜑1 και 𝜑𝜑2 είναι ίσες 
           (5 Μονάδες) 
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Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με το γράμμα Σ αν είναι σωστή ή με το γράμμα 
Λ αν είναι λανθασμένη. 
α) Η δύναμη Laplace έχει διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο που ορίζουν ο αγωγός και οι δυναμικές 
γραμμές του μαγνητικού πεδίου 
β) Σε μία φθίνουσα μηχανική ταλάντωση η δύναμη αντίστασης έχει τη μορφή 𝐹𝐹𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼𝛼 = – 𝑏𝑏𝜐𝜐. Αρχικά η 
σταθερά απόσβεσης έχει τιμή 𝑏𝑏1. Στη συνέχεια η τιμή της γίνεται 𝑏𝑏2 με 𝑏𝑏2 > 𝑏𝑏1. Τότε το πλάτος της 
ταλάντωσης μειώνεται πιο γρήγορα με το χρόνο και η περίοδός της παρουσιάζει μικρή αύξηση 
γ) Ως περίοδος διακροτήματος ορίζεται η χρονική διάρκεια που το σώμα διέρχεται από τη θέση 
ισορροπίας του δύο φορές 
δ) Σύμφωνα με την εξίσωση συνέχειας όταν το εμβαδό διατομής ενός σωλήνα στον οποίο ρέει ένα 
υγρό μειώνεται, μειώνεται και η παροχή 
ε) Όταν η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται ένα στερεό είναι μηδενική αποκλείεται να 
εκτελεί μεταφορική κίνηση 

           (5 Μονάδες) 
Θέμα Β 

Β1. Μια θερμική συσκευή αντίστασης 𝑅𝑅 = 50𝛺𝛺 συνδέεται με τα άκρα ενός περιστρεφόμενου 
πλαισίου, αμελητέας ωμικής αντίστασης, που βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, με 
αποτέλεσμα στα άκρα της συσκευής να εμφανίζεται εναλλασσόμενη τάση που έχει εξίσωση 𝜐𝜐 =
100𝜂𝜂𝜂𝜂(50𝜋𝜋𝑡𝑡). Η συσκευή υπολειτουργεί. Διπλασιάζουμε την συχνότητα περιστροφής του πλαισίου 
και παρατηρούμε ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά. Τα στοιχεία κανονικής λειτουργίας της 
συσκευής είναι 
α) 400𝑊𝑊, 100√2𝑉𝑉 β) 200𝑊𝑊, 200√2𝑉𝑉 γ) 400𝑊𝑊, 200𝑉𝑉 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 
          (8 Μονάδες) 

Β2. Σε έναν ομογενή δίσκο μάζας 𝛭𝛭 και ακτίνας 𝑅𝑅 είναι τυλιγμένο αβαρές και μη 
εκτατό νήμα. Στο ελεύθερο άκρο του νήματος ασκούμε συνεχώς κατακόρυφη 
δύναμη �⃗�𝐹 σταθερού μέτρου ίσο με 𝛭𝛭𝑔𝑔

3
, όπου 𝑔𝑔 η επιτάχυνση της βαρύτητας. Ο 

δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο και επίσης δεν γλιστράει 
το νήμα που είναι τυλιγμένο στο αυλάκι του. Ο ελάχιστος συντελεστής στατικής τριβής που θα 
πρέπει να εμφανίζει το δάπεδο με τον δίσκο, ώστε αυτός να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει είναι 
α) 𝜂𝜂 = 1

2
  β) 𝜂𝜂 = 1

3
  γ) 1

4
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας  
Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι 𝛪𝛪𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1

2
𝑀𝑀𝑅𝑅2 

          (9 Μονάδες) 

Β3. Στο ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς 𝑘𝑘 είναι στερεωμένο σώμα 
μάζας 𝑚𝑚1 ενώ το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο ακλόνητα στη 
κορυφή λείου πλάγιου επιπέδου κλίσης 𝜑𝜑 �𝜂𝜂𝜂𝜂𝜑𝜑 = 1

2
�. Στο σώμα μάζας 𝑚𝑚1 

είναι δεμένο με αβαρές και μη εκτατό νήμα δεύτερο σώμα μάζας 𝑚𝑚2 = 2𝑚𝑚1 
και το σύστημα των δύο σωμάτων ισορροπεί ακίνητο. Κόβουμε το νήμα που 
ενώνει τα δύο σώματα και το σώμα μάζας 𝑚𝑚1 ξεκινά να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με 
σταθερά επαναφοράς 𝐷𝐷 = 𝑘𝑘. Τη στιγμή που η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου μηδενίζεται για 
πρώτη φορά, η κινητική ενέργεια του σώματος που εκτελεί ταλάντωση είναι ίση με 

α) 𝛫𝛫 = 3
8
𝑐𝑐1
2𝑔𝑔2

𝑘𝑘
   β) 𝛫𝛫 = 3

4
𝑐𝑐1
2𝑔𝑔2

𝑘𝑘
  γ) 𝛫𝛫 = 7

8
𝑐𝑐1
2𝑔𝑔2

𝑘𝑘
 

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

Δύο κατακόρυφοι παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους και 
αμελητέας αντίστασης 𝛢𝛢𝛢𝛢 και 𝛤𝛤𝛢𝛢′ απέχουν μεταξύ τους 
απόσταση 𝑙𝑙 = 1 𝑚𝑚. Αγώγιμη ράβδος ΚΛ μήκους 𝑙𝑙 = 1𝑚𝑚, 
μάζας 𝑚𝑚 και αντίστασης 𝑅𝑅2 = 5 𝛺𝛺 μπορεί να ολισθαίνει 
χωρίς τριβές μένοντας συνεχώς οριζόντια και σε επαφή με 
τους κατακόρυφους αγωγούς.  Στο πάνω μέρος της 
διάταξης και στα άκρα ΑΓ είναι, με τη βοήθεια ενός 
διακόπτη 𝛿𝛿, συνδεδεμένη ηλεκτρική πηγή σταθερής τάσης 
με ΗΕΔ ℰ = 10𝑉𝑉, εσωτερικής αντίστασης 𝑟𝑟 = 2,5𝛺𝛺 και 
ωμικός αντιστάτης αντίστασης 𝑅𝑅1 = 5𝛺𝛺, όπως φαίνεται 
στο διπλανό σχήμα. Ο αγωγός ΚΛ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό 
πεδίο έντασης 𝛣𝛣�⃗ 1 μέτρου 2𝛵𝛵, οι δυναμικές γραμμές του οποίου είναι κάθετες 
στον αγωγό, αλλά η φορά τους δεν έχει σχεδιαστεί. Όταν ο διακόπτης είναι 
κλειστός, όπως φαίνεται στο σχήμα, ο αγωγός ΚΛ, ισορροπεί ακίνητος. 
Γ1. Να αποδείξετε ότι η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος είναι 𝑅𝑅𝜊𝜊𝜊𝜊 =
5𝛺𝛺, ότι η μάζα της ράβδου είναι 𝑚𝑚 = 0,2𝑘𝑘𝑔𝑔 και να σχεδιάσετε τη φορά των 
δυναμικών γραμμών του μαγνητικού πεδίου 𝛣𝛣�⃗ 1 
           (4 Μονάδες) 

Κάποια χρονική στιγμή ανοίγουμε τον διακόπτη. 
Γ2. Να εξηγήσετε το είδος της κίνησης που θα εκτελέσει η ράβδος ΚΛ και να υπολογίσετε την 
οριακή ταχύτητά της 
           (6 Μονάδες) 
Δ3. Τη χρονική στιγμή που η ράβδος κινείται με ταχύτητα 𝜐𝜐 = 𝜐𝜐𝜊𝜊𝜊𝜊

5
, να υπολογίσετε τον ρυθμό 

μεταβολής της ορμής της ράβδου 
           (5 Μονάδες) 
Δ4. Η ράβδος ΚΛ αποκτά την οριακή της ταχύτητα όταν έχει κατέλθει κατά ℎ. Αν γνωρίζετε ότι η 
θερμότητα που εκλύθηκε από τους αντιστάτες λόγω φαινομένου Joule είναι 𝑄𝑄 = 2,5𝐽𝐽, να 
υπολογίσετε το ℎ 
           (5 Μονάδες) 

Κάποια στιγμή και ενώ η ράβδος κινείται με την οριακή της ταχύτητα εισέρχεται σε δεύτερο 
ομογενές μαγνητικό πεδίο 𝛣𝛣�⃗ 2 του οποίου επίσης οι δυναμικές γραμμές είναι κάθετες στη ράβδο και 
η φορά τους δεν έχει σχεδιαστεί. 
Δ5. Να εξηγήσετε το είδος της κίνησης που θα εκτελέσει ο αγωγός, αν 
𝑖𝑖) ισχύει 𝛣𝛣�⃗ 2 = −𝐵𝐵�⃗ 1  𝑖𝑖𝑖𝑖) ισχύει 𝛣𝛣�⃗ 2 = −2𝐵𝐵�⃗ 1  
Να υπολογίσετε τη νέα οριακή ταχύτητα του αγωγού για την περίπτωση (𝑖𝑖𝑖𝑖) 
           (5 Μονάδες) 
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Θέμα Δ 

Η ομογενής και ισοπαχής ράβδος του σχήματος έχει μάζα 
𝛭𝛭1 = 3𝑘𝑘𝑔𝑔 και μήκος 𝑙𝑙 = 2𝑚𝑚, μπορεί να περιστρέφεται 
χωρίς τριβές γύρω ακλόνητο άξονα ως προς το ένα της 
άκρο (𝛢𝛢). Η ράβδος ισορροπεί ακίνητη με τη βοήθεια 
οριζόντιου αβαρούς και μη εκτατού νήματος, το άλλο 
άκρο του οποίου είναι δεμένο ακλόνητα σε τοίχο και 
σχηματίζει γωνία 𝜑𝜑 (𝜂𝜂𝜂𝜂𝜑𝜑 = 0,6,𝜎𝜎𝜐𝜐𝜎𝜎𝜑𝜑 = 0,8), όπως 
φαίνεται στο σχήμα. Στο ίδιο άκρο με διαφορετικό αβαρές 
και μη εκτατό νήμα είναι στερεωμένη τροχαλία μάζας 
𝛭𝛭2 = 2𝑘𝑘𝑔𝑔 και ακτίνας 𝑅𝑅 = 0,5𝑚𝑚, ενώ στην περιφέρειά της 
με νήμα υπάρχουν οι μάζες 𝑚𝑚1 = 3𝑘𝑘𝑔𝑔,𝑚𝑚2 = 1𝑘𝑘𝑔𝑔 και 𝑚𝑚3.  
Δ1. Αν γνωρίζετε ότι και το σύστημα τροχαλία – μάζες 
ισορροπεί, να υπολογίσετε την μάζα 𝑚𝑚3 και το μέτρο της 
τάσης που δέχεται η ράβδος από το οριζόντιο νήμα ΓΔ 
          (6 Μονάδες) 

Κόβουμε το νήμα που συγκρατεί το σώμα μάζας 𝑚𝑚3. 
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της τροχαλίας 
          (4 Μονάδες) 
Δ3. Να βρείτε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του συστήματος τροχαλίας – 
σώματα μάζας 𝑚𝑚1 και 𝑚𝑚2 
          (5 Μονάδες) 

Κόβουμε το νήμα που συγκρατεί την τροχαλία με τη ράβδο και την απομακρύνουμε και στη 
συνέχεια κόβουμε και το νήμα ΓΔ. 
Δ4. Να υπολογίσετε την γωνιακή επιτάχυνση με την οποία ξεκινά να κινείται η ράβδος 
          (5 Μονάδες) 
Δ5. Να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας της ράβδου την χρονική στιγμή που 
διέρχεται από την οριζόντια θέση της 
          (5 Μονάδες) 

Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της 𝐼𝐼𝜌𝜌 = 1
3
𝛭𝛭𝜌𝜌𝑙𝑙2, η ροπή 

αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της 𝛪𝛪𝛼𝛼 = 1
2
𝛭𝛭𝛼𝛼𝑅𝑅2. Το νήμα δεν ολισθαίνει 

στο αυλάκι της τροχαλίας και οι τριβές με τον αέρα είναι αμελητέες. Δίνεται η επιτάχυνση της 
βαρύτητας 𝑔𝑔 = 10𝑚𝑚/𝑠𝑠2. 

 

Σύνταξη επιμέλεια 

Γιάννης Ζάρας, φυσικός 

 


