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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. Κατακόρυφος ευθύγραμμος αγωγός πολύ μεγάλου μήκους 
διαρρέεται από ρεύμα έντασης 𝛪𝛪 και στην οριζόντια ευθεία που τον 
τέμνει υπάρχουν δυο σημεία Γ και Δ, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι 
εντάσεις του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ο αγωγός στα 
σημεία αυτά φαίνονται σωστά στο σχήμα 
α) α  β) β   

γ) γ  δ) δ 
          (5 Μονάδες) 

Α2.  Σωληνοειδές με πυκνότητα σπειρών 𝑛𝑛 διαρρέεται από ρεύμα έντασης 𝛪𝛪1 
και περικλείεται από κυκλικό αγωγό ακτίνας 𝛼𝛼, ο οποίος διαρρέεται από 
ρεύμα έντασης 𝛪𝛪2. Τα επίπεδα του κυκλικού αγωγού και των σπειρών του 
σωληνοειδούς είναι παράλληλα. Αν στο κέντρο κυκλικού αγωγού, το οποίο 
βρίσκεται πάνω στον άξονα του σωληνοειδούς, η συνισταμένη ένταση του 
μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν οι δύο αγωγοί μαζί είναι ίση με μηδέν, 
τότε για τις εντάσεις των ρευμάτων ισχύει 
α) 𝛪𝛪2 = 2𝛼𝛼𝑛𝑛𝐼𝐼1  β) 𝛪𝛪2 = 4𝛼𝛼𝑛𝑛𝐼𝐼1   
γ) 𝛪𝛪2 = 𝛼𝛼𝑛𝑛𝐼𝐼1  δ) 𝛪𝛪2 = 𝛼𝛼𝑛𝑛𝐼𝐼1
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          (5 Μονάδες) 

Α3. Δύο σώματα κινούνται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο με ορμές 𝑃𝑃�⃗1 και 𝑃𝑃�⃗2 και συγκρούονται 
πλαστικά. Το συσσωμάτωμα που σχηματίζεται έχει ορμή 𝑃𝑃�⃗𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 = −𝑃𝑃�⃗2. Η κρούση των σωμάτων είναι 
α) πλάγια  β) έκκεντρη   
γ) κεντρική   δ) δε μπορούμε να γνωρίζουμε 
          (5 Μονάδες) 

Α4. Το πλάτος μιας φθίνουσας ταλάντωσης μεταβάλλεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση 𝛢𝛢 =
𝛢𝛢0𝑒𝑒−𝛬𝛬𝛬𝛬 και μετά από 20 πλήρεις ταλαντώσεις το πλάτος είναι ίσο με το μισό του αρχικού. Μετά από 
40 ακόμα πλήρεις ταλαντώσεις, το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται ίσο με: 
α) 𝛢𝛢0

8
  β) 𝛢𝛢0

4
  γ) 𝛢𝛢0

32
  δ) 𝛢𝛢0

16
 

          (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) Η μαγνητική διαπερατότητα μας δείχνει πόσες φορές αυξήθηκε η ένταση του μαγνητικού πεδίου 
λόγω της παρουσίας σιδηρομαγνητικού υλικού 
β) Η συνισταμένη δύναμη Laplace που ασκείται σε ένα αγώγιμο τετράγωνο ρευματοφόρο πλαίσιο 
που βρίσκεται εξολοκλήρου μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίου, με τις  μαγνητικές γραμμές 
κάθετες στο επίπεδο του πλαισίου, ισούται με μηδέν 
γ) Για ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση η χρονική εξίσωση της κινητικής ενέργειας 
μπορεί να γραφεί και ως 𝛫𝛫 = 𝛫𝛫𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝜑𝜑0) 
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δ) Η ιδιοσυχνότητα ενός συστήματος που εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση είναι ανεξάρτητη από 
τη συχνότητα του διεγέρτη 
ε) Η ροπή δύναμης που ασκείται σε ένα στερεό δεν εξαρτάται από τον άξονα περιστροφής 
          (5 Μονάδες) 
 
Β Θέμα 

Β1. Η μαγνητική ροή 
που διέρχεται από ένα 
τετράγωνο πλαίσιο 
μίας σπείρας 
μεταβάλλεται με τον 
χρόνο, όπως φαίνεται 
στο διπλανό διάγραμμα.  
Το διάγραμμα της ηλεκτρεγερτικής δύναμης που επάγεται στο πλαίσιο σε συνάρτηση με τον χρόνο 
αναπαρίσταται σωστά στο διάγραμμα 
α) 𝛪𝛪  β) 𝛪𝛪𝛪𝛪  γ) 𝛪𝛪𝛪𝛪𝛪𝛪 
Να επιλέξετε το σωστό διάγραμμα και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 
          (8 Μονάδες) 

Β2. Σώμα μάζας 𝑚𝑚1 κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με ορμή 𝑝𝑝1και συγκρούεται κεντρικά και 
ελαστικά με σώμα μάζας 𝑚𝑚2 το οποίο έχει ορμή 𝑝𝑝2. Τα σώματα πριν την κρούση έχουν αντίθετες 
ορμές και μετά την κρούση έχουν ορμές 𝑝𝑝1′  και 𝑝𝑝2′ .  Για της ορμές των σωμάτων μετά την κρούση 
ισχύει, 
α) 𝑝𝑝1′ = −𝑝𝑝1 και 𝑝𝑝2′ = −�⃗�𝑝2 β) 𝑝𝑝1′ = 𝑝𝑝1 και 𝑝𝑝2′ = 𝑝𝑝2  γ) 𝑝𝑝1′ = 0�⃗  και 𝑝𝑝2′ = 0�⃗  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή της 
          (9 Μονάδες) 

Β3. Το στερεό του διπλανού σχήματος αποτελείται από δύο ομοαξονικούς 
κυλίνδρους με ακτίνες 𝑟𝑟 και 𝑅𝑅 = 2𝑟𝑟 και έχει συνολική μάζα 𝛭𝛭. Στην 
περιφέρεια του μικρού κυλίνδρου έχουμε τυλίξει αβαρές νήμα και στο άκρο Α 
του οποίου ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη �⃗�𝐹. Το στερεό κυλίεται χωρίς 
να ολισθαίνει με τον άξονα περιστροφής του να μετατοπίζεται παράλληλα στον εαυτό του. Αν 
γνωρίζετε ότι η ροπή αδράνειας του στερεού ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι 𝛪𝛪 = 𝑀𝑀𝑅𝑅2 
και ότι 𝐹𝐹 = 𝑀𝑀𝑀𝑀, τότε η επιτάχυνση του σημείου Α είναι ίση με: 
α) 𝑎𝑎𝐴𝐴 = 𝑔𝑔

2
  β) 𝛼𝛼𝛢𝛢 = 𝑔𝑔

4
  γ) 𝛼𝛼𝛢𝛢 = 𝑔𝑔

8
 

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

Θέμα Γ 

Σώμα μάζας 𝑚𝑚 = 2𝑘𝑘𝑀𝑀 είναι δεμένο στη μία άκρη κατακόρυφου ιδανικού 
ελατηρίου σταθεράς 𝑘𝑘, η άλλη άκρη του οποίου είναι στερεωμένη ακλόνητα 
στο έδαφος και ισορροπεί ακίνητο. Το ελατήριο είναι συσπειρωμένο κατά 
𝛥𝛥𝑙𝑙 = 0,1𝑚𝑚. Μια χρονική στιγμή που τη θεωρούμε ως 𝑡𝑡0 = 0 ασκείται στο 
σώμα σταθερή κατακόρυφη δύναμη �⃗�𝐹 μέτρου 20𝛮𝛮 με φορά προς τα πάνω, 
όπως φαίνεται στο σχήμα.  
Γ1. Να αποδείξετε ότι το σώμα θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση με 
σταθερά επαναφοράς 𝐷𝐷 = 𝑘𝑘 
          (3 Μονάδες) 
Γ2. Να υπολογίσετε την ενέργεια της ταλάντωσης και την χρονική διάρκεια ανάμεσα σε δύο 
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διαδοχικούς μηδενισμούς της επιτάχυνσης του σώματος 
          (6 Μονάδες) 
Γ3. Να γράψετε την χρονική εξίσωση της δύναμης που δέχεται το σώμα από το ελατήριο, 
θεωρώντας θετική τη φορά προς τα πάνω. 
          (5 Μονάδες) 

Κάποια χρονική στιγμή που το σώμα διέρχεται από τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου, 
καταργούμε τη δύναμη �⃗�𝐹, χωρίς να μεταβληθεί η ταχύτητα του σώματος, εξαιτίας της κατάργησής 
της.  
Γ4. Να υπολογίσετε το πλάτος της νέας ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σώμα 
          (5 Μονάδες) 
Γ5. Να βρείτε τις πιθανές τιμές της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου, τις χρονικές στιγμές που η 
κινητική ενέργεια του σώματος είναι ίση με τη δυναμική ενέργεια της νέας του ταλάντωσης. 
          (6 Μονάδες) 
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 𝑀𝑀 = 10 𝑚𝑚/𝑠𝑠2. 

 

Θέμα Δ 

Ομογενής και ισοπαχής ράβδος μάζας 𝛭𝛭𝜌𝜌 = 2𝑘𝑘𝑀𝑀 
και μήκους 𝑑𝑑 έχει προσαρμοσμένη στο άκρο της Α 
άρθωση γύρω από την οποία μπορεί να 
περιστρέφεται χωρίς τριβές, ενώ στο άλλο της 
άκρο Γ βρίσκεται ακλόνητο στήριγμα. Μεταξύ της 
ράβδου και του στηρίγματος δεν εμφανίζονται 
τριβές και η δύναμη που ασκεί το στήριγμα είναι 
κατακόρυφη. Πάνω στη ράβδο βρίσκεται δίσκος 
μάζας 𝛭𝛭1 = 4𝑘𝑘𝑀𝑀 και ακτίνας 𝑅𝑅1 = 1𝑚𝑚, με τα κέντρα μάζας του δίσκου και της ράβδου να 
βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο. Στην περιφέρεια του δίσκου έχουμε τυλίξει αβαρές και μη 
εκτατό νήμα το οποίο στη συνέχεια περνάει από το αυλάκι τροχαλίας, μάζας 𝛭𝛭2 = 9𝑘𝑘𝑀𝑀 και ακτίνας 
𝑅𝑅2 = 0,5𝑚𝑚, καταλήγοντας σε σώμα μάζας 𝑚𝑚 = 4𝑘𝑘𝑀𝑀 το οποίο είναι δεμένο στο άκρο του. Η τροχαλία 
μπορεί να περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της, χωρίς 
τριβές.  
Αρχικά το σύστημα όλων των σωμάτων ισορροπεί, με τη βοήθεια οριζόντιου αβαρούς και μη 
εκτατού νήματος, το οποίο είναι δεμένο με το ένα του άκρο στο κέντρο του δίσκου και το άλλο στον 
τοίχο. 

Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της στατικής τριβής που δέχεται ο δίσκος από τη ράβδος καθώς 
επίσης και τη δύναμη που δέχεται η ράβδος από την άρθρωση 
          (6 Μονάδες) 

Μια χρονική στιγμή που τη θεωρούμε ως 𝑡𝑡0 = 0 κόβουμε το νήμα με το οποίο είναι δεμένος ο 
δίσκος, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στη ράβδο, με την 
τροχαλία να περιστρέφεται χωρίς το νήμα να γλιστρά στο αυλάκι της και το σώμα μάζας 𝑚𝑚 να 
κατέρχεται. 

Δ2. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος μάζας 𝑚𝑚 καθώς επίσης και την επιτάχυνση του 
κέντρου μάζας του δίσκου 
          (6 Μονάδες) 

Δ3. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια όλου του συστήματος την χρονική στιγμή 𝑡𝑡1 = 1𝑠𝑠 
          (6 Μονάδες) 
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Δ4. Να βρείτε το ποσοστό από το έργο του βάρους του σώματος μάζας 𝑚𝑚 που μετατρέπεται σε 
κινητική ενέργεια στον δίσκο. 
          (7 Μονάδες) 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 𝑀𝑀 = 10 𝑚𝑚/𝑠𝑠2, η ροπή αδράνειας του δίσκου ώς προς άξονα 
που διέρχεται από το κέντρο του δίνεται από τη σχέση 𝛪𝛪1 = 1

2
𝛭𝛭1𝑅𝑅12, η ροπή αδράνειας της 

τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής δίνεται από τη σχέση 𝛪𝛪2 = 1
2
𝛭𝛭2𝑅𝑅22. Θεωρήστε ότι το 

μήκος της ράβδου είναι τέτοιο ώστε σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του δίσκου βρίσκεται πάνω σε 
αυτή. Τριβές με τον αέρα δεν υπάρχουν. 

 

Σύνταξη επιμέλεια 

Γιάννης Ζάρας, φυσικός 

 


