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ΘΕΜΑ Α 
Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα της σωστής 
απάντησης. 
 
Α.1. Πλησιάζοντας το μαγνήτη στο ανοιχτό δακτυλίδι του σχήματος: 
α.  δεν θα περάσει ρεύμα από το δακτυλίδι γιατί δεν εμφανίζεται 
ΗΕΔ από επαγωγή σε αυτό. 
β. θα περάσει ρεύμα του οποίου η φορά καθορίζεται από την κανόνα 
δεξιού χεριού 
γ, εμφανίζεται ΗΕΔ όχι  όμως μεταβολή της ροής 
δ. δεν θα περάσει ρεύμα διότι το κύκλωμα είναι ανοικτό. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
Α.2. Στις φθίνουσες ταλαντώσεις στις οποίες η αντιτιθέμενη δύναμη είναι κατά μέτρο 
ανάλογη της ταχύτητας, διαπιστώνουμε ότι: 
α. η περίοδος, για ορισμένη τιμή της σταθεράς b, διατηρείται σταθερή.  
β. σε ακραίες περιπτώσεις, στις οποίες η σταθερά απόσβεσης παίρνει πολύ μικρές τιμές, η 
κίνηση γίνεται απεριοδική. 
γ. ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση μειώνεται 
εκθετικά σε σχέση με το χρόνο. 
δ. ο ρυθμός με τον οποίο μειώνεται το πλάτος της ταλάντωσης είναι ανεξάρτητος από την 
τιμή της σταθεράς απόσβεσης. 
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Α.3. Δύο σώματα με αντίθετες ορμές συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά. Το 
συσσωμάτωμα που προκύπτει: 
α. θα κινηθεί προς την κατεύθυνση κίνησης του σώματος με τη μεγαλύτερη μάζα 
β. θα παραμείνει ακίνητο 
γ. θα κινηθεί προς την κατεύθυνση κίνησης του σώματος με τη μεγαλύτερη ταχύτητα 
δ. θα έχει μεγαλύτερη ορμή από τα σώματα που συγκρούονται. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
Α.4. Στα άκρα ενός αντιστάτη R εφαρμόζουμε εναλλασσόμενη τάση της μορφής υ=V0ημωt. 
Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη: 
α. έχει διπλάσια συχνότητα από τη συχνότητα της τάσης  
β. έχει την ίδια φάση με την τάση 
γ. δίνεται από την εξίσωση i=Iημ(ωt+π/2) 
δ. έχει ενεργό τιμή ίση με Ι/2. 
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Α.5.  Στην επόμενη ερώτηση 5 να γράψετε το γράμμα της πρότασης και δίπλα την λέξη 
ΣΩΣΤΟ για κάθε σωστή πρόταση ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ για κάθε λανθασμένη πρόταση: 
 
Α.5.1. Στην περιστροφική κίνηση ενός στερεού σώματος όλα τα σημεία του έχουν κάθε 
στιγμή την ίδια ταχύτητα. 
 
Α.5.2. Σε ένα σύστημα εξαναγκασμένων ταλαντώσεων, η ενέργεια που απορροφά το 
σύστημα από το διεγέρτη εξαρτάται από τη συχνότητα του διεγέρτη. 
 
Α.5.3. Καθώς το νερό πέφτει από μια βρύση η παροχή είναι σταθερή, οπότε η φλέβα 
λεπταίνει 
 
Α.5.4. Δεν ασκείται δύναμη Laplace σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό ο οποίος 
διαρρέεται από ρεύμα μικρής έντασης. 
 
Α.5.5. Ένας ευθύγραμμος αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι. Το μέτρο της έντασης 
του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ο αγωγός σε ένα σημείο είναι αντιστρόφως 
ανάλογο του Ι. 
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ΘΕΜΑ Β 
 
Β.1. Δύο παράλληλοι και ευθύγραμμοι 
αγωγοί Α και Γ, μεγάλου μήκους, απέχουν 
μεταξύ τους απόσταση d. Η ένταση του 
ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό Γ είναι 
τετραπλάσια της έντασης του ρεύματος που 
διαρρέει τον αγωγό Α. Η απόσταση, από 
τον αγωγό Α, ενός σημείου στο οποίο η 
ένταση του μαγνητικού πεδίου είναι μηδέν, 
όταν τα ρεύματα είναι αντίρροπα, είναι: 
 
α. d/3 αριστερά του Α  β. d/3 δεξιά του Α   γ. d/5 δεξιά του Α 

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή  σας. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

 
Β.2. Αγωγός ΚΛ είναι συνεχώς κάθετος σε δύο μονωτικούς στύλους, πάνω στους οποίους 
μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές. Ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι. Η όλη 
διάταξη βρίσκεται σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο. Αφήνουμε τον αγωγό ελεύθερο 
να κινηθεί και παρατηρούμε πως όταν ή ένταση του μαγνητικού πεδίου έχει μέτρο Β1 ο 
αγωγός κινείται προς τα πάνω με επιτάχυνση μέτρου α = g/5, ενώ όταν η ένταση του 
μαγνητικού πεδίου είναι Β2 ο αγωγός κινείται προς τα κάτω με επιτάχυνση μέτρου α = g/5. 
Ο λόγος Β1/Β2 είναι ίσος με: 
 
α. 3/2     β. 2/3     γ. 1 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή  σας. 
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Β.3. Γύρω από ένα μικρό ομογενή κύλινδρο έχουμε τυλίξει ένα μακρύ 
νήμα. Δένουμε το άκρο Α του νήματος στο δάκτυλό μας, το οποίο 
κινούμε κατακόρυφα, έχοντας αφήσει ελεύθερο τον κύλινδρο. Έτσι 
επιτυγχάνουμε ο κύλινδρος να κινείται κατακόρυφα, με τον άξονά του 
Ο οριζόντιο. Κάποια στιγμή ο άξονας κινείται προς τα κάτω με 
ταχύτητα υο, ενώ το σημείο Β, στο άκρο μιας οριζόντιας διαμέτρου, 
έχει κατακόρυφη ταχύτητα υΒ =3υο. Τη στιγμή αυτή το άκρο Α του 
νήματος:  
α. κινείται προς τα κάτω με ταχύτητα μέτρου υΑ = υο. 
β. παραμένει ακίνητο.  
γ. κινείται προς τα πάνω με ταχύτητα μέτρου υΑ = υο. 
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Να αιτιολογήσετε την απάντησή  σας. 
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ΘΕΜΑ Γ   
 
Κυλινδρικό δοχείο με εμβαδό βάσης Α1=1m2 περιέχει ιδανικό 
υγρό έως ύψος H=1m. Ένα έμβολο Ε μάζας m=1000kg 
φράσει αεροστεγώς το υγρό. Το έμβολο μπορεί να κινείται 
χωρίς τριβές. Από τον πυθμένα του πλευρικού τοιχώματος 
του δοχείου εξέρχεται πολύ λεπτός σταθερής διατομής 
σωλήνας με εμβαδό διατομής Α2= 5 cm2 και ύψους h=2m, 
όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο σωλήνας είναι κλειστός στο 
κάτω άκρο του Σ με μια τάπα. Δίνονται patm=105N/m2 και  
g=10m/s2. 
 
Γ.1. Αν η πίεση του υγρού ακριβώς μέσα από την τάπα είναι 
1,4.105 N/m2 να υπολογίσετε την πυκνότητα του υγρού.  

(Μονάδες 5) 
 
Ανοίγουμε την τάπα. 
 
Γ.2. Να υπολογίσετε την παροχή στην έξοδο του σωλήνα 
θεωρώντας ότι το έμβολο παραμένει ακίνητο..  

(Μονάδες 5) 
 
Γ.3.i. Να γράψετε τη σχέση που συνδέει την πίεση στο 
κατακόρυφο σωληνάκι σε συνάρτηση με το ύψος y. Να 
θεωρήσετε y=0 σε οριζόντιο επίπεδο το οποίο διέρχεται από 
την τάπα στο σημείο Σ (όπως φαίνεται στο σχήμα)  

(Μονάδες 5)  
 
Γ.3.ii. Να σχεδιάσετε την παραπάνω σχέση σε βαθμολογημένους άξονες  

(Μονάδες 3) 
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Γ.4. Το υγρό αμέσως μετά την έξοδό του από το σωληνάκι προσπίπτει 
κάθετα σε μια κατακόρυφη ομογενή ράβδο ΑΒ, στο άκρο της Α. Η ράβδος 
μπορεί να περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο 
μάζας της (Ο), όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα.  
Πόση δύναμη (μέτρο και κατεύθυνση) πρέπει να ασκήσουμε στο άλλο άκρο Β 
της ράβδου ώστε να ισορροπεί κατακόρυφη.  
Να θεωρήσετε ότι κάθε στοιχειώδης μάζα νερού μετά την κρούση της με τη 
ράβδο αποκτά στιγμιαία μηδενική ταχύτητα. 

(Μονάδες 7) 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Ομογενής σανίδα ΑΓ με μήκος 2L m=  
και βάρος 1 60w N=  ισορροπεί 
οριζόντια. Τα άκρα Α και Γ της σανίδας 
συνδέονται με τα ακλόνητα σημεία Δ 
και Ζ, με δύο κατακόρυφα νήματα ΑΔ 
και ΓΖ, όπως φαίνεται στο σχήμα.  
Πάνω στη σανίδα και σε απόσταση 
l0=0,5m από το μέσο της βρίσκεται 
σώμα βάρους 2 20w N= , το οποίο είναι 
στερεωμένο στο ένα άκρο οριζόντιου 
αβαρούς ελατηρίου σταθεράς 800 Nk m= . Το άλλο άκρο του ελατηρίου στηρίζεται 
ακλόνητα σε αβαρές κατακόρυφο στέλεχος που βρίσκεται στο σημείο Κ της σανίδας. 
Αρχικά το σώμα είναι ακίνητο και το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος 0 0,5l m= . 
Δ.1. Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που ασκούνται στη σανίδα από τα δύο 
νήματα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
Εκτρέπουμε το σώμα από τη θέση ισορροπίας του κατά μήκος της σανίδας, επιμηκύνοντας 
το ελατήριο κατά 0,2m , και το αφήνουμε ελεύθερο να εκτελέσει ταλάντωση, με θετική φορά 
προς τα δεξιά. 
Δ.2. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος από τη θέση ισορροπίας 
του, σε συνάρτηση με το χρόνο, θεωρώντας ως αρχή μέτρησης του χρόνου, t=0, τη στιγμή 
που αφήσαμε το σώμα ελεύθερο να κινηθεί.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
Δ.3. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ, τη χρονική στιγμή που το 
μέτρο της δύναμης που ασκείται στη σανίδα από το νήμα στο άκρο Γ είναι 2 46T N′ = . 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
Δ.4. Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της δύναμης που ασκείται στη σανίδα από το νήμα 
στο άκρο της Α, σε συνάρτηση με το χρόνο αφού πρώτα βρείτε την αντίστοιχη συνάρτηση. 
Δίνεται: 210mg s= . 
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Δ.5. Αν η τάση θραύσης του νήματος στο άκρο Γ της ράβδου είναι 48Ν να υπολογίσετε το 
μέγιστο πλάτος της ταλάντωσης που μπορεί να εκτελέσει το σώμα χωρίς να σπάσει το 
νήμα αυτό. 
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