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ΘΕΜΑ Α 
Να γράψετε τον αριθμό κάθε μιας από παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί 
στη σωστή απάντηση. 
 
Α.1. Το τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο ΑΓΔΖ ηρεμεί με το 
επίπεδό του κατακόρυφο, δεμένο στο άκρο ενός 
κατακόρυφου ελατηρίου, ενώ το μισό, βρίσκεται μέσα σε 
ένα οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, με 
δυναμικές γραμμές κάθετες στο επίπεδο του πλαισίου. Αν 
κλείσουμε το διακόπτη δ, με αποτέλεσμα το πλαίσιο να 
διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, τότε: 
α. Η πλευρά ΓΔ είναι η μόνη πλευρά του πλαισίου, η οποία 
θα δεχθεί δύναμη από το μαγνητικό πεδίο, αμέσως μετά το 
κλείσιμο του διακόπτη.  
β. Το ελατήριο θα επιμηκυνθεί.  
γ. Το μήκος του ελατηρίου θα μειωθεί.  
δ. Το μήκος του ελατηρίου θα παραμείνει σταθερό. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
Α.2. Στα παρακάτω σχήματα ο μαγνήτης πλησιάζει το πηνίο (σχήμα 1), ο μαγνήτης απομακρύνεται 
από το πηνίο (σχήμα 2), ο μαγνήτης περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα κάθετη στο 
επίπεδο του σχήματος (σχήμα 3) και ο μαγνήτης είναι ακίνητος (σχήμα 4). 
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Tο πηνίο διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα: 
α. στο σχήμα 1    
β. στο σχήμα 2    
γ. στο σχήμα 3    
δ. στο σχήμα 4  

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
Α.3. Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου, το οποίο δημιουργεί ρευματοφόρο σωληνοειδές 
στο εξωτερικό του 
α. είναι ομόκεντροι κύκλοι, σε επίπεδο κάθετο στον άξονά του 
β. ξεκινάνε (πηγάζουν) από το ένα του άκρο κα καταλήγουν στο άλλο 
γ. εξέρχονται από το ένα του άκρο και εισέρχονται στο άλλο 
δ. είναι ευθείες κάθετες στον άξονά του. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
Α.4. Το διπλανό διάγραμμα δίνει την απομάκρυνση σε συνάρτηση με το 
χρόνο για ένα σώμα που εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση. Το διάγραμμα που 
δίνει την ταχύτητα σε συνάρτηση με το χρόνο είναι: 
 
 

                    α.           β.                                        γ.                                     δ.  
ΜΟΝΑΔΕΣ 5   

 
Α.5. Στις ερωτήσεις 1-5 που ακολουθούν να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή ή το γράμμα Λ αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 
Α.5.1. Αν σε έναν απλό ταλαντωτή εκτός από τη δύναμη επαναφοράς ασκείται και δύναμη 
αντίσταση F=-bυ με πάρα πολύ μεγάλη τιμή σταθεράς απόσβεσης τότε η κίνηση είναι απεριοδική. 
 
Α.5.2. Δεν ασκείται δύναμη Laplace σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό, ο οποίος είναι κάθετος 
στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου 
 
Α.5.3. Κατά την ελαστική κρούση μιας σφαίρας Α με μια ακίνητη σφαίρα Β, με μικρότερη μάζα από 
την Α η σφαίρα Α αλλάζει φορά κίνησης μετά την κρούση 
 
Α.5.4. Ο κανόνας του Lenz προσδιορίζει την ένταση του επαγωγικού ρεύματος. 
 
Α.5.5. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση δεμένο στο ελεύθερο άκρο ιδανικού κατακόρυφου 
ελατηρίου. Η δύναμη επαναφοράς είναι ίση με τη δύναμη που δέχεται το σώμα από το ελατήριο. 
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ΘΕΜΑ Β 
 
Β.1. Από το εσωτερικό άκρο Α ημισφαιρίου ακτίνας R 
αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί ένα σώμα Σ1 μάζας m1, 
αμελητέων διαστάσεων. Στο κατώτερο σημείο Γ του                                                                                                              
ημισφαιρίου είναι ακίνητο ένα πανομοιότυπο σώμα Σ2                                    
ίσης μάζας και αμελητέων διαστάσεων. Οι τριβές θεωρούνται 
αμελητέες. 
 Αν η κρούση είναι κεντρική και ελαστική η μάζα m2  μετά 
την κρούση ανέρχεται σε ύψος h1, ως προς το κατώτερο 
σημείο Γ.  
Αν η κρούση είναι κεντρική και πλαστική το συσσωμάτωμα  μετά την κρούση ανέρχεται σε ύψος h2, 
ως προς το κατώτερο σημείο Γ.  
Ο λόγος h1/h2 είναι ίσος με: 
 
α. 1   β. 2    γ. 4    

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
 
Β.2. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η γραφική 
παράσταση της έντασης του εναλλασσόμενου 
ρεύματος που διαρρέει έναν αντιστάτη σε 
συνάρτηση με το χρόνο. Η τιμή της αντίστασης του 
αντιστάτη είναι R=10Ω. 
Η εξίσωση της τάσης που επικρατεί στα άκρα του 
αντιστάτη σε συνάρτηση με το χρόνο είναι: 
 
α. 40ημ25πt (S.I.) 
β. 4ημ25πt (S.I.) 
γ. 40ημ40πt (S.I.) 

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6  
 
Β.3. Στο πάνω άκρο δύο όμοιων ιδανικών κατακόρυφων  
ελατηρίων τοποθετούμε δίσκους μάζας Μ και 2Μ 
αντίστοιχα. Αρχικά τα συστήματα ισορροπούν ακίνητα.                                                                                        
Πάνω στους δίσκους τοποθετούμε με μηδενική ταχύτητα                                                                   
σώματα μάζας 2Μ και Μ αντίστοιχα, οπότε τα συστήματα  
αρχίζουν να εκτελούν αμείωτες ταλαντώσεις. 
Αν οι ενέργειες των ταλαντώσεων των συστημάτων είναι  
Ε1 και Ε2 αντίστοιχα τότε ο λόγος Ε1/Ε2  είναι ίσος με: 
 
α. 1      β. 4      γ. 2  

 
ΜΟΝΑΔΕΣ 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 7 
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ΘΕΜΑ Γ  
 
Δύο κατακόρυφοι αγώγιμοι αγωγοί Αχ και Γψ, μεγάλου μήκους 
απέχουν μεταξύ τους σταθερή απόσταση L=1m και έχουν 
αμελητέα αντίσταση. Τα πάνω άκρα Α και Γ, των αγωγών είναι 
συνδεδεμένα με αντιστάτη αντίστασης R1=0,8Ω. Ο αγωγός ΚΛ, 
μήκους L=1m, μάζας m=0,8kg και αντίστασης R2=0,2Ω, έχει τα 
άκρα του Κ και Λ, συνεχώς σε επαφή με τους δύο κατακόρυφους 
αγωγούς Αχ και Γψ και κινείται προς τα πάνω με σταθερή 
ταχύτητα υ=4m/s, χωρίς τριβές δεχόμενος σταθερή εξωτερική 
δύναμη F, όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Η όλη διάταξη 
είναι σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης B=1T. 
 
Γ.1. Να υπολογίσετε: 
 
α. την ΗΕΔ από επαγωγή στα άκρα του ΚΛ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
β. την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
Γ.2. Κάποια στιγμή η εξωτερική δύναμη μηδενίζεται. Κατά τη χρονική στιγμή που η δύναμη από το 
μαγνητικό πεδίο στον ΚΛ, είναι ίση με: FL=mg/4 και ενώ ο αγωγός εξακολουθεί να κινείται προς τα 
πάνω, να υπολογίσετε: 
 
α. την ένταση του ρεύματος στην αντίσταση R1  

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
β. το μέτρο της επιτάχυνσης του αγωγού ΚΛ,  

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
γ. το ρυθμό μετατροπής ενέργειας σε θερμική ενέργεια στους αντιστάτες του κυκλώματος. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
Γ.3. Να υπολογίσετε τη σταθερή ταχύτητα που αποκτά τελικά ο αγωγός ΚΛ, κατά την κάθοδό του. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας: g=10m/s2. 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Σώμα μάζας m1=1kg ισορροπεί ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, προσδεμένο στο ελεύθερο 
άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=400N/, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο ακλόνητα σε 
κατακόρυφο τοίχο. Το ελατήριο είναι στο φυσικό του μήκος. Τη στιγμή t=0 ασκούμε σταθερή 
οριζόντια δύναμη μέτρου F=20N και θέτουμε το σώμα σε κίνηση. 
 
Δ.1. Να δείξετε ότι το σώμα θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση (ΜΟΝΑΔΕΣ 4) και να 
υπολογίσετε την περίοδό της (ΜΟΝΑΔΕΣ 2). 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6 
Δ.2. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης από τη θέση ισορροπίας σε συνάρτηση με το 
χρόνο θεωρώντας ως θετική φορά τη φορά της δύναμης F


. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5    
Δ.3. Να βρείτε τη συνάρτηση που περιγράφει την αλγεβρική τιμή της δύναμης του ελατηρίου , .FΕΛ


, 

σε σχέση με την απομάκρυνση χ (ΜΟΝΑΔΕΣ 4) και να την παραστήσετε γραφικά σε αριθμημένους 
άξονες (ΜΟΝΑΔΕΣ 3). 
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ΜΟΝΑΔΕΣ 7 
Δ.4. Ακινητοποιούμε το σύστημα και καταργούμε τη δύναμη F


. Στη συνέχεια τοποθετούμε 

μπροστά από το σώμα Σ1 ένα δεύτερο σώμα Σ2 άγνωστης μάζας, έτσι ώστε τα δύο σώματα να είναι 
σε επαφή. Εκτρέπουμε το σύστημα συσπειρώνοντας το ελατήριο και το αφήνουμε ελεύθερο να 

κινηθεί. Μετά από χρόνο 5
20

t sπ
∆ =   τα σώματα χάνουν τη μεταξύ τους επαφή. Να υπολογίσετε τη 

μάζα του δεύτερου σώματος. 
ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

 
 
 
 


