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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. Το τετράγωνο πλαίσιο του σχήματος διαρρέεται από 
ρεύμα έντασης Ι και είναι ολόκληρο σε ομογενές μαγνητικό 
πεδίο έντασης Β. Οι μαγνητικές γραμμές του πεδίου είναι 
παράλληλες με το επίπεδο του πλαισίου. Τότε για τη 
συνισταμένη των δυνάμεων και το αλγεβρικό άθροισμα των 
ροπών που δέχεται ισχύει:   
 
α. ΣF=0 και Στ=0 
β. ΣF≠0 και Στ=0 
γ. ΣF=0 και Στ≠0 
δ. ΣF≠0 και Στ≠0 

(Μονάδες 5) 
 
Α.2. Ο αγωγός ΚΛ του σχήματος ισορροπεί 
ακίνητος πάνω σε οριζόντιο τραπέζι. Ο αγωγός 
είναι σε επαφή με οριζόντιους λείους αγωγούς Αχ 
και Γψ. Τα άκρα Α και Γ συνδέονται με αντιστάτη 
R. Όλο το σύστημα βρίσκεται σε κατακόρυφο 
ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β. Ο αγωγός 
ΚΛ συνδέεται με το άκρο ιδανικού ελατηρίου, το 
άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητο. Τη t=0 
εκτρέπουμε τον αγωγό συμπιέζοντας το ελατήριο και στη συνέχεια τον αφήνουμε 
ελεύθερο. Η κίνηση που θα εκτελέσει είναι: 
 
α. ευθύγραμμη ομαλή 
β. απλή αρμονική ταλάντωση 
γ. φθίνουσα αρμονική ταλάντωση 
δ. εξαναγκασμένη ταλάντωση. 

 (Μονάδες 5) 
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Α.3. Σ΄ έναν οριζόντιο σωλήνα μεταβλητής διατομής ρέει ιδανικό ρευστό με σταθερή 
παροχή. Όταν σε μια περιοχή του υγρού η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου αυξάνεται 
τότε: 
 
α. η ταχύτητα μειώνεται 
β. η πίεση αυξάνεται 
γ. οι ρευματικές γραμμές πυκνώνουν 
δ. η δυναμική ενέργεια ανά μονάδα όγκου μειώνεται. 

(Μονάδες 5) 
 
Α.4. Ο τροχός του σχήματος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε 
οριζόντιο επίπεδο με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση. Το ανώτερο 
σημείο του τροχού, Β: 
 
α. έχει σταθερή επιτάχυνση διάφορη του μηδενός 
β. έχει επιτάχυνση σταθερού μέτρου 
γ. έχει επιτάχυνση της οποίας το μέτρο αυξάνεται 
δ. έχει μηδενική επιτάχυνση. 

(Μονάδες 5) 
 
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. Σώμα μάζας m είναι δεμένο σε κατακόρυφο ελατήριο και εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση πλάτους Α. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος ταλάντωσης, ο χρόνος μεταξύ δύο 
διαδοχικών διελεύσεων του σώματος από τη θέση ισορροπίας θα διπλασιαστεί. 
 
Α.5.2. Δύο παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί μεγάλου μήκους βρίσκονται σε απόσταση r 
μεταξύ τους και διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα ίδιας έντασης I1 = I2 = I. Το μέτρο της 
έντασης του μαγνητικού πεδίου στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης είναι ίσο με μηδέν. 
 
Α.5.3. Ένας ευθύγραμμος αγωγός απείρου μήκους διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα 
της μορφής i = 2ημ (100πt) (SI). Η φορά των δυναμικών γραμμών του μαγνητικού πεδίου 
που δημιουργεί γύρω του αντιστρέφεται κάθε 0,01 s..  
 
Α.5.4. Ένας δίσκος εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη στροφική κίνηση γύρω από κάθετο 
άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Από την κλίση της ευθείας στο διάγραμμα 
γωνιακής ταχύτητας-χρόνος του δίσκου μπορεί να προσδιοριστεί η γωνιακή επιτάχυνση 
του δίσκου. 
 
Α.5.5. Για τις ρευματικές γραμμές γνωρίζουμε ότι σε κάθε σημείο τους, το διάνυσμα της 
ταχύτητας των μορίων του ρευστού είναι κάθετο σε αυτές. 

(Μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Β 
 
Β.1. Σώμα Σ1 μάζας m αμελητέων διαστάσεων, ισορροπεί στο 
ελεύθερο άκρο ιδανικού κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς 2k, το 
άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα δεμένο στο ταβάνι 
εργαστηρίου.  
Σώμα Σ2 μάζας 2m αμελητέων διαστάσεων, ισορροπεί στο 
ελεύθερο άκρο ιδανικού κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k το 
άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα δεμένο στο πάτωμα του 
ίδιου εργαστηρίου.  
Με τη βοήθεια αβαρούς και μη εκτατού νήματος κρατάμε τα 
σώματα δεμένα μεταξύ τους έτσι ώστε τα ελατήρια να είναι 
επιμηκυμένα κατά ΔL=mg/k το καθένα. Το νήμα και οι άξονες 
των ελατηρίων είναι στην ίδια κατακόρυφη. 
Τη στιγμή t=0 κόβω το νήμα οπότε τα σώματα ξεκινούν να 
εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση χωρίς αρχική ταχύτητα. 
Αν η ενέργεια ταλάντωσης του Σ1 είναι Ε1 και του Σ2 είναι Ε2 τότε: 
 
α. Ε2 = Ε1   β. Ε2 = 18Ε1   γ. Ε2 = 9Ε1  

(Μονάδες 2) 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 6) 
 
Β.2. Ο κατακόρυφος σωλήνας μεταβλητής 
διατομής του σχήματος περιέχει ακίνητο 
υγρό (1)  πυκνότητας ρ1. Τα μανόμετρα στα 
σημεία Κ και Λ, με ΚΛ=d, έχουν ενδείξεις 
που διαφέρουν κατά Δp. 
Αφαιρούμε τα μανόμετρα. Θέτουμε το υγρό 
του σωλήνα σε κατακόρυφη προς τα πάνω 
κίνηση και στα σημεία Κ και Λ τοποθετούμε 
μανόμετρο τύπου U το οποίο περιέχει υγρό 
(2) πυκνότητας ρ2=10ρ1 (το υγρό (2) δεν 
αναμιγνύεται με το υγρό (1)),. Αν η διαφορά 
στάθμης στο σωλήνα U είναι ίση με h=d/2, η 
διαφορά της κινητικής ενέργειας ανά μονάδα 
όγκου του υγρού ανάμεσα  στα σημεία Κ και 
Λ είναι κατ΄ απόλυτη τιμή ίση με: 
 
α. 3,5Δp    β. 4,5Δp    γ. 5,5Δp 

(Μονάδες 2) 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 

(Μονάδες 7) 
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Β.3. Η μεταλλική ισοπαχής και ομογενής ράβδος, 
μάζας m και μήκους L, του σχήματος ισορροπεί 
κατακόρυφη με τη βοήθεια άρθρωσης, από ταβάνι. Η 
ράβδος είναι ολόκληρη μέσα σε οριζόντιο ομογενές 
μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β. (Σχήμα 1) 
Η ράβδος δέχεται από την άρθρωση δύναμη μέτρου 
F.  
Διοχετεύοντας στη ράβδο ρεύμα έντασης I0 η ράβδος 
ισορροπεί σε νέα θέση, σχηματίζοντας γωνία 30ο με 
την κατακόρυφη. (Σχήμα 2)  
Η ράβδος στη νέα θέση δέχεται δύναμη από την 
άρθρωση μέτρου: 
 
α. F    β. 2F    γ. /F 3 2    

(Μονάδες 2) 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 6) 
 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Δύο κατακόρυφοι παράλληλοι αγωγοί μεγάλου μήκους και 
αμελητέας αντίστασης Αx και Γψ απέχουν μεταξύ τους 
απόσταση L=1m. Αγώγιμη ράβδος ΚΛ μήκους L=1m, μάζας 
m=0,5kg και αντίστασης R1=2Ω μπορεί να ολισθαίνει χωρίς 
τριβές μένοντας συνεχώς οριζόντια και σε επαφή με τους 
κατακόρυφους αγωγούς.  
Στο πάνω μέρος της διάταξης είναι συνδεδεμένοι μέσω των 
άκρων Α και Γ και με τη βοήθεια ενός διακόπτη δ1, μια πηγή 
ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε=10V και εσωτερικής αντίστασης 
r=0,4Ω και ένας αντιστάτης αντίστασης R2=8Ω με τον τρόπο 
που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 
Ο αγωγός ΚΛ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο 
έντασης B η διεύθυνση του οποίου είναι οριζόντια. Όταν ο 
διακόπτης δ1 βρίσκεται στη θέση (1), ο αγωγός ΚΛ ισορροπεί 
με τη βοήθεια μιας κατακόρυφης σταθερής δύναμης F=13Ν 
που έχει αντίθετη κατεύθυνση από το βάρος του. 
 
Γ.1. Να προσδιορίσετε τη φορά (μονάδες 2) και το μέτρο (μονάδες 5) της έντασης του 
μαγνητικού πεδίου Β. 

(Μονάδες 7) 
 
Τη χρονική στιγμή t=0 ανοίγω τον διακόπτη δ1 και καταργώ τη δύναμη F. Αφήνω τον 
αγωγό να κινηθεί ενώ ταυτόχρονα ασκώντας του κατάλληλη δύναμη F΄ καταφέρνω να 
αποκτήσει σταθερή επιτάχυνση μέτρου α=2m/s2 και κατεύθυνσης κατακόρυφης προς τα 
κάτω. 
 
Γ.2. Αν γνωρίζετε ότι Β=2Τ και ότι στο χρονικό διάστημα από 0 μέχρι t1 το επαγωγικό 
φορτίο που διακινήθηκε στο κύκλωμα είναι ίσο με 0,8C, να υπολογίσετε ποια είναι η 
χρονική στιγμή t1. 
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 (Μονάδες 6) 
 
Γ.3. Για την παραπάνω χρονική στιγμή t1 να υπολογίσετε το ρυθμό με τον οποίο ενέργεια 
μετατρέπεται σε θερμότητα λόγω φαινομένου Joule στους αντιστάτες του κυκλώματος. 
 

 (Μονάδες 6) 
 
Γ.4. Τη χρονική στιγμή t=5s σταθεροποιώ την F΄ στην τιμή που έχει τότε. Να υπολογίσετε 
την οριακή ταχύτητα που θα αποκτήσει ο αγωγός κατά την κάθοδό του. 

(Μονάδες 6) 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Λεία οριζόντια σανίδα μήκους 
L=3m και μάζας Μ=0,4Kg 
αρθρώνεται στο άκρο της Α σε 
κατακόρυφο τοίχο. Σε απόσταση 
d=1m από τον τοίχο, η σανίδα 
στηρίζεται ώστε να διατηρείται 
οριζόντια.  
Ιδανικό αβαρές ελατήριο σταθεράς 
Κ=100 Ν/m συνδέεται με το ένα 
άκρο του στον τοίχο και το άλλο σε σώμα Σ1 μάζας m1=1Kg. Το ελατήριο βρίσκεται στο 
φυσικό του μήκος, ο άξονάς του είναι οριζόντιος και διέρχεται από το κέντρο μάζας του 
σώματος Σ1. 
 
Το κέντρο μάζας του σώματος Σ1 βρίσκεται σε απόσταση d από τον τοίχο. Στη συνέχεια, 
ασκούμε στο σώμα Σ1 σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=40N με κατεύθυνση προς το 
άλλο άκρο Γ της σανίδας. Όταν το σώμα Σ1 διανύσει απόσταση s=5cm, η δύναμη παύει να 
ασκείται στο σώμα και, στη συνέχεια, το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. 
 
Δ1. Να υπολογίσετε το πλάτος της απλής αρμονικής ταλάντωσης που θα εκτελέσει το 
σώμα Σ1. 

(Μονάδες 5) 
 
Δ2. Να εκφράσετε το μέτρο της δύναμης FΑ που δέχεται η σανίδα από τον τοίχο σε 
συνάρτηση με την απομάκρυνση του σώματος Σ1 και να σχεδιάσετε την αντίστοιχη 
γραφική παράσταση.  

(Μονάδες 7) 
 
Κατά μήκος της σανίδας από το άκρο Γ κινείται σώμα Σ2 μάζας m2=1Kg με ταχύτητα 
μέτρου υ2= 2 3 m/s. Τα δύο σώματα συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά, όταν η 
απομάκρυνση του σώματος Σ1 είναι x1, όπου x1 ≥ 0. Το σώμα Σ1 μετά την κρούση 
ταλαντώνεται με το μέγιστο δυνατό πλάτος. 
 
Δ3. Να βρείτε την απομάκρυνση x1. 
 

(Μονάδες 6) 
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Δ4. Να βρείτε μετά από πόσο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της κρούσης τα δύο 
σώματα θα συγκρουστούν για δεύτερη φορά. 

(Μονάδες 7) 
 
Θεωρούμε θετική τη φορά της απομάκρυνσης προς το Γ. Τριβές στην άρθρωση και στο 
υποστήριγμα δεν υπάρχουν. Δίνεται: επιτάχυνση βαρύτητας g = 10m/s2.  
 


