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ΔΚΦΩΝΗΣΔΙΣ 

ΘΔΜΑ Α 
Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ επυηήζειρ A1 – A4 και δίπλα ηο 
γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 
 
Α1. Με ην πείξακά ηνπ ν Oersted απέδεημε όηη γύξσ από έλα ξεπκαηνθόξν αγσγό : 
α) δεκηνπξγείηαη ειεθηξηθό πεδίν. 
β) δεκηνπξγείηαη καγλεηηθό πεδίν. 
γ) δεκηνπξγείηαη καγλεηηθό πεδίν κόλν αλ ν αγσγόο είλαη επζύγξακκνο. 
δ) δεκηνπξγείηαη ειεθηξηθό πεδίν κόλν αλ ν αγσγόο είλαη επζύγξακκνο. 
 
         

Α2.  Η αλειαζηηθή θξνύζε κεηαμύ δύν ζθαηξώλ 

 α) είλαη πάληα κε θεληξηθή. 

 β) είλαη πάληα πιαζηηθή. 

 γ) είλαη πάληα θεληξηθή. 

 δ) είλαη θξνύζε ζηελ νπνία έλα κέξνο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο  ησλ δύν ζθαηξώλ γίλεηαη  ζεξκόηεηα. 

         

Α3. Σε κηα θζίλνπζα ηαιάλησζε, όπνπ ε δύλακε πνπ αληηηίζεηαη ζηε θίλεζε είλαη ηεο κνξθήο F
αντ

=  –   bπ, 

όπνπ b ζεηηθή ζηαζεξά θαη π ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο  

 α) όηαλ απμάλεηαη ε ζηαζεξά απόζβεζεο ε πεξίνδνο κεηώλεηαη. 

 β)  ην πιάηνο δηαηεξείηαη ζηαζεξό.  

 γ)  ε ζηαζεξά απόζβεζεο εμαξηάηαη από ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θηλείηαη.  

 δ)  ε ελέξγεηα ηαιάλησζεο δηαηεξείηαη ζηαζεξή. 

 
 
Α4.Ταιαλησηήο εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε κε ηε ζπρλόηεηα f ηνπ δηεγέξηε λα είλαη ιίγν κεγαιύηεξε 

από ηελ ηδηνζπρλόηεηα f0 ηνπ ηαιαλησηή. Αλ ειαηηώζνπκε ηελ πεξίνδν ηνπ δηεγέξηε, ην πιάηνο ηεο 

ηαιάλησζεο ηνπ ηαιαλησηή 

α)  παξακέλεη ζηαζεξό.                                    

β)απμάλεηαη αξρηθά θαη κεηά ειαηηώλεηαη. 

γ)  ειαηηώλεηαη αξρηθά θαη κεηά απμάλεηαη. 

δ) ειαηηώλεηαη. 

 

 

Α5. Να ραξαθηεξίζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ µε ην γξάκκα Σ, αλ είλαη ζσζηέο, 

θαη µε ην γξάκκα Λ, αλ είλαη ιαλζαζκέλεο. 

i. Η ελεξγόο ηηκή ηεο έληαζεο ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο είλαη κεγαιύηεξε από ην πιάηνο ηεο 

έληαζήο ηνπ. 

ii. Τα όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηε κέηξεζε ελαιιαζζόκελσλ ηάζεσλ θαη ξεπκάησλ δείρλνπλ 

ηα πιάηε ησλ κεγεζώλ απηώλ. 

iii. Η ελαιιαζζόκελε ηάζε πνπ εθαξκόδνπκε ζηα άθξα αληηζηάηε θαη ην ξεύκα πνπ πξνθαιεί απηή 

βξίζθνληαη ζε θάζε 

iv.  Ο θαλόλαο ηνπ Lenz είλαη απνηέιεζκα ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο. 

v. Όηαλ δηακαγλεηηθό πιηθό ηνπνζεηείηαη κέζα ζε καγλεηηθό πεδίν, ηόηε ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ ειαηηώλεηαη. 



  

2 

ΘΔΜΑ Β 

Β1.  Ο ξαβδόκνξθνο καγλήηεο ηνπ ζρήκαηνο έρεη κάδα kgm 1,0 θαη 

εθηνμεύεηαη από ηε ζέζε  θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε αξρηθή 

ηαρύηεηα κέηξνπ 
s

m
4


 . Κηλνύκελνο ζπλερώο θαηαθόξπθα, ν 

αγσγόο δηέξρεηαη από ην θέληξν κεηαιιηθνύ νξηδόληηνπ δαθηπιίνπ θαη 

ζηακαηά ζηηγκηαία ζηε ζέζε  πνπ απέρεη απόζηαζε mh 6,0  από 

ηε ζέζε  . Η επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη 
2

10
s

m
g   θαη ε 

αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Η ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη 

ζηνλ δαθηύιην ιόγσ θαηλνκέλνπ Joule θαηά ηελ θίλεζή ηνπ από ηε 

ζέζε   έσο ηε ζέζε   είλαη : 

 

 

 

α. JQ 8,0  

 

β. JQ 2,0  

 

γ. JQ 6,0  

Να επιλέξεηε ηη ζυζηή απάνηηζη. 

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ. 

 

 

Β2. Α. Έλα ζώκα εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο (1) θαη (2) πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

ζηελ ίδηα δηεύζπλζε θαη γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο. Οη δύν ηαιαληώζεηο έρνπλ κεδεληθέο αξρηθέο 

θάζεηο, ίζα πιάηε θαη ζπρλόηεηεο 𝑓1 = 98 𝐻𝑧 θαη 𝑓2 (𝑓2 > 𝑓1), πνπ δηαθέξνπλ ιίγν κεηαμύ ηνπο, ώζηε λα 

δεκηνπξγείηαη δηαθξόηεκα. Τν ρξνληθό δηάζηεκα αλάκεζα ζε δύν δηαδνρηθνύο κεδεληζκνύο ηνπ πιάηνπο 

είλαη 0,25𝑠. 

Α. Η ζπρλόηεηα ηεο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο (2) είλαη: 

α. 𝑓2 = 102 𝐻𝑧                                                β.  𝑓2 = 100 𝐻𝑧                                       γ. 𝑓2 = 94 𝐻𝑧 

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

Β. Σην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ δπν δηαδνρηθώλ κεδεληζκώλ ηνπ πιάηνπο ην ζώκα έρεη δηέιζεη από ηε 

ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ. 

α. 25 𝜑𝜊𝜌έ𝜍                                                β.  50 𝜑𝜊𝜌έ𝜍                                       γ. 100 𝜑𝜊𝜌έ𝜍 
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Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

 

 

Β3.  Τν ζώκα Σ ηνπ ζρήκαηνο έρεη κάδα m = 4Kg θαη εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε (κηθξήο 

απόζβεζεο) κε ηε βνήζεηα  ηξνρνύ, πνπ πεξηζηξέθεηαη κε γσληαθή ζπρλόηεηα σ1 = 6rad/s. Η ζηαζεξά ηνπ 

ειαηεξίνπ είλαη: k = 100N/m. Τν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο είλαη Α = 0,5m θαη ε αξρηθή ηεο θάζε είλαη 

κεδεληθή. 

Α. Σην S.I., ε ρξνληθή εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο x ηνπ ζώκαηνο Σ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ, είλαη: 

α) x = 0,5εκ(5t)         β) x = 0,5εκ(6t)            γ) x = 0,5ζπλ(6t) 

 

B. Αλ δηπιαζηάζνπκε ηελ γσληαθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ηξνρνύ ην πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο 

ηαιάλησζεο  

α) ζα απμεζεί 

β) ζα κείλεη ακεηάβιεην  

γ) ζα κεησζεί 

 

 
 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Επζύγξακκνο νξηδόληηνο κεηαιιηθόο 

αγσγόο   κε κάδα kgm 1 , κήθνο l  

θαη αληίζηαζε 


15R  είλαη αξρηθά 

αθίλεηνο. Τε ρξνληθή ζηηγκή 𝑡0 = 0 𝑠  ν 

αγσγόο  δέρεηαη ζηαζεξή δύλακε κέηξνπ 

NF 20 , νπόηε αξρίδεη λα θηλείηαη, 

κέλνληαο ζπλερώο ζε επαθή κε ηνπο 

αγσγνύο x θαη 'x όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα. Τα άθξα   θαη  ησλ αγσγώλ  

θαη  ζπλδένληαη κε αληηζηάηε αληίζηαζεο 

 5
1

R . Η όιε δηάηαμε βξίζθεηαη κέζα 

ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο 

 1 , θάζεην ζην επίπεδν ησλ αγσγώλ. 

 

Η νξηαθή ηαρύηεηα πνπ απνθηά ν αγσγόο  έρεη κέηξν 
s

m
5


 . 

Γ1. Να απνδείμεηε όηη ν αγσγόο  θαηά ηελ θίλεζή ηνπ δέρεηαη ηξηβή θαη λα ηελ ππνινγίζεηε. 
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Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή ζεξκηθή ηζρύ ζηηο αληηζηάζεηο ηνπ θπθιώκαηνο, ιόγσ θαηλνκέλνπ Joule. 
όηαλ ν αγσγόο θηλείηαη κε ηελ νξηαθή ηνπ ηαρύηεηα. 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ηνλ ξπζκό κε ηνλ νπνίν πξνζθέξεη ελέξγεηα ε δύλακε F , όηαλ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο 

ηνπ αγσγνύ  είλαη 𝜐1 = 80% 𝜐𝜊𝜌 . 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ηνλ ξπζκό αύμεζεο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ιόγσ ηξηβώλ, όηαλ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο 
ηνπ αγσγνύ είλαη 

1
 . 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

.Μηθξό ζώκα (1) κάδαο 𝑚1είλαη δεκέλν ζην έλα άθξν θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο 𝑘 =

100𝑁/𝑚, ην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλν ζην δάπεδν. Τν ζώκα (1) δέρεηαη ην βάξνο ηνπ θαη ηε 

δύλακε ηνπ ειαηεξίνπ θαη ηζνξξνπεί αθίλεην κε ην ειαηήξην ζπζπεηξσκέλν, έρνληαο δπλακηθή ελέξγεηα 

𝑈𝜀𝜆𝛼𝜏 = 4,5𝐽. Μηθξό ζώκα (2) κάδαο 𝑚2 = 1𝑘𝑔 εθηνμεύεηαη από ύςνο  = 0,15𝑚πάλσ από ην ζώκα (1) κε 

θαηαθόξπθε ηαρύηεηα κέηξνπ 𝜐0 = 1𝑚/𝑠 θαη θνξάο πξνο ηα θάησ. Τα δύν ζώκαηα ζπγθξνύνληαη κεησπηθά 

θαη πιαζηηθά, νπόηε ην ζπζζσκάησκα πνπ πξνθύπηεη εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. 

Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο 𝑔 = 10𝑚/𝑠2. 

1m
 .

0
2m

h

)1(

)2(

 

α) Να ππνινγίζεηε ηε ρξνληθή δηάξθεηα κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ κεγηζηνπνηήζεσλ ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο 

ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο 

β) Να βξείηε ην πνζνζηό επί ηνηο εθαηό ηεο απώιεηαο ελέξγεηαο εμαηηίαο ηεο θξνύζεο ησλ δύν ζσκάησλ. 

γ) Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο.  

δ) Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο δύλακεο επαλαθνξάο πνπ δέρεηαη ην ζπζζσκάησκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο ηνπ, ζεσξώληαο σο t = 0 ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο θξνύζεο θαη σο ζεηηθή θνξά ηε 

θνξά πξνο ηα πάλσ. 
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ!!!!!!! 

 

 

 

 


