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 ΘΔΜΑ Α 

 
Σηηο εκηηειείο πξνηάζεηο Α1-Α4 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο 

πξόηαζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε, ε νπνία 

ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ πξόηαζε. 

Α1.  Η ηαρύηεηα δηάδνζεο ελόο αξκνληθνύ θύκαηνο εμαξηάηαη από:  

α. ηε ζπρλόηεηα ηνπ θύκαηνο.  

β. ηηο ηδηόηεηεο ηνπ κέζνπ δηάδνζεο.  

γ. ην πιάηνο ηνπ θύκαηνο.  

δ. ηελ ηαρύηεηα ηαιάλησζεο ησλ κνξίσλ ηνπ κέζνπ δηάδνζεο.                                                                                                                                                                 

                                                                                                                Μονάδερ  5  
 

Α2. Ο επζύγξακκνο καγλήηεο ηνπ ζρήκαηνο πιεζηάδεη ζην κεηαιιηθό δαθηπιίδη ή 

απνκαθξύλεηαη από απηό. ην δαθηπιίδη εκθαλίδεηαη επαγσγηθό ξεύκα ηνπ νπνίνπ 

ε θνξά δίλεηαη ζσζηά ζηηο πεξηπηώζεηο: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 

α. (α) θαη (γ)            

β. (α) θαη (β)             

γ. (γ) θαη (β)                 

δ. (γ) θαη (δ) 

                                                                                                                        Μονάδερ  5 
 

Α3. Έλα πελίν έρεη ζπληειεζηή απηεπαγσγήο L. Κόβνπκε ην πελίν ζηε κέζε ώζηε 

λα πξνθύςνπλ δύν παλνκνηόηππα πελία, ην θαζέλα από ηα νπνία έρεη ζπληειεζηή 

απηεπαγσγήο L΄. Ιζρύεη:  

α. L΄= L/4     

β. L΄= L/2     

γ. L΄= L     

δ. L΄= 2L     

 

                                                                                                                 Μονάδερ  5 

Α4. Έλαο επζύγξακκνο αγσγόο απείξνπ κήθνπο δηαξξέεηαη από ελαιιαζζόκελν 

ξεύκα ηεο κνξθήο i=2εκ100πt  (S.I.). Η θνξά ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί γύξσ ηνπ αληηζηξέθεηαη θάζε: 

α. 50π s  

β. 50πs  

γ. 0,02 s  

δ. 0,01 s  

                                                                                                                   Μονάδερ  5 

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ-Δκηόρ βαθμολογίαρ 

 

Έλα πελίν δηαξξέεηαη από ξεύκα ζηαζεξήο έληαζεο i θαη ε ελέξγεηα καγλεηηθνύ 

πεδίνπ πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζε απηό είλαη U. Αλ ην ξεύκα ζην πελίν 

δηπιαζηαζηεί, ην πελίν ζα κεηαβάιεη ηελ ελέξγεηά ηνπ θαηά: 

α. 100% 

β. 200%  

γ. 300% 

δ. 400% 

                                                                                                                                                                                      
Α5. Για κάθε μία από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ να μεηαθέπεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ 

ηο γπάμμα ηηρ ππόηαζηρ και δίπλα ηη λέξη ωζηό αν είναι ζωζηή ή ηη λέξη 

Λάθορ αν είναι λανθαζμένη. 

 

α) Σα εγθάξζηα κεραληθά θύκαηα δηαδίδνληαη ζε ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα.                                                                                                                                                        

β) Η δηαθνξά θάζεο δύν ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ κηαο ρνξδήο κεγάινπ κήθνπο 

πνπ πάλσ ηεο δηαδίδεηαη έλα αξκνληθό θύκα, παίξλεη ηηκέο πνπ απμάλνληαη κε ηνλ 

ρξόλν. 
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γ) ην ζρήκα δίλεηαη ην δηάγξακκα ηεο καγλεηηθήο 

ξνήο πνπ δηέξρεηαη από έλαλ θιεηζηό δαθηύιην ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν. Σν επαγσγηθό ξεύκα πνπ 

δηαξξέεη ηνλ δαθηύιην από 0 έσο t1 έρεη αληίζεηε 

θνξά θαη δηπιάζηα έληαζε από ην επαγσγηθό ξεύκα 

πνπ δηαξξέεη ηνλ δαθηύιην από  2t1 έσο 4t1.  

δ)  Δύο απείρου μήκουσ ευθύγραμμοι παράλληλοι αγωγοί που διαρρέονται 

από ομόρροπα ηλεκτρικά ρεύματα και βρίςκονται ςε μικρή απόςταςη μεταξύ 

τουσ απωθούνται . 

ε) Σα ακπεξόκεηξα θαη ηα βνιηόκεηξα, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα θπθιώκαηα  

ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο, κεηξνύλ ηηο ελεξγέο ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ θπζηθώλ 

κεγεζώλ 

                                                                                                                   Μονάδερ 5 
 

ΘΔΜΑ Β 
 

Β1. Η πεγή Ο ελόο θύκαηνο αξρίδεη 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 λα εθηειεί 

απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε y = 

Aεκ10πt (S.I.). Σν αξκνληθό θύκα 

πνπ δεκηνπξγείηαη δηαδίδεηαη θαηά 

κήθνο ελόο γξακκηθνύ νκνγελνύο 

ειαζηηθνύ κέζνπ, θαηά ηνλ άμνλα Ox . ην ζρήκα απεηθνλίδεηαη ην ζηηγκηόηππν ηνπ 

θύκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t=t1=0,25s. 

H εμίζσζε ηνπ αξκνληθνύ θύκαηνο είλαη:   

α.  y=0.05 εκ2π(2t-x)  (S.I.) 

β.  y=0.05 εκ2π(5t- 
x

2
)   (S.I.) 

γ.   y=0.05 εκ2π(t-2x)  (S.I.) 

 

Να επιλέξεηε ηην ζωζηή απάνηηζη.                                                         Μονάδερ 2                                                                                           

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                         Μονάδερ 6                                                                   

                                                                                                                              

 
Β2.  Έλα αγώγηκν πιαίζην ακειεηέαο αληίζηαζεο ζηξέθεηαη κε γσληαθή ηαρύηεηα 

σ γύξσ από άμνλα πνπ βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ πιαηζίνπ θαη είλαη θάζεηνο ζηηο 

δπλακηθέο γξακκέο νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ, νπόηε παξάγεηαη 



4 

 

ελαιιαζζόκελε ηάζε. Σα άθξα ηνπ πιαηζίνπ ζπλδένληαη κε έλαλ αληηζηάηε 

αληίζηαζεο R. ε θάζε ζηξνθή ηνπ πιαηζίνπ, ε ελέξγεηα πνπ κεηαηξέπεηαη ζε 

ζεξκόηεηα ζηνλ αληηζηάηε είλαη Q. Αλ δηπιαζηάζνπκε ηε γσληαθή ηαρύηεηα 

(σ΄=2σ), ηόηε ην πνζό ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα ζηνλ 

αληηζηάηε ζε θάζε ζηξνθή ηνπ πιαηζίνπ ζα είλαη: 

 

α. Q                         β. 2Q                           γ. 4Q 
Να επιλέξεηε ηην ζωζηή απάνηηζη.                                                         Μονάδερ 2                                                                                           

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                         Μονάδερ 6                                                                   

 
 

 

Β3. 0η εμηζώζεηο: είλαη θαηά πόζν ή όρη δύν ζρέζεηο αληηζηνηρνύλ ζηηο εμηζώζεηο 

Η/Μ θύκαηνο δηαδηδόκελνπ ζην θελό ή ζε θάπνην κέζν. από ηα ζέκαηα ηνπ 2005: 

Δ = 60 ⋅ ημ 2π (6⋅10
10

t – 2⋅10
2
x) (S.I.)  

Β = 2⋅10
-7

 ⋅ ημ 2π (6⋅10
10

t – 2⋅10
2
x) (S.I.) 

α. Αληηζηνηρνύλ ζηηο εμηζώζεηο Η/Μ θύκαηνο δηαδηδόκελνπ ζην θελό.                        

β. Αληηζηνηρνύλ ζηηο εμηζώζεηο Η/Μ θύκαηνο δηαδηδόκελνπ ζε πιηθό κέζν.                                                  

γ. Δεν αληηζηνηρνύλ ζε εμηζώζεηο Η/Μ θύκαηνο .     

Δίνεται:  c=3⋅108 m/s     

               

Να επιλέξεηε ηην ζωζηή απάνηηζη.                                                         Μονάδερ 2                                                                                           

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                         Μονάδερ 7                                                                   

 
 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γύν πεγέο εγθαξζίσλ θπκάησλ Π1 θαη Π2 πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα πγξνύ 

θαη απέρνπλ κεηαμύ ηνπο θαηά (Π1Π2) =d= 8m,  ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0s αξρίδνπλ 

λα εθηεινύλ ηαπηόρξνλα αξκνληθέο ηαιαληώζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηελ ίδηα 

εμίζσζε: y= 0,8 εκ(4πt) (S.I. )  

Έλα ζεκείν  ηεο επηθάλεηαο ηνπ πγξνύ, ην νπνίν απέρεη 8 m από ηελ πεγή Π1 θαη 

10,5 m από ηε πεγή Π2 αξρίδεη λα ηαιαληώλεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή 0,8s.  

 

Γ1. Να βξείηε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ θπκάησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ, 

θαζώο θαη ην κήθνο θύκαηνο ησλ θπκάησλ.  

                                                                                                           Μονάδερ 4  
Γ2. i) Να εμεγήζεηε γηαηί ην  είλαη ζεκείν απόζβεζεο.                                                                                                                                                                         

                                                                                                                    Μονάδερ 2                  
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iii)  Η ππεξβνιή απόζβεζεο πνπ δηέξρεηαη από ην  ηέκλεη ην επζύγξακκν ηκήκα 

Π1Π2 ζην ζεκείν Λ. Να βξείηε ηελ απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Λ από ηελ πεγή Π1.  

                                                                                                                   Μονάδερ 4 
Γ3. Να βξείηε ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ εληζρπηηθήο ζπκβνιήο πνπ βξίζθνληαη 

κεηαμύ ησλ δύν πεγώλ.                                                                                                                                  

                                                                                                                    Μονάδερ 6  
Γ4. Να βξείηε ηελ ειάρηζηε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ησλ πεγώλ, ώζηε ην ζεκείν  

λα γίλεη ζεκείν ελίζρπζεο.                                                                                                                                   

                                                                                                                    Μονάδερ 5  
Γ5. Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ζεκείνπ  ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν, ζε αξηζκεκέλνπο άμνλεο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα                                     

0 s ≤ t ≤1,2s.                                                                                                                                                            

                                                                                                                    Μονάδερ 4  

 

ΘΔΜΑ Γ                                                                                                                               

 

Γ1. ην θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο ε πεγή έρεη 

ειεθηξεγεξηηθή δύλακε E = 10 V θαη εζσηεξηθή 

αληίζηαζε r = 1 Ω . Ο αληηζηάηεο έρεη αληίζηαζε R 

= 4Ω. Σν πελίν είλαη ηδαληθό θαη έρεη ζπληειεζηή 

απηεπαγσγήο L = 0,5 Η. 

α) Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ηνπνζεηνύκε ηνλ 

κεηαγσγό ζην Α.  

i) Να ππνινγίζεηε ηελ ηειηθή έληαζε ηνπ ξεύκαηνο 

I0.  

ii) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε από απηεπαγσγή ζην πελίν θαη ηνλ 

ξπζκό κεηαβνιήο ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο di/dt ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην 

ξεύκα ζην θύθισκα έρεη ηηκή i = 1 Α. 

                                                                                                                    Μονάδερ 6 

β) Ο κεηαγσγόο κεηαθέξεηαη απόηνκα ζηε ζέζε Β θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ηελ 

νπνία ζεσξνύκε θαη πάιη t=0. 
 i) Να ππνινγίζεηε ηελ ειεθηξεγεξηηθή δύλακε από απηεπαγσγή ζην πελίν θαη ηνλ 

ξπζκό κεηαβνιήο ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο di/dt ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην 

ξεύκα ζην θύθισκα έρεη ηηκή i = 1 Α. 

ii) Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα πνπ ζα παξαρζεί ζην θύθισκα, από ηε ζηηγκή 

πνπ ν κεηαγσγόο κεηαθέξζεθε ζηε ζέζε Β κέρξη λα κεδεληζηεί ην ξεύκα ζην 

θύθισκα. 

                                                                                                                    Μονάδερ 6 

 

Γ2.                                               
Ράβδνο ΚΛ κήθνπο L=0,5m, κάδαο m=0,2Kg θαη αληίζηαζεο r=0,3Ω κπνξεί λα 

θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο, ζε επαθή κε θαηαθόξπθνπο αγσγνύο Αx θαη Γy, ακειεηέαο 

αληίζηαζεο παξακέλνληαο ζπλερώο θάζεηε ζε απηνύο. Σα άθξα Α θαη Γ ησλ 
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αγσγώλ ζπλδένληαη κέζσ αληίζηαζεο R=0,2Ω ελώ κεηαμύ 

ησλ Κ, Α ππάξρεη αλνηθηόο δηαθόπηεο δ. ηνλ ρώξν ηεο 

δηάηαμεο ππάξρεη νξηδόληην νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν 

έληαζεο Β=2Σ κε  θνξά όπσο ζην ζρήκα. Κάπνηα ζηηγκή ε 

ξάβδνο αθήλεηαη ειεύζεξε λα θηλεζεί, ελώ ν δηαθόπηεο 

παξακέλεη αλνηθηόο.  

Μεηά από ρξνληθό δηάζηεκα Γt=0,5s θιείλεη ν δηαθόπηεο.  

Γίλεηαη: g=10m/s
2 

α) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο ξάβδνπ 

θαζώο θαη ηελ θαηεύζπλζε απηήο, ακέζσο κεηά ην θιείζηκν 

ηνπ δηαθόπηε. 

                                                                                                          Μονάδερ 4 
β) Να πεξηγξάςεηε ηελ θίλεζε ηεο ξάβδνπ από ηε ζηηγκή  πνπ αθήλεηαη ειεύζεξε 

κέρξη λα απνθηήζεη νξηαθή ηαρύηεηα θαη λα βξείηε ηελ νξηαθή ηαρύηεηα. 

                                                                                                          Μονάδερ 6 
γ) Να βξείηε ηελ ηάζε VΚΛ όηαλ ε ξάβδνο θηλείηαη κε ηελ νξηαθή ηαρύηεηα.                                                                                                                                         

                                                                                                           Μονάδερ 3 

 

ΟΓΗΓΙΔΣ γηα ηνπο εμεηαδνκέλνπο 

 

1. Να απαληήζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ζε όια ηα ζέκαηα κόλν κε κπιε ή κόλν κε 

καύξν ζηπιό. 

2. Γηα ηα ζρήκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κνιύβη. 

3. Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή. 

4. Γηάξθεηα εμέηαζεο: Τξεηο (3) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ.  

5. Ώξα δπλαηήο απνρώξεζεο:  Μηάκηζε  (1,5) ώξα κεηά ηε δηαλνκή ησλ 

θσηναληηγξάθσλ.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλή 

επιηςσία! 


