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 ΘΔΜΑ Α 

 
Σηηο εκηηειείο πξνηάζεηο Α1-Α6 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο 

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

ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ πξόηαζε. 

Α1.  ε γξακκηθό ειαζηηθό κέζν δηαδίδεηαη αξκνληθό θύκα κε ζπρλόηεηα f θαη 

ηαρύηεηα δηάδνζεο π1. Αλ ζην ίδην ειαζηηθό κέζν δηαδνζεί αξκνληθό θύκα κε 

ζπρλόηεηα  2f, ηόηε ε ηαρύηεηα δηάδνζεο π2 είλαη: 

α.  π2  = π1 /2                β.  π2  = π1               γ.  π2  =2 π1               δ.  π2  =4 π1     

                                                                                                                 Μνλάδεο  3 

Α2.  ηελ επηθάλεηα πγξνύ δηαδίδνληαη δύν αξκνληθά θύκαηα ίδηνπ πιάηνπο Α θαη 

ίδηαο ζπρλόηεηαο f, πνπ δεκηνπξγνύληαη από δύν ζύγρξνλεο πεγέο. Έλα ζεκείν  

ηεο επηθάλεηαο ηνπ πγξνύ πνπ απέρεη r1=15ι/2  θαη r2=4ι από ηηο δύν πεγέο, κεηά 

ηελ άθημε θαη ησλ δύν θπκάησλ:                                                                         

α.   παξακέλεη δηαξθώο αθίλεην 

β.  ηαιαληώλεηαη κε πιάηνο 2Α θαη ζπρλόηεηα 2f  

γ.  ηαιαληώλεηαη κε πιάηνο 2Α θαη ζπρλόηεηα f/2  

δ.  ηαιαληώλεηαη κε πιάηνο 2Α θαη ζπρλόηεηα f. 

                                                                                                                 Μνλάδεο  3 

 Α3.  Καηά κήθνο δύν όκνησλ νκνγελώλ θαη ειαζηηθώλ ρνξδώλ (1) θαη (2) 

δηαδίδνληαη δύν εγθάξζηα αξκνληθά θύκαηα κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα. Σν θύκα ζηελ 

ρνξδή (1) έρεη δηπιάζηα ζπρλόηεηα θαη ην κηζό πιάηνο από απηό ζηε ρνξδή (2). 

Σόηε:  

α. ην κήθνο θύκαηνο ζηε ρνξδή (1) είλαη ίζν κε ην κήθνο θύκαηνο ζηε ρνξδή (2)  

β. ην κήθνο θύκαηνο ζηε ρνξδή (1) είλαη δηπιάζην από ην κήθνο θύκαηνο ζηε 

ρνξδή (2)  
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γ. ε κέγηζηε ηαρύηεηα ηαιάλησζεο ησλ ζσκαηηδίσλ ηεο ρνξδήο (1) είλαη ίζε κε ηε 

κέγηζηε ηαρύηεηα ηαιάλησζεο ησλ ζσκαηηδίσλ ηεο ρνξδήο (2)  

δ. ε κέγηζηε επηηάρπλζε ηαιάλησζεο ησλ ζσκαηηδίσλ ηεο ρνξδήο (1) είλαη πην 

κηθξή από ηε κέγηζηε επηηάρπλζε ηαιάλησζεο ησλ ζσκαηηδίσλ ηεο ρνξδήο (2). 

                                                                                                                   Μνλάδεο 3 

Α4.  Ο αγσγόο xy έρεη κεγάιν κήθνο θαη δηαξξέεηαη 

από ειεθηξηθό ξεύκα. Έλαο δεύηεξνο αγσγόο ΑΓ 

αξρίδεη λα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα π 

πιεζηάδνληαο ηνλ πξώην αγσγό, όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα. Αλ r είλαη ε εθάζηνηε απόζηαζε ηνπο, ε ΖΔΓ 

από επαγσγή πνπ αλαπηύζζεηαη ζηνλ αγσγό ΑΓ, ζα 

είλαη: 

 

α. αλάινγε ηνπ r 

β. αληηζηξόθσο αλάινγε ηνπ r 

γ. αλεμάξηεηε ηνπ r  

δ. αλάινγε ηνπ 1/r
2 

                                                                                                              Μνλάδεο 3 

 

Α5. Μηθξό θνξηηζκέλν ζσκαηίδην εθηνμεύεηαη ππό γσλία θ κέζα ζε νκνγελέο 

καγλεηηθό πεδίν έληαζεο Β θαη εθηειεί ειηθνεηδή θίλεζε κε ην βήκα ηεο έιηθαο λα 

είλαη ίζν κε β. Αλ ην ίδην ζσκαηίδην εθηνμεπζεί ππό ηελ ίδηα γσλία αιιά κε 

ηαρύηεηα δηπιάζηνπ κέηξνπ κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν δηπιάζηαο έληαζεο, 

ηόηε ην λέν βήκα ηεο ειηθνεηδνύο θίλεζεο πνπ ζα εθηειέζεη είλαη ίζν κε: 

 

α.   β/2                    β.   β                 γ.  2β                    δ.   4β  

                                                                                Μνλάδεο 3 

 

Α6.  ην ζρήκα θαίλεηαη ζηηγκηόηππν θύκαηνο θαη δπν ζεκεία Α θαη Β. Αλ ηα δπν 

ζεκεία θαηεπζύλνληαη πξνο ηα πάλσ:  

α. Σν θύκα είλαη ηξέρνλ κε θαηεύζπλζε 

πξνο ηα αξηζηεξά. 

β. Σν θύκα είλαη ηξέρνλ κε θαηεύζπλζε 

πξνο ηα δεμηά. 

γ. Σν θύκα είλαη ζηάζηκν. 

δ. Σν θύκα είλαη ή ηξέρνλ κε θαηεύζπλζε πξνο ηα δεμηά ή ζηάζηκν. 

                                                                                                                   Μνλάδεο 3                                                                                                                                                                                             
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Α7. Γηα θάζε κία από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο λα κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό ζαο 

ην γξάκκα ηεο πξόηαζεο θαη δίπια ηε ιέμε σζηό αλ είλαη ζσζηή ή ηε ιέμε 

Λάζνο αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 

 

α) Ζ απόζηαζε δύν δηαδνρηθώλ δεζκώλ ελόο ζηάζηκνπ θύκαηνο, είλαη ίζε κε 
ι

2  

όπνπ ι ην κήθνο θύκαηνο, ηνπ θάζε ηξέρνληνο θύκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ην ζηάζηκν. 

β) Μνλάδα κέηξεζεο ηεο καγλεηηθήο ξνήο, ζην S.I., είλαη ην 1Wb  (Weber).   

γ) Ζ πεξίνδνο ηεο θπθιηθήο θίλεζεο πνπ εθηειεί θνξηηζκέλν ζσκαηίδην ζε 

νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν εμαξηάηαη από ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπ.   

δ)  Φνξηηζκέλν ζώκα πνπ θηλείηαη κέζα ζε καγλεηηθό πεδίν δέρεηαη πάληνηε 

δύλακε Lorentz.  

ε)  Ζ αθηίλα ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο πνπ δηαγξάθεη θνξηηζκέλν ζσκαηίδην ζε 

νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν είλαη αλάινγε ηνπ κέηξνπ ηεο νξκήο ηνπ.   

ζη) Ο θαλόλαο ηνπ Lenz απνηειεί ζπλέπεηα ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο 

ελέξγεηαο.   

δ) Σν επαγσγηθό θνξηίν πνπ κεηαθηλείηαη, ζηε δηάξθεηα Γt ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

επαγσγήο, είλαη αλεμάξηεην ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο Γt ηνπ θαηλνκέλνπ.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                   Μνλάδεο 7 

 

ΘΔΜΑ Β 
 

Β1. ε κηα ρνξδή κνπζηθνύ νξγάλνπ κε αθιόλεηα άθξα, έρεη δεκηνπξγεζεί ζηάζηκν 

θύκα κε Ν1=8 δεζκνύο ζπλνιηθά, νπόηε ηα ζεκεία ηεο ρνξδήο ηαιαληώλνληαη κε 

ζπρλόηεηα f1 (ή ε ζπρλόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ ήρνπ είλαη f1). Αλ ζηελ ίδηα ρνξδή 

δεκηνπξγεζεί ζηάζηκν θύκα κε Ν2=5 δεζκνύο ζπλνιηθά ηόηε ηα ζεκεία ηεο ρνξδήο 

ηαιαληώλνληαη κε ζπρλόηεηα f2 . Ο ιόγνο ησλ ζπρλνηήησλ είλαη: 

α.   1

2

f 5

f 4
                 β.   1

2

f 7

f 4
                         γ.   1

2

f 9

f 4
                           .                                             

Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                        Μνλάδεο 2                                                                                           

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                         Μνλάδεο 4                                                                   

                                                                                                                              

Β2.   Γύν θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα πνπ θέξνπλ ηελ ίδηα 

πνζόηεηα θνξηίνπ, |q1|=|q2|, εθηνμεύνληαη ηαπηόρξνλα 

από ην ζεκείν Α ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο θαη εθηεινύλ 

νκαιή θπθιηθή θίλεζε κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό 

πεδίν ζηαζεξήο έληαζεο Β κε ηνλ ηξόπν πνπ 

παξηζηάλεηαη ζην ίδην ζρήκα.  
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Β2. i) Σν ζεηηθά θνξηηζκέλν ζσκαηίδην είλαη απηό κε θνξηίν: 

α.  q1 

β.  q2 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (ρσξίο λα γξάςεηε ηελ αηηηνιόγεζε).

      Μνλάδεο 2 

Β2. ii) Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζσκαηίδην κε θνξηίν q2 πεξλά γηα πξώηε θνξά 

κεηά από ηελ εθηόμεπζή ηνπ από ην ζεκείν Α, ην ζσκαηίδην κε θνξηίν q1 πεξλά 

γηα ηέηαξηε θνξά, κεηά από ηελ εθηόμεπζή ηνπ,  από ην Α, ηόηε ν ιόγνο ησλ καδώλ 

ησλ δύν ζσκαηηδίσλ,  m1/m2, ηζνύηαη κε:  

α. 1/4                             β. 1/2                          γ. 4 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.        Μνλάδεο 1  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.   Μνλάδεο 4 

Β3. Ζιεθηξόλην κάδαο m θαη θνξηίνπ q 

εθηνμεύεηαη από ζεκείν Α κε ηαρύηεηα π 

κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν 

ζηαζεξήο έληαζεο B1=B . Δμέξρεηαη από 

απηό από ζεκείν Γ θαη εηζέξρεηαη ζε 

δεύηεξν νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν 

ζηαζεξήο έληαζεο B2=2Β, πνπ εθάπηεηαη 

ηνπ πξώηνπ. Καηόπηλ εηζέξρεηαη μαλά ζην 

πξώην καγλεηηθό πεδίν ζε ζεκείν Γ.   

Β3. i) Γηα ηε θνξά ησλ καγλεηηθώλ πεδίσλ 

ηζρύεη όηη: 

α. Σν πεδίν έληαζεο Β1 έρεη θνξά από ηε ζειίδα πξνο ηνλ αλαγλώζηε θαη ην πεδίν 

έληαζεο Β2 έρεη θνξά από ηνλ αλαγλώζηε πξνο ηε ζειίδα.  

β. Σν πεδίν έληαζεο Β2 έρεη θνξά από ηε ζειίδα πξνο ηνλ αλαγλώζηε θαη ην πεδίν 

έληαζεο Β1 έρεη θνξά από ηνλ αλαγλώζηε πξνο ηε ζειίδα.  

γ. Καη ηα δύν πεδία έρνπλ θνξά από ηνλ αλαγλώζηε πξνο ηε ζειίδα.  

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (ρσξίο λα γξάςεηε ηελ αηηηνιόγεζε).

 Μνλάδεο 2 

Β3. ii) Ζ απόζηαζε (ΑΓ) είλαη ίζε κε: 

α. 
2mπ

Β q
 β.  

mπ

Β q
 γ. 

mπ

2Β q

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.        Μνλάδεο 1  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  Μνλάδεο 3 
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Β4. ∆ύν ζύγρξνλεο πεγέο θπκάησλ Π1 θαη Π2 βξίζθνληαη ζηα ζεκεία Α θαη Β  ηεο 

επηθάλεηαο ελόο πγξνύ. Οη πεγέο δεκηνπξγνύλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ εγθάξζηα 

αξκνληθά θύκαηα ίδηνπ πιάηνπο. Οη πεγέο αξρίδνπλ λα ηαιαληώλνληαη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή 
0

t = 0  κε ζπρλόηεηα f=5Hz. Ζ ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ θπκάησλ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ πγξνύ είλαη  π=2 m/s. Έλα ζεκείν  ηεο επηθάλεηαο ηνπ πγξνύ 

απέρεη από ηα Α θαη Β απνζηάζεηο (Α)=r1=1,2m   θαη (Β) = r2=1,6m.                    

Β4. i)  Να απνδείμεηε όηη ην  είλαη ζεκείν ελίζρπζεο. 

                                                                                                              Μνλάδεο 3 

Β4.  ii)  Αλ ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ πεγώλ είλαη (AB) = 1m, βξείηε πόζν απέρεη 

από ην Α ην ζεκείν Ν ηνπ επζύγξακκνπ. ηκήκαηνο ΑΒ, ην νπνίν αλήθεη ζηελ ίδηα 

ππεξβνιή ελίζρπζεο κε ην .   

                                                                                                                    Μνλάδεο 3                                                                              

ΘΔΜΑ Γ                                                                                                                               

 

H εμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο πνπ δηαδίδεηαη θαηά κήθνο κηαο ρνξδήο κεγάινπ 

κήθνπο, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζεηηθό εκηάμνλα Ox, είλαη:                   

y1=0,1εκ2π (5t - 
x

20
)  (S.I.).Σν ζεκείν Ο (x=0) ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 έρεη x=0 θαη 

π>0. 

Γ1. Να βξείηε ην πιάηνο , ηε ζπρλόηεηα, ην κήθνο θύκαηνο θαη ηελ ηαρύηεηα 

δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο. 

    Μνλάδεο 4 

 

Γ2. i) Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ελόο άιινπ αξκνληθνύ θύκαηνο, ην νπνίν 

δηαδηδόκελν ζηελ ίδηα ρνξδή κε ην αξρηθό ζπκβάιιεη κε απηό, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγεζεί ζηε ρνξδή ζηάζηκν θύκα.  

ii) Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηε ρνξδή.  

        Μνλάδεο 4(1+3) 

 

Γ3. Να πξνζδηνξίζεηε ηελ απόζηαζε από ην ζεκείν Ο (x=0) ηνπ 11
νπ

 δεζκνύ. 

                                                                                                                   Μνλάδεο 3  
Γ4. Να βξείηε ηνλ αξηζκό ησλ θνηιηώλ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην ηκήκα ΒΓ ηεο 

ρνξδήο αλ xB=5 m  θαη xΓ=45 m.  

                                                                                                                    Μνλάδεο 4  
Γ5. Γηα ην ζεκείν Λ ηεο ρνξδήο κε xΛ=7,5 m λα ππνινγίζεηε:  

i) ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζήο ηνπ                                                                                      

ii)) ηελ απνκάθξπλζε από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο  ηνπ θαζώο θαη ηελ ηαρύηεηα 
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ηαιάλησζήο ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=
3

s
40

.                                                                   

Γίλνληαη: ζπλ
3π

4
=

2
-

2
, εκ

3π

4
=

2

2  
                                                                                                  Μνλάδεο 4(1+3) 

Γ6. Να ζρεδηάζεηε ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο ην ζηηγκηόηππν ηνπ ζηάζηκνπ 

θύκαηνο από ην ζεκείν Ο έσο ην ζεκείν Γ (xΓ = 45 m), ηε ρξνληθή ζηηγκή t1=
3

s.
20

            
 

                                                                                                                   Μνλάδεο 4 
Γ7. Να βξείηε θαηά πόζν πξέπεη λα κεηαβιεζεί ε ζπρλόηεηα ησλ ζπκβαιιόλησλ 

θπκάησλ, ώζηε λα δεκηνπξγείηαη λέν ζηάζηκν θύκα, ζην νπνίν λα ζρεκαηίδνληαη 2 

πεξηζζόηεξεο θνηιίεο ζην ηκήκα ΒΓ ηεο ρνξδήο από ηνλ αξηζκό πνπ ππνινγίζαηε 

ζην εξώηεκα (Γ4). Να ζεσξήζεηε όηη ε θηλεηηθή θαηάζηαζε ησλ ζεκείσλ Β θαη Γ 

παξέκεηλε ακεηάβιεηε. 

                                                                                                                                       Μνλάδεο 2 

Γ8. Πξναηξεηηθό-Δθηόο βαζκνινγίαο 

Πόζε είλαη ε κηθξόηεξε απόζηαζε από έλαλ δεζκό ηνπ ζεκείνπ Ρ ηεο ρνξδήο πνπ 

ηαιαληώλεηαη κε πιάηνο Α΄ =0,1 2 m; 

 

ΘΔΜΑ Γ                                                                                                                               

 

Γ1. Γύν παξάιιεια, νξηδόληηα 

ζύξκαηα, Εx1 θαη Γx2, κεγάινπ 

κήθνπο θαη ακειεηέαο 

αληίζηαζεο ζπλδένληαη ζηα άθξα 

ηνπο Ε θαη Γ κε ηξίην ζύξκα 

αληίζηαζεο R2 = 4Ω. Ράβδνο ΑΓ 

κε κάδα m =1kg, κήθνο L = 1m 

θαη αληίζηαζε R1 = 1Ω κπνξεί λα 

νιηζζαίλεη ρσξίο ηξηβέο, 

κέλνληαο θάζεηε θαη ζε επαθή, ζηα ζεκεία Α θαη Γ, κε ηα ζύξκαηα Εx1 θαη Γx2.  

Σν ζύζηεκα βξίζθεηαη κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν Β = 1 Σ θάζεην ζην 

επίπεδν ησλ ζπξκάησλ. Ζ ξάβδνο ΑΓ αξρηθά είλαη αθίλεηε.  

Γ1. i) Αζθνύκε ζην κέζν ηεο ξάβδνπ ΑΓ ζηαζεξή δύλακε F = 10 Ν παξάιιειε 

ζηα Εx1 θαη Γx2  ώζηε απηή λα απνκαθξύλεηαη από ην ζύξκα ΕΓ, νπόηε  ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t1 ε ηαρύηεηά ηεο απνθηά ζηαζεξή ηηκή πνξ. Να ππνινγίζεηε ηελ 

πνξ πεξηγξάθνληαο αλαιπηηθά ηελ θίλεζε ηεο ξάβδνπ ΑΓ κέρξη λα απνθηήζεη πνξ. 

                                                                                                                 Μνλάδεο 7                                                                                                                      
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Γ1. ii)  Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή t (t<t1, πξηλ απνθηήζεη ε ξάβδνο πνξ), ε ηαρύηεηα 

ηεο ξάβδνπ ΑΓ είλαη 
νξπ

5
. Να βξείηε ηόηε:   α) ηελ ΖΔΓ από επαγσγή ζηε ξάβδν 

ΑΓ β) ηελ έληαζε ηνπ επαγσγηθνύ ξεύκαηνο  γ) ηελ ηάζε ζηα άθξα ηεο ξάβδνπ  

δ) ηνλ ξπζκό παξαγσγήο ζεξκόηεηαο ζηελ αληίζηαζε R2 .  

                                                                                                                  Μνλάδεο 4         

Γ1. iii) Tε ρξνληθή ζηηγκή t1 παύεη λα αζθείηαη ε δύλακε F θαη ε ηαρύηεηα 

ηεο ξάβδνπ ΑΓ κεηά από ιίγν (ρξνληθή ζηηγκή t2) κεδελίδεηαη. 

α) Να ππνινγίζεηε ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο θαζώο θαη ηνλ ξπζκό 

κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο ξάβδνπ ΚΛ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε 

ηαρύηεηά ηεο κηθξαίλνληαο έγηλε ίζε κε ην κηζό ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηεο (
νξ

2

π
). 

β) Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα ζην θύθισκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηβξάδπλζεο ηεο ξάβδνπ (από ρξνληθή ζηηγκή t1 έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t2) . 

                                                                                                  Μνλάδεο 7(3+3)         
 

Γ2. σκαηίδην κάδαο m=1,6·10
-27

 kg 

θαη θνξηίνπ q=+1,6·10
-19

 C εηζέξρεηαη 

ζηελ πεξηνρή Γ∆ΚΕΓ όπνπ επηθξαηεί 

νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο 

Β=10
-2

Σ, κε ηαρύηεηα θάζεηε ζηηο 

καγλεηηθέο γξακκέο θαη θάζεηε ζηε 

∆Κ. Σν ζσκαηίδην δηαγξάθεη 

ηεηαξηνθύθιην κέρξη ην ζεκείν Ο, 

όπνπ θαη εμέξρεηαη από ην καγλεηηθό 

πεδίν κε ηαρύηεηα κέηξνπ πν=10
6
m/s. 

ην ζεκείν Ο ππάξρεη κηθξή νπή 

κέζσ ηεο νπνίαο ην ζσκαηίδην εηζέξρεηαη ζε νκνγελέο ειεθηξηθό πεδίν πνπ 

ζρεκαηίδεηαη αλάκεζα ζε δύν παξάιιειεο κεηαιιηθέο πιάθεο ΕΛ θαη ΜΝ, κε 

ηαρύηεηα παξάιιειε ζηηο δπλακηθέο ηνπ γξακκέο. Σν ειεθηξηθό πεδίν έρεη έληαζε 

κέηξνπ Δ=2,5·10
3 
Ν/C θαη θνξά όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

 

Γ2. i) Να ππνινγίζεηε ηελ αθηίλα ηεο ηξνρηάο πνπ δηαγξάθεη ην ζσκαηίδην κέζα 

ζην καγλεηηθό πεδίν. 

Μνλάδεο 3 

Γ2. ii) Να ππνινγίζεηε ηε δηαθνξά δπλακηθνύ κεηαμύ ησλ πιαθώλ ΕΛ θαη ΜΝ, 

ώζηε ην ζσκαηίδην λα θζάζεη κε κεδεληθή ηαρύηεηα ζηελ πιάθα ΜΝ. 

Μνλάδεο 4 
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Γ2. iii) Πξναηξεηηθό-Δθηόο βαζκνινγίαο  

Να βξεζεί ν ζπλνιηθόο ρξόλνο θίλεζεο ηνπ ζσκαηηδίνπ από ηε ζηηγκή ηεο εηζόδνπ 

ζην καγλεηηθό πεδίν κέρξη λα θζάζεη ζηελ πιάθα ΜΝ. 

Ζ επίδξαζε ηνπ πεδίνπ βαξύηεηαο λα ζεσξεζεί ακειεηέα. Γίλεηαη π=3,14.  

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 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. Δηάξθεηα εμέηαζεο: Τξεηο (3) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ 

θσηναληηγξάθσλ.  

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

θσηναληηγξάθσλ.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Albert Einstein and Hendrik Antoon Lorentz 
 

Καιή 

επηηπρία! 

ΣΠ
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https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein



