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ΘΔΜΑ Α
Σηιρ επυηήζειρ Α1-Α4 να γπάτεηε ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα, ηο
γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη θπάζη η οποία ζςμπληπώνει ζυζηά ηην ημιηελή
ππόηαζη.
Α1. Σην ζρήκα θαίλεηαη έλα πδξαπιηθό
πηεζηήξην, ζην νπνίν ηα αβαξή έκβνια
κπνξνύλ λα θηλνύληαη ρσξίο ηξηβέο θαη
αξρηθά ηζνξξνπνύλ αθίλεηα ζην ίδην ύςνο.
Αζθώληαο δύλακε κέηξνπ F1 θάζεηα ζην
αξηζηεξό έκβνιν εκβαδνύ Α1, απηό
θαηεβαίλεη θαηά h1. Η δύλακε κέηξνπ F2, πνπ
αζθεί ην πγξό ζην δεμηό έκβνιν εκβαδνύ Α2,
αλαγθάδεη απηό λα αλέβεη θαηά h2. Γηα ηηο
κεηαηνπίζεηο h1 θαη h2 ηζρύεη:
α) h 2 = h 1
A
β) h 2 = 1 h 1
A2
γ) h 2 =

A2
h
A1 1

δ) h 2 =

A22
h
A12 1

Μονάδερ 5

1

Α2. Γύν κηθξά ζώκαηα θηλνύληαη ζηελ ίδηα επζεία κε αληίζεηεο νξκέο. Τα ζώκαηα
ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά. Δπνκέλσο:
α) ε αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηζνύηαη κε κεδέλ.
β) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηελ θξνύζε.
γ) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλεηαη θαηά ηελ θξνύζε.
δ) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαηξέπεηαη νιόθιεξε ζε ζεξκηθή.
Μονάδερ 5
Α3. Σώκα εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο
ζπρλόηεηαο, πνπ εμειίζζνληαη γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο ζηελ ίδηα
δηεύζπλζε κε εμηζώζεηο απνκάθξπλζεο:
x1=Αεκ(σt) (S.I.) θαη x2=4Αεκ(σt+π) (S.I.).
Η επηηάρπλζε α ηεο ζύλζεηεο ηαιάλησζεο έρεη εμίζσζε:
α) α = -5Ασ2εκ(σt).
β) α = 5Ασ2εκ(σt).
γ) α = -3Ασ2εκ(σt).
δ) α = 3Ασ2εκ(σt).
Μονάδερ 5
Α4. Ταιαλησηήο εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε κε ηε ζπρλόηεηα fδ ηνπ
δηεγέξηε λα είλαη ιίγν κεγαιύηεξε από ηελ ηδηνζπρλόηεηα f0 ηνπ ηαιαλησηή.
Διαηηώλνληαο 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.
Μονάδερ 5
Α5. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος ακολοςθούν, γπάθονηαρ δίπλα ζηο
γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη, ηη λέξη Συζηό, αν η ππόηαζη είναι
ζυζηή, ή ηη λέξη Λάθορ, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη.
α) Τα βνιηόκεηξα θαη ηα ακπεξόκεηξα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θπθιώκαηα
ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο κεηξνύλ ζηηγκηαίεο ηηκέο.
1
β) Μνλάδα κέηξεζεο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο αλά κνλάδα όγθνπ ( ξπ2 ) είλαη ην
2
1Pa (Παζθάι).
2

γ) Η ξνπή δεύγνπο δπλάκεσλ σο πξνο ζεκείν εμαξηάηαη από ηε ζέζε ηνπ ζεκείνπ.
δ) Από ηε ζύλζεζε δύν απιώλ αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ κε πεξηόδνπο Τ1 θαη Τ2
πξνθύπηεη ηαιάλησζε πνπ παξνπζηάδεη δηαθξνηήκαηα. Η πεξίνδνο ησλ
δηαθξνηεκάησλ είλαη Τδ = |Τ1 − Τ2|.
ε) Έλα πιηθό ζεκείν είλαη αδύλαηνλ λα πεξηζηξέθεηαη.
Μονάδερ 5

ΘΔΜΑ Β
Β1. Σην δηπιαλό ζρήκα ην πγξό ξέεη αξρηθά ζε νξηδόληην ζσιήλα δηαηνκήο Α1 θαη
θαηόπηλ εηζέξρεηαη ζε ζσιήλα δηαηνκήο Α2=Α1/2, ν νπνίνο ζηελ έμνδν ζηελεύεη
έρνληαο ζην ζηόκην
εθξνήο ηειηθή δηαηνκή
Α3=Α2 / 2 .
Ο θαηαθόξπθνο ζσιήλαο
1, πάλσ από ηνλ αγσγό
δηαηνκήο Α1, είλαη
θιεηζηόο θαη ζην πάλσ
κέξνο ηνπ έρεη
εγθισβηζκέλν αέξα, ελώ
ν θαηαθόξπθνο ζσιήλαο
2, πάλσ από ηνλ αγσγό
δηαηνκήο Α2, είλαη
αλνηθηόο ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα. Τν ύςνο ηνπ ηδαληθνύ πγξνύ ζηνπο
θαηαθόξπθνπο ζσιήλεο είλαη ην ίδην θαη ηζνύηαη κε h.
Αλ ε πίεζε ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα είλαη pαηκ ηόηε ε πίεζε ηνπ εγθισβηζκέλνπ
αέξα ζηνλ θαηαθόξπθν ζσιήλα 1 είλαη ίζε κε:
α) pαηκ 

5ξgh
7

β) pαηκ 

3ξgh
4

γ) pαηκ 

7ξgh
8

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.

Μονάδερ 2

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.

Μονάδερ 6

Β2. Μεηαιιηθή ξάβδνο ΑΓ κήθνπο L, κάδαο m, δηαξξέεηαη από ξεύκα ζηαζεξήο
έληαζεο Ι, είλαη αξζξσκέλε ζην A θαη κπνξεί λα ζηξέθεηαη ζε θαηαθόξπθν επίπεδν
ρσξίο ηξηβέο γύξσ από νξηδόληην άμνλα, ν νπνίνο δηέξρεηαη από ην A. Η ξάβδνο
3

ηζνξξνπεί ζηε ζέζε ηνπ ζρήκαηνο. Τν
νκνγελέο νξηδόληην καγλεηηθό πεδίν Β είλαη
κόλν ζηελ πεξηνρή ηνπ εζηηγκέλνπ πιαηζίνπ
κε (ΓΚ)=L/2 . Δπνκέλσο:
α) Οη δπλακηθέο γξακκέο είλαη θάζεηεο ζηε
ζειίδα κε θνξά πξνο ηε ζειίδα θαη ην κέηξν
ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ δίλεηαη από
4mgζπλζ
ηε ζρέζε Β =
3ΙL
β) Οη δπλακηθέο γξακκέο είλαη θάζεηεο ζηε ζειίδα κε θνξά πξνο ηε ζειίδα θαη ην
4mgεκζ
κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ δίλεηαη από ηε ζρέζε Β =
3ΙL
γ) Οη δπλακηθέο γξακκέο είλαη θάζεηεο ζηε ζειίδα κε θνξά πξνο ηνλ αλαγλώζηε
2mgεκζ
θαη ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ δίλεηαη από ηε ζρέζε Β =
3ΙL
Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.

Μονάδερ 2

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.

Μονάδερ 6

Β3. Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα,
ηα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 έρνπλ
κάδεο m1 θαη m2 αληίζηνηρα. Τα
ζώκαηα είλαη δεκέλα ζηα
ειεύζεξα άθξα δύν όκνησλ
ηδαληθώλ ειαηεξίσλ ζηαζεξάο
k, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ιείν
θεθιηκέλν επίπεδν γσλίαο
θιίζεο θ. Τα ζώκαηα
ζπλδένληαη κε ηελησκέλν
αβαξέο θαη κε εθηαηό λήκα,
έηζη ώζηε ην ειαηήξην πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην ζώκα Σ2 λα έρεη ην θπζηθό
κήθνο ηνπ. Κάπνηα ζηηγκή θόβνπκε ην λήκα νπόηε θαζέλα από ηα ζώκαηα αξρίδεη
λα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε D=k. Αλ Δ1 θαη Δ2 είλαη νη ελέξγεηεο
E
ηαιάλησζεο ησλ ζσκάησλ Σ1 θαη Σ2 αληίζηνηρα, ηόηε ν ιόγνο 1 ηζνύηαη κε:
E2

4

α) 1

β)

m1
m2

γ)

m12
m 22

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.

Μονάδερ 2

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.

Μονάδερ 7

ΘΔΜΑ Γ
Η νξηδόληηα κεηαιιηθή ξάβδνο ΚΛ κήθνπο L=0,5 m, κάδαο
m=0,5 kg, έρεη σκηθή αληίζηαζε R1=0,1 Ω θαη ζπγθξαηείηαη
αθίλεηε αλάκεζα ζηνπο θαηαθόξπθνπο, αγώγηκνπο –
ακειεηέαο αληίζηαζεο – νδεγνύο Αy1 θαη Γy2 θαη ζε επαθή
κε απηνύο. Σηνλ ρώξν ππάξρεη νξηδόληην νκνγελέο καγλεηηθό
πεδίν έληαζεο Β=2 Τ, θάζεην ζηε ξάβδν ΚΛ, όπσο θαίλεηαη
ζην ζρήκα. Τα άθξα Α, Γ ζπλδένληαη κε ζύξκα αληίζηαζεο
R2=0,9 Ω. Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0, εθηνμεύνπκε ηε ξάβδν ΚΛ
πξνο ηα θάησ κε αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ π0=2 m/s, ε νπνία
θηλείηαη δερόκελε από ηνπο δύν νδεγνύο ζπλνιηθή ηξηβή
κέηξνπ Τ=4 Ν. Μεηά από κεηαηόπηζε y=2 m, ν αγσγόο
απνθηά ζηαζεξή ηαρύηεηα.
Γ1. Να πξνζδηνξίζεηε ηε θνξά θαη ηελ έληαζε ηνπ επαγσγηθνύ ξεύκαηνο πνπ
δηαξξέεη ην θύθισκα ακέζσο κεηά ηελ εθηόμεπζε ηεο ξάβδνπ.
Μονάδερ 5
Γ2. Βξείηε ηα κέηξα θαη ηηο θαηεπζύλζεηο ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζηε ξάβδν
ακέζσο κεηά ηελ εθηόμεπζή ηεο. Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο πνπ ζα
εθηειέζεη ε ξάβδνο θαη λα βξείηε ηε ζηαζεξή (νξηαθή) ηαρύηεηα πνξ, πνπ ζα
απνθηήζεη.
Μονάδερ 5
Γ3. Να ππνινγίζεηε: i) ηε ζεξκηθή ελέξγεηα ιόγσ θαηλνκέλνπ Joule πνπ εθιύζεθε
ζηνπο σκηθνύο αληηζηάηεο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ε ξάβδνο απνθηάεη ηελ νξηαθή
ηαρύηεηα.
ii) ην επαγσγηθό θνξηίν πνπ δηέξρεηαη από κηα δηαηνκή ηνπ θπθιώκαηνο κέρξη ηε
ζηηγκή πνπ ε ξάβδνο απνθηάεη ηελ νξηαθή ηαρύηεηα.
Μονάδερ (3+2) 5
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Γ4. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1, πνπ ε δύλακε Laplace έρεη κέηξν ίζν κε 1,5 Ν, λα
ππνινγίζεηε: i) ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο ξάβδνπ
ii) ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηεο ξάβδνπ
iii) ηνλ ξπζκό κε ηνλ νπνίν παξάγεηαη ζεξκόηεηα εμαηηίαο ηεο ηξηβήο
iv) ηνλ ξπζκό κε ηνλ νπνίν παξάγεηαη ζεξκόηεηα Joule ζηηο σκηθέο αληηζηάζεηο
(ζεξκηθή ηζρύο).
v) ηε δηαθνξά δπλακηθνύ ζηα άθξα ηεο αληίζηαζεο R2.
Μονάδερ (5 x 2) 10
2
Γίλεηαη: g= 10 m/s θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.

ΘΔΜΑ Γ
Τα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα έρνπλ
κάδεο m1=1kg θαη m2=3kg, αληίζηνηρα θαη είλαη
δεκέλα κεηαμύ ηνπο κε αβαξέο θαη κε εθηαηό λήκα
κήθνπο ℓ=0,7m. Τν ζώκα Σ1 είλαη δεκέλν ζην έλα άθξν
θαηαθόξπθνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k=100N/m, ην άιιν
άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλν ζηελ νξνθή.
Δθηξέπνπκε ην ζύζηεκα από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ
θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ θαηά d=0,4m, κε ην λήκα λα
είλαη δηαξθώο ηελησκέλν θαη ην αθήλνπκε ειεύζεξν ηε
ρξνληθή ζηηγκή t=0, νπόηε αξρίδεη Α.Α.Τ. κε D=k.
Γ1. Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ζεσξώληαο
σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα πάλσ.
Μονάδερ 6
Γ2. i) Να βξείηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο Σ2.
Μονάδερ 2
ii) Να βξείηε ην κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο όηαλ ην ζύζηεκα ησλ ζσκάησλ
είλαη ζηελ θαηώηαηε ζέζε,
Μονάδερ 5
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Γ3. Να βξείηε ηε ρξνληθή εμίζσζε Τ= f(t) ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο ζεσξώληαο σο
ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα πάλσ. Πξναηξεηηθά: Να ηελ παξαζηήζεηε γξαθηθά
Μονάδερ 4
Κάποια ζηιγμή πος ηο ζύζηημα βπίζκεηαι ζηην κάηυ ακπαία θέζη ηηρ
ηαλάνηυζήρ ηος, κόβοςμε ηο νήμα.
Γ4. Να βξείηε ην λέν πιάηνο ηαιάλησζεο ηνπ Σ1.
Μονάδερ 4
Γ5. Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζσκάησλ, όηαλ ην
Σ1 αθηλεηνπνηεζεί γηα 1ε θνξά κεηά ην θόςηκν ηνπ λήκαηνο.
Μονάδερ 4
Γίλνληαη: g=10m/s2, π2=10 θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα.
Καλή
επιτυχία!

Sir Αλέξανδπορ (Άλεκ) Ιζιγώνηρ
Ο μησανικόρ πος ζσεδίαζε ηο θπςλικό Mini Cooper
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