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ΔΗ

Maria Curie (1867-1934)
Nobel Prize 1903 & 1911

ΘΔΜΑ Α
Σηζξ διζηεθείξ πνμηάζεζξ Α1-Α6 κα βνάρεηε ζημ ηεηνάδζό ζαξ ημκ ανζειό ηδξ
πνόηαζδξ ηαζ δίπθα ημ βνάιια πμο ακηζζημζπεί ζηδ θνάζδ, δ μπμία
ζοιπθδνώκεζ ζςζηά ηδκ πνόηαζδ.

ΟΥ

Α1. Οη δπλακηθέο γξακκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ επζύγξακκνπ ξεπκαηνθόξνπ
αγσγνύ απείξνπ κήθνπο είλαη:
α. επζείεο

β. θύθινη

γ. ειιείςεηο

δ. ππεξβνιέο.
Μνλάδεο 3

ΣΠ

Α2. Έλαο επζύγξακκνο αγσγόο κεγάινπ κήθνπο δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Ι.
Σε απόζηαζε α από απηόλ, ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη Β.
Αλ ηξηπιαζηάζνπκε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο, ηόηε ζε απόζηαζε 6α από ηνλ
αγσγό, ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζα είλαη:
α. Β/2
β. Β
γ. 2Β
δ. 4Β
Μνλάδεο 3

Α3. Γύν παξάιιεινη ξεπκαηνθόξνη αγσγνί 1 θαη 2
κεγάινπ κήθνπο βξίζθνληαη ζε απόζηαζε α κεηαμύ ηνπο
θαη δηαξξένληαη από νκόξξνπα ξεύκαηα έληαζεο Ι1 θαη
Ι2 αληίζηνηρα, κε Ι1 > Ι2. Με B1, B2, ζπκβνιίδνπκε ηα
κέηξα ησλ εληάζεσλ ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ιόγσ ησλ
αγσγώλ 1 θαη 2, αληίζηνηρα, ζην κέζν Μ ηεο κεηαμύ ηνπο
απόζηαζεο. Η νιηθή έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην
κέζν Μ έρεη κέηξν:
α. BΜ =B1 + B2
1

β. BΜ =B1 - B2
γ. BΜ =B2 - B1
δ. BΜ = 12  22
Μνλάδεο 3

ΟΥ

ΔΗ

Α4. Έλα ειεθηξηθό ξεύκα έληαζεο Ι
δηαξξέεη έλαλ αγσγό πνπ έρεη ην
ζρήκα δύν νκνεπίπεδσλ θαη
νκόθεληξσλ θύθισλ, όπσο θαίλεηαη
ζην ζρήκα. Σην ζεκείν Κ, πνπ είλαη
ην θνηλό θέληξν ησλ δύν θύθισλ, ε
νιηθή έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ:
α. είλαη θάζεηε ζηε ζειίδα θαη έρεη
θαηεύζπλζε από ηνλ αλαγλώζηε πξνο
ηε ζειίδα.
β. είλαη θάζεηε ζηε ζειίδα θαη έρεη
θαηεύζπλζε από ηε ζειίδα πξνο ηνλ
αλαγλώζηε.
γ. είλαη κεδέλ.
δ. δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ηα
ζηνηρεία πνπ δίλνληαη.

Μνλάδεο 3

ΣΠ

Α5. Γύν ζθαίξεο καδώλ m1, m2 θηλνύληαη κε ηαρύηεηεο π1 , π2 , αληίζηνηρα θαη
ζπγθξνύνληαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά. Γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ νξκώλ θαη ησλ
θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ησλ ζθαηξώλ, θαηά ηελ θξνύζε, ηζρύεη:
α. Γp1 = Γp 2 θαη ΓΚ1 = ΓΚ 2

β. Γp1 = - Γp2 θαη ΓΚ1 = ΓΚ 2

γ. Γp1 = - Γp 2 θαη ΓΚ1 = - ΓΚ 2

δ. Γp1 = Γp 2 θαη ΓΚ1 = - ΓΚ 2
Μνλάδεο 3

Α6. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ελόο ζώκαηνο, ην νπνίν εθηειεί απιή αξκνληθή
ηαιάλησζε, κεγηζηνπνηείηαη θάζε 0,5s. Η ζπρλόηεηα ηεο ηαιάλησζεο είλαη ίζε κε:
α. 0,5 Hz.
β. 0,25 Hz.
γ. 1 Hz.
δ. 2 Hz.
Μνλάδεο 3
2

Α7. Γηα θάζε κία από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο λα κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό ζαο
ην γξάκκα ηεο πξόηαζεο θαη δίπια ηε ιέμε ωζηό αλ είλαη ζωζηή ή ηε ιέμε
Λάζνο αλ είλαη ιαλζαζκέλε.

κ 0 2πΙ
ππνινγίδεη ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε
4π r
θάζε ζεκείν πνπ βξίζθεηαη θνληά ζε θπθιηθό ξεπκαηνθόξν αγσγό.
β. Όηαλ έλα ειεθηξηθό θνξηίν θηλείηαη κέζα ζε καγλεηηθό πεδίν δέρεηαη
νπσζδήπνηε δύλακε Lorentz.
γ. Όηαλ έλα θνξηηζκέλν ζσκαηίδην θηλείηαη κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν
θάζεηα ζηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ, ε δύλακε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ δελ παξάγεη
έξγν.
δ. Καηά ηε κεησπηθή ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ κε ίζεο κάδεο ζπκβαίλεη
αληαιιαγή ηαρπηήησλ θαη νξκώλ θαη θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ.
ε. Έλα ζύζηεκα ζσκάησλ κπνξεί λα έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ρσξίο λα έρεη νξκή.
ζη. Σώκα κάδαο m εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α, κε πεξίνδν Τ,
ζηεξεσκέλν ζην θάησ άθξν ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k. Αλ δηπιαζηάζνπκε ην πιάηνο
ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο, ηόηε ε πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζήο ηνπ γίλεηαη 2Τ.
δ. Σηελ Α.Α.Τ. νη ελέξγεηεο U θαη K εμηζώλνληαη 4 θνξέο αλά πεξίνδν.

ΟΥ

ΔΗ

α. Η ζρέζε B =

Μνλάδεο 7

ΘΔΜΑ Β

ΣΠ

Β1. Έζησ έλα θνξηηζκέλν ζσκαηίδην πνπ θηλείηαη κε ηαρύηεηα π θάζεηε ζηηο
δπλακηθέο γξακκέο νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ Β . Να απνδείμεηε αλαιπηηθά
ηνπο ηύπνπο ηεο αθηίλαο R θαη ηεο πεξηόδνπ Τ ηεο νκαιήο θπθιηθήο θίλεζήο ηνπ.
Μνλάδεο 6
Β2. Σώκα Σ1 κάδαο m1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ π1 θαη ζπγθξνύεηαη θεληξηθά
θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα Σ2 κάδαο m2. Τν ζώκα Σ1 κεηά ηελ θξνύζε
π
αληηζηξέθεη ηε θνξά θίλεζήο ηνπ θαη απνθηά ηαρύηεηα κέηξνπ π΄1 = 1 . Ο ιόγνο
2
m1
ησλ καδώλ ησλ δύν ζσκάησλ, είλαη ίζνο κε:
m2
1
1
α. 3
β.
γ.
2
3
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Μνλάδεο 1
Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μνλάδεο 3
(χήκα απαξαίηεην)
3

Β3. Σώκα Σ1 κάδαο m1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ π1 ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν
θαη ζπγθξνύεηαη κε αθίλεην ζώκα Σ2 κάδαο m2. Τα δύν ζώκαηα ζπγθξνύνληαη
ειαζηηθά αιιά όρη θεληξηθά. Μεηά ηελ θξνύζε, ην ζώκα Σ1 θηλείηαη ζε δηεύζπλζε
m
π
θάζεηε ζηελ αξρηθή ηνπ κε ηαρύηεηα κέηξνπ π΄1 = 1 . Ο ιόγνο 1 ησλ καδώλ ησλ
m2
2
δύν ζσκάησλ, είλαη ίζνο κε:
α.

3
4

β.

3
5

γ.

4
5

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.

ΔΗ

Μνλάδεο 1

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

Μνλάδεο 4

(χήκα απαξαίηεην)

ΣΠ

ΟΥ

Β4.
i) Κπθιηθόο αγσγόο αθηίλαο r=12cm δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό ξεύκα έληαζεο Ι1=
3
A Δπζύγξακκνο αγσγόο κεγάινπ κήθνπο,
π
ν νπνίνο δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο
Ι2=9Α βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ θπθιηθνύ
αγσγνύ θαη απέρεη απόζηαζε d=24cm από ην
πιεζηέζηεξν ζεκείν ηνπ θπθιηθνύ αγσγνύ,
όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.
Γίλεηαη: κ0=4π‧10-7 Τm/A
Η ζπλνιηθή έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ
ζην θέληξν ηνπ θπθιηθνύ αγσγνύ έρεη κέηξν
ίζν κε:
α. 10-5 T

β. 2‧10-5 T

γ. 3‧10-5 T

Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε.
Μνλάδεο 1
Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μνλάδεο 3

4

Β5. Οη παξάιιεινη επζύγξακκνη
αγσγνί πνιύ κεγάινπ κήθνπο, 1 και
2, δηαξξένληαη από νκόξξνπα
ξεύκαηα
Ι1=5Α θαη Ι2=15Α θαη
απέρνπλ κεηαμύ ηνπο θαηά d=20cm.
α. Να ππνινγίζεηε ζε πόζε
απόζηαζε από ηνλ αγσγό 1
κεδελίδεηαη ε ζπλνιηθή έληαζε ηνπ
καγλεηηθνύ πεδίνπ.

ΔΗ

Μνλάδεο 3

β. Να ππνινγίζεηε ηε ζπλνιηθή έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε απόζηαζε
x=5cm δεμηά ηνπ αγσγνύ 1, αλ αληηζηξέςνπκε ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ ηνλ
δηαξξέεη.
Μνλάδεο 3

ΟΥ

Γίλεηαη: κ0=4π‧10-7 Τm/A

ΘΔΜΑ Γ

ΣΠ

Γ1. Πξσηόλην κε εηδηθό θνξηίν q/m = 108 C/kg επηηαρύλεηαη από ηελ εξεκία, από
ηάζε V = 2  104 V.
α. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ απνθηά ην πξσηόλην.
Μνλάδεο 3

Καηόπηλ εηζέξρεηαη ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν
έληαζεο Β, θάζεηα ζηηο δπλακηθέο γξακκέο. Η
θάζεηε ηνκή ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη ηεηξάγσλν
ΑΔΓΓ πιεπξάο α = 10cm θαη ην πξσηόλην
εηζέξρεηαη ζην καγλεηηθό πεδίν από ην κέζν Μ ηεο
πιεπξάο ΑΓ, κε ηελ ηαρύηεηά ηνπ θάζεηε ζηελ
πιεπξά ΑΓ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.
β. Αλ ην πξσηόλην δηαγξάςεη εκηθύθιην θαη εμέιζεη
από ηελ θνξπθή Γ λα ππνινγίζεηε:
β1) ην κέηξν Β ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ.
Μνλάδεο 3

5

β2) ηνλ ρξόλν θίλεζεο ηνπ πξσηνλίνπ ζην καγλεηηθό πεδίν.
Μνλάδεο 3
β3) ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ πξσηνλίνπ θαηά ηελ θίλεζή ηνπ ζην
καγλεηηθό πεδίν.
Μνλάδεο 3

ΔΗ

γ. Αλ ην πξσηόλην δηαγξάςεη ηόμν θύθινπ θαη εμέιζεη από ηελ θνξπθή Γ λα
ππνινγίζεηε:
γ1) ην κέηξν Β ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ.
Μνλάδεο 4
γ2) ηνλ ρξόλν θίλεζεο ηνπ πξσηνλίνπ ζην καγλεηηθό πεδίν.
53
Γίλεηαη: εκ53ν=0,8 θαη
 0,15
360
Μνλάδεο 2

ΣΠ

ΟΥ

Γ2. Σε κηα πιάγηα θξνύζε δύν
απηνθηλήησλ 1, 2, πνπ έρνπλ αληίζηνηρα
κέηξα ηαρπηήησλ π1, π2 θαη θηλνύληαη ζε
θάζεηνπο δξόκνπο, δεκηνπξγείηαη
ζπζζσκάησκα, ην νπνίν απνθηά ηαρύηεηα
κέηξνπ V πνπ ζρεκαηίδεη γσλία ζ=45ν κε
ηε δηεύζπλζε θίλεζεο θαζελόο
απηνθηλήηνπ.

Ο εκπεηξνγλώκνλαο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο δπγίδεη ηα απηνθίλεηα θαη βξίζθεη
όηη ην απηνθίλεην 2 είλαη 20% βαξύηεξν από ην απηνθίλεην 1.

Γηα ηνλ ιόγν ι= 1 ησλ κέηξσλ ησλ ηαρπηήησλ ζπκπεξαίλεη όηη ηζρύεη:
2
α. ι=1

β. ι=1,2

γ. ι=0,8

Γίλεηαη: εκ45ν=ζπλ45ν
Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.
Μνλάδεο 2
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Μνλάδεο 5

6

ΘΔΜΑ Γ

ΟΥ

ΔΗ

Τν έλα άθξν θαηαθόξπθνπ ειαηεξίνπ
ζηαζεξάο k = 100N/m ζηεξεώλεηαη αθιόλεηα
ζηελ νξνθή εξγαζηεξίνπ θαη ζην ειεύζεξν
άθξν ηνπ πξνζδέλεηαη ζώκα Σ κάδαο M
=2kg, ην νπνίν ηζνξξνπεί αθίλεην . Έλα
βιήκα κάδαο m =2kg βάιιεηαη θαηαθόξπθα
πξνο ηα πάλσ από έλα ζεκείν ηνπ νξηδόληηνπ
δαπέδνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ κε ηαρύηεηα
κέηξνπ π0 = 6m/s . Τν βιήκα θηλείηαη
θαηαθόξπθα ζηε δηεύζπλζε ηνπ άμνλα ηνπ
ειαηεξίνπ θαη ζε ύςνο h =1,2m ζπγθξνύεηαη
πιαζηηθά κε ην ζώκα Σ.
Γ1. Να απνδείμεηε όηη ην κέηξν π ηεο
ηαρύηεηαο ηνπ βιήκαηνο ειάρηζηα πξηλ από
ηελ θξνύζε είλαη π=2 3 m/s.

Μνλάδεο 4

Γ2. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν V ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο, ακέζσο
κεηά ηελ θξνύζε.
Μνλάδεο 2

ΣΠ

Τμ ζοζζςιάηςια εηηεθεί Απθή Ανιμκζηή Ταθάκηςζδ ιε D=k.
Να ππνινγίζεηε:

Γ3. ηε ζπρλόηεηα ηεο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο.
Μνλάδεο 3
Γ4. ην πιάηνο ηεο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο.
Μνλάδεο 6
Γ5. ηε κέγηζηε ηηκή, Fειαη(max), ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ θαη ηε κέγηζηε ηηκή,
Uειαη(max), ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ειαηεξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο,
Μνλάδεο 4(2+2)
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Γ6. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηαιάλησζεο U ζε ζπλάξηεζε
κε ηελ απνκάθξπλζε x, ζε βαζκνινγεκέλν ζύζηεκα αμόλσλ.
Μνλάδεο 3
Γ7. Πόζν απέρνπλ κεηαμύ ηνπο ηα δύν ζεκεία ηεο ηξνρηάο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο
ζηα νπνία ε δπλακηθή ελέξγεηα ηαιάλησζεο θαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηαιάλησζεο
είλαη ίζεο κεηαμύ ηνπο (δειαδή ηζρύεη όηη U=K); Να ζεσξήζεηε 2  1,4
Μνλάδεο 3
Γίλεηαη: g = 10m / s2

ΔΗ

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΡΩΣΗΜΑ-ΔΚΣΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Γ8. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε x, ζην ίδην
βαζκνινγεκέλν ζύζηεκα αμόλσλ: i) ηε δύλακε επαλαθνξάο θαη
ii) ηε δύλακε ηνπ ειαηεξίνπ. Να ζεσξήζεηε σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα πάλσ.

ΟΥ

Γίλεηαη: g = 10m / s2

ΣΠ

……είκαζ ζακ κα ακαννζπάζηε ζημκ Ταΰβεημ. Όζμ πθδζζάγεηε ηδκ
ημνοθή, εα ζοκακηάηε ιεβαθύηενεξ δοζημθίεξ. Αοηό όιςξ εα
ζδιαίκεζ όηζ πθδζζάγεηε……
Δδι. Σηεθακάηδξ-‘’Θα πμθειάξ ιε ημοξ εεμύξ’’
(έκα ιοεζζηόνδια βζα ημκ Λεςκίδα)

Καθή επζηοπία

ΟΔΗΓΙΕΣ βζα ημοξ ελεηαγμιέκμοξ
1. Να απακηήζεηε ζημ ηεηνάδζό ζαξ ζε όθα ηα εέιαηα ιόκμ ιε ιπθε ή ιόκμ
ιε ιαύνμ ζηοθό.
2. Γζα ηα ζπήιαηα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ιμθύαζ.
3. Κάεε απάκηδζδ επζζηδιμκζηά ηεηιδνζςιέκδ είκαζ απμδεηηή.
4. Δζάνηεζα ελέηαζδξ: Τνεζξ (3) ώνεξ ιεηά ηδ δζακμιή ηςκ
θςημακηζβνάθςκ.
5. Ώνα δοκαηήξ απμπώνδζδξ: Μζάιζζδ (1,5) ώνα ιεηά ηδ δζακμιή ηςκ
θςημακηζβνάθςκ.
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