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ΘΔΜΑ Α
Σηις ερφηήζεις Α1-Α4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό ηης ερώηηζης και δίπλα, ηο
γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάνηηζη. (Μοναδες 5x4=20)
A1. Δύξ ρώμαςα μικοώμ διαρςάρεχμ ςα ξπξία κιμξύμςαι πάμχ ρε λείξ ξοιζόμςιξ δάπεδξ ρε
κάθεςεπ μεςανύ ςξσπ διεσθύμρειπ ρσγκοξύξμςαι πλαρςικά. Δάμ ςξ ρσρρχμάςχμα πξσ
ποξκύπςει από ςημ κοξύρη κιμείςαι ρε διεύθσμρη πξσ ρυημαςίζει γχμία 45 ξ με ςιπ αουικέπ
διεσθύμρειπ κίμηρηπ ςχμ δύξ ρχμάςχμ, ςόςε ρσμπεοαίμξσμε όςι ρε κάθε πεοίπςχρη ςα
ρώμαςα έυξσμ:
α. Ίρεπ μάζεπ
β. Ταυύςηςεπ ίρχπ μέςοχμ
γ. Οομέπ ίρχμ μέςοχμ
δ. Ίρεπ κιμηςικέπ εμέογειεπ.

Α2. Σταιοίδιξ εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη με ρσυμόςηςα f. Η δσμαμική εμέογεια ςηπ
ςαλάμςχρηπ είμαι πεοιξδικά μεςαβαλλόμεμξ μέγεθξπ με ρσυμόςηςα:
α. f’=f

β. f’=2f

γ. f’= f/2

δ. f’=4f

A3. Σςξ διπλαμό ρυήμα απεικξμίζξμςαι ξι καςεσθύμρειπ ποξπ ςιπ ξπξίεπ οέει ςξ ιδαμικό
οεσρςό ρςξμ ρχλήμα πξλλαπλήπ διακλάδχρηπ. Οι παοξυέπ ρςιπ διαςξμέπ Α,Β,Γ και Δ είμαι
3L/s, 5 L/s, 4 L/s και 6 L/s αμςίρςξιυα.
Σςη Διαςξμή Δ ςξσ ρχλήμα:
α. Η παοξυή είμαι 2 L/s και ςξ οεσρςό οέει ρύμτχμα με ςημ καςεύθσμρη ςξσ βέλξσπ (2)
β. Η παοξυή είμαι 18 L/s και ςξ οεσρςό οέει ρύμτχμα με ςημ καςεύθσμρη ςξσ βέλξσπ (2)
γ. Η παοξυή είμαι 2 L/s και ςξ οεσρςό οέει ρύμτχμα με ςημ καςεύθσμρη ςξσ βέλξσπ (1)

δ. Η παοξυή είμαι 1 L/s και ςξ οεσρςό οέει ρύμτχμα με ςημ καςεύθσμρη ςξσ βέλξσπ (1)

Α4. Κλειρςόπ κσκλικόπ αγχγόπ βοίρκεςαι πλάι ρε εσθύγοαμμξ οεσμαςξτόοξ αγχγό
απείοξσ μήκξσπ και ρςξ ίδιξ επίπεδξ με ασςόμ, όπχπ απεικξμίζεςαι ρςξ διπλαμό ρυήμα.
Ο κσκλικόπ αγχγόπ δεμ διαοοέεςαι από οεύμα όςαμ:
α. διακόφξσμε ςξ οεύμα ρςξμ εσθύγοαμμξ αγχγό.
β. αμςιρςοέτξσμε ςημ τξοά ςξσ οεύμαςξπ ρςξμ εσθύγοαμμξ αγχγό.
γ. μεςαςξπιρθεί παοάλληλα ρςη διεύθσμρη ςξσ εσθύγοαμμξ αγχγξύ.
δ. μεςαςξπιρςεί κάθεςα ρςη διεύθσμρη ςξσ εσθύγοαμμξσ αγχγξύ.
Α5. Να γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξ γοάμμα κάθε ποόςαρηπ και δίπλα ρε κάθε γοάμμα ςη
λένη Σωστό, για ςη ρχρςή ποόςαρη και ςη λένη Λάθος για ςη λαμθαρμέμη.
α. Δύξ παοάλληλξι οεσμαςξτόοξι αγχγξί έλκξμςαι, εάμ διαοοέξμςαι από ξμόοοξπα οεύμαςα.
β. Η πεοίξδξπ ςηπ απλήπ αομξμικήπ ςαλάμςχρηπ εμόπ ρώμαςξπ ςξ ξπξίξ είμαι εναοςημέμξ
ρςημ άκοη ιδαμικξύ ελαςηοίξσ είμαι ίδια, είςε ςξ ρώμα ςαλαμςώμεςαι εμςόπ είςε ςαλαμςώμεςαι
εκςόπ ςξσ πεδίξσ βαούςηςαπ.
γ. Δάμ η ξομή εμόπ ρσρςήμαςξπ δύξ κιμξύμεμχμ ιρξύςαι με μηδέμ, ςόςε και η κιμηςική
εμέογεια ςξσ ρσρςήμαςξπ ςχμ δύξ ρχμάςχμ θα ιρξύςαι με μηδέμ.
δ. Δάμ ειράγξσμε ρε ξμξγεμέπ μαγμηςικό πεδίξ κσκλικό δακςύλιξ από ριδηοξμαγμηςικό
σλικό, ςόςε ρςξ ερχςεοικό ςξσ δακςσλίξσ ςξ μαγμηςικό πεδίξ μηδεμίζεςαι.
ε. Η ςσοβώδηπ οξή είμαι υαοακςηοιρςικό γμώοιρμα ςχμ ιδαμικώμ οεσρςώμ.

(Μονάδες 5)

ΘΔΜΑ Β
Β1. Σςξ ρχλήμα ςξσ ρυήμαςξπ οέει ρςοχςά ιδαμικό οεσρςό πσκμόςηςαπ ο. Τξ εμβαδόμ διαςξμήπ
ςξσ ρχλήμα ρςα ρημεία Α και Β είμαι ςξ ίδιξ.
Α. Για ςα μέςοα ςχμ ςαυσςήςχμ οξήπ ςξσ οεσρςξύ ρςα ρημεία Α και Β ιρυύει:
α. uA< uΒ
β. uΑ= uΒ
γ. uA> uB

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη (μξμάδεπ1)
Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ (μξμάδεπ 3)
Β. Δάμ η πίερη ρςξ ρημείξ Α είμαι PΑ, η μέγιρςη ςιμή ςηπ καςακόοστηπ απόρςαρηπ μεςανύ ςχμ
ρημείχμ Α και Β είμαι:
α.

hmax=

𝑃A
𝜌𝑔

β.

hmax=

2𝑃𝐴
𝜌𝑔

γ.

hmax=

𝑃𝐴
2𝜌𝑔

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη (μξμάδεπ1)
Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ (μξμάδεπ 3)
(Μξμάδεπ 8)
Β2. Τξ μέρξμ ςηπ πάμχ πλεσοάπ ΑΔ καςακόοστξσ αμξιυςξύ ςεςοαγώμξσ ρσομάςιμξσ πλαιρίξσ
ΑΓΔΔ μίαπ ρπείοαπ, πλεσοάπ Α και μάζαπ m, είμαι ποξδεδξμέμξ ρςξ κάςχ άκοξ καςακόοστξσ
ιδαμικξύ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ k. Τξ άλλξ άκοξ ςξσ ελαςηοίξσ είμαι ρςεοεχμέμξ ρε ακλόμηςξ
ρημείξ ρςημ ξοξτή. Τξ πλαίριξ ιρξοοξπεί ακίμηςξ με ςημ πλεσοά ΓΔ μα ετάπςεςαι ρςξ πάμχ όοιξ
(ε) ξοιζόμςιξσ ξμξγεμξύπ μαγμηςικξύ πεδίξσ Β. Οι δσμαμικέπ γοαμμέπ ςξσ πεδίξσ είμαι κάθεςεπ
ρςξ επίπεδξ ςξσ πλαιρίξσ, όπχπ απεικξμίζεςαι ρςξ ρυήμα.

Τημ υοξμική ρςιγμή t0=0 εκςξνεύξσμε ςξ πλαίριξ καςακόοστα ποξπ ςα κάςχ με αουική ςαυύςηςα
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u0 , ξπόςε αουίζει αμέρχπ μα εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη .
Η υοξμική ενίρχρη ςηπ διεουόμεμηπ μαγμηςικήπ οξήπ από ςημ επιτάμεια ςξσ πλαιρίξσ ρςξ
υοξμικό διάρςημα t0< t < π 𝑚/𝑘 δίμεςαι από ςημ ρυέρη:
Α. Φ= Βαu0t

B. Φ=Βασ0

𝑚
𝑘

𝑘

ημ(

𝑚

t)

Γ. Φ=Βασ0

𝑚
𝑘

ρσμ(

𝑘
𝑚

t)

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη (μξμάδεπ 2)
Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ (μξμάδεπ 6)

(Μονάδες 8)
Β3. Τοειπ λεπςέπ ξμξγεμείπ και ιρξπαυείπ οάβδξι ρσμδέξμςαι με ςέςξιξ ςοόπξ μεςανύ ςξσπ ώρςε
μα ρυημαςίζξσμ ξοθξγώμιξ ςοίγχμξ ΑΒΓ, με Β=90ξ, (ΑΒ)= l και (ΒΓ)= 3l/4 όπχπ ταίμεςαι ρςξ

ρυήμα.
Η διάςανη έυει αμαοςηθεί από ςημ ξοξτή με δύξ αβαοή, μη εκςαςά και ίρξσ μέςοξσ μήμαςα (Ι) και
(ΙΙ). Τα μέςοα ςχμ δσμάμεχμ Τ1 και Τ2 πξσ αρκξύμ ςα μήμαςα (Ι) και (ΙΙ) αμςίρςξιυα ικαμξπξιξύμ
ςημ ρυέρη:
Α.

𝛵1
𝛵2

=

3
5

Β.

𝛵1
𝛵2

=

7
5

Γ.

𝛵1
𝛵2

=

4
5

Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη (μξμάδεπ 2)
Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ (μξμάδεπ 7)

(Μονάδες 9)
ΘΔΜΑ Γ
Σςξ κύκλχμα ςξσ ρυήμαςξπ ξ ξοίζξμςξπ αγχγόπ ΚΛ έυει μάζα m= 1kg, μήκξπ l= 1m και
παοξσριάζει χμική αμςίρςαρη RΚΛ= 3Ω.
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Ο αγχγόπ μπξοεί μα ξλιρθαίμει έυξμςαπ ςα άκοα ςξσ διαοκώπ ρε επατή με δσξ λεία ξοιζόμςια
μεςαλλικά ρύομαςα Αυ και Γy αμεληςέαπ χμικήπ αμςίρςαρηπ, ςα ξπξία απέυξσμ μεςανύ ςξσπ
ρςαθεοή απόρςαρη 1m. Τα άκοα Α και Γ ςχμ ρσομάςχμ γετσοώμξμςαι μέρχ χμικξύ αμςιρςάςη
R=2m. Τξ ρύρςημα βοίρκεςαι μέρα ρε μεγάληπ έκςαρηπ ξμξγεμέπ μαγμηςικό πεδίξ έμςαρηπ Β=
0,5Τ ςξσ ξπξίξσ ξι δσμαμικέπ γοαμμέπ έυξσμ τξοά ποξπ ςα κάςχ.
Τημ υοξμική ρςιγμή 0 αρκξύμε ρςξ μέρξμ ςξσ αγχγξύ ΚΛ καςάλληλη ενχςεοική δύμαμη F, κάθεςη
ρςξμ αγχγό με απξςέλερμα ξ αγχγόπ μα νεκιμήρει μα μεςαςξπίζεςαι με ρςαθεοή επιςάυσμρη α.
Σςξ διάγοαμμα απεικξμίζεςαι η υοξμική μεςαβξλή ςξσ μέςοξσ ςηπ δύμαμηπ F καθώπ και η υοξμική
μεςαβξλή ςξσ μέςοξσ ςηπ δύμαμηπ Laplace FL πξσ αρκείςαι ρςξμ αγχγό από ςξ μαγμηςικό πεδίξ.

Να σπξλξγίρεςε:
Γ1. Τξ μέςοξ ςηπ επιςάυσμρηπ ςξσ αγχγξύ ΚΛ.
Γ2. Τξμ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ έμςαρηπ ςξσ επαγχγικξύ οεύμαςξπ.
Γ3. Τξ τξοςίξ πξσ διέουεςαι από μια διαςξμή ςξσ αγχγξύ ΚΛ καςά ςημ διάοκεια ςξσ 3ξσ
δεσςεοξλέπςξσ ςηπ κίμηρηπ.
Γ4. Τξμ οσθμό με ςξμ ξπξίξ εκλύεςαι θεομόςηςα λόγχ ταιμξμέμξσ Joule από ςξμ εσθύγοαμμξ
αγχγό ΚΛ ςημ υοξμική ρςιγμή καςά ςημ ξπξία ςξ μέςοξ ςηπ δύμαμηπ FL πξσ δέυεςαι ξ αγχγόπ από
ςξ μαγμηςικό πεδίξ έυει μέςοξ 1Ν.
Γ5. Τξμ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ αγχγξύ ΚΛ ρςημ αουή ςξσ 5ξσ
δεσςεοξλέπςξσ ςηπ κίμηρηπ.

Μονάδες (5+5+5+5+5)
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ΘΔΜΑ Γ
Σώμα Σ2, μάζαπ m2=0.5kg, ιρξοοξπεί ποξρδεδεμέμξ ρςξ κάςχ άκοξ καςακόοστξσ ιδαμικξύ
ελαςηοίξσ, ςξ άλλξ άκοξ ςξσ ξπξίξσ είμαι ρςεοεχμέμξ ρε ακλόμηςξ ρημείξ Ο ςηπ ξοξτήπ.
Σώμα Σ1 μάζαπ m1=1,5kg εκςξνεύεςαι καςακόοστα ποξπ ςα επάμχ από ρημείξ Α ςξσ εδάτξσπ με
ςαυύςηςα uo=5m/sec. Τα ρημεία Α και Ο βοίρκξμςαι ρςημ ίδια καςακόοστξ, όπχπ απεικξμίζεςαι
ρςξ ρυήμα και η απόρςαρη ςξσ ρώμαςξπ Σ2 από ςξ έδατξπ είμαι h=0.75m.
Τα δσξ ρχμαςα ρσγκξσξμςαι κεμςοικα και ελαρςικα ςη υοξμικη ρςιγμη 0.
Μεςά ςημ κοξύρη ςξ ρώμα Σ2 αουίζει μα εκςελεί αμέρχπ απλή αομξμική ςαλάμςχρη.
Τα δσξ ρώμαςα ακιμηςξπξιξύμςαι ρςιγμιαία για ποώςη τξοά ςημ ίδια υοξμική ρςιγμή t1. Σςη
ρσμέυεια, ςα δσξ ρώμαςα ρσγκοξύξμςαι για δεύςεοη τξοά ρςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ Σ2.

Να σπξλξγίρεςε:
Δ1. Τιπ ςαυύςηςεπ ςχμ ρχμάςχμ Σ1, Σ2 αμέρχπ μεςά ςημ ποώςη ρύγκοξσρη.
Δ2. Τημ ρςαθεοά ςξσ ελαςηοίξσ και ςημ επιςάυσμρη ςξσ ρώμαςξπ Σ 2 ςη υοξμική ρςιγμή t1.
Δ3. Τιπ ςαυύςηςεπ ςχμ ρχμάςχμ Σ1,Σ2 αμέρχπ μεςά ςημ δεύςεοη ρύγκοξσρη ςξσπ.
Δ4. Τημ πεοίξδξ Ττ ςξσ ταιμξμέμξσ θεχοώμςαπ ςημ κοξύρη ςξσ ρώμαςξπ Σ1 με ςξ δάπεδξ
απξλύςχπ ελαρςική. Σςη ρσμέυεια, μα ρυεδιάρεςε ςη γοατική παοάρςαρη ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ
ρώμαςξπ Σ2 ρε ρσμάοςηρη με ςξμ υοόμξ για ςξ υοξμικό διάρςημα 0 ≤ t ≤ Ττ.
Η υοξμική διάοκεια κάθε κοξύρηπ είμαι αμεληςέα και ξι διαρςάρειπ ςχμ ρχμάςχμ μα μημ
λητθξύμ σπόφη.
Δίμεςαι: g=10m/s2 και π2=10.

Μονάδες (6+6+6+7)

Βιβλιογραφία
Θέματα Επανάληψησ - Πενέςησ
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