
Επιμέλεια: Κουτσαμπάσης Γιάννης, 
       Πέππας Παναγιώτης  

 
Φροντιστήρια Ειρμός 

 

Κριτήριο αξιολόγησης 
 

ΘΕΜΑ Α:  Στις ερωτήσεις  Α1, Α2, Α3, Α4 να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση. 
 

Α1. Στο παράπλευρο σχήμα, ο μαγνήτης βρίσκεται ακίνητος αρχικά μέσα στο σωληνοειδές. Ασκώντας 

δύναμη στο μαγνήτη, τον απομακρύνουμε σε μεγάλη απόσταση από αυτό. Το βαλλιστικό 

γαλβανόμετρο G ,που μετρά το επαγωγικό φορτίο που διέρχεται από αυτό ,θα δείξει ένδειξη 

α. μεγαλύτερη, αν η απομάκρυνση γίνει αργά. 

β. μεγαλύτερη αν η απομάκρυνση γίνει γρήγορα. 

γ. μικρότερη αν η απομάκρυνση αρχικά γίνει αργά και μετά γρήγορα. 

δ. ίδια, ανεξάρτητα από το είδος της απομάκρυνσης του μαγνήτη. 
 

Α2. Το Weber (Wb) είναι μονάδα μέτρησης της: 

α. ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος.  

β. της Η.Ε.Δ επαγωγής . 

γ. έντασης μαγνητικού πεδίου.  

δ. μαγνητικής ροής. 
 

Α3. Κατά τη μικρή χρονική διάρκεια κεντρικής ελαστικής κρούσης δύο σωμάτων, που αποτελούν 

μονωμένο  σύστημα, 

 

α. διατηρείται μόνο η ορμή του συστήματος και η κινητική ενέργεια του συστήματος. 

 

β. διατηρείται μόνο η μηχανική ενέργεια του συστήματος και όχι η ορμή του συστήματος. 

 

γ. διατηρείται και η ορμή και η μηχανική ενέργεια του συστήματος. 

 

δ. διατηρείται μόνο η ορμή και όχι η μηχανική ενέργεια του συστήματος. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Α4. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι αυξημένη κατά 20% 

από την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. Αυξάνουμε συνεχώς τη συχνότητα του διεγέρτη μέχρι 

να διπλασιαστεί. 

Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης θα: 

α. αυξάνεται συνεχώς.  

β. μειώνεται συνεχώς.  

γ.  μένει σταθερό.  

δ.  αυξάνεται αρχικά και μετά θα  μειώνεται. 

 
 
 
 
Α5. Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές ή Λανθασμένες κάθε μία από τις προτάσεις που ακολουθούν: 

 
α. Παραμαγνητικά υλικά χαρακτηρίζουμε τα υλικά που έχουν μαγνητική διαπερατότητα μικρότερη της 
μονάδας 
 
β. Κρούση στο μικρόκοσμο ονομάζεται το φαινόμενο στο οποίο τα «συγκρουόμενα» σωματίδια 

αλληλεπιδρούν με σχετικά μεγάλες δυνάμεις για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 

γ. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω 
από το ίδιο σημείο, προκύπτει απλή αρμονική ταλάντωση σταθερού πλάτους, μόνο όταν οι 
επιμέρους ταλαντώσεις έχουν παραπλήσιες συχνότητες. 
 
δ. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς τα αμορτισέρ τα αυτοκινήτου παλιώνουν και φθείρονται, η 
τιμή της σταθεράς απόσβεσης b μειώνεται. 
 
ε. Δύο απείρου μήκους ευθύγραμμοι παράλληλοι αγωγοί που διαρρέονται από ομόρροπα ηλεκτρικά 
ρεύματα και βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους απωθούνται. (5+5+5+5+5) μον. 



 

ΘΕΜΑ Β 

 
Β1. Οι δύο ομογενείς κύλινδροι του σχήματος είναι κατασκευασμένοι 

από το ίδιο υλικό και μπορούν να περιστρέφονται γύρω από τον κοινό 

άξονα που διέρχεται από τα κέντρα τους. Ο κύλινδρος Δ2 έχει 

διπλάσια ακτίνα από τον Δ1 ενώ ο Δ1 έχει τετραπλάσιο πάχος από τον 

Δ2. Ασκώντας κατάλληλη ροπή περιστρέφουμε τον Δ1, έτσι ώστε αυτός 

να περιστρέφεται ομαλά με κινητική ενέργεια Κ. Κάποια στιγμή τον 

αφήνουμε να πέσει πάνω στον Δ2 και μετά λίγο οι κύλινδροι 

αποκτούν κοινή γωνιακή ταχύτητα. Η ροπή αδράνειας ενός ομογενούς 

κυλίνδρου ως προς τον άξονά του είναι 1/2MR2 Το ποσοστό της 

απώλειας της αρχικής κινητικής ενέργειας του Δ1 , λόγω της τριβής 

που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους δύο κυλίνδρους είναι: 

 
α. 50% β. 80% γ. 66,7% 

 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.   2 μον. 

 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.   6 μον. 

 
 

 
Β2. Στο σχήμα έχουμε δοχείο με νερό ύψους h που έχει μεγάλη επιφάνεια . 
Στον πυθμένα του έχουμε προσαρμόσει έναν λεπτό εύκαμπτο σωλήνα, που το 
στόμιο εκτόξευσης του νερού βρίσκεται σε κατακόρυφη απόσταση 3h/2 από 
τον πυθμένα του δοχείου και έχει εμβαδό διατομής Α . Η αντίσταση του αέρα 
παραλείπεται και το νερό θεωρείται ιδανικό. Ποια από τις προτάσεις που 
ακολουθούν είναι η 
σωστή. 
 

α. Το νερό θα φτάσει έως το οριζόντιο επίπεδο του  

πυθμένα  του δοχείου 

β. Το νερό θα φτάσει έως ύψος h από το στόμιο εκτόξευσης 

γ. Το νερό θα φτάσει έως το οριζόντιο επίπεδο της ελεύθερης επιφάνειας του νερού στο δοχείο, 
και το εμβαδό της εγκάρσιας διατομής της φλέβας στο ύψος του πυθμένα του δοχείου θα είναι 
𝛢′ = 𝛢√2,5 

 
 
Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση        2 μον. 

 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  6 μον. 

 
 

 
Δ2 

 
 
από 

   



 

 

 

 

 

Β3. Σώμα μάζας m είναι κρεμασμένο από ιδανικό ελατήριο 

σταθεράς k , και βρίσκεται εντός δοχείου που μπορούμε να 

αφαιρέσουμε ή να προσθέσουμε αέρα μέσω αντλίας, και 

να αλλάζουμε τη σταθερά απόσβεσης b . Κατά τη διάρκεια 

της φθίνουσας ταλάντωσης , εκτός της δύναμης 

επαναφοράς, ασκείται και δύναμη αντιτιθέμενη στην 

κίνηση της μορφής 𝑭′ = −𝒃𝝊 , όπου u η ταχύτητα του 

σώματος . Θέτουμε σε ταλάντωση το σώμα με πολύ μικρές 

σταθερές απόσβεσης bA και bB , οπότε οι γραφικές 

παραστάσεις της ενέργειας ταλάντωσης φαίνονται στο 

διπλανό σχήμα, όπου τη χρονική στιγμή t = τ , η ενέργεια 

ταλάντωσης με bA είναι  ΕΑ = Ε0  / 2 και η ενέργεια 

ταλάντωσης με bB είναι  ΕΑ = Ε0  / 4 , όπου Εο η αρχική ενέργεια που δώσαμε και στις δύο περιπτώσεις. 

Δίνεται ότι για τη σταθερά Λ του τύπου που δίνει το πλάτος ισχύει Λ = b / 2π και ότι τη χρονική στιγμή t = τ, 

το σώμα βρίσκεται σε κάθε περίπτωση στη μέγιστη θετική απομάκρυνση, που θεωρείται και πλάτος της 

ταλάντωσης, και η ενέργεια του ταλαντωτή εκείνη τη στιγμή προσεγγίζεται από τον τύπο της ενέργειας 

απλού αρμονικού ταλαντωτή. 

 Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι η σωστή; 

 
 

α. 𝑏𝐴 = 2 ∙ 𝑏𝐵 β. 𝑏𝐵 = 4 ∙ 𝑏𝐴 γ. 𝑏𝐵 = 2 ∙ 𝑏𝐴 
 

 
               Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση              2 μον. 

 
               Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  7 μον. 



ΘΕΜΑ Γ 
 
Στο σχήμα απεικονίζεται μια κατακόρυφη διάταξη που 
περιλαμβάνει δύο  κατακόρυφους αγωγούς Αy , Γy’ αμελητέας 

αντίστασης, ράβδο ΚΛ μάζας m=0,1kg , αντίστασης R1=2Ω και 

μήκους L=1m, που εφάπτεται διαρκώς στους αγωγούς Αy , Γy’ 
και μπορεί να κινείται χωρίς τριβές , ηλεκτρική πηγή με Η.Ε.Δ. 
E=12V και εσωτερική αντίσταση r=1Ω συνδεδεμένη στα Α, Γ , 
διακόπτη δ που αρχικά είναι στη θέση 1 .Το όλο σύστημα 
βρίσκεται σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο Β=1Τ , που οι 
δυναμικές γραμμές του είναι κάθετες στο επίπεδο των Αy , Γy’ . 
Το μέσο του ΚΛ προσδένεται με ελατήριο σταθεράς k=25N/m , 
το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται στην οροφή. Δίνονται 

επίσης g=10 m/s2 και R2=3Ω. Η ράβδος ΚΛ ισορροπεί. 
 

 

Γ1. Υπολογίστε την αρχική παραμόρφωση d1 του ελατηρίου. Τη 

χρονική στιγμή t=0 πάμε τον διακόπτη δ στη θέση 2. 

 
Γ2. Δικαιολογείστε γιατί ο ΚΛ θα κάνει φθίνουσα ταλάντωση, 
και υπολογίστε το αρχικό πλάτος Αο . 
 

Γ3. Υπολογίστε τη συνολική θερμότητα που θα εκλυθεί στις 

αντιστάσεις του κυκλώματος ,σε όλη τη διάρκεια της φθίνουσας 

ταλάντωσης. 
 

 

Όταν ο ΚΛ σταματήσει να ταλαντώνεται, αποσυνδέεται το ελατήριο από αυτόν , κι έτσι αυτός αρχίζει να 

κινείται λόγω του βάρους του μέσα στο μαγνητικό πεδίο Β, και είναι συνεχώς σε επαφή με τους αγωγούς Αy, 

Γy’ . 
 

Γ4. Να εκφράσετε σε συνάρτηση της ταχύτητας υ του ΚΛ, το ρυθμό μεταβολής της ορμής του. 
(6+6+6+7) μον. 

 



ΘΕΜΑ Δ 
 

Διαθέτουμε ένα μη ομογενές στερεό Σ, άγνωστης μάζας Μ και ροπής αδράνειας Icm 

που αποτελείται από δύο κολλημένους κυλίνδρους έτσι ώστε να έχουν κοινούς 

άξονες. Το κέντρο μάζας του στερεού βρίσκεται πάνω στη διάμετρο που ταυτίζεται με    

τον άξονα συμμετρίας του στερεού. Η εξωτερική ακτίνα του στερεού είναι R=0,4m . 
 

 
Τυλίγουμε στους δύο κυλίνδρους πολλές φορές αβαρή νήματα, κατά την αντίθετη 

φορά και κρεμάμε τον κύλινδρο από τα νήματα με τη βοήθεια δύο δυναμόμετρων. 

Ο κύλινδρος ισορροπεί με τα νήματα κατακόρυφα και το ευθύγραμμο τμήμα που  

ενώνει τα σημεία στις περιφέρειες των κυλίνδρων στις οποίες εφάπτονται τα 

νήματα να είναι οριζόντιο. Τα δύο δυναμόμετρα του σχήματος έχουν ενδείξεις 

αντίστοιχα, το (Δ1): F1=10N ενώ το (Δ2): F2=20N . 

 
Δ1. Να υπολογίσετε τη μάζα M του στερεού Σ καθώς και την ακτίνα r του μικρού  

κυλίνδρου. 

 
 
 

Ξετυλίγουμε το νήμα από τη μεγάλη ακτίνα του στερεού και αφήνουμε τον κύλινδρο 

ελεύθερο να κινηθεί. Το στερεό πέφτει, χωρίς το νήμα να γλιστράει στη μικρή ακτίνα. 

Κατά την κίνηση του στερεού, το δυναμόμετρο έχει ένδειξη F2’=10N . 

 
Δ2. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας του στερεού ως προς τον άξονα 

περιστροφής του. 

 

Στο παρακάτω σχήμα έχουμε ένα οριζόντιο επίπεδο μεγάλου μήκους. Σε ύψος h=20cm 

από το οριζόντιο επίπεδο υπάρχει οριζόντια ράγα μήκους d=12m. Το πάχος της ράγας είναι 

αρκετό έτσι ώστε το στερεό να μπορεί να κυλά με την περιφέρεια της μικρής ακτίνας r. Όσο το 

στερεό κυλά στη ράγα, μόλις και δεν ακουμπά στο οριζόντιο επίπεδο, οπότε δε δέχεται 

δύναμη τριβής από αυτό, μη ερχόμενο σε επαφή. Όταν το στερεό φτάσει στο τέλος της 

ράγας, ο κύλινδρος ακτίνας r χάνει την επαφή του με αυτή, ενώ ταυτόχρονα, το στερεό 

έρχεται σε επαφή μέσω της μεγάλης ακτίνας του R με το οριζόντιο επίπεδο, οπότε και 

συνεχίζει την κίνησή του σε αυτό. Θεωρούμε τη μετάβαση αυτή ομαλή, χωρίς κραδασμούς 

από την αλλαγή επιφάνειας και χωρίς το στερεό να αλλάζει ύψος. Ο συντελεστής τριβής της 

ράγας με τον μικρό κύλινδρο του στερεού είναι μ1= 0,25 ενώ ο συντελεστής τριβής 

ολίσθησης του επιπέδου με τον μεγάλο κύλινδρο είναι μ2=0,3 

F 



. 

Tυλίγουμε ένα κομμάτι νήματος γύρω από τη μεγάλη περιφέρεια ακτίνας R και ακουμπάμε το στερεό στη 

ράγα. Τη χρονική στιγμή t=0 ασκούμε μέσω του νήματος σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου Μετά από 

λίγη ώρα το κομμάτι του νήματος ξετυλίγεται, έτσι ώστε η 

δύναμη που ασκούμε, πρακτικά να μηδενίζεται ακαριαία τη χρονική στιγμή    t=2s     . 
F 

 
 

Δ3. Να αποδείξετε ότι το στερεό κυλίεται πάνω στη ράγα χωρίς να ολισθαίνει και να υπολογίσετε το ρυθμό 

με με τον οποίο μεταβάλλεται η κινητική του ενέργεια τη χρονική στιγμή t =1 s . 

 
Δ4. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα της στροφορμής του στερεού Σ ως προς τον άξονα περιστροφής του 

σε συνάρτηση με τον χρόνο για το χρονικό διάστημα από t=0 μέχρι t=3s 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας   g=10 m/s2      (4+5+8+8) μον . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ράγα      


	ΘΕΜΑ Β
	(6+6+6+7) μον.

