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Θέμα Α

Στις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση που συμπληρώνει την ημιτελή πρόταση.

Α1. Μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού φορτίου στο S.I είναι :

α. το 1C β. το 1V γ. το 1Α δ. το 1J

Μονάδες 5

Α2. Μια ιδιότητα των δυναμικών ηλεκτρικών γραμμών είναι ότι:

α. Απομακρύνονται από τα αρνητικά φορτία και κατευθύνονται προς τα θετικά
β. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου έχει μεγαλύτερο μέτρο εκεί που οι γραμμές είναι ανοιχτές
γ. Δεν τέμνονται
δ. Είναι κλειστές γραμμές

Μονάδες 5

Α3. Ηλεκτρικό φορτίο q τοποθετείται μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, που δημιουργείται
μεταξύ δυο ομοίων παραλλήλων και ετερώνυμα φορτισμένων πλακών. Η δύναμη που
δέχεται το φορτίο q :

α. Εξαρτάται από τη θέση του φορτίου μέσα στο πεδίο
β. Έχει μέτρο σταθερό
γ. Έχει διεύθυνση παράλληλη προς τις πλάκες
δ. Έχει πάντοτε φορά από τη θετική πλάκα προς την αρνητική

Μονάδες 5

Α4. Το μέτρο της έντασης σε ένα σημείο Σ που δημιουργείται από ένα σημειακό ηλεκτρικό
φορτίο Q είναι :

α. Ανάλογο της απόστασης r του σημείου Σ από το ηλεκτρικό φορτίο Q.
β. Ανάλογο του τετραγώνου της απόστασης r του σημείου Σ από το ηλεκτρικό φορτίο Q.
γ. Ανάλογο του μέτρου του ηλεκτρικού φορτίου Q (|Q|).
δ. Αντιστρόφως ανάλογο της απόστασης r του σημείου Σ από το ηλεκτρικό φορτίο Q.

Μονάδες 5

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στη κόλλα απαντήσεων,
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι
σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.



α. Όταν ρευματοφόρος αγωγός βρεθεί παράλληλα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς
μαγνητικού πεδίου , τότε  δέχεται ηλεκτρομαγνητική δύναμη Laplace.
β. Η ηλεκτρική σταθερά δεν εξαρτάται από το μέσο μέσα στο οποίο βρίσκονται τα ηλεκτρικά
φορτία
γ. Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή μας πληροφορεί για το φορτίο που μπορεί να αποθηκευτεί
ανά μονάδα τάσης μεταξύ των οπλισμών του.
δ. Το σημείο εξόδου των μαγνητικών δυναμικών γραμμών σε ένα σωληνοειδές ονομάζουμε
Νότιο πόλο ενώ το σημείο εισόδου Βόρειο πόλο.
ε. Σε ένα μεμονωμένο σύστημα σωμάτων δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις ή αν ασκούνται
έχουν μηδενική συνισταμένη.

Μονάδες 5

Θέμα Β

Β1. Στο σχήμα δείχνεται ο οριζόντιος ρευματοφόρος αγωγός ο
οποίος διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης I και ισορροπεί στους
κατακόρυφους και λείους αγωγούς καθώς βρίσκεται μέσα σε ομογενές
μαγνητικό πεδίο κάθετο στο επίπεδο του σχήματος έντασης Β με φορά
όπως στο σχήμα. Αν διπλασιάσουμε την ένταση του μαγνητικού πεδίου
τότε για να συνεχίσει να ισορροπεί θα πρέπει να διαρρέεται από ρεύμα
έντασης Ι’ με:

α. Ι’=2Ι β. Ι’=Ι/2 γ. Ι’=Ι δ. Τίποτα από τα προηγούμενα

Επιλέξτε το σωστό                                                          Μονάδες 4

Δικαιολογείστε γιατί Μονάδες 8

Β2. Δύο σωληνοειδή Σ1 και Σ2 έχουν αριθμό σπειρών Ν1 και Ν2 με μήκη L1 και L2 αντίστοιχα.

Αν γνωρίζετε ότι Ν
L
= 2 Ν

L
, τότε αν τα σωληνοειδή διαρρέονται από ρεύματα εντάσεων Ι

και Ι/2 αντίστοιχα το πηλίκο των εντάσεων του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται στο
κέντρο τους Β1/Β2 (Β1 στο Σ1 και Β2 στο Σ2) θα είναι:

α.4 β. 1 γ. 1/2 δ. Τίποτα από τα προηγούμενα

Επιλέξτε το σωστό                                                          Μονάδες 4

Δικαιολογείστε γιατί Μονάδες 9



Θέμα Γ

Στο διπλανό σχήμα δείχνεται ένας πυκνωτής ο οποίος αποτελείται από 2
παράλληλες μεταλλικές πλάκες φορτισμένες με αντίθετα φορτία οι οποίες
απέχουν μεταξύ τους απόσταση L=10 cm. Ένα θετικά φορτισμένο
σωματίδιο με φορτίο q=1 mC και αμελητέα μάζα το οποίο βρίσκεται
ανάμεσα στους 2 οπλισμούς του πυκνωτή δέχεται δύναμη μέτρου F=103 N.
Αν η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του πυκνωτή είναι U=100 J. Να
υπολογίσετε:

Γ1. Την ένταση του ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου που υφίσταται στο χώρο μεταξύ των
οπλισμών του πυκνωτή.

Γ2. Την τάση του πυκνωτή.
Γ3. Τη χωρητικότητα του πυκνωτή
Γ4. Το έργο που παράγεται από το ηλεκτρικό πεδίο για τη μεταφορά του παραπάνω

φορτισμένου σωματιδίου από το θετικό μέχρι τον αρνητικό οπλισμό του πυκνωτή.
Μονάδες (6+6+6+7)

Θέμα Δ

Στο σχήμα δείχνεται σφαίρα Σ η
οποία ισορροπεί πάνω σε
κατακόρυφο στύλο με το κέντρο της
να απέχει από το έδαφος ύψος
h=1,25m. Ξαφνικά τη χρονική στιγμή
t=0s εξαιτίας κάποιου εκρηκτικού
μηχανισμού η σφαίρα μάζας m
θρυμματίζεται σε 2 κομμάτια με
μάζες 3m/4 και m/4 αντίστοιχα τα
οποία εκτοξεύονται με οριζόντιες
ταχύτητες μέτρων υ1 και υ2

αντίστοιχα όπως φαίνεται στο
σχήμα. Τα 2 κομμάτια κινούνται χωρίς αντίσταση αέρα και χτυπούν στα σημεία Α και Β με
ΑΒ=4m. Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας θεωρηθεί g=10m/s2 , τότε να υπολογίστε:

Δ1. Το λόγο των μέτρων των ταχυτήτων υ1/υ2.
Δ2. Τους χρόνους κίνησης των 2 κομματιών μέχρι να χτυπήσουν στο έδαφος.
Δ3. Τις μέγιστες αποστάσεις ΟΑ και ΟΒ που θα διανύσουν οριζόντια τα 2 κομμάτια.
Δ4. Την ενέργεια που απελευθερώθηκε κατά την έκρηξη της σφαίρας αν γνωρίζετε ότι η μάζα

της είναι m=1 Kg και ότι όλη η ενέργεια της έκρηξης μετατράπηκε σε κινητική ενέργεια
των θραυσμάτων.

Μονάδες (5+5+7+8)
ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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