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ΘΕΜΑ Α: 

1) ∆ύο σηµειακά φορτία βρίσκονται σε απόσταση r και έλκονται µε δύναµη µέτρου F. Αν διπλασιάσουµε 
την απόσταση µεταξύ τους, τότε η ασκούµενη δύναµη θα έχει µέτρο: 

α)  F  β) 2F  γ) F/4  δ)  4F 

2) Ένα σηµειακό θετικό φορτίο βρίσκεται στο σηµείο Α. Το διάνυσµα που παριστά 
την ένταση του πεδίου στο σηµείο Β είναι: 

α)  το 1  β) το 2  γ) το  3  δ)  το 4 

3) ∆ύναµη Laplace ονοµάζεται η δύναµη που ασκεί 
i)  ηλεκτρικό πεδίο σε ρευµατοφόρο αγωγό. 
ii) µαγνητικό πεδίο σε ρευµατοφόρο αγωγό. 
iii) ηλεκτρικό πεδίο σε κινούµενο φορτίο. 
iv) ηλεκτρικό πεδίο σε µαγνητικό πεδίο. 

4) Ευθύγραµµος αγωγός µεγάλου µήκους διαρρέεται από ρεύµα Ι. Αν διπλασιάσουµε την ένταση του 
ρεύµατος, τότε η ένταση Β του µαγνητικού πεδίου που δηµιουργείται σε ορισµένη απόσταση r από τον 
αγωγό:  
  α) παραµένει σταθερή    β) υποδιπλασιάζεται  
  γ) διπλασιάζεται    δ) τετραπλασιάζεται. 

5) Ένας πυκνωτής έχει φορτιστεί µε φορτίο q. Αν διπλασιάσουµε το φορτίο του, τότε: 
i) Θα διπλασιαστεί η χωρητικότητά του. 
ii) Θα διπλασιαστεί και η ενέργεια του πυκνωτή. 
iii) Η τάση µεταξύ των οπλισµών  του θα τετραπλασιαστεί. 
iv) Η ενέργεια του πυκνωτή θα τετραπλασιαστεί. 

Μονάδες 5x5=25 

ΘΕΜΑ Β: 

1)  Μια µικρή σφαίρα διαγράφει κατακόρυφο κύκλο κέντρου Ο, δεµένη στο άκρο 
νήµατος µήκους ℓ.  
i)  Να µεταφέρετε το σχήµα στην κόλλα σας και πάνω σε αυτό, να σχεδιάστε την 

γραµµική ταχύτητα, τη γωνιακή ταχύτητα και την κεντροµόλο επιτάχυνση της 
σφαίρας, τη στιγµή που περνά από το ανώτερο σηµείο της τροχιάς της Α. 

ii) Η τάση του νήµατος στη θέση Α είναι µικρότερη, ίση ή µεγαλύτερη της 
κεντροµόλου δύναµης; 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

2) Ο ευθύγραµµος αγωγός ΑΓ διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι1 κινούµενος χωρίς τριβές 
σε επαφή µε δυο κατακόρυφους στύλους, έχοντας επιτάχυνση α1=1,2g, όπου g η 
επιτάχυνση της βαρύτητας,  όπως στο σχήµα, ενώ στο χώρο υπάρχει ένα οριζόντιο 
οµογενές µαγνητικό πεδίο, µε δυναµικές γραµµές κάθετες στο επίπεδο του σχήµατος. 
i) Αφού µεταφέρετε το σχήµα στην κόλλα σας, να σχεδιάσετε πάνω σε αυτό τις 

δυνάµεις που ασκούνται στον αγωγό, καθώς και την ένταση του µαγνητικού πεδίου. 
ii) Αν ο αγωγός διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι2=4Ι1 και µε αντίθετη φορά, τότε ο αγωγός θα αποκτήσει 
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επιτάχυνση α2 : 
α) προς τα πάνω µέτρου 0,2g   β) προς τα πάνω µέτρου 0,4g 
γ) προς τα κάτω µέτρου 0,2g  δ) προς τα κάτω µέτρου 0,6g 

Να δικαιολογήσετε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ την επιλογή σας. 
Μονάδες (6+6)+(6+7)=25 

ΘΕΜΑ Γ: 
 Ένας κατακόρυφος ευθύγραµµος αγωγός, πολύ µεγάλου µήκους, 
διαρρέεται από ρεύµα έντασης Ι1=10Α και απέχει κατά x=1cm από 
το κέντρο Ο ενός οριζόντιου κυκλικού αγωγού ακτίνας r=2cm. 

i) Να υπολογιστεί το µέτρο της έντασης του µαγνητικού πεδίου 
στο σηµείο Ο, που οφείλεται στον ευθύγραµµο αγωγό. 

ii) Να βρεθεί η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει τον κυκλικό 
αγωγό αν το µέτρο της ένταση του µαγνητικού πεδίου που 
δηµιουργεί στο κέντρο του Ο, είναι ίσο µε το µέτρο της έντασης που οφείλεται στον ευθύγραµµο 
αγωγό.  

ii) Να υπολογιστεί το µέτρο της έντασης  του µαγνητικού πεδίου στο σηµείο Ο, που οφείλεται και στους 
δύο αγωγούς. 

Μονάδες 8+9+8=25 

ΘΕΜΑ ∆: 
Στην άκρη ενός τραπεζιού ύψους h=1,25m ηρεµεί ένα σώµα Β. Μια µικρή 
σφαίρα Α µάζας m1=0,2kg κινείται χωρίς τριβές µε σταθερή ταχύτητα 
υο=4m/s και κτυπά το σώµα Β. Μετά την κρούση η σφαίρα Α κινείται στην 
ίδια ευθεία µε πριν, αλλά τώρα προς τα αριστερά µε ταχύτητα µέτρου 
υ1=2m/s, ενώ το σώµα Β πέφτει στο έδαφος σε οριζόντια απόσταση d=0,5m, 
από το άκρο του τραπεζιού. Αν η κρούση µεταξύ των σωµάτων διαρκεί 
∆t=0,02s, ενώ δεν υπάρχει αντίσταση από τον αέρα, να βρεθούν: 

i) Η µεταβολή της ορµής της σφαίρας, που οφείλεται στην κρούση. 
ii) Η µέση δύναµη που δέχτηκε η σφαίρα στη διάρκεια της κρούσης. 
iii) Η µάζα του σώµατος Β. 
iv) Η απώλεια της µηχανικής ενέργειας που οφείλεται στην κρούση. 
∆ίνεται g=10m/s2. 

Μονάδες 6+4+10+5=25 

 

Καλή επιτυχία 
Άλιµος 23-5-2013 

           H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
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