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ΘΕΜΑ Α
Α1. (β)
Α5.

Α2. (γ)

α. (Λ) β. (Λ) γ. (Λ)

Α3. (β)
δ. (Σ)

ε. (Λ)

ΘΕΜΑ Β
Β1. Σωστό το (β)
Λόγω Μεταφορικής Ισορροπίας:

Λόγω Στροφικής Ισορροπίας:

Για τους μοχλοβραχίονες d 1 και d 2 έχουμε:

Α4. (γ)
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Για να ισορροπεί η σκάλα (και να μην γλιστράει στο πάτωμα) θα
πρέπει:

Άρα σωστό το (β)

Έστω ότι οι φορές του ρεύματος είναι
όπως φαίνονται στο σχήμα.

Γ

Α

Β2. Σωστό το (γ)
I1

I2
FΑΖ

FΓΔ
Δ

Λ

Ζ

Άρα σωστό το (γ)

Παρατηρήσεις:
α. η εκφώνηση δεν διευκρινίζει ποιες είναι η φορές των ρευμάτων στα δύο κυκλώματα.
Όπως και να επιλέξουμε τις φορές των ρευμάτων οι δυνάμεις στις πλευρές ΑΖ και ΓΔ θα
είναι αντίρροπες και το μέτρο της συνισταμένης θα προκύπτει πάντα ίδιο.
β. οι δυνάμεις Laplace στις πλευρές ΑΓ και ΔΖ αλληλοεξουδετερώνονται και δεν
λαμβάνονται υπόψιν.

Β3. Σωστό το (α)
Από ΑΔΕΤ έχουμε:

Όταν η απομάκρυνση έχει την τιμή x 1 , από την (1) έχουμε:

Όταν η απομάκρυνση έχει την τιμή x 2 , από την (1) έχουμε:

Τα αριστερά μέλη είναι ίσα, οπότε και τα δεξιά είναι ίσα:

3

Άρα σωστό το (α)

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.

Από Αρχή Διατήρησης της Ορμής (ΑΔΟ) για την κρούση, έχουμε:

ΘΜΚΕ μόνο για το σώμα Α:

Γ2.

ΘΜΚΕ (από την στιγμή της ολοκλήρωσης της κρούσης μέχρι να

σταματήσει το συσσωμάτωμα ολισθαίνοντας).

Γ3.

Αφού το συσσωμάτωμα στο τέλος σταματάει, όλη η αρχική
κινητική ενέργεια θα γίνει θερμική:
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Γ4.

Το συσσωμάτωμα εκτελεί Ευθύγραμμη Ομαλά Επιβραδυνόμενη
Κίνηση, οπότε:
U(m/s)

Για την επιτάχυνση, από το δεύτερο
νόμο του Νεύτωνα έχουμε:

2

0

Η (1) γίνεται:

t(s)

0,4

και θα σταματήσει τη χρονική στιγμή:

ΘΕΜΑ Δ
Δ1.1 Με την άνοδο του ΚΛ η μαγνητική ροή στο
κύκλωμα ΚΑΓΛ μειώνεται και λόγω κανόνα Lenz
το επαγόμενο ρεύμα θα έχει ωρ ολογιακή φορά
ώστε να αντισταθεί στη μείωση αυτή. Κατά
συνέπεια, η πολικότητα του ΚΛ θα έχει ως εξής:
(+) στο Κ και (-) στο Λ.
Στον αγωγό ΚΛ αναπτύσσεται ΗΕΔ από επαγωγή.
Από νόμο Faraday έχουμε:

Από το νόμο του Ohm σε κλειστό κύκλωμα, έχουμε:

I

R1
Γ

Α

B

I

I
R2

F

U
Λ(-)

K(+)
Eεπ w

I
FL

Ο αγωγός ανέρχεται
με σταθερή ταχύτητα
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Επομένως, για την τάση στα άκρα του αγωγού ΚΛ:

Δ1.2 Η δύναμη Laplace θα εμποδίζει την κίνηση του αγωγού και θα
έχει μέτρο:

Αφού η ταχύτητα κίνησης του αγ ωγού είναι σταθερή, από τον πρώτο
νόμο του Νεύτωνα θα έχουμε:

Δ2.1
I

Δ2.2 Όταν ο αγωγός αρχίσει να κατέρχεται , η

Α

R1
Γ

μαγνητική ροή στο κύκλωμα ΚΑΓΛ θα αυξάνεται
και λόγω κανόνα Lenz, το επαγόμενο ρεύμα θα
B
I
έχει αντιωρολογιακή φορά ώστε να αντισταθεί
I
στη μείωση αυτή. Κατά συνέπεια, η πολικότητα
FL Eεπ
R2
του ΚΛ θα έχει ως εξής: (-) στο Κ και (+) στο Λ.
Λ(+)
K(-)
Από τον κανόνα του δεξιού χεριού η δύναμη
w Uορ
Laplace (F L ) θα έχει κατεύθυνση προς τα επάνω
(εμποδίζοντας την κίνηση του αγωγού). Όσο
Ο αγωγός κατέρχεται
και αποκτά
αυξάνεται η ταχύτητα του αγω γού τόσο θα
σταθερή οριακή
αυξάνεται και το μέτρο της F L και όταν το μέτρο
ταχύτητα
της F L γίνει ίσο με το μέτρο του βάρους, για τον
αγωγό θα ισχύει Σ F=0. Τότε στο κύκλωμα θα παγιωθεί μια σταθερή
κατάσταση, όπου η ταχύτητα το υ αγωγού ΚΛ θα είναι σταθερή -οριακή
(Uoρ) και το ρεύμα στο κύκλωμα θα έχει επίσης σταθερή τιμή (Ιορ).
Για το στάδιο της οριακής ταχύτητας θα ισχύει:
Από τον 1 ο Νόμο του Newton:

