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5

Δύο αγώγιμες σφαίρες ακτίνων R1 και R2 με R1>R2 συνδέονται με ένα αγώγιμο σύρμα. Οι 
σφαίρες έχουν φορτίο q1 και q2 αντίστοιχα. Ποια θα είναι η σχέση που θα συνδέει τις 
επιφανειακές πυκνότητες φορτίων τους?
(15 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

=σ1
σ2

𝑅2
1

𝑅2
2

= 1σ1
σ2

=σ1
σ2

𝑅2
𝑅1

=σ1
σ2

𝑅1
𝑅2

6

Σφαιρικά συμμετρική κατανομή φορτίου που εκτείνεται ως το άπειρο έχει πυκνότητα 
φορτίου ρ Cb/m^3, η οποία δίνεται από τη σχέση: ρ=kr^(-5/2), όπου k σταθερά. Να βρεθεί 
το δυναμικό συναρτήσει της ακτίνας.
(45 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

𝑉 (𝑟) = 4𝑘
ε ο 𝑟 √

𝑉 (𝑟) = 4ε ο

𝑘𝑟

𝑉 (𝑟) = 4 𝑟
𝑘ε ο

− −−−
√

𝑉 (𝑟) = 4 𝑟 √
𝑘ε ο

7

(15 Points)

Ι = 𝜋 (1 − )𝐽𝑜 𝑟3

𝑅3 𝑟2

Ι = 𝜋 (1 − )𝐽𝑜 𝑟2

2𝑅2 𝑟2

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Ι = 𝜋 (1 − )𝐽𝑜 𝑟
2𝑅 𝑟2

Ι = 𝜋 (1 − )𝐽𝑜 𝑟
𝑅 𝑟2
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β) Βρείτε το μαγνητικό πεδίο Β εντός και εκτός του αγωγού, δηλαδή για r<R (περιοχή 1) και 
για r>R (περιοχή 2)
(15 Points)

= (1 − ) 𝑟,  =Β1
μο 𝐽𝑜

2
𝑟3

𝑅3 Β2
μο 𝐽𝑜𝑅2

4𝑟

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

= (1 − ) 𝑟,  =Β1
μο 𝐽𝑜

2
𝑟

2𝑅 Β2
μο 𝐽𝑜𝑅2

4𝑟

= (1 − ) 𝑟,  =Β1
μο 𝐽𝑜

2
𝑟
𝑅 Β2

μο 𝐽𝑜𝑅2

4𝑟

= (1 − ) 𝑟,  =Β1
μο 𝐽𝑜

2
𝑟2

2𝑅2 Β2
μο 𝐽𝑜𝑅2

4𝑟

9

γ) Ποια είναι η μέγιστη τιμή του μαγνητικού πεδίου?
(15 Points)

= 𝑅Βmax
1
3

2
3

−−
√ μο 𝐽𝑜

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

= 𝑅Βmax
1
3

1
2

√ μο 𝐽𝑜

= 𝑅Βmax
1
2

2
5

−−
√ μο 𝐽𝑜

= 𝑅Βmax
1
3

4
5

−−
√ μο 𝐽𝑜

10

Ένα πρωτόνιο αφήνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αρχική του ταχύτητα να είναι από τα 
δεξιά προς τα αριστερά κατά μήκος της σελίδας που κοιτάτε. Η τροχιά του όμως αποκλίνει 
προς το κάτω μέρος της σελίδας εξαιτίας της παρουσίας ενός ομογενούς μαγνητικού 
πεδίου. Ποια έιναι η διεύθυνση του πεδίου αυτού?
(3 Points)

Κάθετα στη σελίδα και προς τα έξω

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Από δεξιά προς τα αριστερά κατά μήκος της σελίδας

Από το κάτω άκρο της σελίδας προς το πάνω της άκρο

Κάθετα στη σελίδα και προς τα μέσα
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Μπορεί να δημιουργηθεί ηλεκτρικός παλμός σε ένα αγώγιμο πλαίσιο περιστρέφοντάς το 
ανάμεσα στους πόλους ενός μαγνήτη. Το επαγόμενο ρεύμα γίνεται μέγιστο όταν:
(3 Points)

Η επιφάνεια του πλαισίου είναι παράλληλη προς το μαγνητικό πεδίο

Η επιφάνεια του πλαισίου είναι κάθετη στο μαγνητικό πεδίο

Η επιφάνεια του πλαισίου σχηματίζει γωνία 45 μοιρών με την ένταση του μαγνητικού πεδίου

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Η μαγνητική ροή διαμέσου της επιφάνειας του πλαισίου είναι μέγιστη

12

Σε ένα φασματογράφο μάζας ένα ιόν θα έχει μικρότερη ακτίνα κατά την κυκλική τροχιά του 
όταν:
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Το φορτίο του είναι μεγαλύτερο

Η μάζα του είναι μεγαλύτερη

Το μαγνητικό πεδίο είναι πιο ασθενές

Η ταχύτητά του είναι μεγαλύτερη

13

Ένας μαγνήτης που περνάει μπροστά από ένα αντικείμενο θα παράξει δινορεύματα σε αυτό 
όταν το αντικείμενο είναι:
(3 Points)

Αγωγός

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Μονωτής

Αποκλειστικά μαγνητικό υλικό

Ρευστό

14

Όπως έχουμε πει, αν η απόσταση ανάμεσα σε δύο παράλληλες, μονωμένες πλάκες που είναι 
αντίθετα φορτισμένες διπλασιαστεί, το ηλεκτρικό πεδίο ανάμεσα στις πλάκες θα παραμείνει 
ουσιαστικά αμετάβλητο. Ομως:
(3 Points)



Η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις πλάκες θα διπλασιαστεί

Η δύναμη που θα ασκείται σε ένα φορτισμένο σωματίδιο που θα βρίσκεται στη μέση ανάμεσα στις δύο πλάκες
θα υποδιπλασιαστεί

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Η δύναμη που θα ασκείται σε ένα φορτισμένο σωματίδιο που θα βρίσκεται στη μέση ανάμεσα στις δύο πλάκες
θα υποτετραπλασιαστεί

Το φορτίο σε κάθε πλάκα θα διπλασιαστεί

15

Θεωρήστε δύο ευθύγραμμους, παράλληλους αγωγούς πολύ μεγάλου μήκους που 
διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα. Τότε:
(3 Points)

Απωθούνται ο ένας από τον άλλο

Κανένας αγωγός δεν ασκεί δύναμη στον άλλο

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Ο ένας αγωγός ασκεί ροπή στο άλλο

Έλκονται μεταξύ τους

16

Υπάρχει μαγνητική δύναμη σε ένα σωματίδιο. Είναι πιθανό το σωματίδιο να:
(3 Points)

Είναι ακίνητο

Να κινείται κατά τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Να μην αποτελεί κομματάκι από ένα σύρμα

Είναι αφόρτιστο

17

Έστω μια κοίλη, αγώγιμη και αφόρτιστη σφαίρα με ένα αρνητικά φορτισμένο σημειακό 
φορτίο στο κέντρο της. Θεωρήστε το ηλεκτρικό δυναμικό στην εσωτερική και εξωτερική 
επιφάνεια της σφαίρας. Θα ισχύει:
(3 Points)

Τα δυναμικά και στις δύο επιφάνεις είναι ίσα, αλλά όχι μηδέν

Το δυναμικό είναι μεγαλύτερο στην εσωτερική επιφάνεια

Το δυναμικό είναι μεγαλύτερο στην εξωτερική επιφάνεια

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ



Τα δυναμικά και στις δύο επιφάνειες είναι μηδέν

18

Όταν κλείνουμε ένα διακόπτη για να ανάψουμε το φως, η καθυστέρηση μέχρι να ανάψει το 
φως καθορίζεται από:
(3 Points)

Τίποτα από τα παραπάνω, αφού το φως ανάβει αμέσως

Την ταχύτητα του ηλεκτρικού πεδίου που διαδίδεται στο καλώδιο

Την ταχύτητα ολίσθησης των ηλεκτρονίων στο καλώδιο

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Τον αριθμό των συγκρούσεων ανά δευτερόλεπτο που κάνουν τα ηλεκτρόνια στο καλώδιο

19

Θεωρήστε δύο φορτισμένες σφαίρες με φορτίο +2 Cb και -2 Cb αντίστοιχα. Ένα πρωτόνιο 
βρίσκεται ακριβώς στη μέση απόσταση ανάμεσα στις δύο σφαίρες. Τι ΔΕΝ είναι μηδέν?
(3 Points)

Η δύναμη που ασκείται στο πρωτόνιο

Το έργο για να μετακινήσουμε το πρωτόνιο από το άπειρο σε αυτό το σημείο

Η δυναμική ενέργεια του πρωτονίου

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Η κινητική ενέργεια του πρωτονίου

20

Η λειτουργία ενός ηλεκτρικού κινητήρα αφορά ποια από τις παρακάτω διεργασίες 
μετατροπής?
(3 Points)

Μετατροπή εναλλασσομένου ρεύματος σε συνεχές

Χαμηλή τάση σε υψηλή και το αντίστροφο

Μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική

Ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ
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Έστω δύο πυκνωτές με Ca>Cb, οι οποίοι συνδέονται σε σειρά με μία μπαταρία
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Υπάρχει η ίδια διαφορά δυναμικού και στους δύο πυκνωτές

Αποθηκεύεται περισσότερο φορτίο στον πυκνωτή που έχει χωρητικότητα Ca

Το ίδιο φορτίο αποθηκεύεται σε κάθε πυκνωτή

Αποθηκεύεται περισσότερο φορτίο στον πυκνωτή που έχει χωρητικότητα Cb

22

Όταν ένας υπεραγωγός διαρρέεται από ρεύμα, ποια από τις παρακάτω προτάσεις ΔΕΝ 
είναι αληθής?
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Η αντίσταση είναι μηδέν

Κινούνται ηλεκτρικά φορτία στο εσωτερικό του

Μια μπαταρία διατηρεί το ρεύμα

Δεν απελευθερώνεται ενέργεια υπό τη μορφή θερμότητας

23

Θεωρήστε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο με φορά κάθετη προς τη σελίδα που βλέπετε. Αν 
ένα ηλεκτρόνιο αφήνεται με ταχύτητα που κατευθύνεται από το κάτω μέρος της σελίδας 
που κοιτάτε προς το πάνω μέρος της, ποια από τις παρακάτω θα περιγράφει τη διεύθυνση 
και τη φορά της δύναμης που ασκείται στο ηλεκτρόνιο?
(3 Points)

Προς τα δεξιά της σελίδας

Κάθετη στη σελίδα και προς τα έξω

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Κάθετα στη σελίδα και προς τα μέσα

Προς τα αριστερά της σελίδας

24

Οι μαγνητικές περιοχές σε ένα κομμάτι καθαρού σιδήρου από ποια διεύθυνση 
χαρακτηρίζονται?
(3 Points)



Αντιπαράλληλη προς το μαγνητικό άξονα

Τυχαία

Κάθετη στο μαγνητικό άξονα

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Παράλληλη προς το μαγνητικό άξονα

25

Όταν ένα μαγνητικό πεδίο αναγκάζει ένα φορτισμένο σωματίδιο να κινηθεί σε κυκλική 
τροχιά, η μόνη από τις παρακάτω ποσότητες που αλλάζει σημαντικά κατά την τροχιά αυτή 
είναι η:
(3 Points)

Περίοδος κίνησης σε κύκλο

Ορμή

Ακτίνα της κυκλικής τροχιάς

Ενέργεια

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

26

Δύο όμοιες σφαίρες έχουν την ίδια ποσότητα φορτίου, αλλά το φορτίο στην μπάλα Α είναι 
θετικό και στη μπάλα Β αρνητικό. Οι μπάλες είναι τοποθετημένες πάνω σε ένα λείο, επίπεδο 
μονωτικό τραπέζι χωρίς τριβές. Τι θα συμβεί τότε?
(3 Points)

Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι σωστό

Θα κινηθούν μαζί η μία προς την άλλη με σταθερή επιτάχυνση

Η δύναμη που ασκείται στην μπάλα Α είναι ίση και αντίθετη αυτής που ασκείται στη μπάλα Β και συνεπώς οι
σφαίρες δε θα κινηθούν

Θα κινηθούν και οι δύο σε αντίθετες κατευθύνσεις

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

27

Η αυτεπαγωγή ενός πηνίου αυξάνεται κάτω από ποια από τις παρακάτω συνθήκες?
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Αύξηση του αριθμού των σπειρών ανά μονάδα μήκους

Ελάττωση της διατομής των σπειρών
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Αύξηση του μήκους του σωληνοειδούς

Ελάττωση του αριθμού των σπειρών ανά μονάδα μήκους

28

Αυξάνοντας την απόσταση ανάμεσα σε δύο παράλληλους οπλισμούς ενός φορτισμένου 
πυκνωτή που αρχικά χωρίζονται από αέρα και είναι αποσυνδεδεμένοι από τη μπαταρία, τι 
εφέ θα προκαλέσει στον πυκνωτή?
(3 Points)

Αύξηση της χωρητικότητας

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Μείωση του φορτίου

Μείωση της χωρητικότητας

Αύξηση του φορτίου

29

Ηλεκτρικά φορτία και μαγνητικοί πόλοι έχουν πολλές ομοιότητες. Υπάρχει όμως και μία 
σημαντική διαφορά:
(3 Points)

Ένας μαγνητικός πόλος δεν μπορεί να δημιουργήσει μαγνητικούς πόλους σε άλλα υλικά

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Οι αντίθετοι μαγνητικοί πόλοι απωθούνται

Οι μαγνητικοί πόλοι δεν παράγουν μαγνητικά πεδία

Ένας μαγνητικός πόλος δεν μπορεί να απομονωθεί

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866263
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=857875
javascript:void(0)
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5

Ορθογώνιο αγώγιμο πλαίσιο διαστάσεων a και b και ευθύγραμμο σύρμα απείρου μήκους 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο χωρίς να εφάπτονται. Με βάση το σχήμα, αν c είναι μεγαλύερο 
από το 0 και μικρότερο από το b/2, να βρείτε την αναπτυσσόμενη ηλεκτρεγερτική δύναμη 
στο πλάισιο εφόσον Ι=Ιο sin(ωt).
(15 Points)

ΗΕΔ = α sin(ω𝑡) ln  
μο

2𝜋
𝐼𝑜

𝑏−𝑐

𝑐

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

ΗΕΔ = α cos(ω𝑡) ln  
μο

2𝜋
𝐼𝑜

𝑏

𝑐

ΗΕΔ = α sin(ω𝑡) ln  
μο

2𝜋
𝐼𝑜

𝑏

𝑐

ΗΕΔ = α ω cos(ω𝑡) ln  
μο

2𝜋
𝐼𝑜

𝑏−𝑐

𝑐

6

Δύο αγώγιμες σφαίρες με ακτίνες R1 και R2 έχουν φορτία Q1 και Q2 αντίστοιχα και 
βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους . Στη συνέχεια συνδέονται με σύρμα. Να 
βρεθούν τα φορτία της κάθε σφαίρας μετά τη σύνδεση.
(15 Points)

= ,   =𝑞1
𝑅2𝑄2

+𝑅1 𝑅2
𝑞2

𝑅1𝑄1

+𝑅1 𝑅2

= ,   =𝑞1
( + )𝑅2 𝑄1 𝑄2

+𝑅1 𝑅2
𝑞2

( + )𝑅1 𝑄1 𝑄2

+𝑅1 𝑅2

= ,   =𝑞1
𝑅1𝑄1

+𝑅1 𝑅2
𝑞2

𝑅2𝑄2

+𝑅1 𝑅2

= ,   =𝑞1
( + )𝑅1 𝑄1 𝑄2

+𝑅1 𝑅2
𝑞2

( + )𝑅2 𝑄1 𝑄2

+𝑅1 𝑅2

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ
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Δύο αγώγιμες σφαίρες με ακτίνες R1 και R2 έχουν φορτία Q1 και Q2 αντίστοιχα και 
βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Στη συνέχεια συνδέονται με σύρμα. Να βρεθεί 
το κοινό δυναμικό των δύο σφαιρών.
(15 Points)



=𝑉𝑜
+𝑄1 𝑄2

4𝜋 ( + )εο 𝑅1 𝑅2

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

=𝑉𝑜
| − |𝑄1 𝑄2

4𝜋 ( + )ε0 𝑅1 𝑅2

=𝑉𝑜
( + )𝑅2 𝑄1 𝑄2

4𝜋εο( + )𝑅1 𝑅2
2

=𝑉𝑜
( + )𝑅1 𝑄1 𝑄2

4𝜋εο( + )𝑅1 𝑅2
2

8

Δύο αγώγιμες σφαίρες με ακτίνες R1 και R2 έχουν φορτία Q1 και Q2 αντίστοιχα και 
βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους . Στη συνέχεια συνδέονται με σύρμα. Να 
βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στην επιφάνεια της κάθε σφαίρας.
(15 Points)

= ,   =Ε1
𝑅1𝑉𝑜

𝑅2
Ε2

𝑅2𝑉𝑜

𝑅1

= ,   =Ε1
𝑉𝑜

𝑅1
Ε2

𝑉𝑜

𝑅2

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

= ,   =Ε1
𝑅2𝑉𝑜

𝑅1
𝑞2

𝑅1𝑉𝑜

𝑅2

= ,   =Ε1
𝑉𝑜

𝑅2
Ε2

𝑉𝑜

𝑅1

9

(15 Points)

Ι = 𝜋 (1 − )𝐽𝑜
𝑟 2

2𝑅2
𝑟 2

Ι = 𝜋 (1 − )𝐽𝑜
𝑟

2𝑅
𝑟 2

Ι = 𝜋 (1 − )𝐽𝑜
𝑟

𝑅
𝑟 2

Ι = 𝜋 (1 − )𝐽𝑜
𝑟 3

𝑅3
𝑟 2

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

10

β) Βρείτε το μαγνητικό πεδίο Β εντός και εκτός του αγωγού, δηλαδή για r<R (περιοχή 1) και 
για r>R (περιοχή 2)
(15 Points)



= (1 − ) 𝑟,   =Β1
μο𝐽𝑜

2

𝑟 3

𝑅3
Β2

μο𝐽𝑜𝑅
2

4𝑟

= (1 − ) 𝑟,   =Β1
μο𝐽𝑜

2

𝑟

𝑅
Β2

μο𝐽𝑜𝑅
2

4𝑟

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

= (1 − ) 𝑟,   =Β1
μο𝐽𝑜

2

𝑟

2𝑅
Β2

μο𝐽𝑜𝑅
2

4𝑟

= (1 − ) 𝑟,   =Β1
μο𝐽𝑜

2

𝑟 2

2𝑅2
Β2

μο𝐽𝑜𝑅
2

4𝑟

11

γ) Ποια είναι η μέγιστη τιμή του μαγνητικού πεδίου?
(15 Points)

= 𝑅Βmax
1

3

1

2

−−
√ μο𝐽𝑜

= 𝑅Βmax
1

3

2

3

−−
√ μο𝐽𝑜

= 𝑅Βmax
1

3

4

5

−−
√ μο𝐽𝑜

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

= 𝑅Βmax
1

2

2

5

−−
√ μο𝐽𝑜

12

Αυξάνοντας τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε δύο παράλληλους οπλισμούς ενός 
φορτισμένου πυκνωτή, τι εφέ θα προκαλέσει στον πυκνωτή?
(3 Points)

Αύξηση της χωρητικότητας

Μείωση του φορτίου

Μείωση της χωρητικότητας

Αύξηση του φορτίου

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

13

Δύο όμοιες σφαίρες έχουν την ίδια ποσότητα φορτίου, αλλά το φορτίο στην μπάλα Α είναι 
θετικό και στη μπάλα Β αρνητικό. Οι μπάλες είναι τοποθετημένες πάνω σε ένα λείο, επίπεδο 
μονωτικό τραπέζι χωρίς τριβές. Τι θα συμβεί τότε?
(3 Points)

Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι σωστό

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Θα κινηθούν και οι δύο σε αντίθετες κατευθύνσεις



Η δύναμη που ασκείται στην μπάλα Α είναι ίση και αντίθετη αυτής που ασκείται στη μπάλα Β και συνεπώς οι
σφαίρες δε θα κινηθούν

Θα κινηθούν μαζί η μία προς την άλλη με σταθερή επιτάχυνση

14

Η αυτεπαγωγή ενός πηνίου αυξάνεται κάτω από ποια από τις παρακάτω συνθήκες?
(3 Points)

Αύξηση του μήκους του σωληνοειδούς

Ελάττωση της διατομής των σπειρών

Ελάττωση του αριθμού των σπειρών ανά μονάδα μήκους

Αύξηση του αριθμού των σπειρών ανά μονάδα μήκους

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

15

Υπάρχει μαγνητική δύναμη σε ένα σωματίδιο. Είναι πιθανό το σωματίδιο να:
(3 Points)

Είναι αφόρτιστο

Είναι ακίνητο

Να μην αποτελεί κομματάκι από ένα σύρμα

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Να κινείται κατά τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου

16

Έστω δύο πυκνωτές με Ca>Cb, οι οποίοι συνδέονται σε σειρά με μία μπαταρία. Τότε:
(3 Points)

Αποθηκεύεται περισσότερο φορτίο στον πυκνωτή που έχει χωρητικότητα Ca

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Υπάρχει η ίδια διαφορά δυναμικού και στους δύο πυκνωτές

Αποθηκεύεται περισσότερο φορτίο στον πυκνωτή που έχει χωρητικότητα Cb

Το ίδιο φορτίο αποθηκεύεται σε κάθε πυκνωτή



17

Έστω μια κοίλη, αγώγιμη και αφόρτιστη σφαίρα με ένα αρνητικά φορτισμένο σημειακό 
φορτίο στο κέντρο της. Θεωρήστε το ηλεκτρικό δυναμικό στην εσωτερική και εξωτερική 
επιφάνεια της σφαίρας. Θα ισχύει:
(3 Points)

Τα δυναμικά και στις δύο επιφάνεις είναι ίσα, αλλά όχι μηδέν

Τα δυναμικά και στις δύο επιφάνειες είναι μηδέν

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Το δυναμικό είναι μεγαλύτερο στην εξωτερική επιφάνεια

Το δυναμικό είναι μεγαλύτερο στην εσωτερική επιφάνεια

18

Όταν κλείνουμε ένα διακόπτη για να ανάψουμε το φως, η καθυστέρηση μέχρι να ανάψει το 
φως καθορίζεται από:
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Τίποτα από τα παραπάνω, αφού το φως ανάβει αμέσως

Την ταχύτητα του ηλεκτρικού πεδίου που διαδίδεται στο καλώδιο

Τον αριθμό των συγκρούσεων ανά δευτερόλεπτο που κάνουν τα ηλεκτρόνια στο καλώδιο

Την ταχύτητα ολίσθησης των ηλεκτρονίων στο καλώδιο

19

Θεωρήστε δύο ευθύγραμμους, παράλληλους αγωγούς πολύ μεγάλου μήκους που 
διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα. Τότε:
(3 Points)

Ο ένας αγωγός ασκεί ροπή στο άλλο

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Έλκονται μεταξύ τους

Απωθούνται ο ένας από τον άλλο

Κανένας αγωγός δεν ασκεί δύναμη στον άλλο

20

Αν ένας αγωγός βρίσκεται σε ηλεκτροστατική ισορροπία κοντά σε ένα ηλεκτρικό φορτίο, 
τότε:
(3 Points)



Όλα τα φορτία στον αγωγό θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα

Το άθροισμα όλων των δυνάμεων που ασκούνται ανάμεσα στον αγωγό και στο φορτίο θα πρέπει να είναι
μηδέν

Το ολικό φορτίο στον αγωγό θα πρέπει να είναι μηδέν

Το ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό του αγωγού θα πρέπει να είναι μηδέν

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

21

Όταν ένα μαγνητικό πεδίο αναγκάζει ένα φορτισμένο σωματίδιο να κινηθεί σε κυκλική 
τροχιά, η μόνη από τις παρακάτω ποσότητες που αλλάζει σημαντικά κατά την τροχιά αυτή 
είναι η:
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Περίοδος κίνησης σε κύκλο

Ενέργεια

Ακτίνα της κυκλικής τροχιάς

Ορμή

22

Ηλεκτρικά φορτία και μαγνητικοί πόλοι έχουν πολλές ομοιότητες. Υπάρχει όμως και μία 
σημαντική διαφορά:
(3 Points)

Ένας μαγνητικός πόλος δεν μπορεί να απομονωθεί

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Οι αντίθετοι μαγνητικοί πόλοι απωθούνται

Ένας μαγνητικός πόλος δεν μπορεί να δημιουργήσει μαγνητικούς πόλους σε άλλα υλικά

Οι μαγνητικοί πόλοι δεν παράγουν μαγνητικά πεδία

23

Σε ποια περιοχή γίνεται μέγιστο το ηλεκτρικό πεδίο ανάμεσα σε δύο παράλληλους 
οπλισμούς ενός επίπεδου φορτισμένου πυκνωτή?
(3 Points)

Στη μέση ανάμεσα στους δύο οπλισμούς

Κοντά στον αρνητικά φορτισμένο οπλισμό

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ



Κοντά στο θετικά φορτισμένο οπλισμό

Το ηλεκτρικό πεδίο είναι σταθερό σε όλο το χώρο ανάμεσα στους οπλισμούς

24

Αν ένα σώμα Μ με θετικό φορτίο χρησιμοποιηθεί για να φορτίσει εξ επαγωγής ένα σώμα Ν, 
ποια θα είναι η φύση του φορτίου που θα μείνει στο Ν?
(3 Points)

Θα πρέπει να είναι θετικό

Θα πρέπει να είναι ίσο κατά μέτρο με αυτό στο Μ

Θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο κατά μέτρο από αυτό στο Μ

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Θα πρέπει να είναι αρνητικό

25

Ποια είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού μεγάλου 
μήκους (εάν c είναι μία σταθερά αναλογίας)?
(3 Points)

Ε = 𝑐/𝑟

𝐸 = 𝑐/𝑟 2

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Ε = 𝑐 𝑟−−√

𝐸 = 𝑐𝑟

26

Η λειτουργία ενός ηλεκτρικού κινητήρα αφορά ποια από τις παρακάτω διεργασίες 
μετατροπής?
(3 Points)

Ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική

Χαμηλή τάση σε υψηλή και το αντίστροφο

Μετατροπή εναλλασσομένου ρεύματος σε συνεχές



27

Σε ποιο σημείο το ηλεκτρικό πεδίο που σχετίζεται με μια ομοιόμορφα φορτισμένη κοίλη 
μεταλλική σφαίρα είναι μεγαλύτερο?
(3 Points)

Στο άπειρο

Στο κέντρο της σφαίρας

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Στην εξωτερική επιφάνεια της σφαίρας

Στην εσωτερική επιφάνεια της σφαίρας

28

Αυξάνοντας την απόσταση ανάμεσα σε δύο παράλληλους οπλισμούς ενός φορτισμένου 
πυκνωτή που αρχικά χωρίζονται από αέρα και είναι αποσυνδεδεμένοι από τη μπαταρία, τι 
εφέ θα προκαλέσει στον πυκνωτή?
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Μείωση του φορτίου

Μείωση της χωρητικότητας

Αύξηση του φορτίου

Αύξηση της χωρητικότητας

29

Όπως έχουμε πει, αν η απόσταση ανάμεσα σε δύο παράλληλες, μονωμένες πλάκες που είναι 
αντίθετα φορτισμένες διπλασιαστεί, το ηλεκτρικό πεδίο ανάμεσα στις πλάκες θα παραμείνει 
ουσιαστικά αμετάβλητο. Ομως:
(3 Points)

Το φορτίο σε κάθε πλάκα θα διπλασιαστεί

Η δύναμη που θα ασκείται σε ένα φορτισμένο σωματίδιο που θα βρίσκεται στη μέση ανάμεσα στις δύο πλάκες
θα υποδιπλασιαστεί

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Η δύναμη που θα ασκείται σε ένα φορτισμένο σωματίδιο που θα βρίσκεται στη μέση ανάμεσα στις δύο πλάκες
θα υποτετραπλασιαστεί

Η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις πλάκες θα διπλασιαστεί
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30

Οι μαγνητικές περιοχές σε ένα κομμάτι καθαρού σιδήρου από ποια διεύθυνση 
χαρακτηρίζονται?
(3 Points)

Τυχαία

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Κάθετη στο μαγνητικό άξονα

Παράλληλη προς το μαγνητικό άξονα

Αντιπαράλληλη προς το μαγνητικό άξονα

31

Θεωρήστε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο με φορά κάθετη προς τη σελίδα που βλέπετε. Αν 
ένα ηλεκτρόνιο αφήνεται με ταχύτητα που κατευθύνεται από το κάτω μέρος της σελίδας 
που κοιτάτε προς το πάνω μέρος της, ποια από τις παρακάτω θα περιγράφει τη διεύθυνση 
και τη φορά της δύναμης που ασκείται στο ηλεκτρόνιο?
(3 Points)

Προς τα αριστερά της σελίδας

Προς τα δεξιά της σελίδας

Κάθετα στη σελίδα και προς τα μέσα

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Κάθετη στη σελίδα και προς τα έξω
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5

Το ηλεκτρικό δυναμικό σε κάποια περιοχή του χώρου δίνεται από τη συνάρτηση: V(x,y)=-
A(x^3+3y) Nα υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (οι Εx και Εy συνιστώσες της 
έντασης δίνονται στις παρενθέσεις).
(15 Points)

Ε  =   (3Α𝑥,  3𝑦)

Ε = (3𝐴 ,  3𝐴)𝑥2

Ε  =   (3Α,  3)

Ε  =   (𝐴 ,  3)𝑥2

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

6

Ένας κοίλος κύλινδρος απείρου μήκους με εσωτερική ακτίνα a και εξωτερική b έχει 
πυκνότητα φορτίου ρ ίση με:  
0, για r<a (περιοχή 1) 
3kr, για a<r<b (περιοχή 2) 
0, για r>b (περιοχή 3) 
Nα υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε κάθε σημείο του χώρου.
(45 Points)

= 0,   = ,   =𝐸1 𝐸2
𝑘( − )𝑟 4 𝑎4

εο𝑟 2
𝐸3

𝑘( − )𝑏4 𝑎4

εο𝑟 2

= 0,   = ,   =𝐸1 𝐸2
𝑘( − )𝑟 2 𝑎2

𝑟εο
𝐸3

𝑘( − )𝑏2 𝑎2

𝑟εο

= 0,   = ,   =𝐸1 𝐸2
𝑘(𝑟−𝑎)

𝑟εο
𝐸3

𝑘(𝑏−𝑎)

𝑟εο

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

= 0,   = ,   =𝐸1 𝐸2
𝑘( − )𝑟 3 𝑎3

𝑟εο
𝐸3

𝑘( − )𝑏3 𝑎3

𝑟εο

7

(15 Points)

Ι = 𝜋 (1 − )𝐽𝑜
𝑟 3

𝑅3
𝑟 2

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Ι = 𝜋 (1 − )𝐽𝑜
𝑟

2𝑅
𝑟 2



Ι = 𝜋 (1 − )𝐽𝑜
𝑟 2

2𝑅2
𝑟 2

Ι = 𝜋 (1 − )𝐽𝑜
𝑟

𝑅
𝑟 2

8

β) Βρείτε το μαγνητικό πεδίο Β εντός και εκτός του αγωγού, δηλαδή για r<R (περιοχή 1) και 
για r>R (περιοχή 2)
(15 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

= (1 − ) 𝑟,   =Β1
μο𝐽𝑜

2
𝑟 3

𝑅3
Β2

μο𝐽𝑜𝑅
2

4𝑟

= (1 − ) 𝑟,   =Β1
μο𝐽𝑜

2
𝑟

𝑅
Β2

μο𝐽𝑜𝑅
2

4𝑟

= (1 − ) 𝑟,   =Β1
μο𝐽𝑜

2
𝑟 2

2𝑅2
Β2

μο𝐽𝑜𝑅
2

4𝑟

= (1 − ) 𝑟,   =Β1
μο𝐽𝑜

2

𝑟

2𝑅
Β2

μο𝐽𝑜𝑅
2

4𝑟

9

γ) Ποια είναι η μέγιστη τιμή του μαγνητικού πεδίου?
(15 Points)

= 𝑅Βmax
1

2

2

5

−−
√ μο𝐽𝑜

= 𝑅Βmax
1

3

4

5

−−
√ μο𝐽𝑜

= 𝑅Βmax
1

3

1

2

−−
√ μο𝐽𝑜

= 𝑅Βmax
1

3

2

3

−−
√ μο𝐽𝑜

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

10

Ποια είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού μεγάλου 
μήκους (εάν c είναι μία σταθερά αναλογίας)?
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Ε = 𝑐 𝑟−−√

𝐸 = 𝑐/𝑟 2

Ε = 𝑐/𝑟

𝐸 = 𝑐𝑟



11

Όταν ένα μαγνητικό πεδίο αναγκάζει ένα φορτισμένο σωματίδιο να κινηθεί σε κυκλική 
τροχιά, η μόνη από τις παρακάτω ποσότητες που αλλάζει σημαντικά κατά την τροχιά αυτή 
είναι η:
(3 Points)

Περίοδος κίνησης σε κύκλο

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Ακτίνα της κυκλικής τροχιάς

Ορμή

Ενέργεια

12

Θεωρήστε δύο ευθύγραμμους, παράλληλους αγωγούς πολύ μεγάλου μήκους που 
διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα. Τότε:
(3 Points)

Έλκονται μεταξύ τους

Ο ένας αγωγός ασκεί ροπή στο άλλο

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Κανένας αγωγός δεν ασκεί δύναμη στον άλλο

Απωθούνται ο ένας από τον άλλο

13

Υπάρχει μαγνητική δύναμη σε ένα σωματίδιο. Είναι πιθανό το σωματίδιο να:
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Να μην αποτελεί κομματάκι από ένα σύρμα

Να κινείται κατά τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου

Είναι αφόρτιστο

Είναι ακίνητο

14

Έστω δύο πυκνωτές με Ca>Cb, οι οποίοι συνδέονται σε σειρά με μία μπαταρία
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ



Αποθηκεύεται περισσότερο φορτίο στον πυκνωτή που έχει χωρητικότητα Cb

Το ίδιο φορτίο αποθηκεύεται σε κάθε πυκνωτή

Αποθηκεύεται περισσότερο φορτίο στον πυκνωτή που έχει χωρητικότητα Ca

Υπάρχει η ίδια διαφορά δυναμικού και στους δύο πυκνωτές

15

Μπορεί να δημιουργηθεί ηλεκτρικός παλμός σε ένα αγώγιμο πλαίσιο περιστρέφοντάς το 
ανάμεσα στους πόλους ενός μαγνήτη. Το επαγόμενο ρεύμα γίνεται μέγιστο όταν:
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Η επιφάνεια του πλαισίου είναι παράλληλη προς το μαγνητικό πεδίο

Η μαγνητική ροή διαμέσου της επιφάνειας του πλαισίου είναι μέγιστη

Η επιφάνεια του πλαισίου σχηματίζει γωνία 45 μοιρών με την ένταση του μαγνητικού πεδίου

Η επιφάνεια του πλαισίου είναι κάθετη στο μαγνητικό πεδίο

16

Όπως έχουμε πει, αν η απόσταση ανάμεσα σε δύο παράλληλες, μονωμένες πλάκες που είναι 
αντίθετα φορτισμένες διπλασιαστεί, το ηλεκτρικό πεδίο ανάμεσα στις πλάκες θα παραμείνει 
ουσιαστικά αμετάβλητο. Ομως:
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις πλάκες θα διπλασιαστεί

Η δύναμη που θα ασκείται σε ένα φορτισμένο σωματίδιο που θα βρίσκεται στη μέση ανάμεσα στις δύο πλάκες
θα υποτετραπλασιαστεί

Η δύναμη που θα ασκείται σε ένα φορτισμένο σωματίδιο που θα βρίσκεται στη μέση ανάμεσα στις δύο πλάκες
θα υποδιπλασιαστεί

Το φορτίο σε κάθε πλάκα θα διπλασιαστεί

17

Σε ένα φασματογράφο μάζας ένα ιόν θα έχει μικρότερη ακτίνα κατά την κυκλική τροχιά του 
όταν:
(3 Points)

Το φορτίο του είναι μεγαλύτερο

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Η μάζα του είναι μεγαλύτερη

Το μαγνητικό πεδίο είναι πιο ασθενές



Η ταχύτητά του είναι μεγαλύτερη

18

Αυξάνοντας τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε δύο παράλληλους οπλισμούς ενός 
φορτισμένου πυκνωτή, τι εφέ θα προκαλέσει στον πυκνωτή?
(3 Points)

Μείωση του φορτίου

Μείωση της χωρητικότητας

Αύξηση του φορτίου

Αύξηση της χωρητικότητας

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

19

Η αυτεπαγωγή ενός πηνίου αυξάνεται κάτω από ποια από τις παρακάτω συνθήκες?
(3 Points)

Αύξηση του μήκους του σωληνοειδούς

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Ελάττωση του αριθμού των σπειρών ανά μονάδα μήκους

Αύξηση του αριθμού των σπειρών ανά μονάδα μήκους

Ελάττωση της διατομής των σπειρών

20

Τοποθετώντας ένα διηλεκτρικό υλικό ανάμεσα σε δύο παράλληλους οπλισμούς ενός 
φορτισμένου πυκνωτή που αρχικά χωρίζονται από αέρα και είναι αποσυνδεδεμένοι από τη 
μπαταρία, τι εφέ θα προκαλέσει στον πυκνωτή?
(3 Points)

Μείωση της χωρητικότητας

Αύξηση της χωρητικότητας

Αύξηση της τάσης

Αύξηση του φορτίου

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ



21

Θεωρήστε δύο φορτισμένες σφαίρες με φορτίο +2 Cb και -2 Cb αντίστοιχα. Ένα πρωτόνιο 
βρίσκεται ακριβώς στη μέση απόσταση ανάμεσα στις δύο σφαίρες. Τι ΔΕΝ είναι μηδέν?
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Η δυναμική ενέργεια του πρωτονίου

Η δύναμη που ασκείται στο πρωτόνιο

Το έργο για να μετακινήσουμε το πρωτόνιο από το άπειρο σε αυτό το σημείο

Η κινητική ενέργεια του πρωτονίου

22

Σε ποια περιοχή γίνεται μέγιστο το ηλεκτρικό πεδίο ανάμεσα σε δύο παράλληλους 
οπλισμούς ενός επίπεδου φορτισμένου πυκνωτή?
(3 Points)

Κοντά στον αρνητικά φορτισμένο οπλισμό

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Στη μέση ανάμεσα στους δύο οπλισμούς

Κοντά στο θετικά φορτισμένο οπλισμό

Το ηλεκτρικό πεδίο είναι σταθερό σε όλο το χώρο ανάμεσα στους οπλισμούς

23

Έστω μια κοίλη, αγώγιμη και αφόρτιστη σφαίρα με ένα αρνητικά φορτισμένο σημειακό 
φορτίο στο κέντρο της. Θεωρήστε το ηλεκτρικό δυναμικό στην εσωτερική και εξωτερική 
επιφάνεια της σφαίρας. Θα ισχύει:
(3 Points)

Τα δυναμικά και στις δύο επιφάνεις είναι ίσα, αλλά όχι μηδέν

Το δυναμικό είναι μεγαλύτερο στην εσωτερική επιφάνεια

Τα δυναμικά και στις δύο επιφάνειες είναι μηδέν

Το δυναμικό είναι μεγαλύτερο στην εξωτερική επιφάνεια

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

24

Οι μαγνητικές περιοχές σε ένα κομμάτι καθαρού σιδήρου από ποια διεύθυνση 
χαρακτηρίζονται?
(3 Points)



Τυχαία

Κάθετη στο μαγνητικό άξονα

Αντιπαράλληλη προς το μαγνητικό άξονα

Παράλληλη προς το μαγνητικό άξονα

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

25

Ηλεκτρικά φορτία και μαγνητικοί πόλοι έχουν πολλές ομοιότητες. Υπάρχει όμως και μία 
σημαντική διαφορά:
(3 Points)

Ένας μαγνητικός πόλος δεν μπορεί να δημιουργήσει μαγνητικούς πόλους σε άλλα υλικά

Οι μαγνητικοί πόλοι δεν παράγουν μαγνητικά πεδία

Ένας μαγνητικός πόλος δεν μπορεί να απομονωθεί

Οι αντίθετοι μαγνητικοί πόλοι απωθούνται

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

26

Θεωρήστε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο με φορά κάθετη προς τη σελίδα που βλέπετε. Αν 
ένα ηλεκτρόνιο αφήνεται με ταχύτητα που κατευθύνεται από το κάτω μέρος της σελίδας 
που κοιτάτε προς το πάνω μέρος της, ποια από τις παρακάτω θα περιγράφει τη διεύθυνση 
και τη φορά της δύναμης που ασκείται στο ηλεκτρόνιο?
(3 Points)

Κάθετη στη σελίδα και προς τα έξω

Προς τα αριστερά της σελίδας

Προς τα δεξιά της σελίδας

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Κάθετα στη σελίδα και προς τα μέσα

27

Όταν ένας υπεραγωγός διαρρέεται από ρεύμα, ποια από τις παρακάτω προτάσεις ΔΕΝ 
είναι αληθής?
(3 Points)

Η αντίσταση είναι μηδέν

Δεν απελευθερώνεται ενέργεια υπό τη μορφή θερμότητας

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ
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28

Ένα πρωτόνιο αφήνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αρχική του ταχύτητα να είναι από τα 
δεξιά προς τα αριστερά κατά μήκος της σελίδας που κοιτάτε. Η τροχιά του όμως αποκλίνει 
προς το κάτω μέρος της σελίδας εξαιτίας της παρουσίας ενός ομογενούς μαγνητικού 
πεδίου. Ποια έιναι η διεύθυνση του πεδίου αυτού?
(3 Points)

Από το κάτω άκρο της σελίδας προς το πάνω της άκρο

Κάθετα στη σελίδα και προς τα έξω

Κάθετα στη σελίδα και προς τα μέσα

Από δεξιά προς τα αριστερά κατά μήκος της σελίδας

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

29

Όταν κλείνουμε ένα διακόπτη για να ανάψουμε το φως, η καθυστέρηση μέχρι να ανάψει το 
φως καθορίζεται από:
(3 Points)

Τίποτα από τα παραπάνω, αφού το φως ανάβει αμέσως

Την ταχύτητα του ηλεκτρικού πεδίου που διαδίδεται στο καλώδιο

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Τον αριθμό των συγκρούσεων ανά δευτερόλεπτο που κάνουν τα ηλεκτρόνια στο καλώδιο

Την ταχύτητα ολίσθησης των ηλεκτρονίων στο καλώδιο
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5

Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των κυκλικών οπλισμών ενός πυκνωτή που έχουν εμβαδό Α 
είναι Vo, ενώ η μεταξύ τους απόσταση είναι d. O πυκνωτής περιέχει μεταξύ των οπλισμών 
του αέριο το οποίο παρουσιάζει (μικρή) αγωγιμότητα σ (οπότε και σταδιακά εκφορτίζεται). 
Να βρείτε το ηλεκτρικό πεδίο ως συνάρτηση του χρόνου.
(15 Points)

Ε =
𝑉𝑜

𝑑
𝑒− 𝑡

2σ

εο

Ε =
𝑉𝑜

2𝑑
𝑒
− 𝑡
σ

2εο

Ε =
𝑉𝑜

𝑑
𝑒− 𝑡

σ

εο

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Ε =
𝑉𝑜

2𝑑
𝑒−

σ

εο
𝑡2

6

Ένας κοίλος σφαιρικός φλοιός με εσωτερική ακτίνα a και εξωτερική b έχει χωρική 
πυκνότητα φορτίου ρ(r)=0 (για r<a, περιοχή 1), k/r (για a<r<b, περιοχή 2) και 0 (για r>b, 
περιοχή 3). Στο κέντρο του κοίλου φλοιού υπάρχει σημειακό φορτίο Q. Nα υπολογιστεί η 
ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε κάθε σημείο του χώρου.
(45 Points)

= ,    = ,   =𝐸1
𝑄
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𝐸2
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𝐸3

𝑄+2𝜋𝑘( − )𝑏
2
𝑎2

4𝜋εο𝑟

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ
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𝑄+2𝜋𝑘( − )𝑏
2
𝑎2
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𝑄
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𝐸2
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𝐸3
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3
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= ,    = ,   =𝐸1
𝑄

4𝜋εο𝑟 2
𝐸2

𝑘( − )𝑟 2 𝑎2

2εο𝑟 2
𝐸3
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2
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7

(15 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Ι = 𝜋 (1 − )𝐽𝑜
𝑟

2𝑅
𝑟 2

Ι = 𝜋 (1 − )𝐽𝑜
𝑟

𝑅
𝑟 2



Ι = 𝜋 (1 − )𝐽𝑜
𝑟 3

𝑅3
𝑟 2

Ι = 𝜋 (1 − )𝐽𝑜
𝑟 2

2𝑅2
𝑟 2

8

β) Βρείτε το μαγνητικό πεδίο Β εντός και εκτός του αγωγού, δηλαδή για r<R (περιοχή 1) και 
για r>R (περιοχή 2)
(15 Points)
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μο𝐽𝑜

2
𝑟 2

2𝑅2
Β2
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2
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μο𝐽𝑜

2
𝑟

𝑅
Β2
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2
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2

𝑟 3

𝑅3
Β2
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2

4𝑟

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ
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2

𝑟

2𝑅
Β2
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2

4𝑟

9

γ) Ποια είναι η μέγιστη τιμή του μαγνητικού πεδίου?
(15 Points)

= 𝑅Βmax
1

3

2

3

−−

√ μο𝐽𝑜

= 𝑅Βmax
1

3

1

2

−−

√ μο𝐽𝑜

= 𝑅Βmax
1

2

2

5

−−

√ μο𝐽𝑜

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

= 𝑅Βmax
1

3

4

5

−−

√ μο𝐽𝑜

10

Θέλω να χρησιμοποιήσω μια θετικά φορτισμένη ράβδο για να φορτίσω μία σφαίρα εξ 
επαγωγής. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό?
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Η σφαίρα θα πρέπει να είναι αγωγός

Το φορτίο στη σφαίρα θα είναι θετικό

Η σφαίρα φορτίζεται όσο αυξάνεται η επιφάνεια επαφής μεταξύ των δύο σωμάτων

Η σφαίρα θα πρέπει να είναι μονωτής προσωρινά γειωμένος



11

Θεωρήστε δύο φορτισμένες σφαίρες με φορτίο +2 Cb και -2 Cb αντίστοιχα. Ένα πρωτόνιο 
βρίσκεται ακριβώς στη μέση απόσταση ανάμεσα στις δύο σφαίρες. Τι ΔΕΝ είναι μηδέν?
(3 Points)

Η δυναμική ενέργεια του πρωτονίου

Η κινητική ενέργεια του πρωτονίου

Το έργο για να μετακινήσουμε το πρωτόνιο από το άπειρο σε αυτό το σημείο

Η δύναμη που ασκείται στο πρωτόνιο

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

12

Αν ένας αγωγός βρίσκεται σε ηλεκτροστατική ισορροπία κοντά σε ένα ηλεκτρικό φορτίο, 
τότε:
(3 Points)

Όλα τα φορτία στον αγωγό θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα

Το άθροισμα όλων των δυνάμεων που ασκούνται ανάμεσα στον αγωγό και στο φορτίο θα πρέπει να είναι
μηδέν

Το ολικό φορτίο στον αγωγό θα πρέπει να είναι μηδέν

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Το ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό του αγωγού θα πρέπει να είναι μηδέν

13

Όταν κλείνουμε ένα διακόπτη για να ανάψουμε το φως, η καθυστέρηση μέχρι να ανάψει το 
φως καθορίζεται από:
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Την ταχύτητα του ηλεκτρικού πεδίου που διαδίδεται στο καλώδιο

Τον αριθμό των συγκρούσεων ανά δευτερόλεπτο που κάνουν τα ηλεκτρόνια στο καλώδιο

Τίποτα από τα παραπάνω, αφού το φως ανάβει αμέσως

Την ταχύτητα ολίσθησης των ηλεκτρονίων στο καλώδιο

14

Σε ποιο σημείο το ηλεκτρικό πεδίο που σχετίζεται με μια ομοιόμορφα φορτισμένη κοίλη 
μεταλλική σφαίρα είναι μεγαλύτερο?
(3 Points)



Στην εξωτερική επιφάνεια της σφαίρας

Στην εσωτερική επιφάνεια της σφαίρας

Στο κέντρο της σφαίρας

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Στο άπειρο

15

Αν ένα σώμα Μ με θετικό φορτίο έρθει σε επαφή με αρχικά αφόρτιστο σώμα Ν, ποια θα 
είναι η φύση του φορτίου που θα μείνει στο Ν?
(3 Points)

Θα πρέπει να είναι θετικό

Θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο κατά μέτρο από αυτό στο Μ

Θα πρέπει να έιναι ίσο κατά μέτρο με αυτό στο Μ

Θα πρέπει να είναι αρνητικό

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

16

Αυξάνοντας την απόσταση ανάμεσα σε δύο παράλληλους οπλισμούς ενός φορτισμένου 
πυκνωτή που αρχικά χωρίζονται από αέρα και είναι αποσυνδεδεμένοι από τη μπαταρία, τι 
εφέ θα προκαλέσει στον πυκνωτή?
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Αύξηση της χωρητικότητας

Μείωση της χωρητικότητας

Αύξηση του φορτίου

Μείωση του φορτίου

17

Αν ένα φορτίο +Q τοποθετηθεί στο εσωτερικό ενός κοίλου, μονωμένου αγωγού ο οποίος 
είναι αρχικά ουδέτερος και το φορτίο δεν τον ακουμπάει σε καμια χρονική στιγμή, τότε:
(3 Points)

Η εξωτερική επιφάνεια του αγωγού θα φορτιστεί θετικά

Τόσο η εσωτερική, όσο και η εξωτερική επιφάνεια θα φορτιστούν αρνητικά

Τόσο η εσωτερική, όσο και η εξωτερική επιφάνεια θα παραμείνουν ουδέτερες

Η εσωτερική επιφάνεια του αγωγού θα φορτιστεί θετικά



Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

18

Σε ένα φασματογράφο μάζας ένα ιόν θα έχει μικρότερη ακτίνα κατά την κυκλική τροχιά του 
όταν:
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Το μαγνητικό πεδίο είναι πιο ασθενές

Η μάζα του είναι μεγαλύτερη

Η ταχύτητά του είναι μεγαλύτερη

Το φορτίο του είναι μεγαλύτερο

19

Ηλεκτρικά φορτία και μαγνητικοί πόλοι έχουν πολλές ομοιότητες. Υπάρχει όμως και μία 
σημαντική διαφορά:
(3 Points)

Οι αντίθετοι μαγνητικοί πόλοι απωθούνται

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Ένας μαγνητικός πόλος δεν μπορεί να δημιουργήσει μαγνητικούς πόλους σε άλλα υλικά

Οι μαγνητικοί πόλοι δεν παράγουν μαγνητικά πεδία

Ένας μαγνητικός πόλος δεν μπορεί να απομονωθεί

20

Όπως έχουμε πει, αν η απόσταση ανάμεσα σε δύο παράλληλες, μονωμένες πλάκες που είναι 
αντίθετα φορτισμένες διπλασιαστεί, το ηλεκτρικό πεδίο ανάμεσα στις πλάκες θα παραμείνει 
ουσιαστικά αμετάβλητο. Ομως:
(3 Points)

Η δύναμη που θα ασκείται σε ένα φορτισμένο σωματίδιο που θα βρίσκεται στη μέση ανάμεσα στις δύο πλάκες
θα υποδιπλασιαστεί

Η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις πλάκες θα διπλασιαστεί

Το φορτίο σε κάθε πλάκα θα διπλασιαστεί

Η δύναμη που θα ασκείται σε ένα φορτισμένο σωματίδιο που θα βρίσκεται στη μέση ανάμεσα στις δύο πλάκες
θα υποτετραπλασιαστεί

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ
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Η σχετική κατανομή της πυκνότητας φορτίου στην επιφάνεια ενός αγώγιμου μεταλλικού 
στερεού από τι από τα παρακάτω εξαρτάται?
(3 Points)

Από το είδος του μετάλλου

Από την ισχύ του βαρυτικού πεδίου

Από το σχήμα του

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Από τη μαζική του πυκνότητα

22

Όταν ένας υπεραγωγός διαρρέεται από ρεύμα, ποια από τις παρακάτω προτάσεις ΔΕΝ 
είναι αληθής?
(3 Points)

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Κινούνται ηλεκτρικά φορτία στο εσωτερικό του

Δεν απελευθερώνεται ενέργεια υπό τη μορφή θερμότητας

Μια μπαταρία διατηρεί το ρεύμα

Η αντίσταση είναι μηδέν

23

Αν ένα σώμα Μ με θετικό φορτίο χρησιμοποιηθεί για να φορτίσει εξ επαγωγής ένα σώμα Ν, 
ποια θα είναι η φύση του φορτίου που θα μείνει στο Ν?
(3 Points)

Θα πρέπει να είναι αρνητικό

Θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο κατά μέτρο από αυτό στο Μ

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Θα πρέπει να είναι θετικό

Θα πρέπει να είναι ίσο κατά μέτρο με αυτό στο Μ

24

Έστω δύο πυκνωτές με Ca>Cb, οι οποίοι συνδέονται παράλληλα με μία μπαταρία
(3 Points)

Υπάρχει μικρότερη διαφορά δυναμικού στα άκρα του πυκνωτή που έχει χωρητικότητα Cb



Το ίδιο φορτίο αποθηκεύεται σε κάθε πυκνωτή

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Υπάρχει η ίδια διαφορά δυναμικού και στους δύο πυκνωτές

Υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά δυναμικού στα άκρα του πυκνωτή που έχει χωρητικότητα Ca

25

Θεωρήστε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο με φορά κάθετη προς τη σελίδα που βλέπετε. Αν 
ένα ηλεκτρόνιο αφήνεται με ταχύτητα που κατευθύνεται από το κάτω μέρος της σελίδας 
που κοιτάτε προς το πάνω μέρος της, ποια από τις παρακάτω θα περιγράφει τη διεύθυνση 
και τη φορά της δύναμης που ασκείται στο ηλεκτρόνιο?
(3 Points)

Κάθετα στη σελίδα και προς τα μέσα

Προς τα αριστερά της σελίδας

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Προς τα δεξιά της σελίδας

Κάθετη στη σελίδα και προς τα έξω

26

Έστω μια κοίλη, αγώγιμη και αφόρτιστη σφαίρα με ένα αρνητικά φορτισμένο σημειακό 
φορτίο στο κέντρο της. Θεωρήστε το ηλεκτρικό δυναμικό στην εσωτερική και εξωτερική 
επιφάνεια της σφαίρας. Θα ισχύει:
(3 Points)

Το δυναμικό είναι μεγαλύτερο στην εξωτερική επιφάνεια

Τα δυναμικά και στις δύο επιφάνειες είναι μηδέν

Τα δυναμικά και στις δύο επιφάνεις είναι ίσα, αλλά όχι μηδέν

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Το δυναμικό είναι μεγαλύτερο στην εσωτερική επιφάνεια

27

Σε ποια περιοχή γίνεται μέγιστο το ηλεκτρικό πεδίο ανάμεσα σε δύο παράλληλους 
οπλισμούς ενός επίπεδου φορτισμένου πυκνωτή?
(3 Points)

Το ηλεκτρικό πεδίο είναι σταθερό σε όλο το χώρο ανάμεσα στους οπλισμούς

Στη μέση ανάμεσα στους δύο οπλισμούς

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Κοντά στον αρνητικά φορτισμένο οπλισμό
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Όταν ένα μαγνητικό πεδίο αναγκάζει ένα φορτισμένο σωματίδιο να κινηθεί σε κυκλική 
τροχιά, η μόνη από τις παρακάτω ποσότητες που αλλάζει σημαντικά κατά την τροχιά αυτή 
είναι η:
(3 Points)

Ακτίνα της κυκλικής τροχιάς

Περίοδος κίνησης σε κύκλο

Ορμή

Ενέργεια

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ
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Υπάρχει μαγνητική δύναμη σε ένα σωματίδιο. Είναι πιθανό το σωματίδιο να:
(3 Points)

Είναι αφόρτιστο

Να μην αποτελεί κομματάκι από ένα σύρμα

Είναι ακίνητο

Δε γνωρίζω / Δεν απαντώ

Να κινείται κατά τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου
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