
 

 

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ’ ΛΥΚΔΙΟΥ 

Δηζεγεηήο: Γθίθαο Βαζίιεηνο 

ΘΔΜΑ Α 

Σηηο εκηηειείο πξνηάζεηο Α1-Α4 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο πξόηαζεο 

θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε, ε νπνία ηε ζπκπιεξώλεη ζσζηά. 

Α1. Σύζηεκα ειαηήξην-ζώκα εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε, ρσξίο δύλακε 

απόζβεζεο, κε ηε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε λα απμάλεηαη μεθηλώληαο από κηθξέο ηηκέο.  

α) Τν πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο παξακέλεη ζηαζεξό.         

β) Υπάξρνπλ δύν ηηκέο ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ δηεγέξηε γηα ηηο νπνίεο ην πιάηνο ηεο 

εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο κεγηζηνπνηείηαη.    

γ) ζπρλόηεηαεόηαλΤν πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο κεγηζηνπνηείηαη  

ηνπ δηεγέξηε γίλεη ίζε κε ηελ ηδηνζπρλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

δ) Τν πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο ζπλερώο απμάλεηαη.  

Μονάδες 5 

Α2. Σώκα εθηειεί θζίλνπζα ηαιάλησζε κε ηε δύλακε απόζβεζεο λα είλαη αλάινγε θαη 

αληίζεηε ηεο ηαρύηεηαο. 

α) Η ζηαζεξά απόζβεζεο είλαη αλεμάξηεηε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ ζώκαηνο. 

β) Μείσζε ηεο ζηαζεξάο απόζβεζεο πξνθαιεί αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο ηεο θζίλνπζαο 

ηαιάλησζεο. 

γ) Μείσζε ηεο ζηαζεξάο απόζβεζεο πξνθαιεί πην γξήγνξε κείσζε ηνπ πιάηνπο.  

δ) ηεο δύλακεο ακέηξνηνΌηαλ ην ζώκα ζηακαηήζεη νξηζηηθά πόζβεζεο ζα είλαη 

δηαθνξεηηθό από ην κεδέλ. 

Μονάδες 5 

Α3. Σθαίξα ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά θαη θάζεηα κε θαηαθόξπθν ηνίρν. 

α) Η νξκή ηεο ζθαίξαο παξακέλεη ζηαζεξή. 
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β) Η θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο ζθαίξαο κεηώλεηαη. 

γ) Η κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο είλαη ίζε κε κεδέλ. 

δ) Μεηά ηελ θξνύζε κε ηνλ ηνίρν ε ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο αιιάδεη δηεύζπλζε.  

Μονάδες 5 

Α4. Αλ ππνδηπιαζηάζνπκε ηνλ αξηζκό ησλ ζπεηξώλ αλά κνλάδα κήθνπο ελόο 

ζσιελνεηδνύο, ρσξίο λα κεηαβάιινπκε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην 

ζσιελνεηδέο, ηόηε ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην 

εζσηεξηθό ηνπ ζσιελνεηδνύο 

α) παξακέλεη ίδην. 

β) ππνηεηξαπιαζηάδεηαη. 

γ) ππνδηπιαζηάδεηαη. 

δ) δηπιαζηάδεηαη. 

Μονάδες 5 

Α5. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, κε ην γξάκκα (Σ), αλ ε πξόηαζε 

είλαη ζσζηή ή κε ην γξάκκα (Λ), αλ ε πξόηαζε είλαη ιάζνο. 

α) Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α. Αλ 

δηπιαζηάζνπκε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο, ππνδηπιαζηάδνληαο ηελ  πεξίνδν ηεο, ηόηε 

δηπιαζηάδεηαη ε κέγηζηε ηαρύηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

β) Η θηλεηηθή ελέξγεηα γίλεηαη ίζε κε ηε δπλακηθή δύν θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα κίαο 

πεξηόδνπ ηεο ηαιάλησζεο. 

γ) Η καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα ησλ δηακαγλεηηθώλ πιηθώλ είλαη πνιύ κεγαιύηεξε ηεο 

κνλάδαο. 

δ) Σε κηα εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ε ζπρλόηεηα ηεο ηαιάλησζεο είλαη πάληα ίδηα κε ηελ 

ηδηνζπρλόηεηα ηνπ ηαιαλησηή. 

ε) Μηα καγλεηηθή βειόλα πξνζαλαηνιίδεηαη πάληα κε ηνλ άμνλά ηεο εθαπηόκελν ζε έλα 

ζεκείν κηαο καγλεηηθήο γξακκήο. 

Μονάδες 5 

 

 

 

 



 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Γίζθνο κάδαο   είλαη ζηεξεσκέλνο ζην πάλσ άθξν θαηαθόξπθνπ 

ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο  , θαη ηζνξξνπεί όπσο ζην ζρήκα. Τν άιιν 

άθξν ηνπ ειαηεξίνπ είλαη ζηεξεσκέλνζην έδαθνο. Σην δίζθν ηνπνζεηνύκε 

ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα ζώκα κάδαο  . Τν ζύζηεκα εθηειεί απιή αξκνληθή 

ηαιάλησζε. Η ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο είλαη:  

α)   
    

  
 

β)   
    

  
 

γ)   
        

  
 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 2 

Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 6 

Β2. Τν βιήκα κάδαο       ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο θηλείηαη 

παξάιιεια κε ην νξηδόληην επίπεδν θαη ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά 

κε ην θηβώηην κάδαο       πνπ ηζνξξνπεί κ ε ηε βνήζεηα 

κηθξνύ εκπνδίνπ πάλσ ζε ιείν θεθιηκέλν επίπεδν γσλίαο 

θιίζεο      . Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ βιήκαηνο είλαη       , 

ηόηε ην ε απώιεηα ελέξγεηαο θαηά ηελ θξνύζε είλαη:      

α)       

β)      

γ)      

Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 2 

Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 7 

Β3. Έλα ζώκα εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο κε εμηζώζεηο 

απνκάθξπλζεο               θαη               θαη νη νπνίεο εμειίζζνληαη ζηελ ίδηα 

δηεύζπλζε θαη γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο, ζε ρξνληθή δηάξθεηα    ην ζώκα 

δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο: 

α) 400 θνξέο        β) 800 θνξέο  γ) 200 θνξέο  



 

Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 2 

Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 6 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Σην παξαθάησ ζρήκα ν νξηδόληηνο επζύγξακκνο 

αγσγόο ΚΛ έρεη κάδα        , κήθνο      θαη 

σκηθή αληίζηαζε       . Ο αγσγόο ΚΛ κπνξεί λα 

θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο κε ηα άθξα ηνπ ζπλερώο ζε επαθή 

κε δύν νξηδόληηεο αγώγηκεο ξάβδνπο Αx θαη Γy ακ  

ειεηέαο αληίζηαζεο θαη κεγάινπ κήθνπο, νη νπνίεο 

ζρεκαηίδνπλ νξηδόληην επίπεδν. Τα άθξα Α θαη Γ ησλ 

δύν ξάβδσλ ζπλδένληαη κε αληηζηάηε αληίζηαζεο        . Οιόθιεξε ε δηάηαμε 

βξίζθεηαη κέζα ζε θαηαθόξπθν νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο κέηξνπ     , όπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα (θάηνςε).  

Από θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή θαη κεηά αζθνύκε ζηνλ αγσγό ΚΛ ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε 

 ⃗, ε νπνία είλαη παξάιιειε ζηηο ξάβδνπο, νπόηε ν αγσγόο ΚΛ αξρίδεη λα θηλείηαη θαη αθνύ 

δηαλύζεη δηάζηεκα         , απνθηά νξηαθή ηαρύηεηα κέηξνπ         . 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο  ⃗.  

Μονάδες 5 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ην επαγσγηθό θνξηίν πνπ δηαθηλήζεθε ζην θύθισκα από ηελ έλαξμε 

ηεο θίλεζεο ηνπ αγσγνύ ΚΛ κέρξη λα απνθηήζεη ηελ νξηαθή ηνπ ηαρύηεηα. 

Μονάδες 5 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα ιόγσ θαηλνκέλνπ Joule πνπ παξάρζεθε ζηνπο 

αληηζηάηεο ηνπ θπθιώκαηνο από ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ηνπ αγσγνύ ΚΛ κέρξη λα 

απνθηήζεη ηελ νξηαθή ηνπ ηαρύηεηα. 

Μονάδες 5 

Γ4. Όηαλ ε ηαρύηεηα ηνπ αγσγνύ ΚΛ έρεη κέηξν         , λα ππνινγίζεηε: 

1. ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ αγσγνύ ΚΛ, 

2. ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ αγσγνύ ΚΛ.  



 

3. ην ξπζκό παξαγσγήο ζεξκόηεηαο ιόγσ θαηλνκέλνπ Joule ζηνπο αληηζηάηεο ηνπ 

θπθιώκαηνο. 

4. ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ αγσγνύ ΚΛ. 

Μονάδες 10 (3+2+2+3) 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Ιδαληθό ειαηήξην ζηαζεξάο         είλαη θαηαθόξπθν κε ην θάησ άθξν ηνπ κόληκα 

ζηεξεσκέλν ζε νξηδόληην δάπεδν. Σην ειεύζεξν άθξν ηνπ ειαηεξίνπ είλαη ζηεξεσκέλν 

ζώκα Σ1 κάδαο       θαη ην ζύζηεκα ηζνξξνπεί. Σώκα Σ2 κάδαο       αθήλεηαη λα 

πέζεη από ύςνο        πάλσ από ην ζώκα Σ1. Τα ζώκαηα ζπγθξνύνληαη θαη 

δεκηνπξγείηαη ζπζζσκάησκα, ην νπνίν εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε ζηαζεξά 

επαλαθνξάο ίζε κε ηε ζηαζεξά ηνπ ειαηεξίνπ,    . 

Η ζηηγκή ηεο θξνύζεο είλαη ε ζηηγκή    . Η ζεηηθή θαηεύζπλζε νξίδεηαη πξνο ηα πάλσ. 

Γίλεηαη:         . 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ακέζσο κεηά ηελ 

θξνύζε. 

Μονάδες 6 

Γ2. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν. 

Μονάδες 6 

Γ3. Να γξάςεηε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην ειαηήξην ζην 

ζπζζσκάησκα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, από ηε ρξνληθή ζηηγκή     θαη κεηά. 

Μονάδες 7 

Γ4. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ε ηαιάλησζε ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο γίλεηαη θζίλνπζα.  

Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα πνπ παξάγεηαη από ηε ζηηγκή ηεο έλαξμεο ηεο θζίλνπζαο 

ηαιάλησζεο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην πιάηνο έρεη κεησζεί θαηά     ζε ζρέζε κε ην πιάηνο 

ηεο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο. 

Μονάδες 6 

 

 

 




