
 

 

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. Σε έλαλ ηξνρό, πνπ θπιίεηαη, ηα ζεκεία πνπ έρνπλ ιόγσ ηεο ζηξνθηθήο θίλεζεο 

ηαρύηεηα κε κέηξν ίζν κε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θέληξνπ κάδαο είλαη: 

α) όια ηα ζεκεία ηνπ ηξνρνύ.        

β) ηα ζεκεία ηεο θαηαθόξπθεο δηακέηξνπ.    

γ) ηα ζεκεία ηεο νξηδόληηαο δηακέηξνπ. 

δ) ηα ζεκεία ηεο πεξηθέξεηαο. 

Μονάδες 5 

Α2. λα ζώκα εθηειεί ηαιάλησζε πνπ πξνθύπηεη από ηε ζύλζεζε δύν απιώλ αξκνληθώλ  

ηαιαληώζεσλ, πνπ εμειίζζνληαη ζηελ ίδηα δηεύζπλζε, γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο 

θαη πεξηγξάθνληαη από ηηο ζρέζεηο: 

              θαη              

Τν πιάηνο Α΄ θαη ε θάζε ηεο ζύλζεηεο ηαιάλησζεο είλαη αληίζηνηρα: 

α)   θαη      

β)    θαη    

γ)    θαη      

δ)      θαη    

Μονάδες 5 

Α3. Έλαο επζύγξακκνο αγσγόο πνπ δηαξξέεηαη από ζηαζεξό ξεύκα, είλαη θάζεηνο ζηηο 

δπλακηθέο γξακκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην εζσηεξηθό ελόο 



 

ζσιελνεηδνύο κεγάινπ κήθνπο, πνπ δηαξξέεηαη από ξεύκα. Αλ  δηπιαζηαζηεί ε έληαζε 

ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην ζσιελνεηδέο, ηόηε ε δύλακε πνπ δέρεηαη ν ξεπκαηνθόξνο 

αγσγόο: 

α) ζα δηπιαζηαζηεί. 

β) ζα ηεηξαπιαζηαζηεί. 

γ) ζα ππνδηπιαζηαζηεί. 

δ) ζα παξακέλεη ε ίδηα. 

Μονάδες 5 

Α4. Έλα ζύζηεκα κάδαο - ειαηεξίνπ εθηειεί εμαλαγθαζκέλε αξκνληθή ηαιάλησζε. Γηα 

δύν δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηεο ηνπ δηεγέξηε    θαη    (     ) ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο κάδα - ειαηήξην είλαη ην ίδην. Η ελέξγεηα κπνξεί λα κεηαθέξεηαη κε ηνλ  

βέιηηζην ηξόπν από ην δηεγέξηε ζην ηαιαληεπόκελν ζύζηεκα όηαλ ε ζπρλόηεηα ηνπ 

δηεγέξηε,   , είλαη: 

α)       

β)          

γ)       

δ)       

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) Όηαλ ζε έλα πιαίζην κε Ν ζπείξεο κεηαβάιιεηαη ε καγλεηηθή ξνή, ηόηε από κία 

δηαηνκή ηνπ ζύξκαηνο ηνπ πιαηζίνπ δηέξρεηαη θνξηίν Q πνπ είλαη αλεμάξηεην από ην 

ρξόλν ζηνλ νπνίν έγηλε ε κεηαβνιή. 

β) Γύν παξάιιεινη ξεπκαηνθόξνη αγσγνί έιθνληαη αλ δηαξξένληαη από αληίξξνπα 

ξεύκαηα. 

γ) Τα ζηνηρεία ηεο ηάζεο ζην δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ ρώξα καο θαη 

ζηελ Δπξώπε είλαη          θαη       . 

δ) Η εμίζσζε ηεο ζπλέρεηαο ζηα ξεπζηά είλαη άκεζε ζπλέπεηα ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο 

ελέξγεηαο. 

ε) Όηαλ έλα ζώκα ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά θαη κεησπηθά κε έλα δεύηεξν ζώκα ίδηαο κάδαο 

πνπ θηλείηαη, ηόηε ηα ζώκαηα αληαιιάζζνπλ ηαρύηεηεο θαη νξκέο.  

Μονάδες 5 



 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Έλα ζώκα εθηειεί ζύλζεηε ηαιάλησζε, πνπ 

πξνθύπηεη από ηε ζύλζεζε δύν απιώλ αξκνληθώλ 

ηαιαληώζεσλ, ίδηαο δηεύζπλζεο, πνπ γίλνληαη γύξσ από  

ην ίδην ζεκείν, κε ην ίδην πιάηνο θαη γσληαθέο 

ζπρλόηεηεο πνπ δηαθέξνπλ πνιύ ιίγν κεηαμύ ηνπο. Οη 

εμηζώζεηο ησλ δύν απιώλ αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ είλαη ηεο κνξθήο:           θαη 

           κε      . Σην δηπιαλό ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ 

πιάηνπο ηεο ζύλζεηεο ηαιάλησζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  Δπηπιένλ ζε ρξνληθό 

δηάζηεκα ίζν κε         ην ζώκα δηέξρεηαη     θνξέο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ. Γηα 

ηηο δύν ζπρλόηεηεο   ,    ηζρύεη:  

α)                       β)                         γ)                  

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 2 

Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 6 

 

Β2. Ο ζσιήλαο ζην δηπιαλό ζρήκα (ξνόκεηξν 

Ventouri) είλαη νξηδόληηνο θαη δηαξξέεηαη από ηδαληθό 

ξεπζηό ππθλόηεηαο   . Η εγθάξζηα δηαηνκή ζηελ 

πεξηνρή (1) έρεη εκβαδόλ    θαη ε αληίζηνηρε ζηελ 

πεξηνρή (2) έρεη εκβαδόλ    
  

 
. Η πςνκεηξηθή 

δηαθνξά ηεο ζηάζκεο ηνπ πγξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηνπο 

θαηαθόξπθνπο ιεπηνύο αλνηθηνύο ζσιήλεο είλαη ίζε κε 

 . Αληηθαζηζηνύκε ην πγξό πνπ δηαξξέεη ηνλ ζσιήλα 

κε άιιν ηδαληθό ξεπζηό ππθλόηεηαο   , ειαηησκέλεο θαηά     ζε ζρέζε κε ηελ 

ππθλόηεηα   , δηαηεξώληαο ηελ παξνρή ίδηα κε ηελ αξρηθή. Η πςνκεηξηθή δηαθνξά    ηεο 

ζηάζκεο ηνπ πγξνύ ζηνπο θαηαθόξπθνπο αλνηθηνύο ζσιήλεο γίλεηαη ίζε κε:      

α)       β)           γ)         

Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 2 

Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 7 

 



 

Β3. Mία νκνγελήο ξάβδνο κήθνπο   θαη βάξνπο  , είλαη 

αξζξσκέλε ζην άθξν ηεο Α, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τν 

ειαηήξην είλαη θαηαθόξπθν. Τν ζύζηεκα ηζνξξνπεί κε ηε ξάβδν 

ζε νξηδόληηα ζέζε. Η δύλακε πνπ αζθείηαη ζηε ξάβδν από ηελ 

άξζξσζε,    θαη ε δύλακε ηνπ ειαηεξίνπ,    , ζπλδένληαη κε 

ηε ζρέζε 

α)            β)           γ)           

Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 2 

Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 6 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Σην αλώηεξν ζεκείν ιείνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ πνπ 

ζρεκαηίδεη κε ην νξηδόληην επίπεδν γσλία       είλαη 

ζηεξεσκέλν ηδαληθό ειαηήξην ζηαζεξάο         . Σην 

θάησ άθξν ηνπ ειαηεξίνπ είλαη δεκέλν έλα ζώκα κάδαο 

     , πνπ ηζνξξνπεί, όπσο δείρλεηαη ζην ζρήκα. 

Απνκαθξύλνπκε ην ζώκα πξνο ηα θάησ, θαηά κήθνο ηνπ 

θεθιηκέλνπ επηπέδνπ, κέρξη ηε ζέζε πνπ δηπιαζηάδεηαη ην κέηξν ηεο δύλακεο ειαηεξίνπ 

θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή     ην εθηνμεύνπκε πξνο ηα θάησ κε ηαρύηεηα    √
 

 
   . 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ειαηεξίνπ ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο.  

Μονάδες 6 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο. 

Μονάδες 6 

Γ3. Να βξείηε ηηο ζρέζεηο πνπ δίλνπλ ηε δύλακε επαλαθνξάο θαη ηε δύλακε ηνπ 

ειαηεξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο θαη 

λα ηηο ζρεδηάζεηε ζε θνηλό, αξηζκεκέλν, νξζνγώλην ζύζηεκα αμόλσλ. Να ζεσξήζεηε  

ζεηηθή θνξά, απηή πξνο ηα θάησ. 

Μονάδες 6 

Γ4. Να βξείηε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζώκα ζα βξεζεί γηα πξώηε θνξά ζηε ζέζε όπνπ 

ην κέηξν ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ,    , είλαη ίζν κε ην κέηξν ηεο δύλακεο 

επαλαθνξάο,    .  



 

Μονάδες 7 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο          θαη ην   
 

  
 

 

 
 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Σηε δηπιαλή δηάηαμε, ν αγσγόο ΚΛ έρεη αληίζηαζε        , κήθνο 

     , κάδα         θαη απνηειεί ηκήκα ελόο θιεηζηνύ 

θπθιώκαηνο πνπ δεκηνπξγνύλ νη θαηαθόξπθνη παξάιιεινη αγσγνί - 

νδεγνί Αy , Γy΄ θαη ν αληηζηάηεο        . Ο αγσγό ο ΚΛ κπνξεί λα 

νιηζζαίλεη , παξνπζηάδνληαο ηξηβή νιίζζεζεο       , πάλσ ζηνπο 

αγσγνύο Αy , Γy', πνπ είλαη ακειεηέαο αληίζηαζεο, παξακέλνληαο 

δηαξθώο θάζεηνο ζε απηνύο. Η όιε δηάηαμε βξίζθεηαη κέζα ζε 

νξηδόληην νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο κέηξνπ    Τ, ηνπ 

νπνίνπ νη δπλακηθέο γξακκέο είλαη θάζεηεο ζην επίπεδν πνπ νξίδνπλ νη 

αγσγνί Αy, Γy΄ θαη έρνπλ θνξά από ηνλ αλαγλώζηε πξνο ηε ζειίδα. 

Τνλ αξρηθά αθίλεην αγσγό ΚΛ, ηε ρξνληθή ζηηγκή       ηνλ εθηνμεύνπκε πξνο ηα πάλσ 

κε αξρηθή ηαρύηεηα 3m/s. Ο αγσγόο μαλαπεξλά από ηε ζέζε εθηόμεπζεο κε ηαρύηεηα 

       θαη ζην αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα ε ζεξκόηεηα πνπ αλαπηύζζεηαη ζην 

θύθισκα ιόγσ θαηλνκέλνπ Joule είλαη κεγαιύηεξε θαηά      από ηελ ζεξκόηεηα ιόγσ 

ηνπ έξγνπ ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο. 

Γ1. Ακέζσο κεηά ηελ εθηόμεπζε ηεο ξάβδνπ, λα πξνζδηνξίζεηε ηελ θνξά θαη ηελ έληαζε 

ηνπ επαγσγηθνύ ξεύκαηνο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζην θύθισκα. 

Μονάδες 5 

Γ2. Να βξείηε ηελ επηηάρπλζε ηεο ξάβδνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή      . 

Μονάδες 5 

Γ3. Να βξείηε πόζν κεηαηνπίζηεθε ε ξάβδνο κέρξη λα ζηακαηήζεη ζηηγκηαία. 

Μονάδες 5 

Γ4. Να βξείηε ηελ νξηαθή ηαρύηεηα πνπ ζα απνθηήζεη ηειηθά ν αγσγόο.  

Μονάδες 5 

Γ5. Να βξείηε ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ αγσγνύ ΚΛ ηελ ζηηγκή 

πνπ θαηεξρόκελνο δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο      .. 

Μονάδες 5 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο          θαη         . 


