
 

 

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 ηελ ζπκπιεξώλεη ζσζηά. 

Α1. Δπζύγξακκε αγώγηκε ξάβδνο κήθνπο   εθηειεί κεηαθνξηθή θίλεζε ζε νκνγελέο 

καγλεηηθό πεδίν κε ηαρύηεηα    πνπ είλαη θάζεηε ζηνλ άμνλά ηεο θαη θάζεηε ζηηο 

δπλακηθέο γξακκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. Η ειεθηξεγεξηηθή δύλακε (ΗΔΓ) ιόγσ 

επαγσγήο κεηαμύ ησλ άθξσλ ηεο έρεη ηηκή  . Αλ δηπιαζηάζνπκε ηαπηόρξνλα ηελ 

ηαρύηεηά ηεο ξάβδνπ θαη ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, ε λέα ειεθηξεγεξηηθή 

δύλακε (ΗΔΓ) ιόγσ επαγσγήο κεηαμύ ησλ άθξσλ ηεο έρεη ηηκή   , γηα ηελ νπνία ηζρύεη: 

α)       β)         γ)        δ)        

Μονάδες 5 

Α2. Σε κηα θζίλνπζα κεραληθή ηαιάλησζε κηθξήο απόζβεζεο, ε δύλακε αληίζηαζεο πνπ 

αζθείηαη ζην ηαιαληεπόκελν ζώκα είλαη αλάινγε ηεο ηαρύηεηάο ηνπ         . Τόηε:   

α) Ο ξπζκόο κείσζεο ηνπ πιάηνπο είλαη ζηαζεξόο. 

β) Η ζπρλόηεηα ηεο ηαιάλησζεο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ην ρξόλν.  

γ) Αλά πεξίνδν ε απώιεηα ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ηνπ ηαιαληεπόκελνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

ζηαζεξή. 

δ) Σηηο αθξαίεο ζέζεηο ηεο ηξνρηάο ηνπ ζώκαηνο, ε δύλακε αληίζηαζεο κεδελίδεηαη. 

Μονάδες 5 

 

Α3. Υιηθό ζεκείν εθηειεί ηαπηόρξνλα δπν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο, πνπ εμειίζζνληαη 

ζηελ ίδηα επζεία, ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο θαη γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο. Οη 

ρξνληθέο εμηζώζεηο ησλ απνκαθξύλζεσλ γηα ηηο δύν ηαιαληώζεηο είλαη αληίζηνηρα    

         θαη            
 

 
 . Αλ δηπιαζηάζνπκε ηαπηόρξνλα ηηο ζπρλόηεηεο ησλ δύν 



 

ζπληζησζώλ ηαιαληώζεσλ ηόηε ην πιηθό ζεκείν ζα εθηειέζεη κηα λέα ηαιάλησζε ζηελ  

νπνία ζα έρεη δηπιαζηαζζεί ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηαιάλησζή ηνπ: 

α) Τν πιάηνο. 

β) Η κέγηζηε ηαρύηεηα. 

γ) Η κέγηζηε επηηάρπλζε. 

δ) Η ζηαζεξά επαλαθνξάο. 

Μονάδες 5 

Α4. Σηα άθξα ελόο αληηζηάηε εθαξκόδνπκε ελαιιαζζόκελε ηάζε ηεο κνξθήο   

       . Γηα ηελ έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ ηνλ δηαξξέεη ηζρύεη:  

α) Μεδελίδεηαη ηηο ίδηεο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ κεδελίδεηαη θαη ε ελαιιαζζόκελε ηάζε πνπ 

εθαξκόδνπκε. 

β) Δίλαη αλάινγε ηεο ηηκήο ηεο σκηθήο αληίζηαζεο   ηνπ αληηζηάηε. 

γ) Δκθαλίδεη ζηαζεξή δηαθνξά θάζεο 
 

 
 κε ηελ ελαιιαζζόκελε ηάζε πνπ εθαξκόδνπκε. 

δ) Μεηά από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα ε ηηκή ηεο ζηαζεξνπνηείηαη. 

Μονάδες 5 

Α5. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην γξάκκα θάζε πξόηαζεο θαη δίπια ζε θάζε γξάκκα 

ηε ιέμε Σσζηό, γηα ηε ζσζηή πξόηαζε, θαη ηε ιέμε Λάζνο, γηα ηε ιαλζαζκέλε. 

α) Δλώ ζηνλ επζύγξακκν ξεπκαηνθόξν αγσγό δελ βξίζθνπκε καγλεηηθνύο πόινπο, 

αληίζεηα ην ξεπκαηνθόξν ζσιελνεηδέο ζπκπεξηθέξεηαη όπσο έλαο επζύγξακκνο 

καγλήηεο. 

β) Η πδξνζηαηηθή πίεζε έρεη λόεκα κόλν εθόζνλ ην πγξό βξίζθεηαη κέζα ζε  πεδίν 

βαξύηεηαο. 

γ) Έλα πιηθό ζεκείν κε έρνληαο δηαζηάζεηο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εθηειεί κόλν 

κεηαθνξηθέο θηλήζεηο. 

δ) Σην καθξόθνζκν ε ειαζηηθή θξνύζε απνηειεί κηα εμηδαλίθεπζε.  

ε) Καηά ηε ζύλζεζε δύν απιώλ αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ κε ίζα πιάηε, πνπ εμειίζζνληαη 

γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο, ζηελ ίδηα δηεύζπλζε θαη κε παξαπιήζηεο ζπρλόηεηεο, 

πξνθύπηεη κηα ηδηόκνξθε ηαιάλησζε, κε πιάηνο όζν είλαη ην άζξνηζκα ησλ πιαηώλ ησλ 

δύν ζπληζησζώλ ηαιαληώζεσλ. 

Μονάδες 5 

 



 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Γύν παξάιιεινη αγσγνί (1) θαη (2) κεγάινπ κήθνπο, 

απέρνπλ απόζηαζε κεηαμύ ηνπο d. Οη δπν αγσγνί 

δηαξξένληαη από ξεύκαηα κε εληάζεηο    θαη            ηεο 

ίδηαο θνξάο αξρηθά. Σε ζεκείν Α αξηζηεξά ηνπ 

ξεπκαηνθόξνπ αγσγνύ (1) θαη ζε απόζηαζε   από απηόλ, 

ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ ζπλνιηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ 

έρεη ηηκή  .Οη δύν αγσγνί θαη ην ζεκείν Α βξίζθνληαη ζην 

ίδην επίπεδν. Αλ αληηζηξέςνπκε ηε θνξά ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο   , ηόηε ην κέηξν ηεο 

έληαζεο ηνπ ζπλνιηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ    ζην ζεκείν Α ππνδηπιαζηάδεηαη. Γηα ηηο 

εληάζεηο ησλ δύν ξεπκάησλ ηζρύεη: 

α)         β)    
 

 
    γ)          

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 2 

Να δηθαηινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδες 6 

 

Β2. Σην ζρήκα θαίλεηαη έλα ζηεξεό πνπ απνηειείηαη από δύν 

νκναμνληθνύο δίζθνπο κε αθηίλεο   θαη   . Τν ζηεξεό κπνξεί 

λα ζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ θνηλό νξηδόληην άμνλα πνπ πεξλά 

από ην θέληξν ηνπο Ο, ζαλ έλα ζώκα. Σηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

δίζθνπ αθηίλαο   έρνπκε ηπιίμεη αβαξέο θαη κε ειαζηηθό 

λήκα. Τξαβάκε ην λήκα νξηδόληηα ώζηε απηό λα μεηπιίγεηαη 

ρσξίο λα γιηζηξά θαη έηζη ην ζηεξεό θπιά ρσξίο νιίζζεζε. 

Γηα ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ ζηεξενύ θαη ησλ  ζεκείσλ Μ θαη M′ 

ηζρύεη όηη: 

α)      
       

β)      
       

γ)      
  

   

 
 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 2 

Να δηθαηινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδες 6 



 

Β3. Σώκα κάδαο   είλαη δεκέλν ζην άθξν ηδαληθνύ ειαηεξίνπ, ε άιιε άθξε ηνπ νπνίνπ 

είλαη ζηαζεξά ζηεξεσκέλε. Σηελ πξώηε πεξίπησζε ην ζώκα ηζνξξνπεί αθίλεην πάλσ ζε 

ιείν θεθιηκέλν δάπεδν πνπ ζρεκαηίδεη κε ηνλ νξίδνληα γσλία             θαη ε άιιε 

άθξε ηνπ ειαηεξίνπ είλαη ζηεξεσκέλε ζηε βάζε ηνπ δαπέδνπ (ζρήκα 1).  

Σηε δεύηεξε πεξίπησζε ην ζώκα ηζνξξνπεί αθίλεην κε ηνλ άμνλα ηνπ 

ειαηεξίνπ θαηαθόξπθν θαζώο ε άιιε άθξε ηνπ είλαη ζηαζεξά ζηεξεσκέλε ζην 

έδαθνο (ζρήκα 2). 

 

 

 

 

 

Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ζθαίξα κάδαο   πνπ θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπ 

ειαηεξίνπ, θάζε θνξά κε ηαρύηεηα ίδηνπ κέηξνπ, ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη πιαζηηθά κε 

ην ζώκα κάδαο  . Έζησ    θαη    ηα πιάηε ηαιάλησζεο ζηελ πξώηε θαη δεύηεξε 

πεξίπησζε αληίζηνηρα. Τόηε ηζρύεη: 

α)        β)        γ)       

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 2 

Να δηθαηινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδες 7 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Καηαθόξπθν θπιηλδξηθό δνρείν κε εκβαδόλ βάζεο 

        , είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ άθξε ελόο 

ηξαπεδηνύ ύςνπο        . Τν δνρείν πεξηέρεη λεξό ην 

νπνίν θηάλεη ζε ύςνο      από ηε βάζε ηνπ δνρείνπ. 

Σην πιεπξηθό ηνίρσκα ηνπ δνρείνπ , πνιύ θνληά ζηνλ 

ππζκέλα ηνπ, ππάξρεη θπθιηθή νπή κε εκβαδόλ δηαηνκήο 

       , ηελ νπνία έρνπκε θιείζεη αξρηθά κε ηάπα. 

Όηαλ αθαηξέζνπκε ηελ ηάπα, ζέινπκε όιν ην λεξό ηνπ δνρείνπ, θαζώο εμέξρεηαη από ηελ 

νπή λα δηαλύζεη ηελ ίδηα νξηδόληηα απόζηαζε        κέρξη λα θηάζεη ζην έδαθνο. Γηα 

ην ιόγν απηό ζηελ ειεύζεξε επηθάλεηα ηνπ λεξνύ ζην δνρείν, ηνπνζεηνύκε αεξνζηεγώο 

αβαξέο έκβνιν, ην νπνίν κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο. Κάπνηα ζηηγκή αλνίγνπκε ηελ 



 

νπή θαη ηαπηόρξνλα αξρίδνπκε λα αζθνύκε ζην θέληξν ηνπ εκβόινπ θαηαθόξπθε δύλακε 

 ⃗. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1. Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο εθξνήο ηνπ λεξνύ από ηελ νπή. 

Μονάδες 5 

Γ2. Τν εκβαδόλ δηαηνκήο ηεο θιέβαο ηνπ λεξνύ ειάρηζηα πξηλ βξεζεί ζην έδαθνο.  

Μονάδες 6 

Γ3. Τν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα αδεηάζεη όιν ην δνρείν.  

Μονάδες 6 

Γ4. Να εθθξάζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα αλά κνλάδα όγθνπ κηαο ζηνηρεηώδνπο κάδαο 

λεξνύ πνπ έρεη εμέιζεη από ηελ νπή, ζε ζπλάξηεζε κε ην ύςνο   πνπ βξίζθεηαη από ην 

έδαθνο θαη λα ηελ παξαζηήζεηε γξαθηθά. 

Μονάδες 8 

Να ζεσξήζεηε ην λεξό ηδαληθό ξεπζηό θαη ηηο αληηζηάζεηο ηνπ αέξα ακειεηέεο.  

Γίλνληαη: 

 ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο          

 ε αηκνζθαηξηθή πίεζε            

 ε ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ             

 

ΘΔΜΑ Γ 

Ιζνπαρήο νξηδόληηα νκνγελήο δνθόο ΑΓ κήθνπο      θαη 

κάδαο       αξζξώλεηαη ζην άθξν ηεο Α ζε θαηαθόξπθν 

ηνίρν. Η δνθόο ηζνξξνπεί νξηδόληηα κέζσ αβαξνύο θαη κε 

ειαζηηθνύ λήκαηνο, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην κέζν ηεο Γ θαη ε 

άιιε άθξε ηνπ θαηαιήγεη ζηνλ θαηαθόξπθν ηνίρν. Σην άιιν 

άθξν Γ ηεο δνθνύ έρεη ζηεξεσζεί ην πάλσ άθξν θαηαθόξπθνπ 

ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο         ζην άιιν άθξν ηνπ 

νπνίνπ έρεη δεζεί ζθαίξα Σ1 κάδαο         .  

Μέζσ αβαξνύο θαη κε ειαζηηθνύ λήκαηνο ε ζθαίξα Σ1 

ζπλδέεηαη κε ην κέζν αγώγηκεο νκνγελνύο, ιεπηήο ξάβδνπ ΚΛ, 

κάδαο         , κήθνπο      θαη σκηθήο αληίζηαζεο 

     .  

Η ξάβδνο ΚΛ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ιεία θαηαθόξπθα ζύξκαηα ΣΣ1 θαη Σ’Σ2 κεγάινπ 

κήθνπο, ακειεηέαο αληίζηαζεο, ηα νπνία απέρνπλ ζηαζεξή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο   

  .  



 

Τα θάησ άθξα Σ1 θαη Σ2 ησλ δπν ζπξκάησλ ζπλδένληαη νξηδόληηα κέζσ αληηζηάηε, 

αληίζηαζεο     .  

Έλα κέξνο ηεο δηάηαμεο ησλ ζπξκάησλ ΣΣ1 θαη Σ’Σ2 βξίζθεηαη κέζα ζε νξηδόληην νκνγελέο 

καγλεηηθό πεδίν έληαζεο  ⃗⃗    , κε δπλακηθέο γξακκέο θάζεηεο ζην επίπεδν θίλεζεο ηεο 

ξάβδνπ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.  

Κάπνηα ζηηγκή ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηε ζθαίξα κε ηε ξάβδν θόβεηαη. Η ζθαίξα ζηε 

ζπλέρεηα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε ζηαζεξά επαλαθνξάο     ελώ ε ξάβδνο 

θηλείηαη θαηαθόξπθα, θαηεξρόκελε ζε επαθή πάληα κε ηα ζύξκαηα ΣΣ1 θαη ΣΣ′2.   

Γ1. Να βξεζεί ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ δπν ζέζεσλ ηεο ηαιάλησζεο ηεο ζθαίξαο Σ1, γηα 

ηηο νπνίεο ηζρύεη όηη ε θηλεηηθή ηεο ελέξγεηα είλαη ηξηπιάζηα ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηεο 

ηαιάλησζεο πνπ εθηειεί       . 

Μονάδες 5 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε δύλακε πνπ αζθεί ε άξζξσζε ζηε δνθό όηαλ ε ζθαίξα Σ1 βξεζεί 

ζην αλώηεξν ζεκείν ηεο ηξνρηά ηεο. 

Μονάδες 5 

Τε ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο Σ1 κεδελίδεηαη γηα δεύηεξε θνξά, κεηά ην θόςηκν 

ηνπ λήκαηνο, ε ξάβδνο ΚΛ εηζέξρεηαη ζην ρώξν ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ.  

Γ3. Να βξεζεί ε ειεθηξεγεξηηθή δύλακε ιόγσ επαγσγήο     ζηα άθξα ΚΛ ηεο ξάβδνπ θαη 

λα ππνινγηζηεί ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο κεραληθήο ηεο ελέξγεηαο ηόηε.  

Μονάδες 5 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξή ηαρύηεηα πνπ ζα απνθηήζεη ηειηθά ε ξάβδνο θαη λα 

βξείηε ηε κέγηζηε ηαρύηεηα ηεο ξάβδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηεο. 

Μονάδες 5 

Θεσξνύκε ρξνληθή ζηηγκή      ηε ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηα ηεο ξάβδνπ απνθηά ζηαζεξή 

ηηκή. Τόηε απέρεη από ηε βάζε Σ1Σ2 ησλ θαηαθόξπθσλ ζπξκάησλ απόζηαζε      . 

Γ5. Μεηά από ρξνληθή δηάξθεηα    από ηελ παξαπάλσ ζηηγκή, ην ειεθηξηθό θνξηίν πνπ 

δηέξρεηαη από κηα δηαηνκή ηεο ξάβδνπ ΚΛ έρεη ηηκή     . Να ππνινγίζεηε πόζν απέρεη 

ηόηε ε ξάβδνο από ηε βάζε Σ1Σ2 ησλ θαηαθόξπθσλ ζπξκάησλ θαη λα γξάςεηε ηελ 

εμίζσζε ηνπ κέηξνπ ηεο καγλεηηθήο ξνήο πνπ δηέξρεηαη από ην θιεηζηό θύθισκα ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα ηελ παξαπάλσ ρξνληθή δηάξθεηα.  

Μονάδες 5 

Να ζεσξήζεηε ηηο αληηζηάζεηο ηνπ αέξα ακειεηέεο. 

Γίλνληαη: 



 

       

 ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο          

          

 

 

 


