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            ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                    

  

             ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  

                           Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ     

                             ΣΑΒΒΑΤΟ 22/5/2021  

                                                                                                                                   

                          
                                                                                                                       Το βόρειο σέλας φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό της                            

                                                                                                                       Νορβηγίας στις 12/11/ 2015. Δημιουργείται από τις                          

                                                                                                                       συγκρούσεις ατόμων και ιόντων στην ατμόσφαιρα             

                                                                                                                       με φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο                                                                                                                                
                                                                                                                   

ΘΕΜΑ Α  
Στις ερωτήσεις Α1-Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα, το γράμμα 

που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 

Α1. Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις της ίδιας 

συχνότητας, που εξελίσσονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας στην ίδια 

διεύθυνση με εξισώσεις: x1=Αημ(ωt) (S.I.) και x2=4Αημ(ωt+π) (S.I.).Η επιτάχυνση α 

της σύνθετης ταλάντωσης έχει εξίσωση:  

α. α = -5Αω
2
ημ(ωt)  

β. α = 5Αω
2
ημ(ωt)  

γ. α = -3Αω
2
ημ(ωt)  

δ. α = 3Αω
2
ημ(ωt) 

                     Μονάδες 4 

Α2. Σε μια ελεύθερη ράβδο, που αρχικά ισορροπεί ακίνητη, ασκείται ζεύγος 

δυνάμεων. Αν τετραπλασιάσουμε το μέτρο καθεμιάς από τις δύο δυνάμεις και 

ταυτόχρονα υποδιπλασιάσουμε τη μεταξύ τους απόσταση, τότε η ροπή του ζεύγους 

που δέχεται η ράβδος:  

α. παραμένει σταθερή.  

β. διπλασιάζεται.  

γ. τετραπλασιάζεται.  

δ. υποδιπλασιάζεται. 

   Μονάδες  4 



 

2 
 

 

Α3.  Δύο ευθύγραμμοι παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί μεγάλου μήκους 

διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα με εντάσεις Ι1 και Ι2 . Οι αγωγοί απέχουν μεταξύ 

τους απόσταση r και σε τμήμα μήκους , ο ένας ασκεί στον άλλον απωστική δύναμη 

Laplace μέτρου F. Αν διπλασιάσουμε ταυτόχρονα  τις εντάσεις των ρευμάτων που 

τους διαρρέουν χωρίς μεταβολή της απόστασης ανάμεσά τους, τότε το μέτρο της 

δύναμης Laplace που ασκεί ο ένας στον άλλον σε τμήμα μήκους :  

α. διπλασιάζεται.  

β. υποδιπλασιάζεται.  

γ. παραμένει σταθερό.  

δ. τετραπλασιάζεται. 

                     Μονάδες 4 

 

A4. Σε μία οριζόντια φλέβα ρέει ιδανικό υγρό. Όταν σε μια περιοχή του υγρού 

οι ρευματικές γραμμές πυκνώνουν, τότε:  

α. η ταχύτητα ροής αυξάνεται και η πίεση ελαττώνεται  

β. η παροχή της φλέβας αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται  

γ.  η παροχή της φλέβας ελαττώνεται και η πίεση ελαττώνεται  

δ. η ταχύτητα ροής αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται. 

Μονάδες  4 

 

Α5. Το σώμα Σ του σχήματος εκτελεί εξαναγκασμένη 

ταλάντωση πλάτους Α1. Η περίοδος περιστροφής του 

τροχού 1 είναι μεγαλύτερη από την ιδιοπερίοδο του 

συστήματος ‘‘ελατήριο-σώμα Σ’’. Αν αρχίσουμε να 

περιστρέφουμε ολοένα πιο αργά τον τροχό 1, τότε:  

α.   το πλάτος της ταλάντωσης διαρκώς θα αυξάνεται. 

β.   το πλάτος της ταλάντωσης διαρκώς θα μειώνεται.    

γ.   το πλάτος της ταλάντωσης αρχικά θα μειώνεται και 

στη συνέχεια θα αυξάνεται. 

δ. το πλάτος της ταλάντωσης αρχικά θα αυξάνεται και στη συνέχεια θα μειώνεται. 

 

Μονάδες  4 
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Α6. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι 

σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

 

α. Η συχνότητα με την οποία ταλαντώνεται ένα σύστημα που εκτελεί 

εξαναγκασμένη ταλάντωση, είναι πάντα ίση με τη συχνότητα του διεγέρτη. 

β. Σώμα εκτελεί φθίνουσα αρμονική ταλάντωση, με δύναμη αντίστασης της μορφής  

F΄= −bυ, όπου b=θετική σταθερά. Αν αυξηθεί η σταθερά απόσβεσης b, ο ρυθμός με 

τον οποίο μειώνεται το πλάτος αυξάνεται. 

γ. Σώμα εκτελεί φθίνουσα αρμονική ταλάντωση, με δύναμη αντίστασης της μορφής  

F΄= −bυ, όπου b=θετική σταθερά. Αν αυξηθεί η σταθερά απόσβεσης b, η περίοδος 

της ταλάντωσης μειώνεται. 

δ. Το δοχείο του σχήματος είναι γεμάτο με υγρό και 

κλείνεται με έμβολο Ε στο οποίο ασκείται δύναμη F. Τα 

μανόμετρα 1, 2, 3, 4 δείχνουν πάντα την ίδια πίεση, 

όταν το δοχείο βρίσκεται εκτός πεδίου βαρύτητας. 

ε.  Αν η ορμή ενός συστήματος δύο σωμάτων είναι ίση με το μηδέν, τότε θα είναι 

υποχρεωτικά μηδενική και η κινητική ενέργεια του συστήματος.                                                                                                                                                                       

                 Μονάδες  5 

 

ΘΕΜΑ Β  
 

Β1. Τα δύο σώματα με μάζες m1 και m2 του σχήματος ισορροπούν. 

Αν κόψουμε το νήμα που συνδέει τα δύο σώματα το σώμα μάζας 

m1 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με D=k. H ενέργεια 

ταλάντωσης σώματος μάζας m1 είναι ίση με:   

α.   
2 2
1m  g

2k
 

β.   
2 2

1 2(m  + m ) g

2k
 

γ.   
2 2
2m  g

2k
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                       Μονάδες 2      

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                      Μονάδες 6 
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Β2. Τροχός ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε 

οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα υcm. Τα σημεία 

Γ και Α έχουν από το κέντρο Κ του τροχού αποστάσεις 

2R
(ΚΓ) =

3
 και 

R
(ΚΑ) =

3
. 

i) Αν τα σημεία Α, Γ ανήκουν στην κατακόρυφη 

διάμετρο (σχήμα) τότε ο λόγος Γ

Α

υ

υ
, όπου υΓ, υΑ τα 

μέτρα των ταχυτήτων των δύο σημείων, είναι ίσος με:  

α.   1 

β.   2,5 

γ.   3 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                       Μονάδες 1      

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                      Μονάδες 3 

ii) Όταν η διάμετρος στην οποία ανήκουν τα Α, Γ είναι οριζόντια τότε ο λόγος  Γ

Α

υ

υ
, 

όπου υΓ, υΑ τα μέτρα των ταχυτήτων των δύο σημείων, είναι ίσος με:  

α.   1 

β.   2   

γ.   1,3  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                       Μονάδες 1      

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                      Μονάδες 3 

 

Β3. Ο αγωγός ΚΛ μάζας m, μήκους L και αμελητέας ωμικής 

αντίστασης, αφήνεται να κινηθεί κατακόρυφα, σε επαφή με δύο 

κατακόρυφους οδηγούς Ax και Γy, λείους και αμελητέας 

αντίστασης όπως στο σχήμα, τη χρονική στιγμή t0=0. Οι δύο 

οδηγοί συνδέονται στα πάνω άκρα τους με αντίσταση R, ενώ το 

σύστημα βρίσκεται εντός ενός οριζόντιου ομογενούς 

μαγνητικού πεδίου, έντασης Β κάθετης στο επίπεδο των οδηγών. 

Ο διακόπτης δ είναι ανοικτός και το μέτρο της έντασης του 

βαρυτικού πεδίου είναι g. 

i) Κάποια χρονική στιγμή t1  ο αγωγός αποκτά οριακή  ταχύτητα υ1 για το μέτρο της 

οποίας ισχύει: 
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α.  1

mgR
υ =

BL
 

β.   1 2 2

mgR
υ =

B L
  

γ.   1 2 2

mg
υ =

RB L
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                       Μονάδες 1      

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                      Μονάδες 4 

ii) Τη χρονική στιγμή t1 κλείνουμε τον διακόπτη δ, οπότε στο κύκλωμα συμμετέχει 

και η άλλη αντίσταση του σχήματος, επίσης ίση με R. 

 Αν τελικά ο αγωγός ΚΛ αποκτήσει ξανά οριακή ταχύτητα μέτρου υ2, πριν φτάσει 

στα άκρα x,y των οδηγών, θα ισχύει για αυτήν : 

α)  υ2=υ1  με φορά προς τα κάτω  

β)  υ2=υ1  με φορά προς τα πάνω 

γ) υ2=υ1/2  με φορά προς τα κάτω  

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                       Μονάδες 1      

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                      Μονάδες 3 

 

ΘΕΜΑ Γ  
Τα σώματα Σ1 και Σ2 αμελητέων 

διαστάσεων με μάζες m1=1kg και 

m2=3kg, αντίστοιχα, είναι 

τοποθετημένα σε λείο οριζόντιο 

επίπεδο και εφάπτονται μεταξύ 

τους. Το σώμα Σ1 είναι δεμένο στην 

άκρη οριζόντιου ιδανικού 

ελατηρίου σταθεράς k=100N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα 

στερεωμένο. Το ελατήριο με τη βοήθεια νήματος είναι συσπειρωμένο κατά d=0,4m, 

όπως φαίνεται στο σχήμα. Κάποια χρονική στιγμή το νήμα κόβεται και το σύστημα 

των σωμάτων Σ1 και Σ2 κινείται προς τα δεξιά εκτελώντας απλή αρμονική 

ταλάντωση σταθεράς επαναφοράς D=k.  

 

Γ1. Να βρείτε σε πόσο χρόνο και με ποια ταχύτητα φθάνει το σύστημα των σωμάτων 

Σ1 και Σ2 στη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου.  

                                                                                                                   Μονάδες 6 
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Γ2. i)Να υπολογίσετε την σταθερά επαναφοράς του κάθε σώματος  και     

      ii) Να αποδείξετε ότι η θέση στην οποία το σώμα Σ2 θα χάσει την επαφή του με 

το σώμα Σ1, είναι η θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου.  

                                                                                                                     Μονάδες 6  

Γ3. Να υπολογίσετε το πλάτος της απλής αρμονικής ταλάντωσης που εκτελεί το 

σώμα Σ1 όταν αποχωριστεί από το σώμα Σ2. 
Μονάδες 6 

Μετά τον αποχωρισμό των δυο σωμάτων, το σώμα συνεχίζει να κινείται στο λείο 

δάπεδο και αφού διανύσει απόσταση S=d, συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με 

ακίνητο σώμα Σ3, μάζας m3=1kg.  

 

Γ4. Να υπολογίσετε την απόσταση του συσσωματώματος με το σώμα Σ1 τη χρονική 

στιγμή που το σώμα Σ1 ακινητοποιείται στιγμιαία για δεύτερη φορά μετά τον 

αποχωρισμό των σωμάτων Σ1 και Σ2. 

                                                                                                                    Μονάδες 7 

  

Δίνονται:  


3π

= 0,5
20

 

Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα για όλα τα σώματα  

Κατά τον αποχωρισμό των δύο σωμάτων δεν έχουμε απώλεια ενέργειας.  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Ομογενής δοκός ΚΛ έχει μάζα  

Μ=6kg και μήκος L=3m. Το 

άκρο της Α είναι αρθρωμένο σε 

κατακόρυφο τοίχο και ισορροπεί 

σε οριζόντια θέση με τη βοήθεια 

υποστηρίγματος που βρίσκεται 

σε απόσταση d=1m από τον 

τοίχο. Στο άλλο άκρο της Γ 

βρίσκεται κατακόρυφο ιδανικό 

ελατήριο σταθεράς k=100 N/m . 

Στο πάνω άκρο του ελατηρίου 

ισορροπεί σώμα Σ1 μάζας m1= 1 kg.  

Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της κατακόρυφης δύναμης που ασκεί το υποστήριγμα  

στη δοκό, στο σημείο Δ. 

Μονάδες 5 
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Από ύψος h= 0,45 m (σχήμα) αφήνεται να πέσει σώμα Σ2 μάζας m2=2 kg το οποίο 

συγκρούεται πλαστικά με το Σ1. Το συσσωμάτωμα αρχίζει να εκτελεί απλή 

αρμονική ταλάντωση με D=k. 

 

Δ2. Πόση θερμότητα απελευθερώθηκε στο περιβάλλον κατά την κρούση;  

                                                                                                                       Μονάδες 4  

Δ3.  Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωματώματος. 

Μονάδες 4 
Δ4. Κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης του συσσωματώματος , να βρείτε τις μέγιστες 

τιμές: 

i) Της δύναμης του ελατηρίου. 

ii) Της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου. 

Μονάδες 4 
Δ5. Βρείτε την εξίσωση της αλγεβρικής τιμής της δύναμης του ελατηρίου σε σχέση 

με την απομάκρυνση του συσσωματώματος από τη θέση ισορροπίας και να 

κατασκευάσετε τη γραφική της παράσταση. Να θεωρήσετε ως θετική φορά την φορά 

προς τα πάνω. 

Μονάδες 4 
Δ6. Να βρείτε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το υποστήριγμα στη δοκό όταν το 

συσσωμάτωμα βρίσκεται: 

i)  στην άνω ακραία θέση και  

ii)  στην κάτω ακραία θέση της ταλάντωσής του.  

                                                                                                                  Μονάδες 4 

 

Δίνεται g=10m/s
2
.  

 

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                   
 

 

 

                                                    Αρχιμήδης 

 

Καλή επιτυχία! 


