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            ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                    

 

                                                            

                             ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  

                           Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ     

                                          ΣΑΒΒΑΤΟ   2/4/2022                                                                                                                 
                                                                                                                                                              Το ρόβερ "Perseverance"στον Άρη 

ΘΔΜΑ Α  
 

Σηηο εξσηήζεηο Α1-Α5 λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια, ην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ εκηηειή 

πξόηαζε. 

Α1.  Ζ δύλακε επαλαθνξάο πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα κάδαο m πνπ εθηειεί απιή 

αξκνληθή ηαιάλησζε είλαη ίζε κε F. Τν πειίθν
F
m : 

α) παξακέλεη ζηαζεξό ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν 

β) κεηαβάιιεηαη αξκνληθά ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν 

γ) απμάλεηαη γξακκηθά ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν 

δ) γίλεηαη κέγηζην, όηαλ ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο. 

                                                                                                                  Μονάδερ  4  

Α2. Οη  δπλάκεηο Laplace πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ δύν παξάιιεισλ 

ξεπκαηνθόξσλ αγσγώλ κεγάινπ κήθνπο: 

α) είλαη πάληνηε ειθηηθέο .  

β) είλαη πάληνηε απσζηηθέο.  

γ) είλαη ειθηηθέο αλ νη αγσγνί δηαξξένληαη από αληίξξνπα ξεύκαηα. 

δ) είλαη απσζηηθέο αλ νη αγσγνί δηαξξένληαη από αληίξξνπα ξεύκαηα. 

Μονάδερ  4 

 

Α3.  Γύν κηθξά ζώκαηα θηλνύληαη ζηελ ίδηα επζεία κε αληίζεηεο νξκέο. Τα 

ζώκαηα ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά.  Δπνκέλσο:  

α) ε αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηζνύηαη κε κεδέλ.  

β) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ θξνύζε δηαηεξείηαη.  
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γ) ) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ θξνύζε απμάλεηαη.  

δ) ε αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαηξέπεηαη νιόθιεξε ζε 

ζεξκηθή. 

                     Μονάδερ  4 

Α4. Σηνλ νξηδόληην ζσιήλα ηνπ ζρήκαηνο 

ξέεη ζηξσηά ηδαληθό ξεπζηό. Γηα ηηο 

ηαρύηεηεο π1, π2 θαη ηηο πηέζεηο p1, p2 , ζηα 

ζεκεία Α θαη Β αληίζηνηρα, ηζρύεη όηη: 

α)   π1 = π2   θαη   p1 = p2 

β)   π1 > π2  θαη   p1 > p2   

γ)   π1 < π2   θαη   p1 > p2     

δ)   π1 < π2   θαη   p1 < p2     

                     Μονάδερ  4 

Α5. Αληηζηάηεο αληίζηαζεο R δηαξξέεηαη από αξκνληθά ελαιιαζζόκελν ξεύκα 

πιάηνπο Η θαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα Γt1 απνβάιιεη ζεξκόηεηα Q1 ζην πεξηβάιινλ. 

Αλ δηπιαζηάζνπκε ην πιάηνο ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο πνπ ηνλ δηαξξέεη, ηόηε γηα 

ην ρξνληθό δηάζηεκα Γt2, κέζα ζην νπνίν εθιύεηαη ζεξκόηεηα Q2 ίζε κε ηελ 

αξρηθή (Q1 = Q2), ζα ηζρύεη:  

α) Γt2 = 2∙Γt1          β)  Γt2 = 1Γt

2
        γ) Γt2 = 4∙Γt1   δ)  Γt2 = 1Γt

4
          

                                                                                                                  Μονάδερ  4 

Α6. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο δίπια ζην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Σσζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη 

ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάζνο, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.  

 

α) Ζ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε είλαη επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε. 

β) Σην δηπιαλό ζρήκα δίλνληαη νη ηηκέο ησλ 

παξνρώλ ζε m
3
/s θαη νη θαηεπζύλζεηο, ζηηο 

νπνίεο θηλείηαη ην ηδαληθό ξεπζηό ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ ζσιήλα. Από ηελ 

εηθόλα απηή ζπκπεξαίλνπκε όηη ζηε δεμηά 

πιεπξά ηνπ ζσιήλα ην πγξό ξέεη πξνο ηα 

αξηζηεξά θαη ε παξνρή ζην ζεκείν απηό είλαη 

ίζε κε 6 m
3
/s.   
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γ) Σηε κεηαβαιιόκελε ζηξνθηθή θίλεζε, ηα δηαλύζκαηα ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο  

θαη ηεο γσληαθήο επηηάρπλζεο έρνπλ πάληνηε ηελ ίδηα δηεύζπλζε. 

δ) Ζ δηαθνξά θάζεο ηνπ ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο, πνπ δηαξξέεη έλαλ σκηθό 

αληηζηάηε θαη ηεο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο ζηα άθξα ηνπ είλαη ίζε κε ην κεδέλ. 

ε) Σην ζρήκα θαίλεηαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο 

ελόο  πδξαπιηθνύ αλπςσηήξα.                                         

Τα κέηξα F1 θαη F2 ησλ δπλάκεσλ 

ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: F1 > F2.  

 

Μονάδερ 5 

ΘΔΜΑ Β  
 

Β1. Τα δύν πγξά Υ1 θαη Υ2 ηνπ 

ζρήκαηνο έρνπλ ππθλόηεηεο ξ1 

θαη ξ2 αληίζηνηρα, κε   ξ2 < ξ1. 

Οη δύν θύιηλδξνη είλαη αλνηρηνί 

ζην πάλσ κέξνο ηνπο θαη ην 

εκβαδόλ ηεο δηαηνκήο ηνπο 

είλαη πνιύ κεγαιύηεξν από ην 

εκβαδόλ ηεο νπήο ζην θάησ 

κέξνο θάζε θπιίλδξνπ.  

Μεηαμύ ησλ δύν πγξώλ 

ππάξρεη έκβνιν ακειεηέαο 

κάδαο πνπ δελ επηηξέπεη ηελ 

αλάκεημή ηνπο. Τν ύςνο θάζε 

πγξνύ είλαη h. Γηα ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ εθξνήο π1, π2 ηζρύεη:  

α) π1 > π2                β) π1 = π2               γ ) π1 < π2 

  

Να επιλέξεηε ηε ζωζηή απάνηεζε.                                                       Μονάδερ 2      

Να αιηιολογήζεηε ηεν επιλογή ζαρ.                                                      Μονάδερ 7 

  

Β2. Σην ζρήκα βιέπνπκε έλα ξνόκεηξν Ventouri. Σηα ζεκεία (1) θαη (2) ηα 

εκβαδά δηαηνκήο ηνπ ζσιήλα είλαη Α1 θαη Α2 αληίζηνηρα θαη έρνπλ ιόγν 1

2

2





. 

Τν πγξό είλαη ηδαληθό. Αλ ε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηεο ειεύζεξεο επηθάλεηαο ηνπ 
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πγξνύ ζηνπο δύν θαηαθόξπθνπο ζσιήλεο Β θαη 

Γ είλαη ίζε κε h θαη ε επηηάρπλζε ηεο 

βαξύηεηαο έρεη κέηξν g, ηόηε ε ηαρύηεηα ξνήο 

ηνπ πγξνύ ζηελ πεξηνρή (2) έρεη κέηξν ίζν κε: 

  

α)  π2= 2gh      

β) π2=
8

gh
3

     

γ ) π2=
2

gh
3

      

 

Να επιλέξεηε ηε ζωζηή απάνηεζε.                                                       Μονάδερ 2      

Να αιηιολογήζεηε ηεν επιλογή ζαρ.                                                      Μονάδερ 6 

 

Β3. Τν ζηεξεό ηνπ ζρήκαηνο, βάξνπο w, 

απνηειείηαη από δύν θνιιεκέλνπο νκναμνληθνύο 

δίζθνπο κε αθηίλεο R θαη r = R/2,  αληίζηνηρα. Τν 

ζηεξεό ηζνξξνπεί ζε θεθιηκέλν επίπεδν γσλίαο 

θιίζεο ζ, κε εκζ = 0,6. 

Σηνλ δίζθν αθηίλαο r έρνπκε ηπιίμεη αβαξέο κε 

εθηαηό λήκα θαη ζην άθξν ηνπ Α αζθνύκε 

δύλακε κέηξνπ F , παξάιιειε ζην επίπεδν. Τν 

κέηξν ηεο δύλακεο είλαη: 

 

α) F = 0,2w  

β) F = 0,4w  

γ) F = 0,6w 

 

Να επιλέξεηε ηε ζωζηή απάνηεζε.                                                       Μονάδερ 2      

Να αιηιολογήζεηε ηεν επιλογή ζαρ.                                                      Μονάδερ 6 

 

ΘΔΜΑ Γ  

Οκνγελήο θαη ηζνπαρήο ξάβδνο ΑΕ έρεη κήθνο L = 4m, κάδα M = 3kg θαη  

ηζνξξνπεί ζε νξηδόληηα ζέζε, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Σην άθξν ηεο Α ππάξρεη 

αθιόλεηε άξζξσζε γύξσ από ηελ νπνία ε ξάβδνο κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη, ρσξίο 
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ηξηβέο, ελώ ζην άιιν άθξν ηεο Ε ππάξρεη ζηεξεσκέλν ζθαηξίδην κάδαο m1 = 0,6kg 

θαη ακειεηέσλ δηαζηάζεσλ. Έλα αβαξέο ηελησκέλν λήκα ΓΓ ζπλδέεη ην ζεκείν  Γ 

ηεο ξάβδνπ κε ζθαηξίδην κάδαο m2 = 1kg ην νπνίν είλαη ζηεξεσκέλν ζην ειεύζεξν 

άθξν ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k = 100 N/m. Τν άιιν άθξν ηνπ ειαηεξίνπ 

είλαη αθιόλεην. Ζ απόζηαζε ΑΓ είλαη ίζε κε 2,8m. Όιε ε δηάηαμε βξίζθεηαη ζην 

ίδην θαηαθόξπθν επίπεδν, ζην νπνίν γίλνληαη θαη όιεο νη θηλήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο  ξάβδνο – ζθαηξίδην 

κάδαο m1 σο πξνο ηνλ νξηδόληην άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α θαη είλαη 

θάζεηνο ζην επίπεδν ηεο δηάηαμεο. 

                                                                                                            Μονάδερ 5 
Γ2. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο ΓΓ θαη ην κέηξν ηε δύλακεο 

πνπ αζθεί ε άξζξσζε ζηε ξάβδν. 

                                                                                                            Μονάδερ 4 

Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0, θόβνπκε ην λήκα ΔΓ νπόηε ην ζθαηξίδην κάδαο m2 

εθηειεί ακείσηε αξκνληθή ηαιάλησζε ελώ ε ξάβδνο καδί κε ην ζώκα κάδαο m1 

πεξηζηξέθνληαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από ην ζεκείν Α. 

 

Γ3. Να βξείηε ην πιάηνο θαη ηελ πεξίνδν ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζθαηξηδίνπ κάδαο 

m2. 

                                                                                                             Μονάδερ 5                                                                                                              

Γ4. Να βξείηε ην κέηξν ηεο γσληαθήο επηηάρπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο  ξάβδνο – 

ζθαηξίδην κάδαο m1  ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0, ακέζσο κεηά ην θόςηκν ηνπ λήκαηνο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                              Μονάδερ 5 
Γ5. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο  ξάβδνο – 

ζθαηξίδην κάδαο m1 ηε ζηηγκή πνπ ε ξάβδνο πεξλάεη από ηελ θαηαθόξπθε ζέζε 

θαζώο θαη ηελ θεληξνκόιν επηηάρπλζε ηνπ ζθαηξηδίνπ κάδαο m1 ηελ ίδηα ρξνληθή 

ζηηγκή. 

                                                                                                               Μονάδερ 6 
Γίλνληαη: g = 10m/s

2
 θαη ξνπή αδξάλεηαο ξάβδνπ ΑΕ, σο πξνο άμνλα θάζεην ζε 

απηή θαη δηεξρόκελν από ην θέληξν κάδαο ηεο Icm=  
1

12
ML

2
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ΘΔΜΑ Γ  

 
Σηεξεό Σ κάδαο Μ = 3kg απνηειείηαη από δύν θνιιεκέλνπο νκναμνληθνύο 

θπιίλδξνπο (δηπιή ηξνραιία) κε αθηίλεο R θαη 2R, όπνπ R = 0,2m όπσο ζην 

ζρήκα. Ζ ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζηεξενύ  σο πξνο ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο ηνπ είλαη   

Η = ΜR
2
. Τν ζηεξεό Σ πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από ζηαζεξό νξηδόληην 

άμνλα, πνπ πεξλάεη από ην θέληξν ηνπ Κ, θαη είλαη θάζεηνο ζην επίπεδό ηνπ. Τν 

ζώκα Σ2  κάδαο m2 = 2kg θξέκεηαη από ην ειεύζεξν άθξν αβαξνύο λήκαηνο πνπ 

είλαη ηπιηγκέλν ζηνλ θύιηλδξν αθηίλαο R. Σώκα Σ1 έρεη κάδα m1 = 2kg θαη είλαη 

ζηεξεσκέλν ζην ειεύζεξν άθξν ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k = 200 N/m, ην 

άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη αθιόλεην. Τν ζύζηεκα μάδα - ελαηήπιο βξίζθεηαη 

πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη ζην ίδην θαηαθόξπθν επίπεδν πνπ βξίζθεηαη 

θαη ην ζηεξεό Σ. Τν ζώκα Σ1 έρεη πξνζδεζεί ζην άθξν λήκαηνο πνπ είλαη 

ηπιηγκέλν πνιιέο θνξέο ζην ηκήκα ηνπ ζηεξενύ Σ κε αθηίλα 2R.  Σην παξαθάησ 

ζρήκα ε δηάηαμε βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία θαη ην λήκα πνπ είλαη δεκέλν ην ζώκα Ση 

κε ηνλ θύιηλδξν αθηίλαο 2R  είλαη νξηδόληην.                                                                                                             

Γ1. Να βξείηε ηα κέηξα ησλ ηάζεσλ ησλ λεκάησλ θαη ηελ αξρηθή επηκήθπλζε ηνπ 

ειαηεξίνπ.  

                                                                                                                   Μονάδερ 5                                                                                                                             

Τε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 θόβνπκε ην νξηδόληην λήκα. Τόηε ην ζώκα Σ1 εθηειεί 

απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε D=k θαη ζεηηθή θνξά, γηα ηνλ νξηδόληην άμνλα ηεο 

θίλεζεο, πξνο ηα δεμηά, ελώ ην ζώκα Σ2  θηλείηαη πξνο ηα θάησ. Τν θαηαθόξπθν 

λήκα ζην νπνίν είλαη δεκέλν μεηπιίγεηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη ζην απιάθη ηνπ 

θπιίλδξνπ αθηίλαο R, κέλνληαο ζπλερώο θαηαθόξπθν. 
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Γ2. Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ζώκαηνο Σ1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                       Μονάδερ 4                                                                                                                            

Γ3. Να βξείηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο Σ2.                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                       Μονάδερ 4                                                                                                                                                                                                                                                                  

Γ4. Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζώκα Σ2 έρεη ηαρύηεηα π = 
2π

3
 m/s,  λα ππνινγίζεηε :                                                                                                                                                                                                                                                           

i) Τν κέηξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο Σ1.      

                                                                                                                      Μονάδερ 5  

 ii) Τνλ ιόγν 
U

K
  ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηαιάλησζεο πξνο ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα 

ηνπ ζώκαηνο Σ1. 

                                                                                                                      Μονάδερ 3 

iii) Τελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζηεξενύ Σ (δηπιή ηξνραιία) θαζώο θαη ηνλ ξπζκό 

κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζηεξενύ Σ (δηπιή ηξνραιία).             

                                                                                                                 Μονάδερ 4                                                                                                                       

Γίλνληαη: g = 10 m/s
2
, εκ(π/6)=1/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard P. Feynman 
Nobel Prize in Physics 1965 

(Νέα Υόξθε, 1918 – Λνο Άληδειεο, 1988)  
 

Καλή επιτυχία! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize_in_Physics

