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            ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ                                                                    

                                                            

         ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΦΤΙΚΗ  

                      Γ΄ΛΤΚΔΙΟΤ     

                  ΑΒΒΑΣΟ  6/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                           Σν ξόβεξ "Perseverance"ζηνλ Άξε   

                 

 

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.  Έλα ζσιελνεηδέο κε Ν ζπείξεο θαη κήθνο  δηαξξέεηαη από ξεύκα 

έληαζεο Ι. Σηα άθξα ηνπ ζσιελνεηδνύο ην καγλεηηθό πεδίν έρεη έληαζε κέηξνπ: 

α. κk 4π


     

β. κ 2k π


     

γ. κk 2


   

δ. κk 4π                                                                                                                                          

                                                                                                      Μνλάδεο 3 

Α2. Ο θαλόλαο ηνπ Lenz είλαη ζπλέπεηα: 

α. ηεο αξρήο ηεο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο.  

β. ηνπ λόκνπ ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο.  

γ. ηεο αξρήο ηεο δηαηήξεζεο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο. 

δ. ηεο αξρήο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ. 

                                                                                                                 Μνλάδεο 3 

Α3. 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. 
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δ) είλαη απσζηηθέο αλ νη αγσγνί δηαξξένληαη από αληίξξνπα ξεύκαηα. 

Μνλάδεο  3 

 

A4. Σηα αθόινπζα ζρήκαηα, ν θπθιηθόο κεηαιιηθόο αγσγόο είλαη αθίλεηνο θαη ν 

ξαβδόκνξθνο καγλήηεο θηλείηαη κε ηαρύηεηα π  όπσο θαίλεηαη ζην θάζε ζρήκα (ν 

βόξεηνο πόινο Ν είλαη θόθθηλνο ελώ ν λόηηνο πόινο S είλαη κπιε) . 

                                                                                           

Τν επαγσγηθό ξεύκα πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό έρεη ζρεδηαζηεί ζσζηά:  

α. κόλν ζην ζρήκα (I) 

β. κόλν ζηα ζρήκαηα (I) θαη (II) 

γ. κόλν ζηα ζρήκαηα (I), (II) θαη (IV)  

δ. ζε όια ηα ζρήκαηα.                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                               Μνλάδεο 3      
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Α5. Από ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγξάκκαηνο 

πξνθύπηεη:  

α. V =10 2 V  

β. V =5 2 V  

γ.  f = 100 Hz  

δ.  π = 10εκ100t  (S.I.)                                                                                                                                                               

                                                                                                                  Μνλάδεο 3                                                                                             

Α6.  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.  

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

δ) ε αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαηξέπεηαη νιόθιεξε ζε 

ζεξκηθή. 

                     Μνλάδεο  3 

Α7. 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) Η δηαθνξά θάζεο ηνπ ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο, πνπ δηαξξέεη έλαλ σκηθό 

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

β) Σε έλαλ αγσγό, ν νπνίνο δηαξξέεηαη από εκηηνλνεηδέο ελαιιαζζόκελν ξεύκα, 

ηα ειεύζεξα ειεθηξόληα εθηεινύλ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε ζπρλόηεηα ίζε κε 

ηε ζπρλόηεηα ηνπ ξεύκαηνο. 

γ. Ο καγλήηεο θηλείηαη πξνο ην 

ζσιελνεηδέο κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, 

επνκέλσο ζην άθξν Γ ηνπ ζσιελνεηδνύο 

εκθαλίδεηαη βόξεηνο καγλεηηθόο πόινο.  

(G=Γαιβαλόκεηξν, επαίζζεην Ακπεξόκεηξν) 

 

δ. Η καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα ησλ δηακαγλεηηθώλ πιηθώλ είλαη κ >1. 
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ε. Τα  βνιηόκεηξα θαη ακπεξόκεηξα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θπθιώκαηα  

ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο κεηξνύλ ηελ ελεξγό ηηκή ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο.. 

ζη. Η καγλεηηθή ξνή είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο κε κνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. ην 

Weber (1 Wb).  

δ. Σε κηα θεληξηθή ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ, ην αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ 

ηαρπηήησλ ηνπ ελόο ζώκαηνο ιίγν πξηλ θαη ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε, είλαη ίζν κε  

ην αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ ηαρπηήησλ ηνπ άιινπ ζώκαηνο ιίγν πξηλ θαη ακέζσο 

κεηά ηελ θξνύζε, δειαδή       
       

 . 

Μνλάδεο 7 

Πξναηξεηηθά-Δθηόο βαζκνινγίαο. 

ε) Σθαίξα κάδαο m θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ π θαη πξνζπίπηεη θάζεηα ζε 

αθιόλεηε επίπεδε επηθάλεηα. Αλ ε θξνύζε είλαη ειαζηηθή, ηόηε ην κέηξν ηεο 

κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο είλαη 2mπ θαη ε κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο νξκήο ηεο 

είλαη κεδέλ.  

ζ) Σσιελνεηδέο ην νπνίν εκθαλίδεη σκηθή αληίζηαζε R είλαη ζπλδεδεκέλν ζηνπο 

πόινπο ηδαληθήο πεγήο ζπλερνύο ηάζεο. Τν κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ ζηα άθξα ηνπ ζσιελνεηδνύο είλαη Β. Δάλ ζπλδέζνπκε ζε ζεηξά κε ην 

ζσιελνεηδέο αληηζηάηε σκηθήο αληίζηαζεο R, ηόηε ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ ζσιελνεηδνύο είλαη 2B.  

 

ΘΔΜΑ Β  
 

Β1.  Γηαζέηνπκε έλα καθξύ ζσιελνεηδέο ζηα άθξα ηνπ νπνίνπ εθαξκόδνπκε ηάζε 

V νπόηε ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ  είλαη ίζν κε 

Β. Κόβνπκε ζηε κέζε ην ζσιελνεηδέο, ώζηε λα πξνθύςνπλ δύν όκνηα ζσιελνεηδή 

θαη ζηα άθξα ηνπ ελόο ηκήκαηνο εθαξκόδνπκε ηελ ίδηα ηάζε V. Η έληαζε ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ λένπ ζσιελνεηδνύο ζα έρεη κέηξν: 
 

α. Β/2                            β.  Β                            γ.  2Β  

 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                       Μνλάδεο  2 

                                                                                                                                                                   

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                   Μνλάδεο 4                                                   
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Β2. Στο διάγραμμα οι τρεισ γραφικέσ 

παραςτάςεισ δείχνουν τρεισ τρόπουσ 

μεταβολήσ τησ μαγνητικήσ ροήσ από ένα 

κλειςτό αγώγιμο πλαίςιο. Για τισ ςχέςεισ τησ 

ΗΕΔ από επαγωγή, του ρεύματοσ και του 

φορτίου που περνά από μια τομή του 

αγωγού ιςχύει: 

α. Ε1=E2=E3 ,  I1=I2=I3 ,  q1=q2=q3 

β. Ε2=2E1=2E3 ,  Ι2=2Ι1=2Ι3,  q2=q3=2q1 

γ. Ε2=2E1=2E3 ,  Ι1=2Ι2=2Ι3,  q1=2q2=2q3 

δ. Ε2=E1=2E3 ,  Ι2=Ι1=2Ι3,  q2=2q3=2q1 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                       Μνλάδεο  2 

                                                

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                   Μνλάδεο 5                                                

                                                                                                                    

Β3. Οξζνγώλην κεηαιιηθό πιαίζην ακειεηέαο αληίζηαζεο ζηξέθεηαη κε ζηαζεξή 

γσληαθή ηαρύηεηα σ κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν, γύξσ από άμνλα θάζεην 

ζηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ πεδίνπ. Τα άθξα ηνπ πιαηζίνπ ζπλδένληαη κε 

αληηζηάηε αληίζηαζεο R.  Σε θάζε πεξηζηξνθή ηνπ πιαηζίνπ εθιύεηαη ζηνλ 

αληηζηάηε ζεξκόηεηα Q. Τξηπιαζηάδνπκε ηε γσληαθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ 

πιαηζίνπ, (σ΄=3σ) θαη ηξνθνδνηνύκε ηνλ ίδην αληηζηάηε. Σε θάζε πεξηζηξνθή ηνπ 

πιαηζίνπ εθιύεηαη ζηνλ αληηζηάηε ζεξκόηεηα:  

 

α.  Q΄=Q                          β. Q΄=3Q                          γ.  Q΄=9Q                           

 

 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                       Μνλάδεο 2      

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                      Μνλάδεο 4 
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          Να   επηιέμεηε   έλα   από   ηα   ζέκαηα   Β4    πνπ   αθνινπζνύλ 

 

Β4.  ΔΠΙΛΟΓΗ 1 

 

Τα νξηδόληηα ζύξκαηα Αx1 θαη  Γx2 έρνπλ πνιύ 

κεγάιν κήθνο, είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλα, 

απέρνπλ απόζηαζε κεηαμύ ηνπο L = 1m θαη 

παξνπζηάδνπλ αληίζηαζε αλά κνλάδα κήθνπο     

R* =2 Ω/m. Τα ζύξκαηα ΑΓ θαη ΚΛ δελ 

παξνπζηάδνπλ σκηθή αληίζηαζε. Τν ζύξκα ΑΓ είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλν ελώ ην 

ζύξκα ΚΛ κπνξεί λα νιηζζαίλεη ρσξίο ηξηβέο ζε επαθή κε ηα ζύξκαηα Αx1 θαη  

Γx2. Τν δεκηνπξγνύκελν πιαίζην βξίζθεηαη κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν 

έληαζεο κέηξνπ B = 0,5 T κε ην επίπεδό ηνπ θάζεην ζηηο δπλακηθέο γξακκέο. Τν 

ζύξκα ΚΛ θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή κεδέλ (t=0) ε 

απόζηαζε αλάκεζα ζηα ζύξκαηα ΑΓ θαη ΚΛ είλαη ακειεηέα, ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη 

ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην πιαίζην κε ηνλ ρξόλν, ζην S.I.,  είλαη: 

 

α.  
1

I =
t

                                     β. 
0,5

I =
t

                            γ.  
0,125

I =
t

 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                       Μνλάδεο 2     

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                      Μνλάδεο 4 

 

Β4.  ΔΠΙΛΟΓΗ 2 

 

Οθηώ όκνηα ζεκεηαθά θνξηία q=8 10
-5

 C είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζηελ πεξηθέξεηα ελόο ηξνρνύ 

αθηίλαο α=0,2 m, όπσο ζην ζρήκα, δειαδή έηη 

ώζηε λα δηαηξνύλ ηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηξνρνύ ζε 

νθηώ ίζα ηόμα. Ο ηξνρόο πεξηζηξέθεηαη κε 

ζηαζεξή ζπρλόηεηα  f=100 Hz γύξσ από άμνλα 

πνπ είλαη θάζεηνο ζην επίπεδό ηνπ θαη δηέξρεηαη 

από ην θέληξν ηνπ Ο. Αλ  ε έληαζε ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην 

θέληξν ηνπ είλαη ίζε κε ηελ έληαζε ηνπ 
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καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην κέζν ζσιελνεηδνύο πνπ έρεη  100 

ζπείξεο/m, ηόηε ην ξεύκα από ην νπνίν δηαξξέεηαη ην ζσιελνεηδέο έρεη έληαζε ίζε 

κε:  

α. 8 10
-4 

Α                            β. 16 10
-4

 Α                  γ. 32 10
-4

 Α 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                       Μνλάδεο 2      

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                      Μνλάδεο 4 

 

 ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Έλα πιαίζην κε Ν=10 ζπείξεο, θαζεκία από ηηο νπνίεο  έρεη εκβαδόλ Α= 2m
2
 

ζηξέθεηαη κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο B= 2 T,  κε γσληαθή ηαρύηεηα 

σ=50rad/s,  γύξσ από άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ηα κέζα δύν απέλαληη πιεπξώλ ηνπ θαη 

είλαη θάζεηνο ζηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ πεδίνπ.  

Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην πιαίζην είλαη θάζεην ζηηο δπλακηθέο γξακκέο  ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ. 

α. Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο καγλεηηθήο ξνήο πνπ πεξλά από θάζε 

ζπείξα ηνπ πιαηζίνπ θαη λα θάλεηε ηελ αληίζηνηρε γξαθηθή παξάζηαζε ζε 

αξηζκεκέλνπο άμνλεο καγλεηηθήο ξνήο-ρξόλνπ.                                         Μνλάδεο 3 

β. Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο θαη λα θάλεηε ηελ 

αληίζηνηρε γξαθηθή παξάζηαζε ζε αξηζκεκέλνπο άμνλεο ηάζεο -ρξόλνπ. 

                                                                                                                  Μνλάδεο 2   

γ. Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε ηνπ ελαιιαζζόκελνπ  ξεύκαηνο πνπ παξέρεηαη 

ζε αληίζηαζε R=2Ω.                                                                                 Μνλάδεο 2  

δ. Να γξάςεηε ηε ζρέζε πνπ δίλεη ηε ζηηγκηαία ηζρύ ζηνλ αληηζηάηε R ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν, p=f(t).                                                               Μνλάδεο 2 

ε. Πόζε ζεξκόηεηα παξάγεηαη ζηνλ παξαπάλσ αληηζηάηε όηαλ δηαξξέεηαη από 

ειεθηξηθό ξεύκα γηα ρξνληθό δηάζηεκα Γt=1min;                                   Μνλάδεο 3 

                     

 

Γ2. Σθαίξα κάδαο m1=2kg  πξνζπίπηεη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 

π1=8m/s ζε αθίλεην ζώκα κάδαο m2, πνπ θξέκεηαη από 

θαηαθόξπθν λήκα κήθνπο =1,6m. Τν άλσ άθξν ηνπ λήκαηνο 

έρεη πξνζδεζεί ζε αθιόλεην ζεκείν Ο, όπσο ζην ζρήκα. Η 
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θξνύζε είλαη θεληξηθή θαη ειαζηηθή. Μεηά ηελ θξνύζε ε ζθαίξα κάδαο m1 

αληηζηξέθεη ηε θνξά θίλεζήο ηεο θαη απνθηά ηαρύηεηα κέηξνπ π1/2 .  

Να ππνινγίζεηε: 

α. ηε κάδα m2. 

                                                                                                                   Μνλάδεο 4 

 β. ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο κάδαο m2 ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

                                                                                                                   Μνλάδεο 3    

γ.   ηε κέγηζηε γσλία απόθιηζεο ηνπ λήκαηνο από ηελ αξρηθή θαηαθόξπθε ζέζε 

ηνπ. 

                                                                                                                   Μνλάδεο 6                                                                                                                                                          
Γίλεηαη: g=10m/s

2
 

Πξναηξεηηθό εξώηεκα-Δθηόο βαζκνινγίαο. 

Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο: 

i. Διάρηζηα πξηλ από ηελ θξνύζε             ii. Ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε 

                                                             
          

                                                                                                                        

ΘΔΜΑ Γ  

Γύν θαηαθόξπθνη κεηαιιηθνί αγσγνί Αx θαη Γy 

ακειεηέαο αληίζηαζεο ελώλνληαη κε αγσγό ΑΓ 

αληίζηαζεο R2=0,75Ω. Μεηαιιηθή ξάβδνο ΚΛ 

κήθνπο L=0,5m θαη αληίζηαζεο R1=0,25Ω  έρεη 

κάδα m=1kg θαη αθήλεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 

λα νιηζζήζεη ρσξίο ηξηβέο έρνληαο ηα άθξα ηεο ζε 

επαθή κε ηνπο αγσγνύο Αy1 θαη Γy2 θαη 

παξακέλνληαο δηαξθώο νξηδόληηα. Οκνγελέο 

καγλεηηθό πεδίν Β=2Τ είλαη θάζεην ζην επίπεδν 

ησλ αγσγώλ Αy1 θαη Γy2. 

Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ξάβδνο ΚΛ απνθηά νξηαθή 

(κέγηζηε) ηαρύηεηα πνξ.   

 

 Γ1. Να εμεγήζεηε, πεξηγξάθνληαο αλαιπηηθά ηελ 

θίλεζε ηεο ξάβδνπ ΚΛ, γηαηί ε ξάβδνο απνθηά 

νξηαθή ηαρύηεηα.  Να βξείηε ηε πνξ.   

                                                                                                                  Μνλάδεο 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Γ2. Αλ ε ξάβδνο απνθηά πνξ αθνύ πέζεη θαηά h=8m, βξείηε ηε ζπλνιηθή 

ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη ζηηο αληηζηάζεηο ηνπ θπθιώκαηνο , από ηε ρξνληθή ζηηγκή 

t0=0 ζηηγκή πνπ αθήλεηαη ε ξάβδνο έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 πνπ απνθηά πνξ. 

                                                                                                                   Μνλάδεο 5 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ην επαγσγηθό θνξηίν πνπ δηέξρεηαη από κία δηαηνκή ηνπ 

θπθιώκαηνο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 πνπ αθήλεηαη ε ξάβδνο ΚΛ έσο ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t1 πνπ απνθηά πνξ.  

                                                                                                                   Μνλάδεο 4 
Γ4. Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο έληαζεο Ι ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην 

θύθισκα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηαρύηεηα π ηνπ αγσγνύ, [Ι=f(π)] από t=0 κέρξη 

t=t1.  

                                                                                                                   Μνλάδεο 3  

Γ5. Τε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε ξάβδνο ΚΛ έρεη ηαρύηεηα 
ορυ

υ =
2

 λα 

ππνινγίζεηε: 

i)  Τελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζην θύθισκα. 

                                                                                                                  Μνλάδεο 2 

ii) Τελ ηάζε ζηα άθξα ηεο ξάβδνπ. 

                                                                                                                  Μνλάδεο 1 

iii) Τνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο ξάβδνπ.  

                                                                                                                   Μνλάδεο 2 

Να ζεσξήζεηε ηηο αληηζηάζεηο ηνπ αέξα ακειεηέεο θαη g = 10 m / s
2
. 

 

Πξναηξεηηθό-Δθηόο βαζκνινγίαο  

Γ6. Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα Joule ζπλνιηθά ζην θύθισκα ζηε δηάξθεηα ηνπ 

1
νπ

 δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζεο ηεο ξάβδνπ κεηά ηελ απόθηεζε ηεο πνξ. 

Γίλεηαη: g=10m/s
2
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 ΟΔΗΓΙΕΣ γηα ηνπο εμεηαδνκέλνπο 

1. Να απαληήζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ζε όια ηα ζέκαηα κόλν κε κπιε ή κόλν κε 

καύξν ζηπιό. 

2. Γηα ηα ζρήκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κνιύβη. 

3. Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή 

4. Δηάξθεηα εμέηαζεο: Τξεηο (3) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ.  

5. Ώξα δπλαηήο απνρώξεζεο:  Μηάκηζε  (1,5) ώξα κεηά ηε δηαλνκή ησλ 

θσηναληηγξάθσλ. 

 

 

                                                                                                               

 

 

 
 

 

 

                                              

                                                  Maria Skłodowska-Curie 

Καλή επιτυχία! 


