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       ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  
           Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ     
     ΣΑΒΒΑΤΟ       8/1/2022  
                                                                                                                                   
                       

                                                                                                                  Τν βόξεην ζέιαο θσηίδεη ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό ηεο                            

                                                                                                                  Ννξβεγίαο ζηηο12/11/ 2015. Γεκηνπξγείηαη από ηηο                          

                                                                                                                  ζπγθξνύζεηο αηόκσλ θαη ηόλησλ ζηελ αηκόζθαηξα             

                                                                                                                       κε θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα από ηνλ Ήιην                                                                                                                                
  

                                                                                                                    

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 ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Όηαλ δηέξρεηαη από ηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο: 

       α)  ε θηλεηηθή ελέξγεηά ηνπ είλαη κεδεληθή 

       β)  ε επηηάρπλζή ηνπ είλαη κέγηζηε 

       γ)  ε δύλακε επαλαθνξάο είλαη κεδεληθή 

       δ)  ε δπλακηθή ελέξγεηα ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο είλαη κέγηζηε. 

 

                                                                                                            Μνλάδεο  4 

 

Α2. Γύν επζύγξακκνη παξάιιεινη αγσγνί πνιύ κεγάινπ κήθνπο δηαξξένληαη 

από αληίξξνπα ξεύκαηα έληαζεο Η θαη 3Η, αληίζηνηρα θαη ε απόζηαζε κεηαμύ 

ηνπο είλαη r. Η ένταςη του μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν ςτο μέςο 
τησ απόςταςήσ τουσ έχει μέτρο:  
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Α3. Γύν νκόθεληξνη θαη νκνεπίπεδνη θπθιηθνί 

ξεπκαηνθόξνη αγσγνί κε αθηίλεο r1  θαη r2 = 2 r1  

δηαξξένληαη από ξεύκαηα εληάζεσλ Η1 θαη Η2, 
αληίζηνηρα.  Αλ ζην θέληξν Ο ε ζπλνιηθή έληαζε ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ ησλ δύν θπθιηθώλ αγσγώλ είλαη 

κεδέλ, ηόηε: 

α) νη αγσγνί δηαξξένληαη από ίζα θαη νκόξξνπα 
ξεύκαηα. 

β) νη αγσγνί δηαξξένληαη από ίζα θαη αληίξξνπα 
ξεύκαηα. 

γ) νη αγσγνί δηαξξένληαη από αληίξξνπα ξεύκαηα κε εληάζεηο πνπ ζπλδένληαη 
κε ηε ζρέζε Η1 =2Η2. 

δ) νη αγσγνί δηαξξένληαη από αληίξξνπα ξεύκαηα κε εληάζεηο πνπ ζπλδένληαη 
κε ηε ζρέζε Η2 =2Η1. 
 

Μνλάδεο  4 
 

Α4. Γηα ηελ παξαγσγή ελαιιαζζόκελεο ηάζεο πιάηνπο V, έλα πιαίζην 

πεξηζηξέθεηαη κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο κέηξνπ B. Αλ 

δηπιαζηάζνπκε ηελ πεξίνδν πεξηζηξνθήο ηνπ πιαηζίνπ, δηαηεξώληαο ζηαζεξή 

ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, ηόηε ην πιάηνο ηεο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο 

γίλεηαη ίζν κε:  

α) V/2                  β) V                     γ) V 2             δ)  2V                                              
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Α5. Έλα δνρείν είλαη εληειώο γεκάην κε ηδαληθό πγξό θαη είλαη εμνπιηζκέλν κε 

δύν καλόκεηξα, έλα ζηε βάζε ηνπ θη έλα θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ. 

Απηό ζηε βάζε ηνπ έρεη έλδεημε p1 θαη ην δεύηεξν θνληά ζηελ επηθάλεηα έρεη 

έλδεημε p2. Αλ ην δνρείν απηό βξίζθεηαη εληόο βαξπηηθνύ πεδίνπ θαη ην 

θιείζνπκε κε έλα έκβνιν, ηόηε ε έλδεημε ηνπ καλόκεηξνπ θνληά ζηελ 

επηθάλεηά ηνπ γίλεηαη p2΄ = 3p2. H έλδεημε p1΄ ηνπ καλόκεηξνπ ζηε βάζε ηνπ 

δνρείνπ ζα γίλεη: 

α) p1΄=3p1 

β) p1΄=p1 + p2 

γ) p1΄= p1 + 2p2 

δ) p1΄= p1 + 3p2 
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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 επηηάρπλζε ελόο ζώκαηνο πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε έρεη 

θνξά πάληα πξνο ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ζώκαηνο.  

β) Σηελ Α.Α.Τ., νη ελέξγεηεο U θαη K εμηζώλνληαη 4 θνξέο αλά πεξίνδν ζε δύν 

ζέζεηο ηεο ηξνρηάο ηνπ ζώκαηνο. 

γ) Αλ F είλαη ε ηηκή ηεο δύλακεο επαλαθνξάο πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα κάδαο 

m, ην νπνίν εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, ην πειίθν 
F
m παξακέλεη 

ζηαζεξό ζε ζρέζε κε ην ρξόλν. 

δ) Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ελόο ζώκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηεί απιή 

αξκνληθή ηαιάλησζε απνθηά κέγηζην κέηξν θάζε θνξά πνπ κεδελίδεηαη ε νξκή 

ηνπ ζώκαηνο. 

ε)  Σε κία απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαζώο απμάλεηαη ην κέηξν ηεο δύλακεο 

επαλαθνξάο, απμάλεηαη  θαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο πνπ 

ηαιαληώλεηαη.    

                                                                                                              Μνλάδεο 5                
 

ΘΔΜΑ Β 

 
Β1. Σε δύν θπιηλδξηθνύο αγσγνύο 

1 θαη 2 ξέεη ηδαληθό ξεπζηό θαη ζε 

θάπνην ζεκείν νη ξνέο ηνπο 

ζπλελώλνληαη, δεκηνπξγώληαο 

έλαλ ηξίην αγσγό 3. Οη δύν 

θπιηλδξηθνί αγσγνί 1 θαη 2 έρνπλ 

ηελ ίδηα αθηίλα R θαη νη ηαρύηεηεο 

ησλ ξεπζηώλ ζε απηνύο είλαη v1=3m/s θαη v2=5m/s, αληίζηνηρα. Ο αγσγόο 3 έρεη 

δηπιάζηα αθηίλα (2R) ζε ζρέζε κε ηνπο αγσγνύο 1 θαη 2. Ζ ηαρύηεηα ξνήο ζηνλ 

αγσγό 3 ζα είλαη ίζε κε: 

 

α) 2m/s                       β) 4m/s       γ) 8m/s      

   

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.                                                   Μνλάδεο 2                                                                                          

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                  Μνλάδεο 4                
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Β2. Σώκα Σ1 κάδαο m1 είλαη 

δεκέλν ζην έλα άθξν ειαηεξίνπ 

ζηαζεξάο k, ην άιιν άθξν ηνπ 

νπνίνπ έρεη πξνζδεζεί ζε 

ζηαζεξό ζεκείν θαη αξρηθά 

είλαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν.  Σώκα Σ2 κάδαο m2 

βξίζθεηαη αθίλεην ζηε ζέζε 

θπζηθνύ κήθνπο ηνπ ειαηεξίνπ, 

ζε επαθή κε ην ζώκα Σ1. Τα ζώκαηα έρνπλ ακειεηέεο δηαζηάζεηο. 

Μεηαθηλνύκε ην Σ1 πξνο ηα αξηζηεξά θαηά  d, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη ην 

αθήλνπκε ειεύζεξν λα θάλεη Α.Α.Τ. κε ζηαζεξά επαλαθνξάο D=k.   Ζ 

θξνύζε πνπ αθνινπζεί είλαη πιαζηηθή, θαη ην ζπζζσκάησκα εθηειεί 

ηαιαληώζεηο κε ζηαζεξά επαλαθνξάο  D=k   θαη πιάηνο  d/4.   Δπνκέλσο ν 

ιόγνο m2/ m1  ησλ καδώλ  είλαη ίζνο κε: 

 

α)  1/4               β)  1               γ) 15      

 
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.                                                    Μνλάδεο 2      

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                   Μνλάδεο 5 

 

 

 

Β3.  Ζ ζπληζηακέλε δύλακε πνπ δέρεηαη έλα 

ζώκα κάδαο m=0,1kg, ην νπνίν εθηειεί 

απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, κεηαβάιιεηαη 

κε ηνλ ρξόλν όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα.  

 

 

 

Τν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο είλαη: 

α.    0,4 m             β.    0,2 m                  γ.    0,02 m 

     

  Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.                                             Μνλάδεο 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                     Μνλάδεο 4 
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Β4. Οκνγελήο ξάβδνο κήθνπο L ηζνξξνπεί 

νξηδόληηα θαζώο θξέκεηαη  από δύν όκνηα 

θαηαθόξπθα ηδαληθά ειαηήξηα ζηαζεξάο k 

ησλ νπνίσλ ηα άλσ άθξα είλαη αθιόλεηα 

ζηελ νξνθή. Τα θαηώηεξα άθξα ησλ 

ειαηεξίσλ ζπλδένληαη ζηα άθξα ηεο 

ξάβδνπ. Ζ ξάβδνο είλαη θάζεηε ζηηο 

δπλακηθέο γξακκέο νξηδόληηνπ νκνγελνύο 

καγλεηηθνύ πεδίνπ έληαζεο Β, δηαξξέεηαη από ξεύκα ζηαζεξήο έληαζεο Η θαη 

ηζνξξνπεί έηζη ώζηε ηα ειαηήξηα λα βξίζθνληαη ζην θπζηθό ηνπο κήθνο. Όηαλ 

δηαθόςνπκε ηε ξνή ηνπ ξεύκαηνο ηόηε ε ξάβδνο εθηειεί απιή αξκνληθή 

ηαιάλησζε κε ζηαζεξά επαλαθνξάο  D=2k.                                                                                     

Ζ ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο είλαη ίζε κε: 

 

α) 
2 2 2B  I  L

2k
               β) 

2 2 2B  I  L

4k
          γ) 

2 2 2B  I  L

8k
 

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.                                                   Μνλάδεο 2                                                                                          

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                  Μνλάδεο 4 

 

 

 

ΘΔΜΑ Γ  

  
Σώκα κάδαο Μ = 12 kg ηζνξξνπεί έρνληαο 

πξνζδεζεί ζην άλσ άθξν θαηαθόξπθνπ 

ειαηεξίνπ ζηαζεξάο     k= 400N/m, ην θάησ 

άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλν ζε νξηδόληην 

δάπεδν. Γεύηεξν ζώκα κάδαο m= 4 kg βξίζθεηαη 

ζηελ θαηαθόξπθν πνπ νξίδεη ν άμνλαο ηνπ 

ειαηεξίνπ θαη ζε ύςνο h=0,6m πάλσ από ην 

ζώκα κάδαο Μ. Τν ζώκα  κάδαο m αθήλεηαη 

ειεύζεξν. Τα δύν ζώκαηα ζπγθξνύνληαη ρσξίο 

λα αλαπεδνύλ θαη παξακέλνληαο ζε επαθή 
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κεηαμύ ηνπο εθηεινύλ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε D=k.  

Θεσξνύκε  σο αξρή ησλ ρξόλσλ t=0 ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο θξνύζεο.  

Γίλεηαη:  g = 10m/s
2
 

 

Γ1. Να απνδείμεηε όηη ε θνηλή ηαρύηεηα ησλ ζσκάησλ ακέζσο κεηά ηελ 

θξνύζε ηνπο έρεη κέηξν 
3

V  m/s
2

 .                                                                                                                                     

                                                                                                              Μνλάδεο 5                                                                                                                   
Γ2. Να βξείηε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.                                                  

                                                                                                              Μνλάδεο 8                     

Γ3. Να βξείηε, ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε, ζεσξώληαο σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο 

ηα πάλσ, ηνπο ξπζκνύο  κεηαβνιήο: 

i) ηεο νξκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ  

ii) ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ.                                                                                                                                          

                                                                                                              Μνλάδεο 4 

 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ηε κέγηζηε ηηκή, ζηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο: 

i)  ηνπ κέηξνπ ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ.                                                                                                                           

ii)  ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ειαηεξίνπ.                                                                                                                              

                                                                                                              Μνλάδεο 4 

Γ5. Τν κέηξν ηεο  δύλακεο επαθήο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα κάδαο m από ην 

ζώκα κάδαο Μ ζηελ άλσ αθξαία ζέζε ηεο ηαιάλησζεο.                                                                                                                 

                                                                                                              Μνλάδεο 4                                                                                                                                        

 

Γ6. Πξναηξεηηθό, ρσξίο βαζκνινγία  

Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην ζύζηεκα ησλ ζσκάησλ έρεη κέγηζηε 

ζεηηθή απνκάθξπλζε εηζάγεηαη αθαξηαία αέξαο ζην ρώξν ηνπ πεηξάκαηνο κε 

απνηέιεζκα ε ηαιάλησζε πνπ αθνινπζεί λα είλαη θζίλνπζα. 

 Δάλ ε δύλακε απόζβεζεο πνπ      πξνθαιεί ε ύπαξμε ηνπ αέξα ζην δνρείν, είλαη ηεο 

µνξθήο         F΄=-bπ  θαη  ε ζηαζεξά Λ έρεη ηηµή Λ= 1n2  π s , λα  ππνινγίζεηε ην 

πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο   µεηά   από  5  πιήξεηο ηαιαληώζεηο.  

Να ζεσξήζεηε όηη ε πεξίνδνο ηεο θζίλνπζαο ηαιάλησζεο είλαη ίζε µε απηή ηεο 

αξρηθήο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο πνπ εθηεινύζε ην ζύζηεκα.                                                                                                                                                                                                                                              

 

  [Από ζεσξία ινγαξίζκσλ: βnα          β nα nαe a     ] 

 

   

 

 



 

7 

 

 

ΘΔΜΑ Γ  

 
Σηελ νξνθή (Ο) ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ 

ζηεξεώλεηαη ην άλσ άθξν ειαηεξίνπ 

ζηαζεξάο k=50Ν/m. Σην θάησ άθξν ηνπ 

ειαηεξίνπ έρεη δεζεί ζθαίξα Σ κάδαο 

M=0,5kg. Ζ ζθαίξα Σ ζπλδέεηαη, κέζσ 

αβαξνύο θαη κε  ειαζηηθνύ λήκαηνο, κε ην 

κέζν αγώγηκεο νκνγελνύο, ιεπηήο ξάβδνπ 

ΚΛ, κάδαο m = 0,5 kg, κήθνπο L = 1 m θαη 

σκηθήο αληίζηαζεο R1= 3 Ω.  
Ζ ξάβδνο ΚΛ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ιεία 

θαηαθόξπθα ζύξκαηα AΓ θαη ΓΕ κεγάινπ 

κήθνπο, ακειεηέαο αληίζηαζεο, ηα νπνία 

απέρνπλ ζηαζεξή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο L = 

1 m.  

Τα θάησ άθξα Γ θαη Ε ησλ δύν ζπξκάησλ 

ζπλδένληαη νξηδόληηα κέζσ αληηζηάηε, 

αληίζηαζεο R2 = 1 Ω.  

Όιε ε δηάηαμε ησλ ζπξκάησλ AΓ θαη ΓΕ 

βξίζθεηαη κέζα ζε νξηδόληην νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο κέηξνπ Β = 2 

Τ, κε δπλακηθέο γξακκέο θάζεηεο ζην επίπεδν θίλεζεο ηεο ξάβδνπ, όπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα.  

Τν ζύζηεκα όισλ ησλ ζσκάησλ ηζνξξνπεί.  

 

Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηε ζθαίξα κε ηε ξάβδν θόβεηαη. 

Η ζθαίξα αξρίδεη λα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε ζηαζεξά 

επαλαθνξάο  D = k, ελώ ε ξάβδνο θηλείηαη θαηαθόξπθα, θαηεξρόκελε ζε 

επαθή πάληα κε ηα ζύξκαηα AΔ θαη ΓΖ.  

 

Γ1. Να εμεγήζεηε γηαηί ε ξάβδνο απνθηά ηειηθά ζηαζεξή (νξηαθή) ηαρύηεηα. 

Να ππνινγίζεηε ηελ νξηαθή ηαρύηεηα πνξ ηεο ξάβδνπ.                                                                                                                                     

                                                                                                           Μνλάδεο  5  
Γ2. Αλ ε ξάβδνο απνθηά νξηαθή ηαρύηεηα κεηά από πηώζε θαηά h = 2m,  

λα ππνινγίζεηε, ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο πηώζεο :                        

i) ηε ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη ζπλνιηθά ζηηο αληηζηάζεηο.                                                                                                                       

                                                                                                           Μνλάδεο  4 
ii) ην επαγσγηθό θνξηίν πνπ πέξαζε από κηα δηαηνκή ηνπ θπθιώκαηνο.                                                                                                                                    

                                                                                                           Μνλάδεο  4 
Γ3. Τε ρξνληθή ζηηγκή (πξηλ απνθηήζεη ε ξάβδνο ΚΛ νξηαθή ηαρύηεηα πνξ) 

θαηά ηελ νπνία ε ξάβδνο ΚΛ έρεη ηαρύηεηα 
νξ

5

π
, λα ππνινγίζεηε: 
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i) ηελ ηάζε ζηα άθξα ηεο αληίζηαζεο R2  

ii) ηνλ ξπζκό κε ηνλ νπνίν εθιύεηαη ζεξκόηεηα (ζεξκηθή ηζρύο) ζηελ αληίζηαζε 

R2.                                                                                                

                                                                                                           Μνλάδεο  4                                                                                                                       

iii) – Πξναηξεηηθό, ρσξίο βαζκνινγία  

ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο βαξπηηθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηεο ξάβδνπ.  

 

Αο επηζηξέςνπκε όκσο  ζηε ζθαίξα Σ, ε νπνία εθηειεί Α.Α.Τ.  

 

Γ4. Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε x = f (t) ηεο απνκάθξπλζεο ηεο ζθαίξαο 

από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο ζεσξώληαο σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα πάλσ.                                                                                                                         

                                                                                                           Μνλάδεο  4 
Γ5. Να εθθξάζεηε, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε x ηεο ζθαίξαο από ηε 

ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο, ηελ αιγεβξηθή ηηκή:  

i) ηεο δύλακεο επαλαθνξάο θαη  

ii) ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ.  

Σηε ζπλέρεηα λα θάλεηε ηηο αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζε θνηλό 

ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ.                                                                                                                                      

                                                                                                            Μνλάδεο  4 
Να ζεσξήζεηε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα θαη g = 10 m / s

2
.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
                                                              Michael Faraday 

Καιή 

επηηπρία! 
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