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   ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

     Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ     

 ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5/2022  
 Jacob Steiner 

 1796-1863  

ΘΔΜΑ Α 

Σηιρ επυηήζειρ Α1-Α4 να γπάτεηε ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα, ηο 

γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη θπάζη η οποία ζςμπληπώνει ζυζηά ηην ημιηελή 

ππόηαζη. 

Α1. ηηο δηαηάμεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα 4 ζρήκαηα, ν ξαβδόκνξθνο καγλήηεο 

πιεζηάδεη ή απνκαθξύλεηαη από ηνλ κεηαιιηθό δαθηύιην πνπ θξέκεηαη από ηελ 

νξνθή κε κε αγώγηκν λήκα. Ο δαθηύιηνο ζηα ζρήκαηα (3) θαη (4) έρεη κηθξή 

εγθνπή. 

Ηιεθηξεγεξηηθή δύλακε από επαγσγή αλαπηύζζεηαη: 

α. κόλνλ ζηηο δηαηάμεηο  ησλ ζρεκάησλ (1) θαη (2). 

β. κόλνλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεκάησλ (3) θαη (4). 

γ. ζε όιεο ηηο δηαηάμεηο. 

δ. ζε θακία δηάηαμε.  

        Μονάδερ  5 
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Α2. Οη επζύγξακκνη παξάιιεινη αγσγνί ηνπ ζρήκαηνο , 

έρνπλ πνιύ κεγάιν κήθνο θαη δηαξξένληαη από ζπλερή, 

αληίξξνπα ειεθηξηθά ξεύκαηα εληάζεσλ I θαη 2Ι, 

αληίζηνηρα. Η ζπλνιηθή έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ 

είλαη κεδεληθή ζε ζεκεία: 

  

α. κόλν ηεο πεξηνρήο (i)  

β. κόλν ηεο πεξηνρήο (ii)  

γ. κόλν ηεο πεξηνρήο (iii)  

δ. ησλ πεξηνρώλ (i) θαη (iii) 

                                                                                                                            

Μονάδερ  5 

  

Α3. ώκα εθηειεί ηαπηόρξνλα δπν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο πνπ έρνπλ ίδην 

πιάηνο Α θαη παξαπιήζηεο ζπρλόηεηεο f1, f2, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη πάλσ 

ζηελ ίδηα επζεία θαη γύξσ από ηελ  ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο. Σν απνηέιεζκα ηεο 

ζύλζεζεο ηνπο είλαη κηα λέα ηαιάλησζε ηεο νπνίαο: 

α. Σν πιάηνο κεηαβάιιεηαη κεηαμύ ησλ ηηκώλ 0 θαη 2Α θαη κεηαμύ δύν κεδεληζκώλ 

ηνπ πιάηνπο κεζνιαβεί ρξόλνο 
1 2

2

f +f
. 

β. Σν πιάηνο κεηαβάιιεηαη κεηαμύ ησλ ηηκώλ -2A θαη 2Α θαη κεηαμύ δύν 

κεδεληζκώλ ηνπ πιάηνπο κεζνιαβεί ρξόλνο 
1 2

1

f - f
. 

γ. H απνκάθξπλζε από ηε Θ.Ι. κεηαβάιιεηαη κεηαμύ ησλ ηηκώλ 0 θαη 2Α κε 

ζπρλόηεηα 1 2f +f

2
. 

δ. H απνκάθξπλζε από ηε Θ.Ι. κεηαβάιιεηαη κεηαμύ ησλ ηηκώλ -2Α θαη 2Α κε 

ζπρλόηεηα 1 2f +f

2
. 

                                                                                                                    Μονάδερ  5 

 

Α4. ην ζρήκα ηα πγξά 1 θαη 2, πνπ δελ αλακεηγλύνληαη, 

έρνπλ ππθλόηεηεο ξ1, ξ2 θαη ηζνξξνπνύλ κέζα ζηνλ αλνηθηό 

ζσιήλα ηνπ ζρήκαηνο. Γηα ηα ύςε h1, h2 ηζρύεη: 

 

α. ξ1h2 = ξ2h1 
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β. ξ1h1 = ξ2h2 

γ. 
2 2
1 1 2 2h = hξ ξ  

δ. ξ1 / h1 = ξ2 / h2 

                                                                                                                    Μονάδερ 5 

 

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΑ-ΔΚΣΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Α5. ε ηδαληθό πγξό πνπ ξέεη ζε ζσιήλα ην πεξηβάιινλ πξνζθέξεη ελέξγεηα αλά 

κνλάδα όγθνπ 120 J/m
3
, ελώ ε δπλακηθή ελέξγεηα αλά κνλάδα όγθνπ κεηώλεηαη 

θαηά 80 J/m
3
. Η θηλεηηθή ελέξγεηα αλά κνλάδα όγθνπ: 

 

α. απμάλεηαη αλά κνλάδα όγθνπ θαηά 40 J/m
3
. 

β. κεηώλεηαη αλά κνλάδα όγθνπ θαηά 40 J/m
3
. 

γ. απμάλεηαη αλά κνλάδα όγθνπ θαηά 200 J/m
3
. 

δ. κεηώλεηαη αλά κνλάδα όγθνπ θαηά 200 J/m
3
.            

 

Α6. ην ζρήκα βιέπνπκε 

κηα θιέβα ελόο ηδαληθνύ 

πγξνύ πνπ ξέεη θαηά 

κήθνο ηνπ ζσιήλα. Σόηε 

ηζρύεη όηη :  

 

 

 

 

 

 

α. ε παξνρή πγξνύ είλαη κεγαιύηεξε ζηε δηαηνκή Α.  

β. ε ππθλόηεηα ηνπ πγξνύ είλαη κεγαιύηεξε ζηε δηαηνκή Β.  

γ. ε ηαρύηεηα ηνπ πγξνύ είλαη κεγαιύηεξε ζηε δηαηνκή Α.  

δ. Η κάδα ηνπ πγξνύ αλά κνλάδα ρξόλνπ πνπ πεξλά από ηε δηαηνκή Α είλαη ίδηα κε 

απηή πνπ πεξλά από ηε δηαηνκή Β. 

                                                                                                       

Α7. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος ακολοςθούν, γπάθονηαρ δίπλα ζηο 

γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη, ηη λέξη Συζηό, αν η ππόηαζη είναι 

ζυζηή, ή ηη λέξη Λάθορ, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη.  

ΣΠ
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α.  Η Γε έρεη «ζπηλ» εμαηηίαο ηεο θίλεζήο ηεο γύξσ από ηνλ ήιην. 

β. Η παξνρή είλαη κνλόκεηξν κέγεζνο ελώ ε πίεζε δηαλπζκαηηθό. 

γ.  Όια ηα παξαθάησ είλαη θαηλόκελα εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο:  

i) Όηαλ γίλεηαη ζεηζκόο ηα θηίξηα εθηεινύλ εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. 

ii) Αλ κηα νκάδα αλζξώπσλ θηλεζεί κε βεκαηηζκό πάλσ ζηε γέθπξα, ε γέθπξα 

δηεγείξεηαη θαη εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. 

iii) ην θαηλόκελν ηεο παιίξξνηαο, κάδεο ηνπ λεξνύ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο 

εθηεινύλ εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε εμαηηίαο ηεο βαξπηηθήο έιμεο ηεο ειήλεο. 

δ.  Η εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε είλαη κηα ηαιάλησζε ζηαζεξνύ πιάηνπο. 

ε.  ηελ εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ε δηεγείξνπζα δύλακε είλαη κηα πεξηνδηθή 

δύλακε. 

ζη. ε όιε ηε δηάξθεηα κηαο ειαζηηθήο θξνύζε ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη ζηαζεξή. 

 δ.  ηε ζηξσηή ξνή ην ηδαληθό ξεπζηό κηαο θιέβαο δελ αλακεηγλύεηαη κε ην ξεπζηό 

κηαο άιιεο θιέβαο 

ε. ε κηα εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε κε ζπγθεθξηκέλε ζπρλόηεηα δηεγέξηε, ην 

πιάηνο ηαιάλησζεο είλαη αλεμάξηεην από ηε ζηαζεξά απόζβεζεο. 

ζ. σιελνεηδέο δηαξξέεηαη από ζηαζεξό ζπλερέο ξεύκα. Η έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ ζηα άθξα ηνπ έρεη κέηξν δηπιάζην από απηό πνπ έρεη ζην θέληξν ηνπ.  

η.  Σα ζηνηρεηώδε ζσκαηίδηα–ειεθηξόληα, πξσηόληα θαη λεηξόληα–έρνπλ ζπηλ κέηξνπ  
1

2
, όπνπ  είλαη κηα ζεκειηώδεο πνζόηεηα ζηξνθνξκήο πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά 

ζηελ Κβαληηθή Φπζηθή. 

                                                                                                                 Μονάδερ 5 

ΘΔΜΑ Β  
 

Β1. ώκα εθηειεί ΑΑΣ πιάηνπο Α, κε πεξίνδν Σ, ρσξίο αξρηθή θάζε. Να βξείηε ηνλ 

ιόγν 
U

K
, ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηαιάλησζεο  πξνο ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα:  

α) ζηε ζέζε 
A

x = - 
2

  θαη  

β) ηε ρξνληθή ζηηγκή 
T

t =
8

. Γίλεηαη: εκ(π/4)=ζπλ(π/4)                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                   Μονάδερ 8 
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B2. ην δηπιαλό ζρήκα, ν θύιηλδξνο έρεη 

αθηίλα R θαη βάξνο w. Σν εκπόδην έρεη ύςνο 

h= 
R

3
 . Αζθνύκε ζην αλώηαην ζεκείν ηνπ 

ηξνρνύ νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F.  

Ο ηξνρόο ζα ππεξπεδήζεη ην εκπόδην αλ ην 

κέηξν ηεο δύλακεο είλαη: 

 

α.  
5

F w
2

                                  

 β.  
5

F w
5

                               

 γ.  F w  

 

Να επηλέξεηε ηε ζωζηή απάνηεζε.                                                          Μονάδερ 2      

Να αηηηολογήζεηε ηεν επηλογή ζαρ.                                                         Μονάδερ 7    

                                             

 

                                          Να επηλέξεηε ένα ΘΔΜΑ Β3  

 

Β3.  ΕΠΙΛΟΓΗ 1 
Ο ηξνρόο ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο πεξηζηξέθεηαη σο 

πξνο νξηδόληην άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν 

κάδαο ηνπ έρνληαο ζηξνθνξκή κέηξνπ L σο πξνο ηνλ 

άμνλα απηόλ. Αζθώληαο ζην ζεκείν Α ηνπ άμνλα 

πεξηζηξνθήο ηελ θαηάιιειε δύλακε ηνλ κεηαθηλνύκε 

ώζηε λα γίλεη θαηαθόξπθνο,  ρσξίο λα κεηαβιεζεί ην 

κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ.   

Δπνκέλσο  ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο 

ηνπ ηξνρνύ είλαη ίζν κε:   

 

α.   L               β.  L 2                γ.  2 L 

 

Να επηλέξεηε ηε ζωζηή απάνηεζε.                                                            Μονάδερ 2      

Να αηηηολογήζεηε ηεν επηλογή ζαρ.                                                           Μονάδερ 6 
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Β3.  ΕΠΙΛΟΓΗ 2 

Στα άκρα αντιςτάτη αντίςταςησ R εφαρμόζεται εναλλαςςόμενη τάςη τησ 

μορφήσ υ=Vημωt. 

Η ςτιγμιαία ιςχύσ ςτον αντιςτάτη παίρνει τιμέσ από 0 έωσ Pmax .  

Η μέςη ιςχύσ τησ ηλεκτρικήσ ενέργειασ που προςφέρεται ςτον αντιςτάτη είναι 

ίςη με : 

α.  Pmax                 β.  
1

2
 Pmax                  γ.  0 

Να επηλέξεηε ηε ζωζηή απάνηεζε.                                                            Μονάδερ 2      

Να αηηηολογήζεηε ηεν επηλογή ζαρ.                                                           Μονάδερ 6 

 

 

ΘΔΜΑ Γ  
 

Ράβδνο ΚΛ κήθνπο L=0,5m, κάδαο m=0,2Kg θαη 

αληίζηαζεο r=0,3Ω κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο, ζε 

επαθή κε θαηαθόξπθνπο αγσγνύο Αx θαη Γy, ακειεηέαο 

αληίζηαζεο παξακέλνληαο ζπλερώο θάζεηε ζε απηνύο. Σα 

άθξα Α θαη Γ ησλ αγσγώλ ζπλδένληαη κέζσ αληίζηαζεο 

R=0,2Ω ελώ κεηαμύ ησλ Κ, Α ππάξρεη αλνηθηόο δηαθόπηεο 

δ. ηνλ ρώξν ηεο δηάηαμεο ππάξρεη νξηδόληην νκνγελέο 

καγλεηηθό πεδίν έληαζεο Β=2Σ κε  θνξά όπσο ζην ζρήκα. 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 ε ξάβδνο αθήλεηαη ειεύζεξε λα 

θηλεζεί, ελώ ν δηαθόπηεο παξακέλεη αλνηθηόο.  

Σε ρξνληθή ζηηγκή t1 =0,5s θιείλεη ν δηαθόπηεο.  

Γίλεηαη: g=10m/s 

 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηεο ξάβδνπ θαζώο θαη ηελ 

θαηεύζπλζε απηήο, ακέζσο κεηά ην θιείζηκν ηνπ δηαθόπηε. 

                                                                                                                  Μονάδερ 6 

 

Γ2. Να πεξηγξάςεηε ηελ θίλεζε ηεο ξάβδνπ κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 =0,5s θαη λα 

βξείηε ηελ νξηαθή ηαρύηεηα πνπ ζα απνθηήζεη ε ξάβδνο. 

                                                                                                                   Μονάδερ 6 
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Τη σπονική ζηιγμή t2 η πάβδορ αποκηά οπιακή ηασύηηηα μεηά από πηώζη καηά 

y=0,9m, από ηη θέζη πος βπίζκονηαν ηη σπονική ζηιγμή t1 =0,5s  πος έκλειζε ο 

διακόπηηρ.   

Από ηη σπονική ζηιγμή t1 =0,5s έυρ ηη σπονική ζηιγμή t2:  

 

Γ3. Πόζν θνξηίν θηλήζεθε από κηα δηαηνκή ηνπ θπθιώκαηνο; 

                                                                                                                   Μονάδερ 5 

 

Γ4. Πόζε ζεξκόηεηα εθιύεηαη ζπλνιηθά ζηηο αληηζηάζεηο ηνπ θπθιώκαηνο;  
                                                                                                                    Μονάδερ 5 

 

Τη σπονική ζηιγμή t3 , με t3 > t2 , καθώρ η πάβδορ κινείηαι με οπιακή ηασύηηηα: 

Γ5. Να βξείηε ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο βαξπηηθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο  ηεο 

ξάβδνπ. 

                                                                                                      Μονάδερ 3 

 

 ΘΔΜΑ Γ       

Καηαθόξπθν ειαηήξην ζηαζεξάο 

k=400N/m έρεη ην θάησ άθξν ηνπ 

ζηεξεσκέλν ζε νξηδόληην επίπεδν ελώ 

ζην άλσ άθξν ηνπ ηζνξξνπεί ην 

ζύζηεκα ησλ ζσκάησλ 1 θαη 2 ηνπ 

ζρήκαηνο κε κάδεο m1=3kg θαη 

m2=1kg, ησλ νπνίσλ ηηο δηαζηάζεηο 

ζεσξνύκε ακειεηέεο. Σα ζώκαηα 

είλαη ζε απιή επαθή κεηαμύ ηνπο, 

ρσξίο λα έρνπλ ζπγθνιιεζεί. 

Οκνγελήο ξάβδνο κήθνπο 6m θαη 

κάδαο Μ=2kg κπνξεί λα ζηξέθεηαη γύξσ από ζηαζεξό νξηδόληην άμνλα θάζεην ζε 

απηή, πνπ δηέξρεηαη από ην έλα άθξν ηεο Ο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ θαηαθόξπθν 

ηνπ άμνλα ηνπ ειαηεξίνπ θαη ζε ύςνο 6m  από ην  ζύζηεκα ησλ ζσκάησλ κε 

κάδεο m1,m2. 

Η ξάβδνο  έρεη πξνζθνιιεκέλν ζην ειεύζεξν άθξν ηεο κηθξό ζώκα 3 κάδαο 

m3=1kg. Αθήλνπκε ην ζύζηεκα πάβδορ-ζώμα Σ3 ειεύζεξν από ηελ νξηδόληηα ζέζε 

λα πεξηζηξαθεί ρσξίο ηξηβέο. 
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Γ1.  Να ππνινγίζεηε: 

α) ηε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πάβδορ-ζώμα 3 σο πξνο ηνλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο 

β) ηελ αξρηθή γσληαθή επηηάρπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο πάβδορ-ζώμα Σ3 

γ) ην κέηξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο κόλν ηεο ξάβδνπ, αθξηβώο 

κόιηο  αθήλνπκε ην ζύζηεκα. 

                                                                                                      Μονάδερ 8 (3+3+2) 

Γ2. Σε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ξάβδνο γίλεηαη θαηαθόξπθε λα ππνινγίζεηε:  

α) ην κέηξν ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πάβδορ-ζώμα Σ3 θαη  

β) ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο 3  

Μονάδερ 6 (5+1) 

Γ3. Να βξείηε ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο, σο πξνο ην Ο, πνπ απνθηά ην ζώκα 2 

κάδαο m2 ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε ηνπ κε ην ζώκα 3, αλ γλσξίδεηε όηη ην ζύζηεκα 

πάβδορ-ζώμα Σ3, ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε, έρεη γσληαθή ηαρύηεηα ίδηαο 

θαηεύζπλζεο αιιά κηζνύ κέηξνπ από απηό πνπ είρε ακέζσο πξηλ από ηελ θξνύζε 

Μονάδερ 4 

Γ4.  Να βξείηε ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο γηα ηελ απιή αξκνληθή 

ηαιάλησζε πνπ ζα εθηειέζεη ην ζώκα κάδαο m1 ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε 

ζεσξώληαο σο ζεηηθή ηε θνξά άλσ θαη σο αξρή ησλ ρξόλσλ (t0=0) ηε ζηηγκή ηεο 

θξνύζεο.    

Μονάδερ 7 

Γίλνληαη:  Η ξνπή αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ Icm= (1/12) M
2
 θαη  g = 10 m/s

2
.  

Να ζεσξήζεηε όηη κεηά ηελ θξνύζε ην ζύζηεκα πάβδορ-ζώμα Σ3 δελ επαλέξρεηαη 

ζηελ θαηαθόξπθν ζπλεπώο δελ επεξεάδεη ηελ ηαιάλησζε ηνπ 1. 

 

 

 
 

 

Καλή 

επιτυχία

! 

ΣΠ
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