
                  

 

 

                                          

                                                                                                                   
                   

 ΘΕΜΑ Α  

Σηις ημιηελείς προηάζεις Α1-Α4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό  ηης 

πρόηαζης   και   δίπλα   ηο  γράμμα   ποσ  ανηιζηοιτεί   ζηη   θράζη,   η   οποία   

ηη ζσμπληρώνει ζφζηά. 

 
 Α1. ε ϋνα ςώμα που εκτελεύ απλό αρμονικό ταλϊντωςη, όταν η επιτϊχυνςό 
του εύναι θετικό και το μϋτρο τησ μειώνεται, τότε η ταχύτητα του ςώματοσ 
εύναι:  
α. θετικό και το μϋτρο τησ αυξϊνεται  
β. θετικό και το μϋτρο τησ μειώνεται  
γ. αρνητικό και το μϋτρο τησ αυξϊνεται  
δ. αρνητικό και το μϋτρο τησ μειώνεται. 

                                                                                                                                  Μονϊδεσ 5        

          
 Α2.Ένα ςώμα εκτελεύ 
ταυτόχρονα, γύρω από την 
ύδια θϋςη ιςορροπύασ, δύο 
απλϋσ αρμονικϋσ ταλαντώςεισ 
(1) και (2) ύδιασ διεύθυνςησ 
και ύδιασ ςυχνότητασ. το 
διϊγραμμα φαύνονται οι 
απομακρύνςεισ x1 και x2 του 
ςώματοσ ςε ςυνϊρτηςη με τον 
χρόνο. Αν η ενϋργεια τησ ταλϊντωςησ (1) εύναι Ε, τότε η ενϋργεια τησ 
ςυνιςταμϋνησ ταλϊντωςησ εύναι :  
α. 9Ε                  β. 16Ε                   γ. Ε                   δ. 4Ε           
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                                                           ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ                   
                                        επανϊληψησ  
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                                      Γ΄ΛΥΚΕΙΟY                             
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Α3. Ρϊβδοσ μπορεύ να ολιςθαύνει χωρύσ τριβϋσ ςε 
κατακόρυφουσ παρϊλληλουσ μονωμϋνουσ οδηγούσ 
που βρύςκονται μϋςα ςε οριζόντιο ομογενϋσ 
μαγνητικό πεδύο όπωσ φαύνεται ςτο διπλανό 
ςχόμα. Η ρϊβδοσ αρχικϊ διαρρϋεται από ρεύμα και 
ανϋρχεται με ςταθερό ταχύτητα. Αν 
αντιςτρϋψουμε τη φορϊ του ρεύματοσ τότε η 
ρϊβδοσ:  
α. θα ιςορροπεύ ακύνητη.  

β. θα κατϋρχεται με ςταθερό ταχύτητα  

γ. θα κατϋρχεται με ςταθερό επιτϊχυνςη α < g  

δ. θα κατϋρχεται με ςταθερό επιτϊχυνςη α > g 
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Α4. ωληνοειδϋσ το οπούο εμφανύζει ωμικό αντύςταςη R εύναι 
ςυνδεδεμϋνο ςτουσ πόλουσ ιδανικόσ πηγόσ ςυνεχούσ τϊςησ. Σο μϋτρο τησ 
ϋνταςησ του μαγνητικού πεδύου ςτα ϊκρα του ςωληνοειδούσ εύναι Β. Εϊν 
ςυνδϋςουμε ςε ςειρϊ με το ςωληνοειδϋσ αντιςτϊτη ωμικόσ αντύςταςησ R, 
τότε το μϋτρο τησ ϋνταςησ του μαγνητικού πεδύου ςτο κϋντρο του 
ςωληνοειδούσ εύναι :  
α. Β.                    β. 2Β.                    γ. Β/4                         δ. Β/2. 

                                                                                                           Μονϊδεσ 5 

 

  

Α5.  Να γρϊψετε  ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ κϊθε πρόταςησ, και 

δύπλα ςε κϊθε γρϊμμα τη λϋξη Σωςτό, για τη ςωςτό πρόταςη, και τη λϋξη 

Λϊθοσ, για τη λανθαςμϋνη. 

α. Όταν ϋνα ςώμα εκτελεύ μεταφορικό κύνηςη, κϊθε ςτιγμό όλα τα ςημεύα του 
ϋχουν ύςεσ ταχύτητεσ. 
β. Σο πλϊτοσ τησ περιοδικόσ κύνηςησ που παρουςιϊζει διακροτόματα  
μεταβϊλλεται από μηδϋν μϋχρι Α, όπου Α το πλϊτοσ των ςυνιςτωςών 
ταλαντώςεων.  
γ. Αν ςε ϋνα αρχικϊ ακύνητο ελεύθερο ςώμα αςκηθεύ δύναμη που ο φορϋασ τησ 
διϋρχεται από το κϋντρο μϊζασ του, τότε το ςώμα θα εκτελϋςει μόνο 
μεταφορικό κύνηςη. 
 δ. Κατϊ τον ςυντονιςμό, το πλϊτοσ τησ εξαναγκαςμϋνησ ταλϊντωςησ 

εξαρτϊται από τη ςταθερϊ απόςβεςησ b. 



ε. ε κϊποιεσ κρούςεισ δεν ιςχύει η Αρχό Διατόρηςησ τησ Ενϋργειασ. 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1. Δύο ςώματα ύδιασ μϊζασ m 
κινούνται με ταχύτητα μϋτρου υ 
το καθϋνα πϊνω ςε λεύο οριζόντιο 
δϊπεδο, το οπούο ορύζουν οι 
ϊξονεσ x΄x και y΄y, όπωσ 
απεικονύζεται ςτο ςχόμα. Σα δύο 
ςώματα ςυγκρούονται πλαςτικϊ 
ςτην αρχό των αξόνων. Σο 
ποςοςτό τησ αρχικόσ κινητικόσ 
ενϋργειασ που ϋγινε θερμότητα 
κατϊ την πλαςτικό κρούςη 
ιςούται με:  
 
α. 75%              β. 80%                   γ. 95%  

 
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη.                                                    Μονϊδεσ 2                                                                                     

  Να αιτιολογόςετε την επιλογό ςασ.                                                   Μονϊδεσ 6                                                             

Δύνεται: ςυν60ο=1/2 

  

Β2.  Ευθύγραμμοσ αγωγόσ αποτελεύται από Ν λεπτότερουσ αγωγούσ 
μονωμϋνουσ μεταξύ τουσ και διϋρχεται από το μϋςο ςωληνοειδούσ 
κϊθετα ςτον ϊξονϊ του. Σο ςωληνοειδϋσ ϋχει μόκοσ L 
και αποτελεύται επύςησ από N ςπεύρεσ. Όταν 
διαρρϋεται από ρεύμα ϋνταςησ Ι ο κϊθε ϋνασ από τουσ 
Ν λεπτούσ αγωγούσ τότε η ϋνταςη του μαγνητικού 
πεδύου ςε ϋνα από τα ϊκρα του ςωληνοειδούσ ϋχει 
μϋτρο ύςο με Β. Όταν διαρρϋεται από ρεύμα ύςησ 
ϋνταςη και το ςωληνοειδϋσ τότε η νϋα ϋνταςη του 
μαγνητικού πεδύου ςτο ϊκρο του ςωληνοειδούσ ϋχει 
μϋτρο ύςο με: 

α.    
2π

Β +1
4

                       β. 
2π

Β +1
2

                              γ. 2Β π +1  

Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη.                                                    Μονϊδεσ 2                                                                                     
  Να αιτιολογόςετε την επιλογό ςασ.                                                   Μονϊδεσ 7                                                             



 

Β3. O οριζόντιοσ αγωγόσ του 
ςχόματοσ με διατομό εμβαδού Α1 
ςχηματύζει ςτϋνωςη με διατομό 
εμβαδού Α2 όπου Α1 = 2Α2. Δύο 
κατακόρυφοι λεπτού ςωλόνεσ που 
εύναι ανοικτού ςτο πϊνω μϋροσ 
τουσ ςυνδϋονται ςτον κύριο 
αγωγό και ςτο ςτϋνωμα. Ένα 
ιδανικό υγρό ρϋει ςτον αγωγό από 
τα αριςτερϊ προσ τα δεξιϊ και οι 
δύο ελεύθερεσ επιφϊνειεσ του υγρού ςτουσ δύο κατακόρυφουσ ςωλόνεσ 
απϋχουν κατακόρυφα μεταξύ τουσ  Δh. To μϋτρο τησ ταχύτητασ του υγρού 
ςτην περιοχό διατομόσ εμβαδού Α1 εύναι υ1 και το μϋτρο τησ  επιτϊχυνςησ τησ 
βαρύτητασ ςτην περιοχό εύναι g. Η ταχύτητα υ1 και η κατακόρυφη απόςταςη 
Δh ςυνδϋονται με τη ςχϋςη: 
 

α.    1υ = 2g Δh                        β. 
3

2g Δh
                              γ. 

3

g Δh
 

 
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη.                                                         Μονϊδεσ 2                                                                                     
Να αιτιολογόςετε την επιλογό ςασ.                                                       Μονϊδεσ 6   

                                                          

ΘΕΜΑ Γ  

Ο αγωγόσ ΚΛ, μϊζασ 
m=0,5 Kg, του 
ςχόματοσ ϋχει 
αντύςταςη R1=0,5 Ω 
και μπορεύ να κινεύται 
χωρύσ τριβϋσ πϊνω 
ςτουσ οριζόντιουσ 
παρϊλληλουσ αγωγούσ 
Αx και Γy . Οι αγωγού 
Αx και Γy απϋχουν 
απόςταςη L=0,5 m , 
ϋχουν αμελητϋα ωμικό αντύςταςη και ενώνονται ςτα ϊκρα τουσ Α και Γ με 
αντιςτϊτη αντύςταςησ R2=1,5 Ω. To όλο ςύςτημα βρύςκεται ςε 
κατακόρυφο ομογενϋσ μαγνητικό πεδύο ϋνταςησ μϋτρου Β=2Σ. Αρχικϊ ο 



αγωγόσ εύναι ακύνητοσ. Αςκούμε ςτον αγωγό ςταθερό δύναμη Fo=4 Ν 
παρϊλληλη με τουσ αγωγούσ Αx και Γy οπότε μετϊ από λύγο ο αγωγόσ ΚΛ 
αποκτϊ οριακό ταχύτητα υορ.  
Γ1. i) Να περιγρϊψετε την κύνηςη του αγωγού και να υπολογύςετε τη υορ.  
      ii) Βρεύτε την ϋνταςη του ρεύματοσ ςτο κύκλωμα όταν ο αγωγόσ κινεύται        
            με υορ.   
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Γ2.   Να βρεύτε την τϊςη ςτα ϊκρα του αγωγού τη ςτιγμό που η ταχύτητϊ του 

εύναι υορ / 2.                                                                                                                               

                              Μονϊδεσ 6 

Γ3.    Αν ο αγωγόσ αποκτϊ υορ μετϊ από μετατόπιςη x=2m βρεύτε τη 

θερμότητα ςτο κύκλωμα ςτο χρονικό διϊςτημα τησ επιταχυνόμενησ κύνηςόσ 

του αγωγού.  

                         Μονϊδεσ 6 

Γ4. Αφού ο αγωγόσ ϋχει αποκτόςει υορ  κϊποια χρονικό ςτιγμό, που την 
θεωρούμε χρονικό ςτιγμό to=0, καταργούμε την Fo και αςκούμε ςτον αγωγό 
κατϊλληλη δύναμη F, ομόρροπη τησ Fo και παρϊλληλη με τουσ αγωγούσ Αx 
και Γy, ϋτςι ώςτε o αγωγόσ να κινεύται με ςταθερό επιτϊχυνςη μϋτρου 
α=2m/s2. Να βρεύτε τη ςχϋςη που περιγρϊφει την ϋνταςη του ρεύματοσ ςτο 
κύκλωμα ςε ςυνϊρτηςη με τον χρόνο και να την παραςτόςετε γραφικϊ  από 
t0=0  ϋωσ t1=2s. 
Προαιρετικϊ  βρεύτε το φορτύο που περνϊ από μια διατομό του κυκλώματοσ  
από t0=0  ϋωσ t1=2s. 
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ΘΕΜΑ Δ  

Σο ςώμα (1) μϊζασ m1=0,5kg του ςχόματοσ ϋχει 

προςδεθεύ ςτο ϊνω ϊκρο ελατηρύου ςταθερϊσ  

k=400N/m, το ϊλλο ϊκρο του οπούου εύναι 

ςτερεωμϋνο ςτο δϊπεδο.  

Πϊνω ςτο ςώμα (1) ϋχουμε τοποθετόςει ςώμα 

(2) μϊζασ m2=3,5kg και το ςύςτημα ιςορροπεύ. 

Μετακινούμε προσ τα κϊτω τα δύο ςώματα 

κατϊ d=0,1m και τη χρονικό ςτιγμό t=0 



αφόνουμε το ςύςτημϊ τουσ ελεύθερο να κϊνει Α.Α.Σ. με D=k. 

 

Δ1. Να γρϊψετε τη χρονικό εξύςωςη x=f(t) τησ Α.Α.Σ. θεωρώντασ ωσ θετικό τη 

φορϊ προσ τα πϊνω. 

                                                        Μονϊδεσ 7 

Δ2. Να βρεύτε πόςο απϋχουν μεταξύ τουσ οι θϋςεισ του ςυςτόματοσ των 

ςωμϊτων ςτισ οπούεσ ιςχύει ότι η δυναμικό ενϋργεια ταλϊντωςησ εύναι 

τριπλϊςια τησ κινητικόσ ενϋργειασ (U=3K)   

                                                                                                                       Μονϊδεσ 6 

Δ3. Να βρεύτε τη ςχϋςη που ςυνδϋει την τιμό τησ δύναμησ που αςκεύ το 

ςώμα (1) ςτο ςώμα (2) ςε ςυνϊρτηςη με την απομϊκρυνςη από τη θϋςη 

ιςορροπύασ και να την παραςτόςετε γραφικϊ ςε βαθμολογημϋνουσ 

ϊξονεσ.  

Μονϊδεσ 6                                                                                                                 

Δ4. Αν κϊποια ςτιγμό που το ςύςτημα των ςωμϊτων εύναι ςτην ϊνω ακραύα 

θϋςη αφαιρϋςουμε το ςώμα (2) βρεύτε το πλϊτοσ τησ ταλϊντωςησ που θα 

εκτελεύ το ςώμα (1).                                                                                                                                                            

                                                                                                                       Μονϊδεσ 6 

∆ύνεται:  g = 10m/s2.  

                                                                                                                                                         

 

 

                                                                          Καλό επιτυχύα                          

                                                            ςτισ εξετϊςεισ και ςτη ζωό! 

 


