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            ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                    

 

                                                            

                             ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  

                           Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ     

                                              ΣΑΒΒΑΤΟ 13/3/2021                                                                                                                 
                                                                                                                                                              Το ρόβερ "Perseverance"στον Άρη 

ΘΔΜΑ Α  
 

ηιρ επυηήζειρ Α1-Α5 να γπάτεηε ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα, ηο 

γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη θπάζη η οποία ζςμπληπώνει ζυζηά ηην ημιηελή 

ππόηαζη. 

Α1.  Η 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:  
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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. 

                     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 Ι θαη ζε ρξνληθή δηάξθεηα 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 σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος ακολοςθούν, γπάθονηαρ δίπλα ζηο 

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

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

 

α) Η 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) Η 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 ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                       Μονάδερ 2      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                      Μονάδερ 4 

  

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 ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                       Μονάδερ 2      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                      Μονάδερ 5 

 

Β3. Μεηαιιηθόο δαθηύιηνο εηζέξρεηαη ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν πεπεξαζκέλσλ 

δηαζηάζεσλ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 

(θάηνςε) θηλείηαη ζε απηό θαη θαηόπηλ 

εμέξρεηαη. Σην ζρήκα δηαθξίλνπκε ηξείο 

θάζεηο: εηζαγσγή, θίλεζε κέζα ζην Μ.Π. θαη 

έμνδνο.  

α) Να κεηαθέξεηε ην ζρήκα ζην ηεηξάδηό 

ζαο θαη λα ζρεδηάζεηε ζε θάζε θάζε ηε 

ζπκβαηηθή θνξά ηνπ επαγσγηθνύ ξεύκαηνο 

πνπ δηαξξέεη ηνλ κεηαιιηθό δαθηύιην.  

                                                                                                                   Μονάδερ 3  
β) Σε θάζε πεξίπησζε λα αηηηνινγήζεηε ηε θνξά ηνπ επαγσγηθνύ ξεύκαηνο πνπ 

ζρεδηάζαηε.                                                                                                              

                                                                                                                   Μονάδερ 3 
Β4. 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 θιίζεσο 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: 
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α) F = 0,2w  

β) F = 0,4w  

γ) F = 0,6w 

 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                       Μονάδερ 2      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                      Μονάδερ 4 

ΘΔΜΑ Γ  

 
Ο επζύγξακκνο νξηδόληηνο αγσγόο ΚΛ ηνπ 

δηπιαλνύ ζρήκαηνο έρεη κήθνο                  

(ΚΛ) =ℓ = 1 m, κάδα m = 1 kg, σκηθή 

αληίζηαζε R1 = 0,5 Ω. Ο αγσγόο ΚΛ κπνξεί 

λα νιηζζαίλεη ρσξίο ηξηβέο ζε δύν 

θαηαθόξπθνπο αγώγηκνπο νδεγνύο Αx , Γy 

πνιύ κεγάινπ κήθνπο παξακέλνληαο δηαξθώο 

ζε επαθή κε απηνύο. Οη νδεγνί Αx θαη Γy 

έρνπλ ακειεηέα αληίζηαζε θαη ηα άθξα ηνπο 

Α θαη Γ ζπλδένληαη κε αληίζηαζε R2 = 0,5 Ω. 

Τν ζύζηεκα βξίζθεηαη ζε νξηδόληην νκνγελέο 

καγλεηηθό πεδίν έληαζεο Β = 1 Τ, κε θνξά 

απηή ηνπ ζρήκαηνο.  

 

Το πείπαμα πος ακολοςθεί έσει 2 μέπη, ηα οποία είναι  αςηόνομα.  

1
ο
 Μέπορ  

Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 δίλνπκε ζηνλ αγσγό ΚΛ θαηαθόξπθε ηαρύηεηα π0=10 m/s 

κε θνξά πξνο ηα πάλσ. Τε ρξνληθή ζηηγκή t=t1 πνπ ν αγσγόο έρεη κεηαηνπηζηεί 

θαηά h1 = 2 m, ζηακαηά λα αλέξρεηαη θαη ακέζσο κεηά αξρίδεη λα θαηέξρεηαη.  

Γ1. 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.  

                                                                                                                   Μονάδερ 4  

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα Q πνπ εθιύεηαη ζπλνιηθά ζηηο αληηζηάζεηο R1, 

R2 ηνπ θπθιώκαηνο κεηαμύ ησλ ρξνληθώλ ζηηγκώλ t=0 θαη t=t1.  

                                                                                                                   Μονάδερ 6  
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2
ο
 Μέπορ  

Μεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t=t1 ν αγσγόο αξρίδεη λα θαηέξρεηαη. Παξαηεξνύκε όηη 

όηαλ έρεη θαηέιζεη θαηά h2 = 8 m, κηα ρξνληθή ζηηγκή t = t2 (t2 > t1), 

ζηαζεξνπνηείηαη ε ηαρύηεηά ηνπ ζε κηα νξηαθή ηηκή πνξ.  

Γ3. Να ππνινγίζεηε ηελ νξηαθή ηαρύηεηα πνπ απνθηά ν αγσγόο.  

                                                                                                                   Μονάδερ 7  
Γ4. Να ππνινγίζεηε ην θνξηίν πνπ δηέξρεηαη από κηα δηαηνκή ησλ αγσγώλ ηνπ 

θπθιώκαηνο από t= t1  έσο t=t2.  

                                                                                                                   Μονάδερ 4 
Γ5. Όηαλ ν αγσγόο έρεη ηαρύηεηα π = πνξ λα ππνινγίζεηε ηελ απόιπηε ηηκή ηνπ 

ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο καγλεηηθήο ξνήο πνπ δηέξρεηαη από ην πιαίζην ΑΚΛΓ, 

θαζώο θαη ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ηνπ αγσγνύ ΚΛ.  

                                                                                                                   Μονάδερ 4  

                                                                                                                  

Γίλεηαη:  g=10 m/s
2
.  

ΘΔΜΑ Γ  
Σώκα κάδαο m1 = 2kg ηζνξξνπεί, όπσο ζην ζρήκα, ζην άλσ άθξν (ζεκείν Γ) ελόο 

θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k ε άιιε άθξε 

ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλε ζε ζώκα κάδαο Μ=4kg πνπ 

βξίζθεηαη ζην έδαθνο. Τν ειαηήξην είλαη ζπζπεηξσκέλν 

θαηά Γℓ1 = 0,2m από ην θπζηθό κήθνο ηνπ. Έλα ζώκα κάδαο 

m2 = 2kg πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα θαηαθόξπθν κε ην m1 

αθήλεηαη λα πέζεη από ην ζεκείν Α θαη ζπγθξνύεηαη 

πιαζηηθά κε ην ζώκα κάδαο m1. Τν ζπζζσκάησκα πνπ 

πξνθύπηεη ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ  

πθ = 3  m/s θαη εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε 

ζηαζεξά επαλαθνξάο D = k.  

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην ύςνο (ΑΓ).  

                                                                         Μονάδερ 5  
Γ2. Να βξείηε ηελ πεξίνδν θαη ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο 

ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο.  

                                                                          Μονάδερ 8  

Γ3. Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε y=f(t) ηεο  

απνκάθξπλζεο y από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο γηα ηελ ηαιάλησζε ηνπ 

ζπζζσκαηώκαηνο, ζεσξώληαο σο ρξνληθή ζηηγκή t=0 ηε ζηηγκή ακέζσο κεηά ηελ 

θξνύζε θαη ζεηηθή θνξά απηή ηεο επηηάρπλζεο ηεο βαξύηεηαο.                                   

Γίλνληαη: εκ
7π

6
 = εκ

11π

6
= 

1

2
   

                                                                                                                Μονάδερ 4 
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Γ4. Να βξείηε ηνλ ιόγν 
ΤΑΛ(max)

ΔΛΑΤ(max)

U

U  
ηεο κέγηζηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηαιάλησζεο 

πξνο ηε κέγηζηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ειαηεξίνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο.                                                                                                                    

                                                                                                                 Μονάδερ 4  
Γ5. Να βξείηε ην κέγηζην πιάηνο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ΄΄m1 – m2΄΄, 

ώζηε ην ζώκα κάδαο Μ λα κε ράζεη ηελ επαθή ηνπ κε ην έδαθνο.  

                                                                                                      Μονάδερ 4 

Γίλεηαη: g = 10 m/s
2
. 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ ΕΡΩΣΗΜΑ Δ6:  

Καηά ηε ρξνληθή ζηηγκή t =
π

s
15

 λα ππνινγίζεηε ηε δύλακε ηνπ ειαηεξίνπ θαη ηνπο 

ξπζκνύο κεηαβνιήο ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηαιάλησζεο θαη ηεο δπλακηθήο 

ελέξγεηαο ηνπ ειαηεξίνπ. Γίλεηαη: εκ
π

6
 = 

1

2
 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ ΕΡΩΣΗΜΑ Δ7:  

Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ y=f(t)  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   Maria Skłodowska-Curie 

Καλή επιτυχία! 


