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            ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                    

 

                     ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  

                   Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ     

                         ΣΑΒΒΑΤΟ 27/3/2021                                                                                                                 
                                                                                                                       Voyager 1, 2: 44 years in space  

ΘΔΜΑ Α  
 

ηηο εξσηήζεηο Α1-Α4 λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια, ην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ εκηηειή 

πξόηαζε. 

Α1. Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ελόο ζώκαηνο πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε 

γίλεηαη κέγηζην:  

α) ζηηο αθξαίεο ζέζεηο ηεο ηαιάλησζήο ηνπ.  

β) ζηηο ζέζεηο, όπνπ ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο γίλεηαη κέγηζην.  

γ) ζηε ζέζε, όπνπ κεδελίδεηαη ε δπλακηθή ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο.  

δ) ζηηο ζέζεηο, όπνπ ε δπλακηθή ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο γίλεηαη κέγηζηε. 

                                                                                                                 Μονάδες  5 
Α2. Μηθξή ζθαίξα πξνζθξνύεη ειαζηηθά θαη πιάγηα κε 

ηαρύηεηα 1υ  ζηελ επηθάλεηα ελόο ιείνπ θαηαθόξπθνπ ηνίρνπ 

θαη αλαθιάηαη κε ηαρύηεηα 2υ  , όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

Αλ Κ1 θαη Κ2 είλαη νη θηλεηηθέο ελέξγεηεο ηεο ζθαίξαο πξηλ 

θαη κεηά ηελ θξνύζε αληίζηνηρα, θ είλαη ε γσλία πξόζπησζεο 

θαη ζ ε γσλία αλάθιαζεο ηεο ζθαίξαο, ηόηε ηζρύεη:  

α)  Κ1 = Κ2   θαη     θ   ζ 

β)  Κ1 = Κ2   θαη     θ = ζ 

γ)  Κ1 > Κ2   θαη     θ   ζ 

δ)  Κ1 > Κ2    θαη    θ  = ζ                                                                                                                                                                         

                                                                                                                  Μονάδες  5   
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Α3. Σε κηα θιέβα ζσιήλα ηδαληθνύ πγξνύ πξνζθέξεηαη ελέξγεηα αλά κνλάδα όγθνπ 

1500 J/m
3
 ιόγσ δηαθνξάο πίεζεο, ελώ ε θηλεηηθή ελέξγεηα αλά κνλάδα όγθνπ 

απμάλεηαη θαηά 900 J/m
3
. Δπνκέλσο :  

α) ε θιέβα ηνπ πγξνύ είλαη νξηδόληηα.  

β) ε θιέβα ηνπ πγξνύ αλέξρεηαη θαη ην εκβαδόλ ηεο δηαηνκήο ηεο κεηώλεηαη.  

γ) ε θιέβα ηνπ πγξνύ θαηέξρεηαη θαη ην εκβαδόλ ηεο δηαηνκήο ηεο κεηώλεηαη. 

δ) ε θιέβα ηνπ πγξνύ αλέξρεηαη θαη ην εκβαδόλ ηεο δηαηνκήο ηεο απμάλεηαη. 
  

Μονάδες  5 

 

Α4. Τν ηεηξάγσλν πιαίζην ΚΛΜΝ ηνπ ζρήκαηνο είλαη 

αθιόλεηα ζηεξεσκέλν κε ην επίπεδό ηνπ παξάιιειν ζηηο 

δπλακηθέο γξακκέο νξηδόληηνπ νκνγελνύο καγλεηηθνύ 

πεδίνπ θαη δηαξξέεηαη από ξεύκα σξνινγηαθήο θνξάο, 

επνκέλσο:  

α) όιεο νη πιεπξέο ηνπ πιαηζίνπ δέρνληαη δύλακε 

Laplace 

β) κόλν νη πιεπξέο ΚΛ θαη ΜΝ ηνπ πιαηζίνπ δέρνληαη δύλακε Laplace 

γ) δελ αζθείηαη δύλακε Laplace ζε νπνηαδήπνηε πιεπξά ηνπ πιαηζίνπ. 

δ) ζηηο πιεπξέο ΝΚ θαη ΛΜ αζθνύληαη δπλάκεηο Laplace, νη νπνίεο απνηεινύλ 

δεύγνο δπλάκεσλ.                     

                                                                                                                  Μονάδες 5 

Α5. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο δίπια ζην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε σζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη 

ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάζνο, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.  

α) Καηά ηελ εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ελόο ζπζηήκαηνο ηδηνζπρλόηεηαο f0, ην 

πιάηνο ηαιάλησζεο κεηώλεηαη, θαζώο απμάλεηαη ε δηαθνξά 
0δηεγ

f -f , όπνπ fδηεγ ε 

ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε. 

β) Η ελεξγόο ηηκήο ηεο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο πνπ παξέρεη ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Η. 

κεηαβάιιεηαη κε ζπρλόηεηα 50Ηz. 

γ) Οη ξεπκαηηθέο γξακκέο θαηά ηε ξνή ηδαληθνύ πγξνύ ηέκλνληαη κόλν όηαλ ε 

ξεπκαηηθή θιέβα ζρεκαηίδεη νμεία γσλία.  

δ)  Η ξνπή ελόο δεύγνπο δπλάκεσλ εμαξηάηαη από ην ζεκείν σο πξνο ην νπνίν 

ππνινγίδεηαη.                                                                                          
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ε) Γηα λα πξνθαιέζνπκε εκθάληζε επαγσγηθήο ΗΔΓ ζε έλα αγώγηκν πιαίζην             

πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη θιεηζηό. 

                                                                                                                  Μονάδες 5 

ΘΔΜΑ Β  
 

Β1. Κπθιηθόο αγσγόο αληίζηαζεο R ζπλδέεηαη ζε ζεηξά κε αληηζηάηε αληίζηαζεο   

R1 = R θαη ζηα άθξα ηνπ ζπζηήκαηνο εθαξκόδνπκε ζηαζεξή ηάζε V, νπόηε ε 

έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ θπθιηθνύ αγσγνύ έρεη κέηξν ίζν κε 

Β. Αλ παξάιιεια ζηνλ αληηζηάηε R1 ζπλδέζνπκε αληηζηάηε αληίζηαζεο R2 = R  θαη 

ζηα άθξα ηνπ λένπ θπθιώκαηνο εθαξκόζνπκε ηελ ίδηα ηάζε V, ηόηε ην κέηξν ηεο 

έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ θπθιηθνύ αγσγνύ ζα γίλεη ίζν κε:  

      α) 2Β/3                           β) 3Β/ 4                          γ) 4Β/3  

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                       Μονάδες 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζας.                                                      Μονάδες 4 

                                                     

Β2. Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε ίζεο κάδεο είλαη ζηεξεσκέλα ζηα άθξα δύν νξηδόληησλ 

ηδαληθώλ ειαηεξίσλ κε ζηαζεξέο k1 θαη k2 αληίζηνηρα, κε k2 =4k1, όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα. Τα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 εθηεινύλ απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο κε νιηθέο 

ελέξγεηεο E1 θαη E2, αληίζηνηρα, κε E2 =4E1. Η κέγηζηε επηηάρπλζε αmax(1) πνπ 

απνθηά ην ζώκα Σ1 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζήο ηνπ θαη ε αληίζηνηρε κέγηζηε 

επηηάρπλζε αmax(2) πνπ απνθηά ην ζώκα Σ2  ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε: 

 

α) αmax(1)= αmax(2)               

β)  αmax(1)= 4αmax(2)                         

γ) αmax(1)= 
1

4
αmax(2) 

 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                       Μονάδες 2      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζας.                                                      Μονάδες 5 
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Β3. Σην δνρείν ζρήκαηνο U, ην νπνίν πεξηβάιιεηαη από 

ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα, πεξηέρεηαη λεξό ππθλόηεηαο ξ2 

θαη ιάδη ππθλόηεηαο ξ1, όπσο ζην δηπιαλό ζρήκα. To 

αξηζηεξό ζθέινο είλαη αλνηθηό. Τν ύςνο ηεο ζηήιεο ηνπ 

ιαδηνύ είλαη h1, ελώ ην ύςνο ηνπ λεξνύ, πάλσ από ην 

δηαρσξηζηηθό επίπεδν ησλ δύν πγξώλ, είλαη h2. Αλ patm 

είλαη ε αηκνζθαηξηθή πίεζε, ηόηε ε πίεζε px ηνπ 

εγθισβηζκέλνπ αέξα, ζην δεμηό ζθέινο, πάλσ από ην λεξό (πεξηνρή x) είλαη:  

α)  px = patm + ξ1gh1 – ξ2gh2,  

β)  px = patm − ξ1gh1 − ξ2gh2,  

γ)  px = patm + ξ2gh2− ξ1gh1    

   

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                       Μονάδες 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζας.                                                      Μονάδες 4 

                                                                                                               

Β4. Έλα κηθξό ζώκα εθηειεί θζίλνπζα ηαιάλησζε κε πεξίνδν θαη κε πιάηνο πνπ 

κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ηνλ ρξόλν ζύκθσλα κε ηε ζρέζε -Λt

0Α = Α e . Τε ρξνληθή 

ζηηγκή t0=0 ην πιάηνο ηεο θζίλνπζαο ηαιάλησζεο είλαη ίζν κε A0 θαη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t1=Τ ην πιάηνο ηεο θζίλνπζαο ηαιάλησζεο είλαη ίζν κε A1, όπνπ Τ είλαη ε 

πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο. Αλ ηζρύεη όηη A1= 
1

4
Α0, ηόηε ην επί ηνηο εθαηό πνζνζηό 

κείσζεο ηνπ πιάηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο δεύηεξεο πεξηόδνπ ηεο θζίλνπζαο 

ηαιάλησζεο είλαη ίζν κε: 

 

α) 25% 

β) 50% 

γ) 75% 

 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                       Μονάδες 2      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζας.                                                      Μονάδες 4                         
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ΘΔΜΑ Γ  
 

Ο αγσγόο ΚΛ, κάδαο  

m=0,5 Kg θαη κήθνπο L=0,5 m, ηνπ 

ζρήκαηνο (θάηνςε) έρεη αληίζηαζε 

R1=0,5 Ω θαη κπνξεί λα θηλείηαη 

ρσξίο ηξηβέο πάλσ ζηνπο νξηδόληηνπο 

παξάιιεινπο αγσγνύο Αx θαη Γy, 

κέλνληαο δηαξθώο θάζεηνο ζε 

απηνύο. Οη αγσγνί Αx θαη Γy απέρνπλ  

κεηαμύ ηνπο απόζηαζε L=0,5 m, κεηαμύ ηνπο, έρνπλ ακειεηέα σκηθή αληίζηαζε θαη 

ελώλνληαη ζηα άθξα ηνπο Α θαη Γ κε αληηζηάηε αληίζηαζεο R2=1,5 Ω. To όιν 

ζύζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηαθόξπθν νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο κέηξνπ 

Β=2Τ. Αξρηθά ν αγσγόο είλαη αθίλεηνο. Τε  ρξνληθή ζηηγκή t0=0 αζθνύκε ζηνλ 

αγσγό ζηαζεξή δύλακε κέηξνπ F0=4Ν παξάιιειε κε ηνπο αγσγνύο Αx θαη Γy 

νπόηε κεηά από ιίγν, ηε ρξνληθή ζηηγκή t1, ν αγσγόο ΚΛ απνθηά νξηαθή ηαρύηεηα 

πνξ. 

Γ1. Να πεξηγξάςεηε ηελ θίλεζε ηνπ αγσγνύ θαη λα ππνινγίζεηε ηε πνξ. 

                                                                                                                  Μονάδες 7 

                          

Γ2.   Να βξείηε ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ αγσγνύ ηε ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηά ηνπ έρεη 

κέηξν ίζν κε πνξ / 2.   

                                                                                                                  Μονάδες 4 

                        

Γ3.    Αλ ν αγσγόο απνθηά πνξ κεηά από κεηαηόπηζε x=8m βξείηε, ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα από ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1: 

i)   ηε ζπλνιηθή ζεξκόηεηα  ζηηο αληηζηάζεηο ηνπ θπθιώκαηνο  θαη 

ii)  ην θνξηίν πνπ πεξλά από κηα δηαηνκή ηνπ θπθιώκαηνο 

                                                                                                                   Μονάδες 8 

                                         

Αθνύ ν αγσγόο έρεη απνθηήζεη πνξ ,  θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή t2 (t2 > t1), θαηαξγνύκε 

ηελ 0F  θαη αζθνύκε ζηνλ αγσγό θαηάιιειε δύλακε F , ίδηαο θαηεύζπλζεο κε 
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απηή πνπ είρε ε 0F , έηζη ώζηε o αγσγόο λα θηλείηαη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε 

κέηξνπ α=2 m/s
2
.  

 

Γ4. Να βξείηε ηε ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζην θύθισκα ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν θαη λα ηελ παξαζηήζεηε γξαθηθά  από ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 

έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t3 =t2+2s. 
                                                                                     

  

                                                                                                                   Μονάδες 4 

                         

Γ5. Βξείηε ην θνξηίν πνπ πεξλά από κηα δηαηνκή ηνπ θπθιώκαηνο από t2 έσο t3.    

                                                                                                              Μονάδες 2                         

 

ΘΔΜΑ Γ 

 
Η νκνγελήο ξάβδνο ΑΒ κήθνπο 

L θαη κάδαο Μ=2kg ηζνξξνπεί 

αθίλεηε ζε νξηδόληηα ζέζε 

ζηεξεσκέλε κε άξζξσζε ζην 

άθξν ηεο Α. Τν άιιν άθξν ηεο Β 

ζπλδέεηαη κέζσ ηνπ αβαξνύο θαη 

κε ειαζηηθνύ λήκαηνο ΒΓ κε ην 

ζεκείν Γ ηεο νξνθήο. Τν λήκα 

ΒΓ ζρεκαηίδεη κε ηελ νξνθή 

γσλία θ, κε εκθ=0,8 θαη 

ζπλθ=0,6.                                                

Από ην άθξν Β ηεο ξάβδνπ κέζσ 

άιινπ αβαξνύο θαη κε 

ειαζηηθνύ λήκαηνο θξέκεηαη θαη 

ηζνξξνπεί αθίλεην ζώκα Σ1 

κάδαο m1=1kg.  

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν 

ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο ΒΓ θαη ηα 

κέηξα ησλ δπλάκεσλ  Fx θαη Fy, νη νπνίεο είλαη αληίζηνηρα ε νξηδόληηα θαη ε 

θαηαθόξπθε ζπληζηώζα ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ε άξζξσζε ζηε ξάβδν.                                                                  

                                                                                                                 Μονάδες 6 
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Κόβνπκε ην λήκα πνπ ζπλδέεη ην ζώκα 1 κε ηε ξάβδν ΑΒ. Σν ζώκα 1 

θαηεβαίλεη θαη κεηά από ειεύζεξε πηώζε θαηά h=0,6m ζπγθξνύεηαη θεληξηθά  

θαη πιαζηηθά κε ην ζώκα 2  κάδαο m2=1kg, ρσξίο ηα ζώκαηα λα 

παξακνξθώλνληαη. Σν ζώκα 2  αξρηθά ηζνξξνπνύζε αθίλεην, ζηεξεσκέλν ζην 

άλσ άθξν ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k=50N/m, ε άιιε ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλε 

ζην νξηδόληην δάπεδν. Σν ζπζζσκάησκα αξρίδεη λα εθηειεί απιή αξκνληθή 

ηαιάλησζε κε ζηαζεξά επαλαθνξάο D = k. 

Γ2. Να βξείηε ηελ πεξίνδν θαη ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο.  

                                                                                                                  Μονάδες 6  

Γ3. Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε x=f(t) ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ 

ζπζζσκαηώκαηνο ζεσξώληαο σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα πάλσ θαη σο αξρή 

κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ (t=0) ηε ζηηγκή ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. .                                      

Γίλνληαη: εκ
π

6
 =εκ

5π

6
= 

1

2
  

                                                                                                                  Μονάδες 3 
 

Γ4. Να βξείηε
 
ηε κέγηζηε δπλακηθή ελέξγεηα ηαιάλησζεο θαη ηε κέγηζηε δπλακηθή 

ελέξγεηα ηνπ ειαηεξίνπ ζηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο.                                                                                                                    

                                                                                                                  Μονάδες 3  
Γ5. Να βξείηε πόζν απέρνπλ κεηαμύ ηνπο νη δύν ζέζεηο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο, ζηηο 

νπνίεο ηζρύεη όηη ε δπλακηθή ελέξγεηα ηαιάλησζεο είλαη ηξηπιάζηα ηεο θηλεηηθήο 

ελέξγεηαο (U=3K)                                                                                                                                                                   

                                                                                                                 Μονάδες 3 

Γ6. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο Ν πνπ αζθεί ην ζώκα Σ2 ζην ζώκα Σ1, 

ζην αλώηαην ζεκείν ηεο ηαιάλησζήο ηνπο.                                                                                                               

                                                                                                                 Μονάδες 4 

 

Γίνεηαι: g = 10 m/s
2
. 

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΡΩΣΗΜΑ Γ7:                                                                                      

Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ ηηκή ηεο δύλακεο Ν, πνπ αζθεί ην ζώκα Σ2 ζην ζώκα 



 

8 
 

Σ1, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε x  από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ 

ζπζζσκαηώκαηνο. 

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΡΩΣΗΜΑ Γ8:                                                                                       

Αλ θάπνηα ζηηγκή πνπ ην ζύζηεκα ησλ ζσκάησλ είλαη ζηελ άλσ αθξαία ζέζε 

αθαηξέζνπκε ην ζώκα Σ1, βξείηε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο πνπ ζα εθηειεί ην ζώκα 

Σ2. 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

                                                Nikola Tesla 

Καλή 

επιτυχία! 


