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ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

ΣΑΞΗ : Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ  

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ :  Οκτώβριος  20 

ΘΕΜΑ  1Ο : 

Στισ παρακάτω ερωτήςεισ 1 ζωσ 4 να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό 
τησ ερϊτηςησ και δίπλα ςε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ν  
σωστή  απάντηςη η ςτισ σωστές  απαντήςεισ   
 

Α1.Σε μια εξαναγκαςμζνθ ταλάντωςθ θ περίοδοσ του διεγζρτθ είναι 
μικρότερθ από τθν ιδιοπερίοδο του ταλαντωτι. Μειϊνουμε ςυνεχϊσ τθν 
περίοδο του διεγζρτθ. Το πλάτοσ τθσ εξαναγκαςμζνθσ ταλάντωςθσ:      
α. αυξάνεται ςυνεχϊσ.   
β. μειϊνεται ςυνεχϊσ.   
γ. αρχικά μειϊνεται και ςτθ ςυνζχεια αυξάνεται.    
δ. αρχικά αυξάνεται και ςτθ ςυνζχεια μειϊνεται. 

Μονάδες 5 

Α2.  Οι δυναμικζσ γραμμζσ του μαγνθτικοφ πεδίου που δθμιουργείται γφρω 
από ρευματοφόρο ςωλθνοειδζσ 
Α.    είναι ομόκεντροι κφκλοι, ςε επίπεδο κάκετο ςτον άξονά του. 
Β.    ξεκινάνε (πθγάηουν) από το ζνα του άκρο και καταλιγουν ςτο άλλο. 
Γ.    εξζρχονται από το ζνα του άκρο και ειςζρχονται ςτο άλλο. 
Δ.    είναι ευκείεσ κάκετεσ ςτον άξονά του. 

                                                                                  Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 2ης ΕΛΙΔΑ 
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Α3.  Δφο κυκλικοί αγωγοί ζχουν ακτίνεσ r και 2r, διαρρζονται από ομόρροπα 
ρεφματα I1 = I και Ι2 = 2Ι και βρίςκονται ςτο ίδιο επίπεδο με κοινό κζντρο Κ. 
Η ζνταςθ του μαγνθτικοφ πεδίου ςτο ςθμείο Κ είναι: 
Α.    4kμπI/r.                  Β.    6kμπI/r.                 Γ.    8kμπI/r.                   Δ.    0. 

 
                                                                                                                             Μονάδες 5 

A4. Το πλάτοσ τθσ φκίνουςασ ταλάντωςθσ αρμονικοφ ταλαντωτι 

μειϊνεται εκκετικά με το χρόνο, ςφμφωνα με τθν εξίςωςθ Α=Α0 e-

Λt. Τθ χρονικι ςτιγμι t0 = 0 θ ολικι ενζργεια του ταλαντωτι είναι 

Ε0. Η ενζργεια του ταλαντωτι κα γίνει Ε1 = E0/4 μετά από χρόνο t: 

α. 

ln4

4Λ              β. 

ln2

4           γ. 

ln2

Λ           δ. 

ln2

2Λ  

Μονάδες 5 

Α5. Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ και ποιεσ 
λανκαςμζνεσ; 
α. Η ςυχνότθτα μιασ ελεφκερθσ ταλάντωςθσ (αν δεν υπάρχουν αντιςτάςεισ) 
είναι θ ιδιοςυχνότθτα τθσ ταλάντωςθσ. 
β.  Η ζνταςθ του μαγνθτικοφ πεδίου ρευματοφόρου αγωγοφ ςε κάποιο 
ςθμείο Α του χϊρου εξαρτάται από το υλικό του αγωγοφ. 
γ. Η περίοδοσ ενόσ διακροτιματοσ αυξάνεται, όςο οι ςυχνότθτεσ των 
επιμζρουσ ταλαντϊςεων πλθςιάηουν μεταξφ τουσ. 
δ. Σε ζναν ευκφγραμμο ρευματοφόρο αγωγό, εντόσ μαγνθτικοφ πεδίου, θ 
δφναμθ Laplace διζρχεται πάντα από το κζντρο του. 
 ε. Σωλθνοειδζσ-ελατιριο διαρρζεται από ρεφμα Ι. Αν το επιμθκφνουμε και 
ζχουμε το ίδιο ρεφμα Ι, τότε αυξάνεται θ ζνταςθ του μαγνθτικοφ πεδίου ςτα 
άκρα του. 

                                                                                                                                          

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ  2Ο : 

Β1.  Σωλθνοειδζσ Σ 1  ζχει n1 αρικμό ςπειρϊν ανά μονάδα μικουσ. 
Όταν το ςωλθνοειδζσ διαρρζεται από ρεφμα ζνταςθσ Ι1  ζχει ςτο 
γεωμετρικό του κζντρο ζνταςθ μαγνθτικοφ πεδίου μζτρου Β1.  
Δεφτερο  ςωλθνοειδζσ Σ2  με αρικμό ςπειρϊν ανά μονάδα μικουσ 
n2  = 2n1, όταν διαρρζεται από ρεφμα Ι2  = Ι1/2, κα ζχει ςτο 
γεωμετρικό κζντρο του ζνταςθ μαγνθτικοφ πεδίου μζτρου  
Α.    Β1/2.                        Β.     Β1.                              Γ.     2Β1. 

 
Να επιλζξετε τθν ςωςτι  απάντθςθ .                                                           

Μονάδες 2  
Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                   

Μονάδες 4 
 

B2.Σϊμα εκτελεί ταυτόχρονα δυο α.α.τ. με απομακρφνςεισ που 
δίνονται από τισ ςχζςεισ x1=Aθμω1t και x2=Aθμω2t των οποίων  
οι κυκλικζσ ςυχνότθτεσ διαφζρουν πολφ λίγο  μεταξφ τουσ. Κατά 
τθν διάρκεια δφο διαδοχικϊν μθδενιςμϊν του πλάτουσ τθσ 
ςυνιςταμζνθσ ταλάντωςθσ ,το ςϊμα περνά από τθν κζςθ 
ιςορροπίασ του:  

α. 1 2

1 24( )

 

  
 φορζσ      β.   

1 2

1 22

 

 
 φορζσ        γ. 1 2

1 2

  

 
 φορζσ  

  Να επιλζξετε τθν θ τισ ςωςτζσ απαντιςεισ.                                                           
Μονάδες 2 

Να δικαιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ                                                   
Μονάδες 5 

 

Β3. Δφο παράλλθλοι αγωγοί μεγάλου μικουσ 
διαρρζονται από αντίρροπα ρεφματα ίςθσ ζνταςθσ Ι 
και βρίςκονται μζςα ςε ομογενζσ μαγνθτικό πεδίο 
ζνταςθσ Β, με το επίπεδο που ορίηουν κάκετο ςτισ 
γραμμζσ του μαγνθτικοφ πεδίου (βλζπε διπλανό 
ςχιμα). Ο αγωγόσ 1 είναι ακλόνθτα ςτερεωμζνοσ και ο 
αγωγόσ 2 ελεφκεροσ να κινθκεί. Για να ιςορροπεί ο 



ΑΡΧΗ 4ης ΕΛΙΔΑ 
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αγωγόσ 2 κα πρζπει θ μεταξφ τουσ απόςταςθ r να είναι 
 

Α)   

  
  

 
 

Β)   

   
 

 
 

Γ)   

   
 

 
 

 
Να επιλζξετε τθν ςωςτι απάντθςθ.                                                          

Μονάδες 2 
 Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                   

Μονάδες 4 
 

 
Β3.  Κυκλικόσ αγωγόσ , διαρρζεται 
από θλεκτρικό ρεφμα και βρίςκεται 
ακλόνθτοσ μζςα ςε ομογενζσ 
μαγνθτικό πεδίο ζνταςθσ μζτρου Β , 
με το επίπεδό του,  παράλλθλο ςτισ 

δυναμικζσ γραμμζσ. Στθ κζςθ αυτι,  θ ςυνολικι 
ζνταςθ του μαγνθτικοφ πεδίου ςτο κζντρο του κυκλικοφ αγωγοφ 

ζχει μζτρο Βο λ  =  Β 2 .  Αν καταργθκεί το ομογενζσ μαγνθτικό 
πεδίο , ι ζνταςθ του μαγνθτικοφ πεδίου ςτο κζντρο του 
κυκλικοφ ρευματοφόρου αγωγοφ κα ζχει μζτρο:  

α. Β/2,          β. Β ,        γ.  Β/4  

           

    Να επιλζξετε τθν ςωςτι απάντθςθ 
Μονάδες 2 

       Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                   
Μονάδες 4 

 

ΘΕΜΑ  3Ο : 

Το κφκλωμα του ςχιματοσ αποτελείται από 
πθγι με θλεκτρεγερτικι δφναμθ E=20V και 
εςωτερικι αντίςταςθ r=2Ω, αντιςτάτθ 
αντίςταςθσ R=4Ω και ςωλθνοειδζσ που ζχει 

 

   

 I 

R  

E, r  

R   



ΑΡΧΗ 5ης ΕΛΙΔΑ 

 

 

ΣΕΛΟ 5ης ΑΠΟ 6 ΕΛΙΔΕ 

 

μικοσ L=0,2 m και N=1000 ςπείρεσ.  Η ζνταςθ του μαγνθτικοφ πεδίου ςτο 

κζντρο του ςωλθνοειδοφσ είναι B=4π10-3 Τ. 
Να υπολογιςτοφν: 
Γ1. Η ζνταςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ που διαρρζει το κφκλωμα. 

Μονάδες 6 

Γ2. Η αντίςταςθ του ςωλθνοειδοφσ RΣ. 
Μονάδες 5 

Γ3. Κόβουμε το ςωλθνοειδζσ ςτθ μζςθ και τοποκετοφμε το ζνα κομμάτι 
ςτθ κζςθ του αρχικοφ.  Να βρεκεί θ ζνταςθ του μαγνθτικοφ πεδίου ςτο 
κζντρο του ςωλθνοειδοφσ, του νζου κυκλϊματοσ. 

Μονάδες 7 

Γ4. Στο άκρο του αρχικοφ ςωλθνοειδοφσ και κάκετα ςτον άξονά του 
τοποκετείται αγωγόσ μεγάλου μικουσ που διαρρζεται από ρεφμα  2000 Α 
και φορά προσ τα πάνω. Να υπολογιςτεί τότε θ ζνταςθ του μαγνθτικοφ 
πεδίου ςτο κζντρο του ςωλθνοειδοφσ. 

Μονάδες 7 

Δίνεται: kμ = 10-7 Ν/Α2 
                  

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Σϊμα μάηασ m = 10 g εκτελεί μια περιοδικι κίνθςθ με εξίςωςθ: 

x = 0,2ςυν(πt)θμ(500πt) (SI) 

Η κίνθςθ αυτι προκφπτει από τθ ςφνκεςθ δφο απλϊν αρμονικϊν 

ταλαντϊςεων ίδιου πλάτουσ που εξελίςςονται ςτθν ίδια διεφκυνςθ και 

γφρω από τθν ίδια κζςθ ιςορροπίασ. Στθν κίνθςθ αυτι και των οποίων οι 

ςυχνότθτεσ διαφζρουν κατά 1 Hz, με f1 > f2. 

Δ1. Να υπολογίςετε τισ ςυχνότθτεσ των ςυνιςτωςϊν ταλαντϊςεων. 

Μονάδες 5 

Δ2. Να γράψετε τισ χρονικζσ εξιςϊςεισ των ςυνιςτωςϊν ταλαντϊςεων 

και να υπολογίςετε τθ μζγιςτθ ενζργεια του ςϊματοσ κατά τθ διάρκεια 

τθσ κίνθςθσ του. 

Μονάδες 7 



ΑΡΧΗ 6ης ΕΛΙΔΑ 

 

 

ΣΕΛΟ 6ης ΑΠΟ 6 ΕΛΙΔΕ 

 

Δ3. Να βρείτε τισ χρονικζσ ςτιγμζσ ςτισ οποίεσ το πλάτοσ τθσ ςφνκετθσ 

ταλάντωςθσ μθδενίηεται για πρϊτθ και για δεφτερθ φορά. 

Μονάδες 6 

Δ4. Πόςεσ φορζσ μθδενίηεται θ ταχφτθτα του ςϊματοσ και πόςεσ φορζσ 

το πλάτοσ τθσ ταλάντωςισ του ςε χρονικό διάςτθμα 20s; 

Μονάδες 7 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 

 

 

 

 


