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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΑΞΗ : Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  OKTΩΒΡΙΟΣ 2019 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5 

ΘΕΜΑ  1Ο : 

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 
της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη ν  
σωστή  απάντηση η στις σωστές  απαντήσεις   
 

Α1.Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η περίοδος του διεγέρτη είναι μικρότερη από 
την ιδιοπερίοδο του ταλαντωτή. Μειώνουμε συνεχώς την περίοδο του διεγέρτη. Το 
πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης:      
α. αυξάνεται συνεχώς.   
β. μειώνεται συνεχώς.   
γ. αρχικά μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται.    
δ. αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται. 

 

Μονάδες 5 
Α2.  Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται γύρω από 
ρευματοφόρο σωληνοειδές 
Α.    είναι ομόκεντροι κύκλοι, σε επίπεδο κάθετο στον άξονά του. 
Β.    ξεκινάνε (πηγάζουν) από το ένα του άκρο και καταλήγουν στο άλλο. 
Γ.    εξέρχονται από το ένα του άκρο και εισέρχονται στο άλλο. 
Δ.    είναι ευθείες κάθετες στον άξονά του. 

   
                                                                                Μονάδες 5 

Α3.  Δύο κυκλικοί αγωγοί έχουν ακτίνες r και 2r, διαρρέονται από ομόρροπα 
ρεύματα I1 = I και Ι2 = 2Ι και βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με κοινό κέντρο Κ. Η ένταση 
του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Κ είναι: 
Α.    4kμπI/r.                   
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Β.    6kμπI/r.                 
 Γ.    8kμπI/r.                   
 Δ.    0.                                                                                          Μονάδες 5 

A4. Το πλάτος της φθίνουσας ταλάντωσης αρμονικού ταλαντωτή μειώνεται εκθετικά 
με το χρόνο, σύμφωνα με την εξίσωση Α=Α0 e-Λt. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 η ολική 
ενέργεια του ταλαντωτή είναι Ε0. Η ενέργεια του ταλαντωτή θα γίνει Ε1 = E0/4 μετά 
από χρόνο t: 

α. 
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Μονάδες 5 

Α5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; 
α. Η συχνότητα μιας ελεύθερης ταλάντωσης (αν δεν υπάρχουν αντιστάσεις) είναι η 

ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης. 
β.  Η ένταση του μαγνητικού πεδίου ρευματοφόρου αγωγού σε κάποιο σημείο Α του 

χώρου εξαρτάται από το υλικό του αγωγού. 
γ. Η περίοδος ενός διακροτήματος αυξάνεται, όσο οι συχνότητες των επιμέρους 

ταλαντώσεων πλησιάζουν μεταξύ τους. 
δ. Το μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό σωληνοειδούς που διαρρέεται από συνεχές 

ηλεκτρικό ρεύμα είναι σταθερής έντασης. 
ε. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης γίνεται τριπλάσια 

από την κινητική ενέργεια δύο χρονικές στιγμές στην διάρκεια μίας περιόδου. 
                                                                                                                                          

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ 2Ο : 
 
Β1. Σωληνοειδές Σ1 έχει n1 αριθμό σπειρών ανά μονάδα μήκους. Όταν το σωληνοειδές 
διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1 έχει στο γεωμετρικό του κέντρο ένταση μαγνητικού 
πεδίου μέτρου Β1. 
Δεύτερο σωληνοειδές Σ2 με αριθμό σπειρών ανά μονάδα μήκους n2 = 2n1, όταν 
διαρρέεται από ρεύμα Ι2 = Ι1/2, θα έχει στο γεωμετρικό κέντρο του ένταση μαγνητικού 
πεδίου μέτρου 
Α.    Β1/2.                       
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 Β.    Β1.                             
 Γ.    2Β1. 
 
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 4 
B2.Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δυο α.α.τ. με απομακρύνσεις που δίνονται από τις 

σχέσεις x1=Aημω1t και x2=Aημω2t των οποίων οι κυκλικές συχνότητες διαφέρουν 
πολύ λίγο μεταξύ τους. Κατά την διάρκεια δύο διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους 
της συνισταμένης ταλάντωσης ,το σώμα περνά από την θέση ισορροπίας του: 

α. 1 2

1 24( )

 

 
 φορές 

β.  1 2

1 22

 

 
 φορές        

γ. 1 2

1 2

 

 
 φορές 

 
 
  Να επιλέξετε την η τις σωστές απαντήσεις.                                                          

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας                                                   

Μονάδες 4 
 
Β3. Τετραγωνικό συρμάτινο πλαίσιο πλευράς  d κινείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές 

Ο.Μ.Π. έντασης Β με ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση επιτάχυνσης μέτρου α. 
1. Η επαγωγική τάση στα άκρα του πλαισίου σε συνάρτηση με το χρόνο είναι Βdαt. 
2. Το κύκλωμα είναι κλειστό και το επαγωγικό ρεύμα υπακούει στον κανόνα Lenz. 
3. H θερμοκρασία του σύρματος δεν παρουσιάζει αύξηση 

 Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          
Μονάδες 2 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   
Μονάδες 4 

 

Β4. Ταλαντωτής εκτελεί ταυτόχρονα 2 α.α.τ με ίδια θέση ισορροπίας, ίδια διεύθυνση 
κίνησης και ίσες συχνότητες. Tα πλάτη των δύο ταλαντώσεων συνδέονται μεταξύ 
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με την σχέση Α2=Α1/2 Αν Ε1 και Ε2 είναι αντίστοιχα οι ενέργειες ταλάντωσης των 
δύο ταλαντώσεων και αν Ε=Ε1-Ε2 η ενέργεια της συνισταμένης ταλάντωσης ,τότε 
το πλάτος της συνιστάμενης ταλάντωσης είναι:  

      α. Α1 

        β. Α2             

        γ.Α1
3 /2  

        δ.Α2
3   

 

          Να επιλέξετε την σωστή η τις σωστές απαντήσεις.                                                          
Μονάδες 2 

       Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ 3Ο : 
Δύο παράλληλοι αγωγοί ΑΑ΄ και ΓΓ΄, αμελητέας ωμικής αντίστασης, βρίσκονται 

στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και απέχουν μεταξύ τους απόσταση =0,5 m. Τα άκρα Α 
και Γ των δύο αγωγών συνδέονται με ένα αμπερόμετρο εσωτερικής αντίστασης r=2 
Ω. Επάνω στο επίπεδο των δύο αγωγών και κάθετα  στη διεύθυνσή τους είναι 

τοποθετημένος άλλος ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ μήκους =0,5  m, ο οποίος μπορεί 
να ολισθαίνει χωρίς τριβές παραμένοντας συνεχώς κάθετος στους ΑΑ΄ και ΓΓ΄.  
Η ωμική αντίσταση του αγωγού ΚΛ είναι R=8 Ω και η μάζα του m=5kg. Η διάταξη 

βρίσκεται μέσα σε ομογενές κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2 Τ. Με την 

επίδραση μιας σταθερής εξωτερικής δύναμης 

F=10 Ν, η οποία είναι παράλληλη 

προς τους αγωγούς ΑΑ΄ και ΓΓ΄, ο αγωγός ΚΛ αποκτά σταθερή (οριακή) ταχύτητα 
μέτρου υ=5 m/s.  

1. Να υπολογιστεί η επαγωγική τάση στα άκρα του ΚΛ κατά την κίνησή του.  
Μονάδες 4 

2. Ποιο είναι το είδος κίνησης του αγωγού ΚΛ; 
Μονάδες 5 

3. Ποιες ενεργειακές μεταβολές συμβαίνουν κατά την κίνηση του αγωγού ΚΛ στο 
κύκλωμα; 

Μονάδες 5 
4. Να υπολογιστούν όταν η ταχύτητα του ΚΛ είναι υ’=υ/4 

i. ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του αγωγού ΚΛ και 
ii. ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής του ενέργειας. 

Μονάδες 6 
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5. Να υπολογιστεί το ποσοστό της ισχύος της δύναμης 

F, που εμφανίζεται ως θερμική 

ισχύς πάνω στον αγωγό ΚΛ, όταν η ταχύτητά του είναι σταθερή. 

Μονάδες 5 
                  
ΘΕΜΑ 4Ο : 
Στο διπλανό σχήμα τα σώματα Σ1 και Σ2 έχουν αντίστοιχα μάζες 
m1=1 Kg ,m2=4 Kg  και τα ελατήρια σταθερές K1=100 N/m  και 
K2=400 N/m.Το νήμα που τα συνδέει είναι αβαρές ,μη εκτατό και 
έχει μήκος  d=0,3 m. 
To σύστημα ισορροπεί σε τέτοια θέση που το ελατήριο 2 στο 
οποίο ισορροπεί το Σ2  έχει το φυσικό του μήκος. 
Την χρονική στιγμή t=0 κόβουμε το νήμα και τα σώματα εκτελούν 
ανεξάρτητες μεταξύ τους α.α. ταλαντώσεις. 
α. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης  σε συνάρτηση 
με τον χρόνο για την ταλάντωση του κάθε σώματος και να τις  
παραστήσετε γραφικά θεωρώντας την προς τα πάνω φορά 
θετική .                                                                                                       Μονάδες 5 
β. Να υπολογίσετε την  απόσταση μεταξύ των σωμάτων την στιγμή που το Σ1 σταματά 
στιγμιαία για πρώτη φορά καθώς και την χρονική στιγμή κατά την οποία απέχουν 
απόσταση d  μετά το κόψιμο του νήματος.                                             Μονάδες 5 
γ. Να υπολογίσετε τον λόγο του μέτρου της δύναμης του ελατηρίου F  προς το μέτρο 

της δύναμης επαναφοράς Fεπ στην ανώτερη θέση της ταλάντωσης για το Σ1. 
Μονάδες 5 

δ. Αν θέλουμε να τετραπλασιάσουμε το πλάτος ταλάντωσης του σώματος Σ2 πόση 
ενέργεια πρέπει να του προσφέρουμε.                                                        Μονάδες 5 
ε. Αν η ταλάντωση του Σ1 μια χρονική στιγμή που θεωρούμε σαν t0=0 που βρίσκεται 
στην θέση μέγιστης θετικής απομάκρυνσης  γίνεται ξαφνικά φθίνουσα και μετά από 
10 ταλαντώσεις το πλάτος υποδιπλασιάζεται να υπολογίσετε πόση ενέργεια θα έχει 
χάσει όταν θα έχει εκτελέσει 40 ταλαντώσεις από την t0. 

Μονάδες 5 
 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


