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ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  

ΣΑΞΗ : Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ  

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ :  Απρίλιος 2021 

ΘΕΜΑ 1 

Να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό καθεμιάς από ηις παρακάηφ 
ερφηήζεις 1  –  4 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή 
απάνηηζη .  

 

A1. Σώκα κάδαο m ηζνξξνπεί δεκέλν ζην θάησ άθξν ηδαληθνύ ειαηεξίνπ 

 ζηαζεξάο k, ην πάλσ άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη αθιόλεην. Εθηξέπνπκε ην ζώκα 
θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ θαη ην αθήλνπκε ειεύζεξν. Καηά ηελ θίλεζή ηνπ 
δέρεηαη δύλακε απόζβεζεο ηεο κνξθήο FANT = -b  π. Τόηε: 
α. Η θίλεζε είλαη ακείσηε 
β. Η επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο όηαλ πεξλά από ηελ αξρηθή ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ 
είλαη ίζε κε κεδέλ 
γ. Τν πιάηνο ηαιάλησζεο απμνκεηώλεηαη πεξηνδηθά 
δ. Τν έξγν ηεο FANT είλαη  αξλεηηθό γηα νπνηαδήπνηε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο 

Μονάδες 5  

 
A2. Δύν ιείεο ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2 θηλνύληαη ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν ρσξίο λα 

ζηξέθνληαη κε ηαρύηεηεο 1π  θαη 2π αληίζηνηρα θαη ζπγθξνύνληαη ειαζηηθά. 

Ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε νη ζθαίξεο Σ1 θαη Σ2 θηλνύληαη κε ηαρύηεηεο 1V  θαη 2V
 

αληίζηνηρα: 
α. ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
θαηλνκέλνπ 
β. ηζρύεη π1 + V1 = π2 + V2 
γ. ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο Σ1 θαηά ηελ θξνύζε είλαη αληίζεηε από ηε 
κεηαβνιή ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο Σ2 
δ. ε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο ζθαίξαο Σ1 ζηε ιήμε ηεο θξνύζεο είλαη 
ίζε κε ηε κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο ζθαίξαο Σ2  
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A3. Σώκα  κάδαο m θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ π θαη ζπγθξνύεηαη 

θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα ίζεο κάδαο.  Αλ ε δηάξθεηα ηεο 
θξνύζεο είλαη Δt ην κέηξν ηεο κέζεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ην 
δεύηεξν ζώκα θαηά ηελ θξνύζε είλαη  

α. 
  

   
       β. 

   

  
       γ. 

  

  
      δ. 

   

  
 

 
 Μονάδες 5  

 
A4. Αξρηθά αθίλεηνο νκνγελήο ηξνρόο αθηίλαο R ζηξέθεηαη κε 

ζηαζεξή γσληαθή επηηάρπλζε γύξσ από ζηαζεξό άμνλα θάζεην ζην 
επίπεδό ηνπ πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ:  

α. ηζρύεη   cm R  

β. ηζρύεη    cm R  

γ. ε γσληαθή κεηαηόπηζε ηνπ ηξνρνύ είλαη αλάινγε κε ην ηεηξάγσλν 
ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο θίλεζήο ηνπ  
δ. ε γσληαθή κεηαηόπηζε ηνπ ηξνρνύ είλαη αλάινγε κε ην ρξνληθό 
δηάζηεκα θίλεζήο ηνπ  

Μονάδες 5  

 
A5. Να γξάςεηε  ζην ηεηξάδηό  ζαο ην γξάκκα Σ (ζσζηό) ε Λ 

(ιάζνο) αληίζηνηρα δίπια ζην γξάκκα ηεο θάζε πξόηαζεο.  
 

α. Λεπηή νκνγελήο ξάβδνο είλαη αθίλεηε ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Αλ 
αζθήζνπκε ζην κέζν ηεο ξάβδνπ νξηδόληηα δύλακε, όρη θάζεηε ζηε ξάβδν, ε 
ζηξνθηθή θαηάζηαζε ηεο ξάβδνπ ζα κεηαβιεζεί. 

β. Σε θίλεζε ε νπνία πξνθύπηεη από δηαθξόηεκα, ν αξηζκόο ησλ ηαιαληώζεσλ 
ζε δεδνκέλν ρξνληθό δηάζηεκα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ αξηζκνύ κεγηζηνπνηήζεσλ 
ηνπ πιάηνπο ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. 

γ. Καηά ηελ πιάγηα ειαζηηθή θξνύζε 2 ζσκάησλ κε ίζεο κάδεο νη κεηαβνιέο ησλ 
ηαρπηήησλ ηνπο είλαη αληίζεηεο. 

δ. Σε κηα εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε, ν δηεγέξηεο πξνζθέξεη ζπλερώο ελέξγεηα 
ζην ηαιαληνύκελν ζύζηεκα. 

 
ε. Καηά ηε ζύλζεζε δύν απιώλ αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ ίδηαο ζπρλόηεηαο, 
 νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ ίδηα δηεύζπλζε θαη γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε 
ηζνξξνπίαο, ην πιάηνο ηεο θίλεζεο πνπ πξνθύπηεη εμαξηάηαη κόλν από ηα πιάηε 
ησλ ζπληζησζώλ ηαιαληώζεσλ. 

  
Μονάδες 5  
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ΘΕΜΑ 2ο: 
B1.  Σώκα  κάδαο m θαη θηλεηηθήο ελέξγεηαο Κ ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη 

πιαζηηθά κε ζώκα κάδαο 5m θαη κεηά ηελ θξνύζε αθηλεηνπνηείηαη. Η ζεξκόηεηα πνπ 

παξάρζεθε θαηά ηελ θξνύζε είλαη  

α. Κ   β.
 

 
Κ  γ. 2Κ 

 

Να βξείηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                 
   Μονάδες 2                                                         

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                             
Μονάδες 6                                                 

 
 

B2. Σώκα εθηειεί θζίλνπζα ηαιάλησζε κε κηθξή απόζβεζε  θαηά ηελ 

νπνία ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο κεηαβάιιεηαη εθζεηηθά κε ην ρξόλν. 
Καηά ηηο πξώηεο 10 ηαιαληώζεηο ε αξρηθή ελέξγεηα ηεο  ηαιάλησζεο 
Ε0 ππνηεηξαπιαζηάδεηαη.  Σηηο επόκελεο 10 ηαιαληώζεηο ε ελέξγεηα 
ηνπ ζπζηήκαηνο ειαηηώλεηαη θαηά  

α.
  

  
   β.

  

 
  γ. 

   

  
  

Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                          

Μονάδες 2  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                   

Μονάδες 7 

 
B3. Ηρεηηθή πεγή εθπέκπεη ήρν ζηαζεξήο ζπρλόηεηαο f . Με κηα 

δεύηεξε ερεηηθή πεγή δεκηνπξγνύκε ηαπηόρξνλα ήρν, ηε ζπρλόηεηα 
ηνπ νπνίνπ κεηαβάιινπκε. Σε απηήλ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγνύληαη 
δηαθξνηήκαηα ίδηαο ζπρλόηεηαο γηα δύν δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηαο f1 
θαη f2 ηεο δεύηεξεο πεγήο. Η ηηκή ηεο f  είλαη :  

 

    
      
 

                   
    
      

                    
     
 

 

Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                          

Μονάδες 2  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                   

Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ Γ 
 

O νκνγελήο ηξνρόο ηνπ ζρήκαηνο έρεη 

αθηίλα R=0,2m, κάδα Μ=1kg  θαη κπνξεί 

λα ζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από 

αθιόλεην άμνλα, νπνίνο δηέξρεηαη από ην 

θέληξν ηνπ Ο. Σην αλώηεξν ζεκείν ηνπ 

ηξνρνύ εθάπηεηαη  νκνγελήο ξάβδνο ΑΓ 

κήθνπο d θαη κάδαο m1=3kg, ε νπνία είλαη 

αξζξσκέλε ζην άθξν ηεο Α θαη ηζνξξνπεί 

νξηδόληηα. Τν ζεκείν επαθήο ηεο ξάβδνπ 

κε ηνλ ηξνρό απέρεη απόζηαζε d/4 από ην 

άθξν ηεο Γ. Ο ηξνρόο θέξεη εγθνπή 

αθηίλαο r = 0,1m, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 

νπνίαο είλαη ηπιηγκέλν αβαξέο θαη κε 

εθηαηό λήκα, ην νπνίν δελ νιηζζαίλεη σο πξνο ηνλ ηξνρό. Σην θάησ άθξν ηνπ λήκαηνο 

είλαη δεκέλν κηθξό ζώκα Σ κάδαο m2=1kg.  

 

Γ1. λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο πνπ δέρεηαη ν ηξνρόο 

από ηε ξάβδν θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ θαηεύζπλζή ηεο .  
Μονάδες 6 

Γ2. λα ππνινγίζεηε ην κέηξν  ηεο δύλακεο ζηήξημεο πνπ δέρεηαη ε 

ξάβδνο από ηνλ ηξνρό ζην ζεκείν επαθήο ηνπο.  
Μονάδες 6 

Γ3. λα εμεγήζεηε πνηνηηθά ηελ θαηεύζπλζε ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ε 

ξάβδνο από ηελ άξζξσζε, ρσξίο ππνινγηζκνύο . 
Μονάδες 5 

Γ4. λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ δέρεηαη ν ηξνρόο από ηνλ 

άμνλά ηνπ .  
Μονάδες 8 

 

Tν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο βαξύηεηαο είλαη g = 10m/s2. √           
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ΚΑΛΗ ΤΥΦΗ 
 
 

Γηα λα γίλεη επθνιόηεξα θαη αθξηβέζηεξα ε δηόξζσζε ησλ γξαπηώλ 
παξαθαιώ γηα ηε ζπλεηζθνξά ζαο κε ηα παξαθάησ βήκαηα:  

1. Γξάθεηε όζν ην δπλαηόλ πην επαλάγλσζηα ρσξίο κνπηδνύξεο .  

2. Αξηζκείηε ηηο ζειίδεο ζην πάλσ κέξνο ηνπο.  

3. Φσηνγξαθίδεηε ηηο ζειίδεο ίζηα θαη θόβεηε ηα πεξηζώξηα πνπ 
πεξηζζεύνπλ.  

4. Ελώλεηε ηηο θσηνγξαθίεο ζε ένα αρχείο  word , ή pdf. 

5. Τηο ζηέιλεηε ζην mailbox κνπ tahydromeio@gmail.com ακέζσο κεηά 
ηελ ιήμε ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο.  

6. Επραξηζηώ εθ ησλ πξνηέξσ.  

 

mailto:tahydromeio@gmail.com

