
 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

ΣΑΞΗ : Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ : Μάης 2021 
 

Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ 

επυηήζειρ 1 – 4 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

Α1. Τν έξγν ηεο δύλακεο επαλαθνξάο, ζώκαηνο πνπ εθηειεί απιή 
αξκνληθή ηαιάλησζε, είλαη αξλεηηθό γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 
α) ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο είλαη αξλεηηθή  
β) ε αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο είλαη ζεηηθή 
γ) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο απμάλεηαη 
δ) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο κεηώλεηαη 

 Μονάδες 5 

 
Α2. Σώκα εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν Α.Α.Τ. ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο, πνπ 
εμειίζζνληαη γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο ζηελ ίδηα δηεύζπλζε κε 
εμηζώζεηο: x1=Αεκ(σt) (S.I.) θαη x2=4Αεκ(σt+π) (S.I.).Η επηηάρπλζε α ηεο 
ζύλζεηεο ηαιάλησζεο έρεη εμίζσζε   
α) α=-5Ασ2εκ(σt).  

β) α=5Ασ2εκ(σt).  

γ) α=-3Ασ2εκ(σt).  

δ) α=3Ασ2εκ(σt). 
                                                                                 Μονάδες 5 

 

Α3.Δπζύγξακκνο αγσγόο δηαξξέεηαη από 
ξεύκα έληαζεο Ι κε ηελ θνξά ηνπ ζρήκαηνο πνπ 
θαη δεκηνπξγεί γύξσ ηνπ καγλεηηθό πεδίν. Σην 
ζεκείν Α πνπ απέρεη απόζηαζε d από ηνλ 
αγσγό, ηνπνζεηείηαη κηα καγλεηηθή βειόλα. Σε 
πνην από ηα παξαθάησ ζρήκαηα (κάτοψης) 
θαίλεηαη ν ζσζηόο πξνζαλαηνιηζκόο ηεο 
βειόλαο ζην ζεκείν Α;  
 

 

 

 
 
 



α. Σην ζρήκα (α).  
β. Σην ζρήκα (β).  
γ. Σην ζρήκα (γ).  
δ. Σην ζρήκα (δ). 
                                                                                                      Μονάδες 5 
 
A4. Έλα θαξνύιη αθηίλαο R θπιίεηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη κε ζηαζεξή 

ηαρύηεηα πcm πάλσ ζε αθιόλεην νξηδόληην επίπεδν. Έλα ζεκείν Λ 

βξίζθεηαη πάλσ ζε νξηδόληηα δηάκεηξν r ηνπ θαξνπιηνύ θαη απέρεη r=R/2 

από ην θέληξν κάδαο. Η ζπλνιηθή ηαρύηεηα ηνπ Λ ζα είλαη :  

α. 2 πcm  

β. 0,5 3  πcm  

γ. 1,5 πcm  

δ. πcm 0,5 5  

                                                                     Μονάδες 5  
 
Α5. Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηο γπάµµα κάθε ππόηαζηρ και δίπλα ζε 
κάθε γπάµµα ηη λέξη Σωστό για ηη ζυζηή ππόηαζη και ηη λέξη Λάθος για ηη 
λανθαζμένη.  
 
α) όηαλ έλα κεραληθό ζύζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζπληνληζκνύ, 
ηαιαληώλεηαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή ζπρλόηεηα . 

β) Καηά ηε ζύλζεζε δύν απιώλ αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ ίδηαο ζέζεο 
ηζνξξνπίαο, ίδηνπ πιάηνπο, ίδηαο δηεύζπλζεο , θαη κε παξαπιήζηεο 
ζπρλόηεηεο f1 , f2 , ζην ρξνληθό δηάζηεκα δύν δηαδνρηθώλ κεγηζηνπνηήζεσλ 
ηνπ πιάηνπο ηεο ζύλζεηεο ηαιάλησζεο, ν αξηζκόο ησλ ηαιαληώζεσλ πνπ 

γίλνληαη  είλαη   
     

 |     |
 . 

γ) Όηαλ έλα πγξό βξίζθεηαη εθηόο πεδίνπ βαξύηεηαο, έρεη ηελ ίδηα πίεζε ζε 
όιε ηελ έθηαζή ηνπ. 

δ) Σηε κεηαθνξηθή θίλεζε ζηεξενύ ζώκαηνο, πξέπεη θάζε ζεκείν ηνπ 
ζηεξενύ λα θάλεη επζύγξακκε θίλεζε. 

ε) Σε νξηδόληην ζσιήλα κεηαβιεηήο δηαηνκήο πνπ ξέεη ηδαληθό πγξό, όηαλ 
απμάλεηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα αλά κνλάδα όγθνπ,  κεηώλεηαη ε πίεζε. 

Μονάδες 5  

  



Β1. Μηα άδεηα δεμακελή κε κεγάιν εκβαδό νξηδόληηαο 
επηθάλεηαο έρεη ύςνο Η = 4m θαη θέξεη ζηε βάζε ηεο 

αλνηθηή νπή αθηίλαο 



20,5 10

r
π

 m. Η δεμακελή αξρίδεη 

λα ηξνθνδνηείηαη κε λεξό από βξύζε, ε νπνία έρεη 

παξνρή 2 
410 m3/s.  

Αλ δίλεηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο βαξύηεηαο g = 
10m/s2. Τόηε: 
α. ε δεμακελή δελ ζα γεκίζεη 
β. ε δεμακελή ζα γεκίζεη νξηαθά 
γ. ε δεμακελή ζα μερεηιίζεη 
 
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                   

Μονάδες 1                 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                              Μονάδες 5 

Β2. Σώκα κάδαο Μ ηζνξξνπεί ζηε 
βάζε ιείνπ εκηθπθιηθνύ νδεγνύ 
αθηίλαο R. Βιήκα κάδαο m 
θηλνύκελν κε ηαρύηεηα κέηξνπ 

π=5 5gR  ππό γσλία θ 

(ζπλθ=0,8) σο πξνο ηνλ νξίδνληα 
ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε ην 
ζώκα. Λόγσ ηεο θξνύζεο ην 
ζπζζσκάησκα δελ αλαπεδά. 
Μεηά ηελ θξνύζε ην ζπζζσκάησκα θηλείηαη θαη ηειηθά μόλις πνπ εθηειεί 
αλαθύθισζε ζηνλ εκηθπθιηθό νδεγό.  
Ο ιόγνο Μ/m ησλ καδώλ είλαη ίζνο κε:  
 
α. 7  
β. 4  
γ. 3  
δ. 1 
 
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                   

Μονάδες 2                 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                              Μονάδες 5 
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B3. Δπζύγξακκνο ξεπκαηνθόξνο αγσγόο κεγάινπ 
κήθνπο βξίζθεηαη ειεύζεξνο ζε ιείν νξηδόληην 
επίπεδν θαη δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Ι. Σην 
ίδην επίπεδν κε απηόλ βξίζθεηαη αθίλεην νξζνγώλην 
κεηαιιηθό πιαίζην, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 
Αξρίδνπκε λα κεηώλνπκε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο 
πνπ δηαξξέεη ηνλ επζύγξακκν αγσγό. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο κείσζεο ηνπ ξεύκαηνο:  
 
α. ην πιαίζην ζα θηλεζεί παξάιιεια κε ηνλ 
επζύγξακκν αγσγό 
β. ην πιαίζην ζα πιεζηάζεη ηνλ επζύγξακκν αγσγό 
γ. ην πιαίζην ζα απνκαθξπλζεί από ηνλ επζύγξακκν αγσγό 
 

Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                   
Μονάδες 1                 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                              Μονάδες 5 

 

B4. Σηνλ ππζκέλα αλνηθηνύ ζην πάλσ κέξνο δνρείνπ πνπ πεξηέρεη ηδαληθό 

ξεπζηό ππθλόηεηαο ξ κέρξη ύςνο Η, αλνίγνπκε δπν ηξύπεο Τ1 θαη Τ2 ίδηνπ 

μικρού εμβαδού Α, ζε ζρέζε κε ην εκβαδόλ ηεο 

ειεύζεξεο επηθάλεηαο, αιιά ζηελ Τ1 έρνπκε 

πξνζαξκόζεη ζην θάησ κέξνο ηεο θαηαθόξπθν 

ζσιελάθη ίδηαο δηαηνκήο κε ηελ Τ1 θαη κήθνπο h. 

Αξρηθά νη έμνδνη  ηεο Τ2 θαη ζην ζσιελάθη είλαη 

θιεηζηέο. Κάησ από ηηο θιεηζηέο εμόδνπο έρνπκε 

ηνπνζεηήζεη δύν όκνηα  δνρεία δ1 θαη δ2 

αληίζηνηρα θαη θάπνηα ζηηγκή αλνίγνπκε ηηο 

εμόδνπο ηαπηόρξνλα.    

Η ζρέζε ησλ απαηηνύκελσλ ρξόλσλ γηα λα γεκίζνπλ ηα δύν δνρεία είλαη: 

 

α)  t1=t2        β)  t1>t2          γ) t1<t2 

 

Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                   
Μονάδες 1                 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                              Μονάδες 5 
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Σην ζρήκα ε δηάηαμε πνπ πεξηιακβάλεη ξάβδν ΓΓ 

κάδαο Μ=8 Kg θαη κήθνπο , πνπ αθνπκπάεη ζην 

δάπεδν ζρεκαηίδνληαο γσλία θ κε εκθ=0,8 θαη 

ζπλθ=0,6, ελώ ην άθξν ηεο Γ ζπλδέεηαη κε αβαξέο κε 

ειαζηηθό λήκα κέζσ ηεο ηξνραιίαο ακειεηέαο κάδαο, 

κε ζώκα Σ κάδαο m=1 Kg πνπ είλαη δεκέλν κε 

θαηαθόξπθν ηδαληθό ειαηήξην ζηαζεξάο K=100 N/m, 

κε ην θάησ άθξν είλαη ζηεξεσκέλν ζην δάπεδν. Τν 

όιν ζύζηεκα ηζνξξνπεί.   

Υπνινγίζηε: 
Γ1. ηελ ζηαηηθή ηξηβή Ts πνπ δέρεηαη ε ξάβδνο από ην δάπεδν 

Μονάδες 5  
Γ2. ηνλ ειάρηζην ζπληειεζηή ηξηβήο κ ηνπ δαπέδνπ κε ηε ξάβδν. 

Μονάδες 4  
Γ3. ηελ παξακόξθσζε ηνπ ειαηεξίνπ. 

Μονάδες 4  
 Κόβνπκε ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηε ξάβδν κε ην ζώκα Σ, νπόηε απηό 
αξρίδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 λα θάλεη απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. 
  

Γ4. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε απνκάθξπλζεο x(t) ηνπ Σ, ζεσξώληαο σο 
ζεηηθή θνξά πξνο ηα πάλσ.     

Μονάδες 6  

Γ5. Υπνινγίζηε ην ιόγν ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ειαηεξίνπ πξνο ηελ 

θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο Σ, ηε ζηηγκή t=T/6  όπνπ   ε πεξίνδνο ηεο 
ηαιάλησζεο.  

Μονάδες 6  

Γίλεηαη g=10 m/s2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

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. Δλώλεηε ηηο θσηνγξαθίεο ζε έλα αξρείν word, ή pdf. 
5. Τηο ζηέιλεηε ζην mailbox κνπ tahydromeio@gmail.com 

Δπραξηζηώ εθ ησλ πξνηέξσ.   

mailto:tahydromeio@gmail.com


 


