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ΤΑΞΗ : Γ   ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7  

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. Ένας λαμπτήρας που διαρρέεται από εναλλασσόμενο ηλεκτρικό 
ρεύμα , από t=0 μέχρι t = 1s σβήνει 100 φορές. Η συχνότητα του 
εναλλασσόμενου ρεύματος είναι  

a.  100 Hz ,  

b.  200Hz ,  

c.  50Hz 

d.  25Hz 

  

Μονάδες 5 
                                                                                                    

A2. Μία σφαίρα κυλίεται χωρίς ολίσθηση κινούμενη κατά μήκος 

κεκλιμένου επιπέδου (αρχικά ανέρχεται και στη συνέχεια κατέρχεται).  

α. Ο ρυθμός μεταβολής της γωνιακής  της ταχύτητας ως προς άξονα που 
διέρχεται από το κέντρο μάζας της μεταβάλλεται.  
β. Η φορά του διανύσματος της στατικής τριβής μεταβάλλεται.  
γ. Η φορά του διανύσματος της γωνιακής επιτάχυνσης παραμένει 
σταθερή.  
δ. Η φορά του διανύσματος της γωνιακής ταχύτητας παραμένει σταθερή.  

                                                                                Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Α3. Δύο τροχοί ίδιας ακτίνας δέχτηκαν την επίδραση ίδιας δύναμης F 
η οποία ασκήθηκε εφαπτομενικά και η γωνιακή τους ταχύτητα 
μεταβλήθηκε όπως στο σχήμα. 
α. Ο τροχός B απέκτησε μεγαλύτερη γωνιακή επιτάχυνση από τον 

τροχό A. 
β.Ο τροχός Α έχει μικρότερη  ροπή  αδράνειας 
από τον τροχό Β. 
γ. Ο τροχός Α έχει μεγαλύτερη μάζα από τον 
τροχό Β. 
δ. Σε χρόνο t1 ο τροχός Α έχει κάνει 
περισσότερες περιστροφές από τον τροχό Β. 

  Μονάδες 5 

 
Α4. Το συνολικό φορτίο που μετακινείται σε κλειστό κύκλωμα, λόγω 
του φαινομένου της επαγωγής για ορισμένη μεταβολή ΔΦ της 
μαγνητικής ροής, εξαρτάται από  

a. Τη χρονική διάρκεια του φαινομένου 

b. Το ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται η μαγνητική ροή 

c. Την ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα 

d. Την ωμική αντίσταση που παρουσιάζει το κύκλωμα. 

                                  Μονάδες 5 

 
 
A5. α. Η    ροπή    ζεύγους    δυνάμεων    είναι    ίδια    ως    προς οποιοδήποτε 
σημείο του επιπέδου που ορίζουν. 
β. Τα διανύσματα της γωνιακής ταχύτητας και της γωνιακής επιτάχυνσης έχουν 
πάντα την ίδια κατεύθυνση.  
γ.   Το αίτιο παραγωγής θερμότητας σε ένα αντιστάτη όταν διαρρέεται από 
ρεύμα είναι ίδιο, είτε πρόκειται για συνεχές είτε για εναλλασσόμενο ρεύμα 
δ. Ένα Tesla (1T) είναι η ένταση του ομογενούς μαγνητικού πεδίου, το οποίο 
ασκεί δύναμη 1Ν σε ευθύγραμμο αγωγό που έχει μήκος 1m, όταν διαρρέεται 
από ρεύμα έντασης 1Α και βρίσκεται μέσα 
στο μαγνητικό πεδίο, τοποθετημένος παράλληλα στις δυναμικές γραμμές του 
πεδίου 
ε. Όταν ένα σώμα εκτελεί ομαλή στροφική κίνηση τότε οι συνισταμένη των 
ροπών που ασκούνται σε αυτό είναι σταθερή 

 
 

Μονάδες 5 
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ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

Β1. Tο σύστημα του σχήματος 
αποτελείται από μια αβαρή ράβδο ΑΒ 
μήκους d=30 cm και δύο πολύ μικρά 
σφαιρίδια με μάζες m1 και m2=2m1.Το 
σύστημα περιστρέφεται γύρω από 
σταθερό άξονα που έχει προσαρμοστεί 
στο μέσο Μ της ράβδου ΑΒ, όπως στο 
σχήμα.  
Η ροπή αδράνειας του συστήματος ως προς τον άξονα περιστροφής 
του σχήματος είναι  Ι0  . Αν ο άξονας περιστροφής μετακινηθεί 
παράλληλα στον εαυτό του στο μέσο της απόστασης MB, η ροπή 
αδράνειας του συστήματος  
α) θα αυξηθεί. 
β) θα μειωθεί. 
γ) δε θα μεταβληθεί. 

        
Να επιλέξετε την απάντηση .          

Μονάδες 2 
        Να δικαιολογήσετε . 

Μονάδες 4 

 
B2.Μία μαθήτρια κάθεται σε κάθισμα (μαθήτρια-κάθισμα = σώμα Α), 
το οποίο μπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα χωρίς 
τριβές και κρατάει με τα χέρια της, τον άξονα ενός τροχού (σώμα 
Β). Ο άξονας του τροχού, είναι παράλληλος  με τον άξονα του 
συστήματος μαθήτρια-κάθισμα, σε μικρή απόσταση από αυτόν. Ο 
τροχός αρχικά περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ωΒ = 42 r/s, με φορά 
αντίρροπη με αυτήν των δεικτών του ρολογιού ενώ η μαθήτρια και 
το κάθισμα είναι ακίνητα. Το σύστημα μαθήτρια -κάθισμα (σώμα Α ) και 
ο τροχός ( σώμα Β) έχουν ροπές αδράνειας ως προς τον άξονά τους IΑ και IΒ 

αντίστοιχα, των οποίων τα μέτρα έχουν σχέση ΙΑ=20ΙΒ. Κάποια στιγμή η μαθήτρια 
πιάνει τον τροχό με ένα χέρι και κατορθώνει να τον ακινητοποιήσει. Μετά απ' 
αυτό, το σύστημα μαθήτρια–κάθισμα:  
α. θα παραμείνει ακίνητο.  
β. θα στραφεί με φορά ομόρροπη με αυτήν των δεικτών του 
ρολογιού με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ωΑ = 2,1  r/s .  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

γ. θα στραφεί με φορά αντίρροπη με αυτήν των δεικτών του 
ρολογιού με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ωΑ = 2 r/s .  
Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση.  

Να επιλέξετε την απάντηση .          
Μονάδες 2 

        Να δικαιολογήσετε . 

Μονάδες 4 

 

Β3.  Η τροχαλία μάζας m και  ακτίνας R του διπλανού 

σχήματος μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο 

επίπεδο γύρω από οριζόντιο σταθερό άξονα που 

διέρχεται από το κέντρο της Ο. Στη τροχαλία είναι 

τυλιγμένο αβαρές, μη εκτατό νήμα που μπορεί να 

ξετυλίγεται χωρίς να ολισθαίνει. Στο ελεύθερο άκρο 

του νήματος είναι δεμένο σώμα μάζας 2m. 

Αφήνουμε ελεύθερο το σώμα να κινηθεί. Αν η ροπή 

αδράνειας της τροχαλίας ως προς το Ο είναι Ι=mR2/2 

και η επιτάχυνση της βαρύτητας ίση με g, τότε το μέτρο της δύναμης 

που ασκεί ο άξονας περιστροφής στην τροχαλία είναι: 

α. FO=3mg 

β. FO=1,4mg 

γ. FO=mg 

 

  Να επιλέξετε την απάντηση .          
Μονάδες 2 

  Να δικαιολογήσετε . 

Μονάδες 5 

 

 

 
 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Β4. Στο διπλανό σχήμα, δίνονται ένα κύκλωμα Εναλλασσόμενου 
ρεύματος  και η γραφική παράσταση της 
στιγμιαίας τάσης στα άκρα του αντιστάτη R 
με αντίσταση R=5Ω, σε συνάρτηση με το 
χρόνο.  
i)  Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες 

λάθος: 
α)   Η περίοδος της τάσης είναι 0,03s.  
β)  Η συχνότητα της τάσης είναι 50Ηz.  
γ)  Η μέγιστη τιμή της έντασης του 

ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα 
είναι ίση με 4 Α.  

δ) Η ενεργός ένταση του ρεύματος είναι 4 Α.  
ii)   Ποια είναι η ένδειξη του αμπερομέτρου;  
iii)   Βρείτε την εξίσωση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το 

κύκλωμα σε συνάρτηση με το χρόνο.  
 

 

  Να επιλέξετε την απάντηση .          
Μονάδες 2 

          Να δικαιολογήσετε . 

Μονάδες 4 

 
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 αντιστάτη αντίστασης R=0,2 Ω και διακόπτη. 
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=0,3 Ω και η μάζα του 
m=0,2kg. Η διάταξη βρίσκεται μέσα σε ομογενές οριζόντιο 
μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2 Τ κάθετο στο επίπεδο των αγωγών 
με φορά από τον αναγνώστη προς τη σελίδα.  
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ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 Τη χρονική στιγμή t=0 η ράβδος ΚΛ αφήνεται ελεύθερη ενώ ο 
διακόπτης είναι ανοικτός.  Τη χρονική στιγμή t1=0,5s o διακόπτης 
κλείνει.  

1.Να υπολογιστεί η επιτάχυνση της ράβδου τη στιγμή που κλείνει 
ο διακόπτης.  

Μονάδες 7 

2.Να περιγραφεί η κίνηση της ράβδου ΚΛ και να υπολογιστεί η 
οριακή της ταχύτητα.  

Μονάδες 8 

3.Αν η ράβδος ΚΛ αποκτά οριακή ταχύτητα όταν έχει κατέβει κατά 
h=0,9m  απ τη στιγμή που έκλεισε ο διακόπτης να υπολογιστεί το 
επαγωγικό φορτίο που μετακινήθηκε στο κλειστό κύκλωμα και η 
θερμότητα που αναπτύχθηκε στην αντίσταση R στη  διάρκεια της 
κίνησης αυτής.  

Μονάδες 10 

Να θεωρηθεί ότι κατά το κλείσιμο του διακόπτη δε μεταβάλλεται 
στιγμιαία η επαγωγική τάση στα άκρα της ράβδου.  

Δίνεται g=10 m/s2 

ΘΕΜΑ 4 

 

Οι τρεις ράβδοι του διπλανού σχήματος έχουν μήκη 

ΚΛ=ΛΡ= 4 m, ΚΡ=4 2 m και μάζα m=2 Κg η κάθε μία 
και είναι συγκολλημένες σταθερά στο Λ ώστε να 
σχηματίζουν την ορθή γωνία ΚΛΡ. Το σύστημα των 
δύο ράβδων ισορροπεί όπως φαίνεται στο σχήμα. Η 
ράβδος ΛΡ είναι κατακόρυφη ενώ η ΚΛ είναι 
οριζόντια και συγκρατείται στο μέσο της Μ  από 
σχοινί το οποίο σχηματίζει με τον κατακόρυφο τοίχο 

γωνία φ = 60. Το σύστημα μπορεί να στρέφεται σε 
κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα 
που περνά από το σημείο Κ χωρίς τριβες 

Το νήμα έχει όριο θραύσης Tθρ=480 Ν. 



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Τη χρονική στιγμή t = 0, από το άκρο Κ ξεκινά να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει 
πάνω στη ράβδο ένας κύλινδρος, ακτίνας R = 1 m και βάρους w = 40 N, με 
γωνιακή επιτάχυνση αγ = 2 rad/s2. 
Να υπολογίσετε: 

α. Την απόσταση του κυλίνδρου από σημείο Κ την στιγμή που κόβεται το νήμα. 
Μονάδες 6 

β. Την ταχύτητα ενός σημείου Α του κυλίνδρου που  απέχει από 
το κέντρο του Ο απόσταση d=R/2 την στιγμή που κόβεται το 
νήμα.  

 
Μονάδες 4 

 γ. Τη ροπή αδράνειας του συστήματος των ράβδων ως προς τον οριζόντιο άξονα 
που διέρχεται από το Κ (χωρίς την παρουσία του κυλίνδρου).  

Μονάδες 5 
 δ. Τη γωνιακή επιτάχυνση του συστήματος των τριών ράβδων (χωρίς την 
παρουσία του κυλίνδρου) όταν η ράβδος ΚΛ γίνεται κατακόρυφή. 

Μονάδες 6 
ε. Την επιτρόχια επιτάχυνση  του σημείου Ρ όταν η ράβδος ΚΛ γίνεται 
κατακόρυφή. 

Μονάδες 4 
 

Δίνεται ΙCM(ράβδου) = 
1

12
ΜL2, g = 10 m/s2. 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ 

 


