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ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΥΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ  

ΣΑΞΗ : Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ  

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ :  ΜΑΡΣΙΟΤ 2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 

ΘΕΜΑ 1ο: 

Να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό καθεμιάς από ηις 
παρακάηφ ερφηήζεις 1 – 4 και δίπλα ηο γράμμα ποσ 
ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάνηηζη . 
 
A1. Γύν παξάιιεινη επζύγξακκνη ξεπκαηνθόξνη αγσγνί κεγάινπ 

κήθνπο βξίζθνληαη ζε απόζηαζε d κεηαμύ ηνπο θαη δηαξξένληαη από 

αληίξξνπα ξεύκαηα ίδηαο έληαζεο I. Δάλ Kκ  είλαη ε καγλεηηθή 

ζηαζεξά, ην κέηξν ηεο ζπληζηακέλεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ 

πνπ δεκηνπξγνύλ νη δύν ξεπκαηνθόξνη αγσγνί ζην κέζνλ Μ ηεο 

κεηαμύ ηνπο απόζηαζεο είλαη: 

α. Β=0 

β.Β=kκ 4Η/d. 

γ.Β=kκ 8Η/d. 

Μονάδες 5 

 

A2. Σν κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη 

γύξσ από θαηαθόξπθν επζύγξακκν ξεπκαηνθόξν αγσγό νξηζκέλεο 

αληίζηαζεο θαη κεγάινπ κήθνπο: 

α.Δίλαη αλάινγν ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό. 
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β.Δίλαη αλάινγν ηεο απόζηαζεο από ηνλ αγσγό. 

γ.Δμαξηάηαη από ην πιηθό πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ν αγσγόο. 

δ.Δμαξηάηαη από ην εκβαδόλ δηαηνκήο ηνπ αγσγνύ. 

Μονάδες 5 

 

A3. Έλα ζώκα κάδαο m εθηειεί ηαιάλησζε πνπ πξνέξρεηαη από ηε 

ζύλζεζε ησλ απιώλ αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ:  

x1 = Αεκ(σt )θαη x2 = Αεκ(σt+π/3). 

 Οη δύν ηαιαληώζεηο γίλνληαη γύξσ από ην ίδην ζεκείν ζηελ ίδηα 

δηεύζπλζε. Ζ ηαιάλησζε πνπ εθηειεί ην ζώκα:  

α. έρεη θπθιηθή ζπρλόηεηα δηαθνξεηηθή από ηελ 2σ.  

β. έρεη πιάηνο 3Α.  

γ. έρεη πιάηνο 2 Α.  

δ. έρεη ελέξγεηα ηαιάλησζεο 

2 23m

2

 
. 

Μονάδες 5 

A4. ην παξαθάησ δηάγξακκα δίλεηαη ε απνκάθξπλζε x ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν t, γηα έλα πιηθό ζεκείν ηνπ νπνίνπ ε θίλεζε 

παξνπζηάδεη δηαθξνηήκαηα. 

 

 

 

 

 

 

 



 ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 
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Σν πιήζνο ησλ κεδεληζκώλ ηνπ πιάηνπο ηεο θίλεζεο αλά 

δεπηεξόιεπην είλαη ίζνο κε: 

α. 1   

β. 2   

γ. 3   

δ. 6 

Μονάδες 5 

 

 

A5. Να γράψεηε  ζηο ηεηράδιό  ζας ηο γράμμα Σ 

(ζωζηό) η Λ (λάθος) ανηίζηοιχα δίπλα ζηο γράμμα ηης 

κάθε πρόηαζης. 

α. Ραβδόκνξθνο καγλήηεο, αθήλεηαη από νξηζκέλν ύςνο πάλσ από 

θπθιηθό αγσγό. Καηά ηελ εηζρώξεζε θαη απνρώξεζε ηνπ καγλήηε, ην 

έξγν ηεο δύλακεο Laplace ηζνύηαη κε ηελ απώιεηα ελέξγεηαο ιόγσ 

ζεξκόηεηαο. 

β.ε έλαλ επζύγξακκν ξεπκαηνθόξν αγσγό, εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ, 

ε δύλακε Laplace δηέξρεηαη πάληα από ην θέληξν ηνπ. 

γ.Οη καγλεηηθέο γξακκέο πεηαινεηδνύο καγλήηε έρνπλ θνξά από ηνλ 

λόηην ζην βόξεην καγλεηηθό πόιν. 

δ. Σν ειάρηζην ρξνληθό δηάζηεκα κεηάβαζεο ζώκαηνο πνπ θάλεη απιή 

αξκνληθή ηαιάλησζε, από ηε ζέζε +Α/2 ζηε ζέζε +Α είλαη Σ/8, όπνπ 

Σ ε πεξίνδνο ηεο α.α.η     
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ε.σιελνεηδέο-ειαηήξην δηαξξέεηαη από ξεύκα Η. Αλ ην επηκεθύλνπκε 

θαη έρνπκε ην ίδην ξεύκα Η, ηόηε απμάλεηαη ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ ζηα άθξα ηνπ.    

ζη.Έλα ζώκα εθηειεί Α.Α.Σ. πιάηνπο Α, ζπλδεδεκέλν ζην θάησ άθξν 

θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ, ην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη 

ζηεξεσκέλν αθιόλεηα ζε νξνθή. Αλ d ε επηκήθπλζε ηνπ ειαηεξίνπ, 

όηαλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο, ηόηε ζα ππάξρεη ζέζε πνπ 

κεδελίδεηαη ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ειαηεξίνπ αλ d<A.    

Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: 

 

B1. Ζ έληαζε ελόο κεηαβαιιόκελνπ ξεύκαηνο 

απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο. Ζ 

ελεξγόο  ηηκή ηεο έληαζεο Ηελ είλαη ίζε κε:  

α. 4 Α 

β. 
3

2
Α 

γ. 5 Α 

δ.2Α  

Να βξείηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                 

   Μονάδες 3                                                        

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                             

Μονάδες 5                                                
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B2. Μεηαιιηθή ξάβδνο ΑΟ κήθνπο d ,κάδαο 

m, δηαξξέεηαη από ξεύκα ζηαζεξήο έληαζεο Η, 

είλαη αξζξσκέλε ζην Ο θαη κπνξεί λα 

ζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από νξηδόληην 

άμνλα ζην Ο. Ζ ξάβδνο ηζνξξνπεί. Σν 

νκνγελέο νξηδόληην καγλεηηθό πεδίν Β είλαη 

κόλν ζηελ πεξηνρή  ηνπ  πιαηζίνπ AKZH κε 

ηελ ΑΚ=d/2 .   

α. Οη δπλακηθέο γξακκέο είλαη θάζεηεο ζηε ζειίδα από εκάο πξνο 

απηή, θαη ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ δίλεηαη από ηε 

ζρέζε            

β. Οη δπλακηθέο γξακκέο είλαη θάζεηεο ζηε ζειίδα από εκάο πξνο 

απηή, θαη ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ δίλεηαη από ηε 

ζρέζε              

γ. Οη δπλακηθέο γξακκέο είλαη θάζεηεο ζηε ζειίδα από απηή πξνο 

εκάο , θαη ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ δίλεηαη από ηε 

ζρέζε                

 

Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                          

Μονάδες 3 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                   

Μονάδες 5 

 

B3. Καηαθόξπθν ειαηήξην ζηαζεξάο k έρεη ην πάλσ άθξν ηνπ δεκέλν 

ζε νξνθή ελώ ζην θάησ άθξν ηνπ είλαη δεκέλν κέζσ λήκαηνο 

ζθαηξίδην κάδαο m. Δθηξέπνπκε ην ζθαηξίδην πξνο ηα θάησ θαηά d 

θαη ην αθήλνπκε ειεύζεξν. 
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Ζ κέγηζηε αξρηθή εθηξνπή d πνπ ζα έθαλε ην ζθαηξίδην λα εθηειέζεη 

α.α.η. είλαη 

α. mg/k         β. mg/2k          γ. 2mg/k 

 

Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                          

Μονάδες 3 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                   

Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ 3°  

 

Ζ νξηδόληηα κεηαιιηθή ξάβδνο ΚΛ κήθνπο L=0,5 m, 

κάδαο m=0,5kg, έρεη σκηθή αληίζηαζε R1=0,1Ω θαη 

ζπγθξαηείηαη αθίλεηε πάλσ ζηνπο θαηαθόξπθνπο, 

αγώγηκνπο–ακειεηέαο αληίζηαζεο – νδεγνύο ΑΕ θαη 

ΓΓ.ην ρώξν ππάξρεη νξηδόληην νκνγελέο καγλεηηθό 

πεδίν έληαζεο Β=2Σ, θάζεην ζηε ξάβδν ΚΛ, όπσο 

θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Σα άθξα Α, Γ 

ζπλδένληαη κε αληίζηαζε R2=0,4Ω.  

Σε ρξνληθή ζηηγκή t=0, εθηνμεύνπκε ηε ξάβδν ΚΛ πξνο ηα θάησ κε 

αξρηθή ηαρύηεηα π0=2m/s, ε νπνία θηλείηαη δερόκελε από ηνπο δύν 

νδεγνύο ζπλνιηθή ηξηβή κέηξνπ Σ=2 Ν. Μεηά από κεηαηόπηζε Ζ=2 m, 

ν αγσγόο απνθηά ζηαζεξή ηαρύηεηα.  

Γ1. Να πξνζδηνξίζεηε ηε θνξά θαη ηελ έληαζε Η ηνπ επαγσγηθνύ 

ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην θύθισκα ακέζσο κεηά ηελ εθηόμεπζε ηεο 

ξάβδνπ.  

Μονάδες 5                                                
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Γ2. Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηεο θίλεζεο πνπ ζα εθηειέζεη ε 

ξάβδνο θαη λα βξείηε ηε ζηαζεξή (νξηαθή) ηαρύηεηα πνξ, πνπ ζα 

απνθηήζεη ν αγσγόο.  

Μονάδες 5                                                

Γ3. Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ εθιύζεθε ζηνπο 

σκηθνύο αληηζηάηεο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ε ξάβδνο απνθηάεη ηελ 

νξηαθή ηαρύηεηα.  

Μονάδες 5                                                

Γ4. Να ππνινγίζεηε ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t1, πνπ ε δύλακε Laplace ηζνύηαη κε 3,5Ν.  

Μονάδες 5                                                

Γ5. Να ππνινγίζεηε ηε δηαθνξά δπλακηθνύ ζηελ αληίζηαζε R2, ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t1.  

Μονάδες 5                                                

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g= 10 m/s2.  
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ΘΕΜΑ 4 

Σν ζύζηεκα ησλ ζσκάησλ Α θαη Β ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο κε κάδεο 

m1=1Kg θαη m2=3Kg αληίζηνηρα εξεκεί πάλσ ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν. Έλα αβαξέο κε εθηαηό λήκα ζπλδέεη ηα δύν ζώκαηα θαη 

είλαη αξρηθά ηελησκέλν ρσξίο λα αζθεί δύλακε ζηα ζώκαηα. Σν ζώκα 

Β είλαη ζηεξεσκέλν ζην άθξν ηδαληθνύ ειαηεξίνπ  ζηαζεξάο 

Κ=400Ν/m ηo oπνίν έρεη ην θπζηθό ηνπ κήθνο. Σν άιιν άθξν ηνπ 

ειαηεξίνπ είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλν ζε ηνίρν. 

Δθηξέπνπκε ην ζώκα Α πξνο η΄ αξηζηεξά  θαηά  d=0,4m  κε ην λήκα 

ηελησκέλν, νπόηε θαη ην ζώκα Β εθηξέπεηαη θαηά ην ίδην κήθνο από 

ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ. 

Σε ρξνληθή  ζηηγκή t=0 αθήλνπκε ην ζώκα A  ειεύζεξν λα θηλεζεί. 

Θεηηθή λα ζεσξεζεί ε θνξά εθηξνπήο ηνπ ζώκαηνο A. 

 

Δ1.Να απνδείμεηε όηη ην ζύζηεκα ησλ δύν ζσκάησλ ζεσξνύκελν σο 

έλα εληαίν ζώκα πξαγκαηνπνηεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην λήκα παξακέλεη ηελησκέλν.  

Μονάδες 6 

 

A B  
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Δ2.Να εθθξάζεηε ηελ αιγεβξηθή ηηκή ηεο  δύλακεο πνπ αζθεί ην λήκα  

ζην ζώκα A ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζώκαηνο από ηε 

ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θαη λα ηελ παξαζηήζεηε γξαθηθά      

 Μονάδες 6 

                                                      

Δ3.Πνην ην ζπλνιηθό έξγν ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην λήκα ζην ζώκα 

κάδαο m2 θαη πνηνο ν ξπζκόο παξαγσγήο έξγνπ από ηε δύλακε απηή 

ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 

ζώκαηνο κάδαο m2 ίζνο κε 20m/s2. 

                                                                                           Μονάδες 7 

                                                    

Δ4.Γηαπηζηώλνπκε όηη ηα δύν ζώκαηα ζπγθξνύνληαη ζηε ζέζε όπνπ 

ην ζώκα  κάδαο m1 εξεκεί ζηηγκηαία  γηα πξώηε θνξά. Πνην ην κήθνο 

ηνπ λήκαηνο.                                                                                     

Μονάδες 6 

 

 

Τύχη αγαθή. 

 

         

 


