
 

 

Σελίδα 1 από 5 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

17-10-2020 

 

Θέμα A  (Μονάδες 25) 

 

A1. Στις φθίνουσες ταλαντώσεις στις οποίες η αντιτιθέμενη δύναμη είναι ανάλογη και 

αντίθετη της ταχύτητας, διαπιστώνουμε ότι: 

α. ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση 

μειώνεται εκθετικά σε σχέση με το χρόνο.  

β. σε ακραίες περιπτώσεις, στις οποίες η σταθερά απόσβεσης παίρνει πολύ μικρές 

τιμές, η κίνηση γίνεται απεριοδική.  

γ. η περίοδος, για ορισμένη τιμή της σταθεράς b, διατηρείται σταθερή και ανεξάρτητη 

από το πλάτος ταλάντωσης.  

δ. ο ρυθμός με τον οποίο μειώνεται το πλάτος της ταλάντωσης είναι ανεξάρτητος 

από την τιμή της σταθεράς απόσβεσης.  

 (Μονάδες 5) 

 

A2. Σύστημα κατακόρυφου ελατηρίου - σώματος εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με 

σταθερά απόσβεσης b. Η ιδιοσυχνότητα του συστήματος είναι f0 = 10 Hz. Η συχνότητα του 

διεγέρτη είναι αρχικά f = 15 Hz και την μειώνουμε σταδιακά μέχρι την τιμή f = 7 Hz. Το 

πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης: 

α. Αρχικά αυξάνεται, παίρνει μία μέγιστη τιμή και μετά μειώνεται.  

β. Αυξάνεται συνεχώς.  

γ. Μειώνεται συνεχώς.  

δ. Είναι ανεξάρτητο της συχνότητας του διεγέρτη.  

 (Μονάδες 5) 

 

A3. Κατά τη σύνθεση δύο ΑΑΤ, που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια 

θέση ισορροπίας, προκύπτει μια νέα ΑΑΤ σταθερού πλάτους, μόνο όταν οι επιμέρους 

ταλαντώσεις έχουν: 

α. διαφορετικές συχνότητες. 
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β. παραπλήσιες συχνότητες. 

γ. ίσες συχνότητες. 

δ. συχνότητες που η μία είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της άλλης. 

 (Μονάδες 5) 

 

A4. Όταν κόβουμε ένα ραβδόμορφο μαγνήτη σε δύο κομμάτια, τότε:  

α) προκύπτουν δύο νέοι μαγνήτες.  

β) τα δύο κομμάτια που προκύπτουν παύουν να είναι μαγνήτες.  

γ) στα σημεία που κόπηκε ο μαγνήτης εμφανίζονται δύο ομώνυμοι πόλοι.  

δ) το ένα κομμάτι γίνεται μονόπολο βόρειος πόλος (Ν) και το άλλο κομμάτι γίνεται 

μονόπολο νότιος πόλος (S). 

(Μονάδες 5) 

 

A5. Να συμπληρώσετε με (Σ) αν συμφωνείτε ή με (Λ) αν διαφωνείτε στις παρακάτω 

προτάσεις. 
α. Ένα μηχανικό σύστημα που εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση βρίσκεται σε 

κατάσταση συντονισμού. Αν μειώσουμε τη συχνότητα του διεγέρτη το πλάτος της 

ταλάντωσης θα μειωθεί, ενώ αν αυξήσουμε τη συχνότητα του διεγέρτη το πλάτος της 

ταλάντωσης θα αυξηθεί. 

β. Όταν ένα μηχανικό σύστημα που εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση βρίσκεται σε 

κατάσταση συντονισμού τότε η συχνότητα της ταλάντωσης είναι η μέγιστη δυνατή. 

γ. Αν μέσα σε σωληνοειδές που διαρρέεται από ρεύμα, βάλουμε πυρήνα μαλακού 

σιδήρου μαγνητικής διαπερατότητας μ, αυξάνεται η ένταση του μαγνητικού πεδίου μ 

φορές. 

δ. Δυο 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 8 kμ 
πΙ

r
.                                    

ε. Η σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, της ίδιας διεύθυνσης που γίνονται 

γύρω από ίδιο σημείο με συχνότητες που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, είναι απλή 

αρμονική ταλάντωση.  

(Μονάδες 5) 
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B1. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός, πολύ μεγάλου μήκους, διαρρέεται από 

ρεύμα έντασης Ι1, ενώ σε απόσταση α, από αυτόν συγκρατείται 

ένα τετράγωνο αγώγιμο πλαίσιο ΑΓΔΖ, πλευράς 2α το οποίο 

διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι2, όπως στο σχήμα. Ο 

ευθύγραμμος αγωγός βρίσκεται στο επίπεδο του πλαισίου και 

είναι παράλληλος στην πλευρά ΑΖ. Αν F1 και F2 οι δυνάμεις 

που δέχονται οι πλευρές ΑΖ και ΓΔ αντίστοιχα του πλαισίου, 

από το μαγνητικό πεδίο του ευθύγραμμου αγωγού, τότε: 

a) 1

2

F

F
= 3                   β) 1

2

F

F
= 1                    γ) 1

2

F 1
=

F 3
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
(Μονάδες 2 + 6) 

 

B2. Τα ελατήρια των δύο ταλαντωτών Α και Β του σχήματος έχουν ίδιο φυσικό μήκος και 

σταθερές που συνδέονται με τη σχέση kΑ = 2kΒ. Τα σώματα 

που κρέμονται από τα ελατήρια είναι ίδια. Φέρνουμε τα 

σώματα στη θέση που τα ελατήρια έχουν το φυσικό τους 

μήκος και τα αφήνουμε ελεύθερα να εκτελέσουν 

κατακόρυφη ταλάντωση. Λόγω των τριβών, μετά από 

κάποιο χρονικό διάστημα τα σώματα θα σταματήσουν να 

ταλαντώνονται. Αν η θερμότητα που εκλύθηκε στο 

περιβάλλον λόγω των αποσβέσεων του σώματος Α είναι 

2J, η θερμότητα που εκλύθηκε στο περιβάλλον λόγω των αποσβέσεων του σώματος Β είναι:  

α. 1J.                              β. 2J.                              γ. 4J.  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 (Μονάδες 2 + 6) 

 

B3. Απλός αρμονικός ταλαντωτής εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Το ελατήριο έχει 

σταθερά k = 72 N/m και το σώμα έχει μάζα m = 0,5 Kg. Το σώμα σε χρόνο t = 10π s 

διέρχεται 80 φορές από τη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης. 

Α. Η κυκλική συχνότητα του διεγέρτη είναι: 

α. 8 rad/s                    β. 18 rad/s                    γ. 12 rad/s 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 (Μονάδες  1 + 3) 

 

Β. Για να έρθει το σύστημα σε κατάσταση συντονισμού πρέπει η συχνότητα του διεγέρτη: 

α. να αυξηθεί κατά 50%. 

β. να μειωθεί κατά 50%. 

γ. να παραμείνει αμετάβλητη. 
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 (Μονάδες 1 + 4) 

 

Θέμα Γ  (Μονάδες 25) 

 

 Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί (1) και (2) μεγάλου μήκους απέχουν μεταξύ τους 

απόσταση d = 1 m και διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα 

έντασης Ι1 = 3 Α και  Ι2 = 4 Α, όπως φαίνεται στο σχήμα.  

 Γ1. Να υπολογίσετε την ένταση του μαγνητικού 

πεδίου που δημιουργούν οι δύο αγωγοί σε σημείο Μ της 

ευθείας x'x το οποίο απέχει απόσταση r1 = 0,6 m από τον αγωγό (1) και r2 = 1,6 m από τον 

αγωγό (2). 

(Μονάδες 6) 

 Γ2. Να υπολογίσετε την ένταση του μαγνητικού πεδίου το οποίο δημιουργούν οι δύο 

αγωγοί σε σημείο Κ που απέχει απόσταση d1 = 0,6 m από τον αγωγό (1) και d2 = 0,8 m από 

τον αγωγό (2). 

(Μονάδες 6) 

 Γ3. Να υπολογίσετε την απόσταση από τον αγωγό (1) που πρέπει να τοποθετήσουμε 

τρίτο ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό μεγάλου μήκους ώστε αυτός να ισορροπεί. 

(Μονάδες 6) 

Γ4. Απομακρύνουμε όλους τους αγωγούς μεταξύ 

τους και τοποθετούμε τον αγωγό (1) έτσι ώστε να τέμνει 

κάθετα τον άξονα σωληνοειδούς σε απόσταση d΄= 2 cm 

από το κέντρο του όπως στο σχήμα. Το σωληνοειδές έχει 

n = 100 σπείρες/m και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι3 = 

1 Α. Να υπολογιστεί το μέτρο έντασης του μαγνητικού 

πεδίου στο κέντρο Κ του σωληνοειδούς. 

(Μονάδες 7) 

Δίνεται: kμ = 10-7 Ν/Α2 και π2 = 10. 

 

 

Θέμα Δ  (Μονάδες 25) 

 

 Στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k, είναι στερεωμένο σώμα μάζας m 

= 2 Kg ενώ το άλλο άκρο του είναι ακλόνητα στερεωμένο. Εκτρέπουμε το σώμα από την 

θέση ισορροπίας του μέχρι να φτάσει σε μια θέση πάνω από τη θέση φυσικού μήκους του 

ελατηρίου. Τη χρονική στιγμή t = 0 αφήνουμε το σώμα να κινηθεί οπότε αυτό σταματά 

στιγμιαία για πρώτη φορά τη χρονική στιγμή t1 = 0,05 π s, αφού έχει διανύσει διάστημα s = 

10 cm. Θεωρώντας θετική φορά προς τα πάνω: 

 

 

 d 

I1 I2 
 χ  χ’ 



 

 

Σελίδα 5 από 5 

 

Δ1. Να υπολογίσετε την περίοδο της ταλάντωσης. 

(Μονάδες 5) 

Δ2. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το 

χρόνο και να κάνετε το αντίστοιχο διάγραμμα. 

(Μονάδες 5) 

Δ3. Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της ορμής την χρονική στιγμή που η δύναμη 

από το ελατήριο είναι ίση με μηδέν. 

(Μονάδες 5) 

Τη στιγμή t3 = 0,2π s το σώμα ακαριαία εισάγετε σ’ ένα μέσο με συνέπεια να ασκηθεί 

σε αυτό δύναμη F = - 4 ℓn2 u  (SI), η οποία αντιτίθεται στην κίνηση του. 

Δ4. Να βρείτε τη χρονική στιγμή t4 από την αρχή μέτρησης του χρόνου που το πλάτος 

της ταλάντωσης θα γίνει ίσο με Ατελ = 2,5 cm. 

(Μονάδες 5) 

Δ5. Να υπολογίσετε το ποσοστό της ενέργειας που χάθηκε στο παραπάνω χρονικό 

διάστημα. 

(Μονάδες 5) 

Δίνονται: g = 10 m/s2 και Λ = 
b

2m
. 

 

 

 
 

Καλή  Επ ι τ υχ ί α ! ! !  


