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Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 

Επαναληπτικό Διαγώνισμα 

Σύνολο Σελίδων: 6 - Χρονική  Διάρκεια: 3 ώρες (180’) 

ΘΕΜΑ Α 

 

Στις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

 

Α.1 Το επαγωγικό ρεύμα: 

a) Έχει φορά ομόρροπη του αιτίου που το προκάλεσε. 

b) Έχει φορά αντίρροπη του αιτίου που το προκάλεσε. 

c) Έχει φορά πάντα κάθετη στο μαγνητικό πεδίο. 

d) Σχηματίζει τυχαία γωνία με το ηλεκτρικό πεδίο. 

5 Μονάδες 

Α.2 Η ενεργός ένταση Iεν ενός εναλλασσόμενου ρεύματος ονομάζεται: 

a) Η ένταση ενός ρεύματος το οποίο προκαλεί το ίδιο θερμικό αποτέλεσμα με το 

εναλλασσόμενο ρεύμα, όταν διαρρέει έναν αντιστάτη. 

b) Η ένταση ενός συνεχούς ρεύματος το οποίο προκαλεί το ίδιο θερμικό 

αποτέλεσμα με το εναλλασσόμενο ρεύμα, όταν διαρρέει τον ίδιο αντιστάτη, 

στον ίδιο χρόνο. 

c) Η ένταση ενός συνεχούς ρεύματος το οποίο δίνει την ίδια ηλεκτρική ενέργεια σε 

έναν ηλεκτροκινητήρα με το εναλλασσόμενο ρεύμα. 

d) Η ένταση ενός τριφασικού ρεύματος το οποίο προκαλεί το ίδιο θερμικό 

αποτέλεσμα με το εναλλασσόμενο ρεύμα, όταν διαρρέει έναν αντιστάτη, στον 

ίδιο χρόνο. 

5 Μονάδες 
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Α.3 Για την σταθερά απόσβεσης b ισχύει: 

a) Η περίοδος θα είναι ανεξάρτητη της σταθεράς απόσβεσης και του πλάτους. 

b) Για πολύ μεγάλη τιμή της σταθεράς απόσβεσης η κίνηση γίνεται απεριοδική. 

c) Το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται γραμμικά με τον χρόνο.. 

d) Όσο μεγαλώνει η σταθερά απόσβεσης τόσο μεγαλώνει το πλάτος. 

5 Μονάδες 

Α.4 Σ’ ένα σώμα δρα ένα ζεύγος δυνάμεων. Η τιμή της ροπής: 

a) Θα είναι πάντα μηδέν ανεξάρτητα από το σημείο προς το οποίο θα επιλέξουμε 

να την υπολογίσουμε. 

b) Θα είναι πάντα σταθερή ανεξάρτητα από το σημείο προς το οποίο θα 

επιλέξουμε να την υπολογίσουμε. 

c) Θα εξαρτάται από το σημείο προς το οποίο θα επιλέξουμε να την υπολογίσουμε. 

d) Θα υπάρχει ένα σημείο ως προς το οποίο θα είναι μέγιστη κι ένα ως προς το 

οποίο θα είναι ελάχιστη. 

5 Μονάδες 

Α.5 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ): 

a) Η επαγωγική τάση του πηνίου μεγαλώνει όσο μεγαλύτερη γίνεται η μεταβολή 

της μαγνητικής ροής στο εσωτερικό κάθε σπείρας του πηνίου.  

b) Ο κανόνας του Lenz είναι αποτέλεσμα της αρχής διατήρησης του φορτίου. 

c) Αν ένα αγώγιμο πλαίσιο, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου και 

εμβαδού Α στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω εντός ομογενούς μαγνητικού 

πεδίου, γύρω από άξονα που είναι παράλληλος στις δυναμικές γραμμές του 

πεδίου και βρίσκεται στο επίπεδό του τότε παράγεται εναλλασσόμενη τάση. 

d) Ένα σώμα εκτελεί δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας συχνότητας, που γίνονται 

γύρω από το ίδιο σημείο στην ίδια διεύθυνση. Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο 
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διαδοχικούς μηδενισμούς (ή μεγιστοποιήσεις) του πλάτους ονομάζεται περίοδος 

του διακροτήματος. 

e) Η εξίσωση Bernoulli είναι απόρροια της διατήρησης της μάζας στη ροή των 

ρευστών. 

5 Μονάδες 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Ένα σώμα, μάζας kgM 4 , ισορροπεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, 

σταθεράς mNk /100 , του οποίου το άνω άκρο είναι ακλόνητο. Την χρονική στιγμή 

0t  , το σώμα κόβεται σε δύο μέρη, το Σ1 με μάζα kgm 11  και το Σ2 με μάζα kgm 32  . 

Το Σ2 αποκολλάται και εκτελεί ελεύθερη πτώση ενώ το Σ1 εκτελεί Απλή Αρμονική 

Ταλάντωση. Την χρονική στιγμή st
2

3,0 
  ο λόγος των ταχυτήτων των δύο σωμάτων 

θα είναι ίσος με: 
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Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1 μονάδες 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

5 μονάδες 

Δίνεται 2/10 smg  , θεωρείστε ως θετική φορά κίνησης την φορά κίνησης του Σ1. 
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Β.2 Ράβδος, μήκους L και μάζας kgM 2 , ισορροπεί με την 

βοήθεια του νήματος όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο 

ελεύθερο άκρο της ράβδου βρίσκεται σώμα μάζας kgm 1 . Η 

δύναμη που δέχεται η ράβδος από τον άξονα στο Α ισούται 

με :  

 

α. NF 100  β. NF 1010  γ. NF 000.1  

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 2 μονάδες 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

6 μονάδες 

Δίνεται 6.0,8.0,/10 2  smg  

Β.3.  Ο σωλήνας του δίπλα σχήματος έχει σταθερή διατομή και 

χρησιμοποιείται για την μετάγγιση νερού από το μεγάλό δοχείο 

που περιέχει νερό σε σταθερό ύψος. Τα σημεία Κ και Λ του 

σωλήνα απέχουν από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού του 

δοχείου κατακόρυφες αποστάσεις 
1h  και mh 22  . Αν το ύψος  2h  

παραμείνει σταθερό, μέχρι πόσο μπορεί να είναι το ύψος 1h  για 

να έχουμε σταθερή ροή στον σωλήνα; 

α. mh 81   β. mh 41   γ. mh 8,01   

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

2 μονάδες 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

6 μονάδες 

Δίνεται Papcmgsmg atn

532 10,/1,/10    
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ΘEMA Γ 

Μία μεταλλική ράβδος, μάζας kgm 2 , μήκους ml 5,0  και 

αντίστασης  4R , μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές σε 

μεταλλικούς κατακόρυφους αγωγούς αμελητέας αντίστασης. 

Στα άκρα των δύο αγωγών συνδέεται μία αντίσταση 1r . Το 

σύστημα βρίσκεται ενός κατακόρυφου μαγνητικού πεδίου, 

έντασης μέτρου TB 10  . Την χρονική στιγμή s7t1   η 

ταχύτητα της ράβδου γίνει ίση με την οριακή. 

 

1)  Να δώσετε την επιτάχυνση της ράβδου συναρτήσει της έντασης του ρεύματος 

και να κάνετε την γραφική παράσταση. Με την βοήθεια της γραφικής να 

υπολογίσετε την χρονική στιγμή 
1t την ένταση του ρεύματος. 

10 μονάδες 

2) Να υπολογίσετε την μέγιστη δύναμη Laplace που δέχεται η ράβδος. 

4 μονάδες 

3) Να υπολογίσετε την οριακή ταχύτητα. 

4 μονάδες 

4) Να υπολογίσετε την θερμότητα που αναπτύσσεται στο κύκλωμα από την 

χρονική στιγμή 0t 0   έως την χρονική στιγμή 1t . 

7 μονάδες 
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ΘEMA Δ 

Σε κατακόρυφο ελατήριο, σταθεράς mNk /400 , τοποθετούμε ένα 

σώμα Σ1, μάζας kgm 41   και το σύστημα ισορροπεί. Στη συνέχεια 

συσπειρώνουμε το σύστημα κατά cmd 20 , και το αφήνουμε 

ελεύθερο να κινηθεί.  

1) Να αποδείξετε ότι το σύστημα θα εκτελέσει Απλή Αρμονική 

Ταλάντωση και να δώσετε τις εξισώσεις κίνησης συναρτήσει 

του χρόνου. 

Μονάδες 6 

2) Να βρείτε σε ποια θέση, ποια χρονική στιγμή και με ποια ταχύτητα θα αφήσει το 

σώμα το ελατήριο. 

Μονάδες 4 

Καθώς το σώμα είναι έτοιμο να αφήσει το ελατήριο, ένα δεύτερο σώμα, Σ2, μάζας 

kgm 12  , το οποίο κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω συγκρούεται πλαστικά με το Σ1. 

Ελάχιστα πριν την κρούση το σώμα Σ2, έχει ταχύτητα μέτρου smu /92   

3) Να βρείτε τις νέες εξισώσεις της ταλάντωσης συναρτήσει του χρόνου 

Μονάδες 7 

4) Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου 

όταν το συσσωμάτωμα φθάσει στην αρχική θέση ισορροπίας. 

Μονάδες 8 

Δίνεται 980,/10 2  smg  

 


