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ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Απ. Ανδρέα 64  Πλατεία Δημοκρατίας  ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Κορίνθου 224 & Αγ. Νικολάου   ΠΑΤΡΑ 

url : www.dynami.gr    e-mail : dynaxaia@yahoo.gr 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   

ΟΝΟΜΑ:…………………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………… 
 

 

ΘΕΜΑ Α 
Στις ημιτελείς προτάσεις  1  - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της  
πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει  
σωστά 

A1. Αν στερεό σώμα εκτελεί μόνο στροφική κίνηση ως κάποιο άξονα τότε: 
α) Τα υλικά σημεία του στερεού στον ίδιο χρόνο διανύουν τις ίδιες αποστάσεις. 
β) Τα υλικά σημεία του στερεού έχουν την ίδια γραμμική ταχύτητα. 
γ) Το σώμα αλλάζει προσανατολισμό. 
δ) Το τμήμα που ενώνει δύο τυχαία σημεία του στερεού μετατοπίζεται 
παράλληλα στον εαυτόν του.  

(5 μονάδες) 
A2. Σε ένα τροχό που κυλίεται τα σημεία που έχουν, λόγω της στροφικής κίνησης, 

ταχύτητα μέτρου, ίσο με το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας είναι: 
α. όλα τα σημεία. 
β. τα σημεία της κατακόρυφου διαμέτρου. 
γ. τα σημεία της οριζόντιας διαμέτρου. 
δ. τα σημεία της περιφέρειας. 

(5 μονάδες) 
A3. Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στις άκρες ενός σωληνοειδούς που 

διαρρέεται από σταθερό και συνεχές ρεύμα είναι Β. Αν υποδιπλασιάσουμε την 
ένταση του ρεύματος που διαρρέει το σωληνοειδές, τότε το μέτρο της έντασης 
του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του θα είναι: 
α. Β/4  β. Β/2  γ. Β  δ.2Β 

(5 μονάδες) 
A4. Αν φέρουμε μια χάλκινη ράβδο μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο τότε στο 

εσωτερικό της το μαγνητικό πεδίο: 
α. θα αντιστραφεί. 
β. θα μηδενιστεί. 
γ. θα ελαττωθεί. 
δ. θα αυξηθεί.  

(5 μονάδες) 
A5. Στην παρακάτω ερώτηση  A5 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης 

και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος για τη 
λανθασμένη. 

α) Ένας τροχός κινείται με κατεύθυνση ανατολική και επιβραδύνεται. Η γωνιακή 
επιτάχυνση του τροχού είναι ένα διάνυσμα με κατεύθυνση νότια. 
β) Αν σε ένα ακίνητο και ελεύθερο στερεό ασκηθεί δύναμη που ο φορέας της 
διέρχεται από το κέντρο μάζας του, τότε το στερεό θα εκτελέσει σύνθετη κίνηση. 
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γ) Οι μαγνητικές γραμμές ενός σωληνοειδούς στο εσωτερικό του έχουν φορά 
από το βόρειο προς τον νότιο μαγνητικό πόλο. 
δ) Το διάνυσμα της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός 
ρευματοφόρου σωληνοειδούς είναι κάθετο στον άξονα του σωληνοειδούς. 
ε) Μετά τη τοποθέτηση κοίλης σιδερένιας σφαίρας εντός ομογενούς μαγνητικού 
πεδίου η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο της είναι μηδενική. 

(5 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Ο τροχός του διπλανού σχήματος ακτίνας R κυλίεται 

χωρίς ολίσθηση στο οριζόντιο επίπεδο και το κέντρο 
μάζας του έχει σταθερή ταχύτητα υcm. Ένα σημείο Γ της 

οριζόντιας διαμέτρου που απέχει 
4

R
 από την περιφέρεια 

του δίσκου, λόγω της σύνθετης κίνησης του τροχού, έχει 
ταχύτητα μέτρου:  

α) Γ
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2
cmυ

υ
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε. 

 (3 + 5 = 8 μονάδες) 

Β2. Δύο παράλληλοι κατακόρυφοι ρευματοφόροι αγωγοί (1) και (2) μεγάλου μήκους 
διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα έντασης 
Ι1και Ι2 αντίστοιχα με Ι1< Ι2 . Αν η  ένταση του 
μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν οι δύο 
αγωγοί μαζί έχει το ίδιο μέτρο στα σημεία Ν και 
Μ, όπου Μ το μέσο της απόστασης d των δύο 
αγωγών και Ν σημείο που απέχει d/2 από τον 
αγωγό (1) , τότε για τις εντάσεις των ρευμάτων 
ισχύει ότι :     

α.  2
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2
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I =    β. 2
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την 
αιτιολογήσετε. 

(3 + 5 = 8 μονάδες) 
Β3. Η ομογενής σφαίρα του διπλανού σχήματος, ακτίνας R, 

μόλις που είναι έτοιμη να υπερπηδήσει το εμπόδιο που 
έχει ύψος h = 2R/5. Η σφαίρα βρίσκεται πάνω σε 
κεκλιμένο επίπεδο γωνία κλίσης φ. Η γωνία φ ικανοποιεί 
τη σχέση:  
α. εφφ = 1   
β. εφφ = 4/3   
γ. εφφ = 5/3 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την 
αιτιολογήσετε. 

(3 + 6 = 9 μονάδες) 
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ΘΕΜΑ Γ 
Το κύκλωμα του διπλανού 
σχήματος αποτελείται από 
ηλεκτρική πηγή με ΗΕΔ Ε  και 
εσωτερική αντίσταση  r = 2 Ω,  
κυκλικό αγωγό, σωληνοειδές 
διακόπτη δ και ευθύγραμμο 
αγωγό ΚΛ. Ο κυκλικός αγωγός 
είναι κατασκευασμένος από 
σύρμα μήκους L = 2π m που έχει 
Ν1 = 10 σπείρες και αντίσταση R1 
= 4 Ω. Το σωληνοειδές 
παρουσιάζει n = 100 σπείρες/m, 
ωμική αντίσταση R2 = 3 Ω 
μαγνητικής διαπερατότητας μ = 
1000. Ο αγωγός ΚΛ έχει μήκος d 
= 0,5 m, μάζα m = 0,02 kg και 
παρουσιάζει ωμική αντίσταση R3 
= 6 Ω. Ο ευθύγραμμος αγωγός 
ΚΛ, ενώ μπορεί να κινείται χωρίς 
τριβές σε κατακόρυφους αγώγιμους και παράλληλους αγωγούς Αx και Γy αμελητέας 
αντίστασης, ισορροπεί σε κάποια θέση, ευρισκόμενος μέσα σε ομογενές μαγνητικό 
πεδίο έντασης Β = 0,8 Τ, η φορά του οποίου δεν έχει σχεδιαστεί, ενώ ο διακόπτης δ 
είναι αρχικά κλειστός. 
Γ1. Να κάνετε ένα πρόχειρο σχήμα στο τετράδιο και να σχεδιάσετε την ένταση του 
μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του κυκλικού αγωγού, το βόρειο Ν και το νότιο S 
πόλο του σωληνοειδούς, καθώς και τη φορά του ομογενούς μαγνητικού πεδίου 
μέσα στο οποίο βρίσκεται ο ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ. 

(3 μονάδες) 
Γ2. Να βρεθεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς. 

(6 μονάδες) 
Γ3. Να βρεθεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του κυκλικού αγωγού. 

(5 μονάδες) 
Γ4. Να υπολογιστεί η ΗΕΔ της πηγής. 

(6 μονάδες) 
Γ5. Αν ανοίξουμε το διακόπτη δ, να βρεθεί το μέτρο και η κατεύθυνση της 
εξωτερικής δύναμης F που πρέπει να ασκηθεί για να παραμείνει ακίνητος ο αγωγός 
στην ίδια θέση. 

(5 μονάδες) 
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 και η μαγνητική σταθερά kμ = 10-7 
Ν/Α2. 
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ΘΕΜΑ Δ 

Η ομογενής, ισοπαχής και αγώγιμη ράβδος ΚΛ έχει μήκος L = 0,4 m, μάζα m = 0,2√3 
kg και αντίσταση ανά 
μονάδα μήκους R*= 5 
Ω/m. Η ράβδος 
ισορροπεί αρθρωμένη 
στο ένα της άκρο Κ σε 
κατακόρυφο μονωτικό 
τοίχο, ενώ στο άλλο της 
άκρο Λ είναι δεμένη με 
οριζόντιο τεντωμένο 
μονωτικό νήμα το οποίο 
είναι ακλόνητα 
στερεωμένο. Τα άκρα της 
Κ και Λ συνδέονται μέσω 
διακόπτη δ με τους 
πόλους ηλεκτρικής πηγής 
με ΗΕΔ Ε = 7,5 V και 
εσωτερικής αντίστασης r 
= 3 Ω. Η ράβδος βρίσκεται μέσα σε οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 
2Τ του οποίου οι δυναμικές γραμμές είναι κάθετες στη ράβδο.  
Α. Αρχικά ο διακόπτης δ είναι ανοικτός. Να υπολογιστεί:  
Δ1. Η τάση του νήματος (5 μονάδες) και το μέτρο της δύναμης που δέχεται η 
ράβδος από την άρθρωση (3 μονάδες). 

(8 μονάδες) 
Β. Κλείνουμε το διακόπτη.  
Δ2. Να υπολογιστεί η δύναμη Laplace που δέχεται η ράβδος (4 μονάδες) και η νέα 
τάση του νήματος (4 μονάδες). 

(8 μονάδες) 
Γ. Ανοίγουμε πάλι το διακόπτη, αποσυνδέουμε τη πηγή και στη θέση της 
τοποθετούμε μία νέα με την ίδια εσωτερική αντίσταση, αλλά με νέα ΗΕΔ Ε΄. Επίσης 
αποσυνδέουμε το ένα άκρο του αγώγιμου σύρματος από το άκρο Κ της πηγής και το 
συνδέουμε σε σημείο Ζ της ράβδου που βρίσκεται x = 0,1 m κάτω από το Κ. 
Κλείνουμε το διακόπτη, αποκόπτουμε το νήμα με το οποίο ήταν συνδεδεμένη και η 
ράβδος ισορροπεί στην ίδια θέση που βρισκόταν αρχικά.  
Δ3. Να υπολογιστεί η νέα δύναμη Laplace που δέχεται η ράβδος (5 μονάδες) και η 
νέα ΗΕΔ Ε΄ της πηγής (4 μονάδες).  

(9 μονάδες) 
Δίνεται g = 10 m/s2 και η γωνία φ που σχηματίζει η ράβδος με τον τοίχο έχει ημφ = 

3

2
  και συνφ = 

1

2
 και 21 4,6 . 

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ 
Επιμέλεια θεμάτων 

Άγγελος Αγγελόπουλος 

aaggelopoul@gmail.com 


