
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 
      

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΤΑΞΗ  :  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 8 

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 στην σωστή  απάντηση η στις σωστές απαντήσεις   
 

Α1.    
α. Τα διαµήκη κύµατα διαδίδονται µόνο στα στερεά και υγρά.  
β.  Η δυναμική ενέργεια ταλαντωτή που εκτελεί α.α.τ . είναι 

ημιτονική συνάρτηση του χρόνου.  

γ. Αν σε ένα σύστημα ελατηρίου - μάζας (απλός αρμονικός 
ταλαντωτής) εκτός από τη δύναμη επαναφοράς F = - k·x ενεργεί 
και μια δύναμη αντίστασης της μορφής F' = - b·υ, το πλάτος της 
ταλάντωσης του συστήματος ελαττώνεται γραμμικά με το χρόνο  
δ. Το στιγμιότυπο αρμονικού κύματος παριστάνει την 
απομάκρυνση ενός υλικού σημείου του ελαστικού μέσου, στο 
οποίο διαδίδεται το κύμα, σε συνάρτηση με το χρόνο.  
ε.  Η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται ένα κύμα σε ένα μέσον, 

εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του μέσου που διαταράσσεται, 

και όχι από το πόσο ισχυρή είναι η διαταραχή.  

Μονάδες 5  

Α2.   Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας 
διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, προκύπτει απλή 
αρμονική ταλάντωση σταθερού πλάτους, μόνο όταν οι επιμέρους 
ταλαντώσεις έχουν:  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

α.  ίσες συχνότητες , 

β.  παραπλήσιες συχνότητες,  

γ. διαφορετικές συχνότητες,   

δ.  συχνότητες που η μια είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της 

άλλης.  

                                                                                Μονάδες 5  

Α3.  Σε μια ελαστική κρούση δύο σωμάτων:  

α. ένα μέρος της κινητικής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμική.  

β. η ορμή κάθε σώματος παραμένει σταθερή.  

γ. η  κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.  

δ. η κινητική ενέργεια του συστήματος ελαττώνεται.     

Μονάδες 5  

Α4.  Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη 

είναι μεγαλύτερη από την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. Αυξάνουμε 

συνεχώς τη συχνότητα του διεγέρτη. Το πλάτος της εξαναγκασμένης 

ταλάντωσης θα:  

α. αυξάνεται συνεχώς,  

β. μένει σταθερό,  

γ. αυξάνεται αρχικά και μετά θα μειώνεται,  

δ. μειώνεται συνεχώς.                                                                        

Μονάδες 5  

A5. Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων σας 

το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη 

Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος για τη 

λανθασμένη.  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

α. Όταν η ορμή συστήματος σωμάτων  είναι μηδέν τότε και η 

κινητική του ενέργεια θα είναι μηδέν.  

β. Σώμα εκτελεί δύο α.α.τ . με εξισώσεις x1=Aημω1t και x2=Aημω2t ο 

χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους είναι ίσος 

με 

2 1

1

ω ω
-

2π 2π  

γ. Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση το πλάτος μένει σταθερό . 

δ. Σε μια κρούση δύο σφαιρών το άθροισμα των ταχυτήτων των 

σφαιρών πριν από την κρούση είναι πάντα ίσο με το άθροισμα των 

ταχυτήτων τους μετά από την κρούση . 

ε. Μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση πραγματοποιείται με αρχική 

ενέργεια Ε και σταθερά απόσβεσης b. Αν η ταλάντωση επαναληφθεί 

με ίδια αρχική ενέργεια Ε και σταθερά απόσβεσης 2b, τότε η 

συνολική θερμότητα που θα αναπτυχθεί κατά την διάρκεια της 

ταλάντωσης  είναι η ίδια.                                                                                         

Μονάδες 5  

 
 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

Β1.  Δίνονται οι γραφικές παραστάσεις που απεικονίζουν την 
ταλάντωση που εκτελούν τα συστήματα ανάρτησης τριών 
αυτοκινήτων που κινούνται με την ίδια ταχύτητα όταν συναντούν το 
ίδιο «σαμαράκι» (εξόγκωμα) στο δρόμο.  

 
 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 
 

 Το αυτοκίνητο του οποίου το σύστημα ανάρτησης λειτουργεί 
καλύτερα είναι το  

 α.  Ι. 
 β.  ΙΙ. 
 γ.  III. 

     Να επιλέξετε την σωστή  απάντηση .                                                
Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                           

Μονάδες 5  

 
B2.   Eγκάρσια κύματα Α και Β διαδίδονται στο ίδιο ελαστικό μέσο.  

Ισχύει ότι fA=2fB (συχνότητες) και  Α Β=2ΑΑ (πλάτη). Τότε:  
α. η ταχύτητα διάδοσης του Α είναι διπλάσια του Β.  
β.  Η μέγιστη ταχύτητα των σωματιδίων του μέσου λόγω του 
κύματος Α είναι ίση με  αυτή λόγω του κύματος Β.  
γ. Τα μήκη κύματος των δύο κυμάτων είναι ίσα.  
δ. Η μέγιστη επιτάχυνση των σωματιδίων του μέσου λόγω του 
κύματος Α είναι ιση με αυτή λόγω του κύματος Β.  
   
Να επιλέξετε την η τις σωστές απαντήσεις.                              Μονάδες 
2 

        Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας                            Μονάδες 4  

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Β3. Δύο σώματα 1 και 2 με ίσες μάζες 
εκτελούν α.α.τ. Στο  σχήμα φαίνονται 
τα διαγράμματα ταχύτητας-χρόνου για 
τα δύο σώματα.  
Ο λόγος της μέγιστης δύναμης 
επαναφοράς του σώματος 1 προς τη 
μέγιστη δύναμη επαναφοράς του 
σώματος 2 είναι:  

α. 4 .                                         

β.  3 .                                    

γ. 
1

4  . 

δ. 
1

3   . 

Να επιλέξετε την σωστή  απάντηση.                                                

Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                          

Μονάδες 4  

 

Β4. Το πλάτος της φθίνουσας ταλάντωσης αρμονικού ταλαντωτή 

μειώνεται εκθετικά με το χρόνο, σύμφωνα με την εξίσωση Α=Α0 e -Λ t. 

Τη χρονική στιγμή t0 = 0 η ολική ενέργεια του ταλαντωτή είναι Ε 0. Η 

ενέργεια του ταλαντωτή θα γίνει Ε 1 = E0/4 μετά πόσο χρόνο t: 

α. 

ln4

4Λ         

β. 

ln2

4  

γ. 

ln2

Λ  



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

δ. 

ln2

2Λ  

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                

Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                          

Μονάδες 4  

ΘΕΜΑ 3Ο : 

     Ένα σώμα μάζας m=200g εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη 
σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, ίδιας 
συχνότητας, ίδιου πλάτος Α και γύρω από το ίδιο σημείο. Η πρώτη 
ταλάντωση έχει αρχική φάση μηδέν και υστερεί φασικά από τη δεύτερη. 
Η συνισταμένη κίνηση που προκύπτει έχει το ίδιο πλάτος Α με κάθε μια 
από τις επιμέρους ταλαντώσεις. Η κάθε μια ταλάντωση έχει ενέργεια 
0,1J, ενώ η δύναμη επαναφοράς έχει μέγιστη τιμή 2Ν.  

α. Να υπολογισθεί η διαφορά φάσης της:  
α1.  δεύτερης ταλάντωσης με την πρώτη και  

Μονάδες 5                     

α2.  της σύνθετης ταλάντωσης με την πρώτη.   
Μονάδες 5  

β. Να γραφούν οι εξισώσεις της απομάκρυνσης των δύο αρχικών 
ταλαντώσεων.  

 Μονάδες 5  
γ. Να γραφεί η εξίσωση της επιτάχυνσης - χρόνου για την συνισταμένη 
ταλάντωση.  

Μονάδες 5  
δ. Να υπολογισθεί η ταχύτητα ταλάντωσης του σώματος τη στιγμή που 
η δυναμική ενέργεια του σώματος είναι τριπλάσια της κινητικής.  

Μονάδες 5                                          

 

 



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Σε ένα γραμμικό ελαστικό μέσο, το 

οποίο συμπίπτει με τον άξονα x΄Οx, 

διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση 

ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα.  Στο 

διάγραμμα (α) του διπλανού σχήματος 

δίνεται η απομάκρυνση y του σημείου 

Ο (x = 0) σε σχέση με το χρόνο, ενώ στο 

διάγραμμα (β) δίνεται το στιγμιότυπο 

του κύματος τη χρονική στιγμή t1 = 0,7 

s. 

α.  Να βρείτε την περίοδο, το μήκος κύματος και την ταχύτητα 

διάδοσης του κύματος.   

Μονάδες 5  

β.  Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης y = f(x, t) των σημείων 

του μέσου.   

Μονάδες 5   

γ. Να σχεδιάσετε τη φάση φ = f(x) και την απομάκρυνση y = f(x) σε 

συνάρτηση με τη θέση x των σημείων του μέσου τη χρονική στιγμή t2 = 

1 s. 

Μονάδες 5  

δ. Να σχεδιάσετε τη φάση φ (t), την απομάκρυνση y (t) και την 

ταχύτητα ταλάντωσης υ (t) σε συνάρτηση με το χρόνο t ενός σημείου Σ 

του μέσου που βρίσκεται στη θέση xΣ = 1,2 m. 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  ( α )  

0  

0,4  

–0,4  

0,3  

y (m)  

t (s)  

x = 0  

Δ ι ά γ ρ α μ μ α  ( β )  

0  

0,4  

–0,4  

2,8  

y (m)  

x (m)  

t 1 = 0,7 s  



ΑΡΧΗ 8ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 8ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Μονάδες 5  

ε.  Να σχεδιάσετε τη διαφορά φάσης δύο σημείων Α και Β  του ελαστικού 

μέσου με τετμημένες xA =1m και  xΒ =3m αντίστοιχα, σε συνάρτηση με 

το χρόνο στιγμές t0 και t1 .  

Μονάδες 5                     

Δίνεται g =10m/s2.       

                    

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ  

 


