
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΤΑΞΗ : Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 

ΘΕΜΑ  1Ο  :   

Α1.  Ένα σώμα εκτελεί ΑΑΤ χωρίς αρχική φάση και σε χρόνο 2s φτάνει τρεις φορές στην 

ακραία θετική του θέση. Πόσες φορές στο παραπάνω χρονικό διάστημα η δυναμική 

ενέργεια ταλάντωσης έγινε μέγιστη: 

α.  δύο,   
β. τρεις,   
γ. τέσσερις,   
δ. πέντε. 

               Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση : 

Μονάδες 6 

Α2.  Το μήκος κύματος ενός αρμονικού κύματος το οποίο διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού 
ομογενούς ελαστικού μέσου. 

α.είναι η απόσταση μεταξύ δύο σημείων του ελαστικού μέσου τα οποία έχουν διαφορά 
φάσης ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π (rad). 
β.είναι η απόσταση μεταξύ δύο σημείων του ελαστικού μέσου τα οποία έχουν διαφορά 
φάσης ακέραιο πολλαπλάσιο του π (rad). 
γ.είναι η απόσταση που διανύει το κύμα σε χρόνο μιας περιόδου, 
δ.είναι η απόσταση που διανύει ένα μόριο του μέσου σε χρόνο μιας περιόδου. 

                                    

                                             Μονάδες 6 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Α3.  Όταν ένα στερεό σώμα εκτελεί στροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται 
από το κέντρο του τότε: 
Σώμα Σ εκτελεί ταυτόχρονα δυο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που γίνονται γύρω από το 

ίδιο σημείο, στην ίδια διεύθυνση, με εξισώσεις: 

x1 = 5ημ(10t)  (S.I)  και   x2 = 8ημ(10t + π)   (S.I) 

Η απομάκρυνση του σώματος κάθε χρονική στιγμή θα δίνεται από την εξίσωση 

α.   y = 3·ημ(10t + π) (S.I)       

β.  y = 3·ημ10t (S.I)  

γ.   y = 11·ημ(10t + π)      (S.I).  

δ. y = 11·ημ10t (S.I) 

         Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση : 
                                                                                                        Μονάδες 7 

A4. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ (Σωστή) ή Λ 
(Λανθασμένη). 
α.Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση, η συχνότητα της ταλάντωσης ισούται με τη 

ιδιοσυχνότητα του σώματος.  

β. Στη φθίνουσα αρμονική ταλάντωση, όταν η σταθερά απόσβεσης παίρνει πολύ μεγάλες 

τιμές, η ταλάντωση γίνεται περιοδική. 

  

γ. Η αρχή της επαλληλίας των κυμάτων δεν παραβιάζεται ποτέ. 

δ.Με τα στάσιµα κύµατα µεταφέρεται ενέργεια από το ένα σηµείο του µέσου  σε 

άλλο σηµείο του ιδίου µέσου.                   

ε. Το αποτέλεσµα της συµβολής δύο όµοιων κυµάτων στην επιφάνεια υγρού είναι ότι όλα 

τα σηµεία της επιφάνειας είτε παραµένουν διαρκώς ακίνητα είτε ταλαντώνονται µε 

µέγιστο πλάτος. 

                                                                                                                           

Μονάδες 6  

 
 
 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 2Ο  : 

Β1.  Δίνονται  δύο στιγμιότυπα  ενός στάσιμου κύματος που απέχουν χρονικά κατά Τ/4. Με 
ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί; 
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i. Στο στιγμιότυπο (1) τα σημεία Β και Γ κινούνται με θετικές ταχύτητες. 

ii. Στο στιγμιότυπο (1) υπάρχουν 3 σημεία του ελαστικού μέσου που είναι στιγμιαία 

ακίνητα. 

iii. Το σημείο Γ βρίσκεται στη θέση 
2

λ
x   και στο στιγμιότυπο (2) έχει ταχύτητα με φορά 

προς τα πάνω και μέτρο 2πΑf, όπου f η συχνότητα και λ το μήκος κύματος των 

κυμάτων, από τη συμβολή των οποίων προέκυψε το στάσιμο κύμα. 

iv. Αν το στιγμιότυπο (1) απεικόνιζε στιγμιότυπο τρέχοντος αρμονικού κύματος που 

διαδίδεται προς μεγαλύτερες τιμές του x , τα σημεία Β και Γ κινούνται με θετικές 

ταχύτητες. 

Να αιτιολογήσεται την απάντηση σας. 

Μονάδες 8 

B2.  Στην κάτω άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ, η πάνω άκρη του οποίου 

είναι στερεωμένη σε ακλόνητο σημείο, σώμα μάζας m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 

πλάτους d/2 όπως φαίνεται στο σχήμα. 

 
Όταν το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας, η επιμήκυνση του ελατηρίου είναι d.  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

i. Στην κατώτερη θέση της ταλάντωσης του σώματος, ο λόγος της δύναμης του ελατηρίου 

προς τη δύναμη επαναφοράς είναι: 

 α. 
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Να   επιλέξετε   το   γράμμα   που   αντιστοιχεί  στη   σωστή απάντηση.  

Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

 Μονάδες 4 

ii.Στην κατώτερη θέση της ταλάντωσης του σώματος, ο λόγος της δυναμικής ενέργειας του 
ελατηρίου προς την δυναμική ενέργεια (ταλάντωσης) του σώματος είναι 

 α. 
9

1


U

U el

 
 β. 9

U

U el

 
 γ. 

3

1


U

U el  

Να   επιλέξετε   το   γράμμα   που   αντιστοιχεί  στη   σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2  

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

Μονάδες 4 

Β3. Το  πλάτος  μιας  φθίνουσας  μηχανικής  ταλάντωσης  μειώνεται  σύμφωνα  με  τη  
σχέση Ακ = A0·e-Λt, όπου Α0 το πλάτος της ταλάντωσης τη χρονική στιγμή t=0 και Λ μια 
θετική σταθερά. Διαπιστώνεται ότι τη χρονική στιγμή t1 το πλάτος της ταλάντωσης 
έχει γίνει ίσο με το 1/5 της αρχικής του τιμής. Tο πλάτος της ταλάντωσης τη χρονική 
στιγμή t2 = 2·t1 είναι: 

α.A2 = A0 / 5,     

β.A2 = A0 / 25     

γ.A2 = A0 / 2    

 Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 2 

  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                          Μονάδες 3 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 3Ο  : 

Ένα τεντωµένο οριζόντιο σχοινί ΟΑ µήκους L εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του άξονα x. Το 

άκρο του Α είναι στερεωµένο ακλόνητα στη θέση x=L, ενώ το άκρο Ο που βρίσκεται στη 

θέση x=0 είναι ελεύθερο, έτσι ώστε µε κατάλληλη διαδικασία να δημιουργείται στάσιμο 

κύµα µε 5 συνολικά κοιλίες. Στη θέση x=0 εµφανίζεται η 1η κοιλία και το σηµείο του μέσου 

στη θέση αυτή εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Τη χρονική στιγµή t=0 το σηµείο x=0 

βρίσκεται στη θέση μηδενικής απομάκρυνσης κινούμενο κατά τη θετική φορά. Η απόσταση 

των ακραίων θέσεων της ταλάντωσης αυτού του σημείου του μέσου είναι 0,1 m. Το 

συγκεκριμένο σηµείο διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του 10 φορές κάθε δευτερόλεπτο 

και απέχει κατά τον άξονα x απόσταση 0,1 m από τον πλησιέστερο δεσµό. 

 

α. Να υπολογίσετε την περίοδο του κύματος. 

Μονάδες 2 

β. Να υπολογίσετε το µήκος L. 

Μονάδες 4 

γ. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιµου κύµατος. 

Μονάδες 4 

δ. Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας της ταλάντωσης του σημείου του μέσου x = 

0 κατά τη χρονική στιγµή που η απομάκρυνση του από τη θέση ισορροπίας έχει τιμή y 

= +0,03 m. 

Μονάδες 5 

ε. Δύο υλικά σημεία Μ, Ν της  χορδής  βρίσκονται  στις  θέσεις xΜ = 
80

3
𝑐𝑚 και  xN = 

2

3
𝑚 

αντίστοιχα. Με τι πλάτος ταλαντώνονται τα σημεία Μ και Ν και τι διαφορά φάσης έχουν 

μεταξύ τους; 

Μονάδες 6 

      στ. Πόσοι δεσμοί θα σχηματιστούν στη χορδή αν η περίοδος της ταλάντωσης του σημείου 

Ο γίνει  0,12 s; 

Μονάδες 4 

Δίνονται : π =3,14 και συν 4π/3 = - ½. 

 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 4 

Ο αθλητής του σχήματος μάζας m = 60kg πηδά από την άκρη 

της εξέδρας χωρίς αρχική ταχύτητα και πιάνεται από τον κρίκο 

που υπάρχει στο κάτω άκρο του κατακόρυφου ιδανικού 

ελατηρίου, σταθεράς k = 240 N/m, το άλλο άκρο του οποίου 

είναι κρεμασμένο ακριβώς από το χείλος της εξέδρας. Η 

κατακόρυφη απόσταση που διανύει ο αθλητής μέχρι να πιάσει 

τον κρίκο είναι h = 3,75m.  

α. Να βρεθεί η ταχύτητα του αθλητή  τη χρονική στιγμή που 

πιάνεται από τον κρίκο. 

Μονάδες 3 

β.Να δείξετε ότι από τη στιγμή που ο αθλητής πιάνει τον κρίκο και για όσο χρόνο το 

ελατήριο είναι τεντωμένο, η κίνηση είναι απλή αρμονική ταλάντωση. Στη συνέχεια να 

βρεθεί η περίοδος αυτής της απλής αρμονικής ταλάντωσης. 

Μονάδες 3 

γ.Να προσδιοριστεί η θέση στην οποία η ταχύτητα καθόδου του αθλητή είναι μέγιστη. 

Μονάδες 3 

δ. Να υπολογιστεί το πλάτος ταλάντωσης του αθλητή. 

Μονάδες 3 

ε.Να γραφεί η εξίσωση ταχύτητας χρόνου για την κίνηση που θεωρείται απλή αρμονική 

ταλάντωση θεωρώντας ως to = 0 τη στιγμή που ο αθλητής πιάνει τον κρίκο  

Μονάδες 3 

στ.Να υπολογιστεί ο συνολικός χρόνος καθόδου του αθλητή από τη χρονική στιγμή που 

πιάνεται από τον κρίκο μέχρι τη στιγμή που η ταχύτητα του μηδενίζεται για πρώτη φορά. 

Μονάδες 5 

ζ.Να υπολογίσετε το λόγο της μέγιστης δυναμικής ενέργειας ελατηρίου προς τη μέγιστη 

δυναμική ενέργεια ταλάντωσης του σώματος. 

Μονάδες 5 

 Οι διαστάσεις του αθλητή να μη ληφθούν υπόψη. Θετική φορά να θεωρηθεί αυτή της 

επιτάχυνσης της βαρύτητας g.  Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2. 


