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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΤΑΞΗ : Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  MAIOΣ 2018 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 

ΘΕΜΑ 1ο: 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις 
παρακάτω ερωτήσεις 1–4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση . 
 
A1. Το ιξώδες ενός νευτώνειου υγρού. 
α. εκφράζει την εσωτερική τριβή μεταξύ των στρωμάτων του υγρού.  
β. είναι σταθερό και ανεξάρτητο της ταχύτητας ροής του υγρού. 
γ. ελαττώνεται, όταν ελαττώνεται το πάχος του  υγρού. 
δ. αυξάνεται , όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του υγρού.  

Μονάδες 5  
 

A2.Ένα μηχανικό σύστημα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση μέγιστου 

πλάτους. Με κατάλληλη διάταξη μεταβάλλουμε μόνο την σταθερά 

απόσβεσης b του συστήματος. Αυξάνοντας τη σταθερά απόσβεσης b, 

παρατηρούμε: 

α. αύξηση του πλάτους. 
β. μείωση του πλάτους. 
γ. το πλάτος γίνεται άπειρο. 
δ. το πλάτος δεν θα αλλάξει. 
 

Μονάδες 5  
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A3.  Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι 
fδ και είναι ίση με fδ=2f0. Ο λόγος της μέγιστης δυναμικής προς τη μέγιστη 

κινητική ενέργεια της ταλάντωσης max

max

U

K
  είναι: 

α. 1/4  
β. 4 
γ. 1/2 
δ. 2 

Μονάδες 5  
 
A4. Το όχημα του σχήματος κινείται με ταχύτητα 
υ1 και η πηγή εκπέμπει ήχο με συχνότητα fs που 

διαδίδεται με ταχύτητα υ. Οι δύο παρατηρητές Α 
και Β στέκονται πάνω στο όχημα. Οι συχνότητες 
που ακούνε οι Α και Β για τον ήχο είναι: 

α. fΑ=fΒ=fs                  

β. fΑ>fs και fΒ<fs                      

γ.  fΑ<fs και fΒ>fs 

δ. fΑ>fs και fΒ>fs 

 
Μονάδες 5  

 
A5. Να γράψετε  στο τετράδιό  σας το γράμμα της πρότασης και 
δίπλα το γράμμα Λ (για το λάθος) και Σ (για το σωστό) . 
 
α. Ο συντελεστής ιξώδους ενός υγρού εξαρτάται από την ταχύτητα ροής του 
υγρού. 
β. Καταδύτρια κατά τη διάρκεια κατάδυσης συμπτύσσει αρχικά το σώμα της 
και στη συνέχεια το τεντώνει. Η κινητική της ενέργεια κατά τη διάρκεια της 
κατάδυσης αρχικά αυξάνεται και κατόπιν μειώνεται. 
γ. Κατά τη διάδοση εγκάρσιου αρμονικού κύματος σε χορδή υπάρχουν 
γειτονικά σημεία του ελαστικού μέσου που έχουν την ίδια χρονική στιγμή ίδια 
φάση. 
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δ. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση στην οποία η δύναμη απόσβεσης είναι ανάλογη 
της ταχύτητας του σώματος, με την πάροδο του χρόνου η περίοδος μειώνεται 
ελαφρά. 
ε. Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, δύο απλές 
αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης, ίδιας συχνότητας, με πλάτη Α1 και 
Α2 που εμφανίζουν διαφορά φάσης π/3. Το πλάτος της συνισταμένης 
ταλάντωσης είναι μεγαλύτερο τόσο από το πλάτος Α1 όσο και από το πλάτος 
Α2. 
 

Μονάδες 5  
ΘΕΜΑ 2ο: 
 
B1.Δύο σύγχρονες πηγές εγκάρσιων 
κυμάτων ταλαντώνονται κάθετα στην 
επιφάνεια υγρού με εξίσωση y=Aημ(ωt). 
Τα κύματα που παράγονται, έχουν μήκος 
κύματος λ και διαδίδονται στην επιφάνεια 
του υγρού. Δεχόμαστε ότι όλα τα σημεία 
του υγρού θα ταλαντώνονται, εξαιτίας 
του κάθε κύματος ξεχωριστά, με πλάτος 
Α. Η μέγιστη επιτάχυνση ενός σημείου Σ της επιφάνειας του υγρού σε 
συνάρτηση με το χρόνο δίνεται στο διπλανό διάγραμμα με α1=ω2Α. Η διαφορά 
των αποστάσεων r1-r2 του σημείου Σ ( 1 2r r ) από τις πηγές μπορεί να είναι: 

α. 
1 2r r λ 

   

β. 1 2

λ
r r

6
     

γ. 1 2r r
3


   

 
Να βρείτε την σωστή απάντηση.                                    

Μονάδες 2                                                        
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                             

Μονάδες 4                                                
 

0 t

αmax,Σ

t1

α1



 ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

B2.Σώμα Σ1 μάζας m1 εκτελεί απλή 
αρμονική ταλάντωση πλάτους Α1 πάνω 
σε λείο οριζόντιο δάπεδο, δεμένο στο 
ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου 
σταθεράς k, το άλλο άκρο του οποίου 
είναι ακλόνητα στερεωμένο. Τη χρονική 
στιγμή t1 κατά την οποία το σώμα Σ1 διέρχεται από τη θέση με απομάκρυνση 

x = +
1

2
A

2
 κινούμενο με θετική ταχύτητα συγκρούεται πλαστικά με σώμα Σ2 

μάζας m2 = m1 το οποίο κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω. Αν κατά την κρούση 
δε συμβαίνει αναπήδηση των σωμάτων, τότε το πλάτος Α2 της απλής 
αρμονικής ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωμάτωμα μετά την κρούση είναι: 
 

α. Α2 = Α1  β. Α2 = 
1

3

2
   γ. Α2 = 1

2


 

 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 4 
 
B3. Σε χορδή μήκους L δημιουργείται στάσιμο κύμα με δύο τρόπους : 
i. με τα δυο άκρα της χορδής μόνιμα στερεωμένα, και 
ii. με το ένα άκρο της χορδής μόνιμα στερεωμένο και το άλλο ελεύθερο. 

Ο λόγος ( )

( )

min

min

f

f





 της ελάχιστης συχνότητας fmin(α) για να δημιουργηθεί στάσιμο 

κύμα στην α περίπτωση προς την ελάχιστη συχνότητα fmin(β) για δημιουργηθεί 
στάσιμο κύμα στην β περίπτωση ισούται με: 

α. 
1

2
        β. 1             γ. 2 

 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
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Μονάδες 5 
 

 
Β4. Στον οριζόντιο σωλήνα του 
διπλανού σχήματος ρέει ιδανικό υγρό 
πυκνότητας ρ. Ο σωλήνας στην 
περιοχή 1 έχει εμβαδό διατομής Α1 , 
ενώ στην περιοχή 2 στενεύει και έχει 
εμβαδό διατομής Α2. Το υγρό ρέει στην 
περιοχή 1 με ταχύτητα μέτρου υ1. Αν η 
μεταβολή της κινητικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου του υγρού κατά τη 

μετάβασή του από την περιοχή 1 στην περιοχή 2 είναι 4ρ 2

1  , ο λόγος των 

διαμέτρων δ1/δ2 των σωλήνων είναι  
α.2 

β. 3   

γ.3 
δ. 3/4 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 4 
 
ΘΕΜΑ 3° 
Ράβδος ΟΑ έχει μάζα Μ=3kg και μήκος l=1m και μπορεί να στρέφεται 
γύρω από οριζόντιο άξονα κάθετο στη ράβδο που διέρχεται από το 
πάνω άκρο της Ο.Η ράβδος ισορροπεί στην κατακόρυφη θέση.  
Μικρό σφαιρίδιο μάζας m=1kg είναι δεμένο στο άκρο αβαρούς 
νήματος μήκους l=1m του οποίου το άλλο άκρο είναι δεμένο στο Ο. 
Φέρνουμε το σφαιρίδιο στη θέση που το νήμα είναι οριζόντιο και 
τεντωμένο και στο ίδιο επίπεδο με τη ράβδο και το εκτοξεύουμε προς 
τα κάτω με κατακόρυφη ταχύτητα μέτρου υ0=4m/s.To σφαιρίδιο 
συγκρούεται πλαστικά με τη ράβδο  και ταυτόχρονα κόβεται το νήμα . 
α. Να υπολογίσετε τη δύναμη που ασκεί το σφαιρίδιο στο νήμα 
ελάχιστα πριν την κρούση.  

Μονάδες 6  
β. Να υπολογίσετε τη μέση δύναμη που ασκεί το σφαιρίδιο στην  
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ράβδο κατά την κρούση, αν η διάρκειά της είναι 10 -2 s. 
Μονάδες 6  

 
γ. Να ελέγξετε αν το σύστημα θα εκτελέσει ανακύκλωση.  

Μονάδες 6  
δ. Αν το συσσωμάτωμα μετά την κρούση έχει τέτοια ταχύτητα ώστε 
μόλις να φτάνει στην οριζόντια θέση  για πρώτη φορά, να υπολογιστεί 
η δύναμη που ασκεί το σφαιρίδιο στη ράβδο στη θέση αυτή.   

Μονάδες 7 
Δίνονται: g=10 m/s2 και η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που 
διέρχεται από το κέντρο της Ι= Ml2/12 
 
  
ΘΕΜΑ 4° 
Το πλάγιο επίπεδο του 
σχήματος έχει ύψος h και 
γωνία κλίσης φ (συνφ=0,8 και 
ημφ=0,6). Το πλάγιο επίπεδο 
από τη βάση του, σημείο Α , 
μέχρι το σημείο Γ εμφανίζει 
τριβή, ενώ το υπόλοιπο τμήμα, 
από το σημείο Γ μέχρι την 
κορυφή του, Δ, είναι εντελώς 
λείο.  
Ένας δίσκος ακτίνας r και μάζας m, που κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει στο 
οριζόντιο επίπεδο, φθάνει τη χρονική στιγμή t=0, στη βάση του πλάγιου 
επιπέδου (σημείο Α), με ταχύτητα κέντρου μάζας υ0=5m/s και συνεχίζει 
κυλιόμενος να ανεβαίνει στο πλάγιο επίπεδο. Ο δίσκος διέρχεται από το σημείο 
Γ τη χρονική στιγμή t1=0,5 s και φθάνει στο σημείο Δ κινούμενος στο λείο τμήμα 
του επιπέδου για χρόνο Δt=0,5 s. 
Να υπολογίσετε:  
α. την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του δίσκου κατά την κίνησή του στο 
τραχύ τμήμα του πλάγιου επιπέδου και τον ελάχιστο συντελεστή στατικής 
τριβής μεταξύ δίσκου και επιπέδου, ώστε ο δίσκος να ανεβαίνει εκτελώντας 
κύλιση χωρίς ολίσθηση. 

Μονάδες 6  
β. το ύψος h του πλάγιου επιπέδου.  



 ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

 

 
ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

Μονάδες 6  
γ. ο λόγος της κινητικής ενέργειας του δίσκου λόγω στροφικής κίνησης προς 
την κινητική του ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης τη χρονική στιγμή  
t3=0,33s 

Μονάδες 5 
δ. Ο δίσκος στο σημείο Δ εγκαταλείπει το πλάγιο επίπεδο.  
i.Σε ποια απόσταση από το σημείο θα συναντήσει το οριζόντιο επίπεδο,  
ii.τι κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής θα έχει  
iii.ποια θα είναι η συνολική του μηχανική ενέργεια.  

Μονάδες 8 
Δίνονται: g=10 m/s2 και η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς άξονα που 
διέρχεται από το κέντρο του Ι= mr2/2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


