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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΑΞΗ : Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2015 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 

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 στη ν  σωστή  
απάντηση η στις σωστές απαντήσεις   
 

Α1.  Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση : 

Δύο τροχοί ίδιας ακτίνας δέχτηκαν την επίδραση ίδιας 

δύναμης F η οποία ασκήθηκε εφαπτομενικά και η 

γωνιακή τους ταχύτητα μεταβλήθηκε όπως στο σχήμα. 

α.Ο τροχός B απέκτησε μεγαλύτερη γωνιακή επιτάχυνση 

από τον τροχό A. 

β.Ο τροχός Α έχει μεγαλύτερη  ροπή  αδράνειας από τον τροχό Β. 

γ.Ο τροχός Α έχει μεγαλύτερη μάζα από τον τροχό Β. 

δ.Σε χρόνο t1 ο τροχός Α έχει κάνει περισσότερες περιστροφές από τον τροχό Β. 

Μονάδες 5 

Α2.    Όταν ένα στερεό σώμα εκτελεί στροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα που 

διέρχεται από το κέντρο του τότε: 

α.όλα τα σημεία του σώματος έχουν την ίδια γραμμική ταχύτητα. 

β.όλα τα σημεία του σώματος έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα. 
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γ.τα σημεία που είναι πιο κοντά στον άξονα περιστροφής ολοκληρώνουν γρηγορότερα 

την περιστροφή. 

δ.τα σημεία που βρίσκονται πιο κοντά στον άξονα περιστροφής έχουν μεγαλύτερη 

γωνιακή ταχύτητα. 

                                                                                Μονάδες 5 

Α3.  Η ταχύτητα διάδοσης ενός αρμονικού κύματος είναι δεκαπλάσια από τη μέγιστη 

ταχύτητα λόγω ταλάντωσης των σημείων του ελαστικού μέσου. Άρα, ισχύει: 

α.λ = 20πΑ  

β.λ = 10Α 

γ.λ = Α/20  

δ.λ = 10πΑ 

                                                                                                                             Μονάδες 5 

A4. Τα δυο βέλη δείχνουν τη φορά των ταχυτήτων λόγω 

ταλάντωσης δυο σημείων ενός γραμμικού ελαστικού 

μέσου, πάνω στο οποίο διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό 

κύμα που η πηγή του εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση y = Αημ(ωt). 

Συνεπώς: 

α. το κύμα διαδίδεται προς τα δεξιά, 

β. το κύμα διαδίδεται προς τα αριστερά 

γ. το κύμα διαδίδεται προς τα πάνω 

δ. δεν μπορούμε να συμπεράνουμε τη κατεύθυνση διάδοσης του κύματος. 

                                                                                                                           

Μονάδες 5  
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Α5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; 

α. Τα διαµήκη κύµατα διαδίδονται µόνο στα στερεά και υγρά. 

β. Το στιγμιότυπο αρμονικού κύματος παριστάνει την απομάκρυνση ενός υλικού 

σημείου του ελαστικού μέσου, στο οποίο διαδίδεται το κύμα, σε συνάρτηση με το 

χρόνο. 

γ. Δύο γειτονικά σημεία ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται αρμονικό κύμα δεν 

μπορούν να έχουν την ίδια χρονική στιγμή ίσες φάσεις 

δ. Υπάρχουν σημεία της περιφέρειας κυλιόμενου τροχού που έχουν ταχύτητα ίση με 

την ταχύτητα του κέντρου μάζας του. 

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 

 
 

ΘΕΜΑ  2Ο : 

Β1.  Στερεό εκτελεί στροφική κίνηση με γωνιακή ταχύτητα που 

φαίνεται στο σχήμα. Σε ποια από τις σημειωμένες χρονικές 

στιγμές το σώμα έχει τη μεγαλύτερη γωνιακή επιτάχυνση; 

  

Να επιλέξετε την σωστή  απάντηση .                                                           

Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 4 
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B2.    Σε εγκάρσια κύματα Α και Β διαδίδονται στο ίδιο ελαστικό μέσο.  Ισχύει ότι fA=2fB 

(συχνότητες) και  ΑΒ=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 διπλάσια 

από 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 

 

Β3. Ο δίσκος του σχήματος εκτελεί κύλιση χωρίς 

ολίσθηση με σταθερή ταχύτητα υcm. Δύο σημεία, 

Μ και Ν, απέχουν ίδια απόσταση από το κέντρο 

Κ και έχουν ταχύτητες που ικανοποιούν τη σχέση 

υM=5υN.  

Η ταχύτητα του κέντρου μάζας είναι:  

α. υcm= υM/2  

β. υcm= 3υN 

γ. υcm= (υM+ υN )/4 

 Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 4 
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Β4.  Για ένα γραμμικό αρμονικό κύμα το διάγραμμα της φάσης 

με την απόσταση τη χρονική στιγμή t = 
3Τ

2
 είναι όπως φαίνεται 

στο διπλανό σχήμα. 

α.Το σημείο Μ1 είναι σε αντίθεση φάσης με το σημείο Μ2. 

β.Το κύμα δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο Μ4. 

γ.Όταν το κύμα φτάσει στο σημείο Μ3 η φάση της πηγής είναι 6π rad. 

         Να επιλέξετε την σωστή η τις σωστές απάντησεις.                                                          

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ  3Ο : 

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  

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  

 

π  

x  0  

φ   

(rad)  
3π  

2π 

Μ 1  Μ 4  Μ 2  Μ 3  



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

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. 

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.                                                            

                   

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Οι δύο ράβδοι του διπλανού σχήματος έχουν μήκος L = 4 m,  

μάζα m = 6 kg κάθε μία και είναι συγκολλημένες σταθερά 

στο Λ ώστε να σχηματίζουν την ορθή γωνία ΚΛΜ. Το 

σύστημα των δύο ράβδων ισορροπεί όπως φαίνεται στο 

σχήμα. Η ράβδος ΛΜ είναι κατακόρυφη ενώ η ΚΛ είναι 

οριζόντια και συγκρατείται στο μέσο της Ρ από σχοινί το 

οποίο σχηματίζει με τον κατακόρυφο τοίχο γωνία φ = 60.  

Το νήμα έχει όριο θραύσης Tθρ=420 Ν. 

Τη χρονική στιγμή t = 0, από το άκρο Κ ξεκινά να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στη ράβδο 

ένας κύλινδρος, ακτίνας R = 0,5 m και βάρους w = 60 N, με γωνιακή επιτάχυνση α = 4 rad/s2. 
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α. Να υπολογίσετε την απόσταση του κυλίνδρου από σημείο Κ την στιγμή που 

κόβεται το νήμα. 

Μονάδες 6 

β.Να υπολογίσετε την χρονική στιγμή που θα κοπεί το νήμα . 

Μονάδες 7 

     δ.Ποια είναι η ταχύτητα του κέντρου μάζας του κυλίνδρου εκείνη την στιγμή.  

Μονάδες 6 

     γ. Ποια είναι η ροπή αδράνειας του συστήματος των δύο ράβδων ως προς τον 

οριζόντιο άξονα που είναι κάθετος στη ράβδο και διέρχεται από το Κ (χωρίς την 

παρουσία του κυλίνδρου).  

Μονάδες 6 

Δίνεται ΙCM(ράβδου) = 
1

12
mL2, g = 10 m/s2. 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 

 


