
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΑΞΗ : Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016  

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.   Ένα αρμονικό κύμα που έχει μήκος κύματος λ = 2m διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό 
μέσο . Το κύμα φτάνει σε ένα σημείο Σ που  απέχει x = 3m από την αρχή Ο μέτρησης 
των αποστάσεων (x = 0) τη χρονική στιγμή t1 . Τα σημεία μεταξύ του Ο και του Σ  
(συμπεριλαμβανομένων και αυτών) που διέρχονται από τη θέση ισορροπίας τη χρονική 
στιγμή t1 είναι :  
α. τρία ,            
β. δύο  ,         
γ. τέσσερα  ,        
δ. πέντε  . 

Μονάδες 5 

 
Α2.Το πλάτος Α μιας φθίνουσας μηχανικής ταλάντωσης που εκτελεί ένα σώμα μειώνεται 

εκθετικά σε συνάρτηση με το χρόνο σύμφωνα με την σχέση Α = Αοe-Λt, όπου Αο το 
αρχικό πλάτος και Λ θετική σταθερά. Αν x είναι η απομάκρυνση από τη θέση 
ισορροπίας και υ η ταχύτητα του σώματος, η αντιτιθέμενη δύναμη Fαντ μπορεί να είναι 
της μορφής: 
α. Fαντ = -4x, 
β. Fαντ = +4x, 
γ. Fαντ = -4υ, 
δ. Fαντ = +4υ. 

Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 
Α3.  Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται σ’ ένα γραμμικό 

ελαστικό μέσο, που συμπίπτει με τον άξονα x΄Οx, 
προς τη θετική κατεύθυνση. Το σημείο Ο (x = 0) 
εκτελεί ταλάντωση χωρίς αρχική φάση. Στο 
διάγραμμα του διπλανού σχήματος δίνεται η 
απομάκρυνση y σε συνάρτηση με το χρόνο t ενός 
σημείου Σ του ελαστικού μέσου, που βρίσκεται σε 
απόσταση xΣ = 12 m από το σημείο Ο. Ποια από τις 
παρακάτω εξισώσεις είναι η εξίσωση του αρμονικού 
κύματος; 
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                                                                                                                             Μονάδες 5 

 

Α4.  Σώµα µάζας m κινείται οριζόντια µε ταχύτητα µέτρου υ. Στην πορεία συγκρούεται 
µετωπικά µε άλλο σώµα και επιστρέφει κινούµενο µε ταχύτητα µέτρου 3υ. Το µέτρο 
της µεταβολής της ορµής του είναι: 
α. 0 , 
β. 2mυ , 
γ. 3mυ , 
δ. 4mυ. 

                                                                                                                                                 Μονάδες 5 
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ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

A5. Σ΄ένα στάσιμο κύμα δύο σημεία Α και Β που βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών 

του ελαστικού μέσου απέχουν από τον ίδιο δεσμό αποστάσεις 
λ

3
 και 

λ

6
 αντίστοιχα . Τα 

δύο σημεία :  
    α. έχουν ίδιο πλάτος ταλάντωσης,   
    β. δεν έχουν ίδια απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας όλες τις στιγμές,   
    γ. έχουν ίδια ταχύτητα ταλάντωσης κάθε στιγμή , 
    δ. έχουν διαφορετική μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης , 
    ε. έχουν διαφορετική ενέργεια ταλάντωσης.    

Να χαρακτηρίσετε με σωστό (Σ) η λάθος (Λ) την κάθε πρόσταση  
                                                                                                                                 

Μονάδες 5  
 
 
 

ΘΕΜΑ  2Ο : 

Β1.  Τρέχον αρµονικό κύµα µήκου κύµατος λ διαδίδεται προς 
τα δεξιά χωρίς αρχική φάση.Στο διάγραµµα δίνεται η 
γραφική παράσταση της φάσης των σηµείων του µέσου 
διάδοσης σε συνάρτηση µε την απόσταση x από την 
πηγή µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή t=t1. Για την θέση 
x1 ισχύει: 
α. x1=4λ, 
β. x1 =5λ, 
γ. x1 =3λ. 
 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 4  

 
 

B2.    Ένα σώμα μάζας m=1Kg είναι προσδεμένο σε ελατήριο σταθεράς Κ=400N/m και 
εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση, μικρής σταθεράς απόσβεσης. Η συχνότητα του 
διεγέρτη είναι f=5 π Hz. Για να φέρουμε το σύστημα ελατηρίου - σώματος σε κατάσταση 
συντονισμού πρέπει να μεταβάλλουμε τη συχνότητα του διεγέρτη κατά: 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

α. 25%  
β. 50%  
γ. 100% 
δ. 75% 
 
  Να επιλέξετε την η τις σωστές απαντήσεις.                                                          

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας                                                   

Μονάδες 4 

 

Β3.Στη διάταξη του διπλανού σχήµατος η κάθε σφαίρα 
θεωρείται υλικό σηµείο µάζας m. Οι δυο ράβδοι έχουν µάζα 
2m και µήκος l . Αν η ροπή αδράνειας ράβδου ως προς το 
κέντρο µάζας της δίνεται από τη σχέση Ιcm=ml2/12 η συνολική 
ροπή αδράνειας του συστήµατος ως προς άξονα που 
περνάει από το Ο κάθετο στο επίπεδο του σχήµατος είναι: 
α. 24ml2/7 
β. 5ml2/12 
γ. 19ml2/24 
δ. ml2/2 

 
 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 4 

 

Β4. Ένα ακίνητο βλήμα εκρήγνυται σε τρία μέρη Α, Β και Γ. Τα μέρη Α και Β έχουν ορμές που 
βρίσκονται σε διευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους με μέτρα που είναι ίσα με PA=PB=20 
Kgm/s: . Το μέτρο της ορμής του τρίτου κομματιού είναι:  
α. 20 Kgm/s         

β. 10 Kgm/s 

γ. 30 Kgm/s 

      δ. 20 2 Kgm/s 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Μονάδες 3 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 4 

 

ΘΕΜΑ  3Ο : 

Ένας δίσκος μάζας m1 = 3 kg κρέμεται από το άκρο ελατηρίου 
σταθεράς k = 400 N/m, του οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωμένο 
στην οροφή. Στο κάτω άκρο του δίσκου είναι στερεωμένη μια 
ακίδα, η οποία βρίσκεται πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια μιας 
μικρής ήρεμης πισίνας. Από ύψος h πάνω από το δίσκο αφήνεται 
σώμα μάζας m2, το οποίο συγκρούεται πλαστικά με το δίσκο. Το 

σύστημα ξεκινά απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α1 = 17

40
 m, με 

την ακίδα να ακουμπά περιοδικά στην επιφάνεια του νερού και να 
δημιουργεί κύμα πλάτους Α = 0,04 m, το οποίο διαδίδεται με ταχύτητα υ=5 m/s. Αν η 
μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης ενός μικρού κομματιού φελλού που επιπλέει είναι υmax = 0,4 
m/s, να υπολογίσετε:  

α. την εξίσωση του κύματος που δημιουργήθηκε στην επιφάνεια της πισίνας 
Μονάδες 8                     

β. τη μάζα m2 
Μονάδες 8                     

γ. το ύψος h από το οποίο αφέθηκε το σώμα μάζας m2  
Μονάδες 9 

Θεωρήστε ότι το πλάτος του κύματος που δημιουργείται παραμένει σταθερό και ότι ο 
κατακόρυφος άξονας y΄y έχει θετική φορά προς τα κάτω. Δίνεται g = 10 m/s2. 
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ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Ομογενής ράβδος ΑΒ έχει μήκος L = 1 m, μάζα M = 3 kg και 

ισορροπεί σε οριζόντια θέση, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο 

άκρο της Α είναι στερεωμένη με άρθρωση στον κατακόρυφο 

τοίχο, γύρω από την οποία μπορεί να περιστρέφεται χωρίς 

τριβές. Ένα αβαρές τεντωμένο νήμα συνδέει το σημείο Γ της 

ράβδου με σώμα Σ, μάζας m = 1 kg, το οποίο είναι στερεωμένο 

στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς Κ, ενώ το άλλο άκρο 

του είναι στερεωμένο ακλόνητα στην οροφή. Όλη η διάταξη βρίσκεται στο ίδιο κατακόρυφο 

επίπεδο και ισορροπεί με το ελατήριο επιμηκυμένο κατά ΔL = 40 cm από το φυσικό του 

μήκος, ενώ η απόσταση του σημείου Γ από το άκρο Α της ράβδου είναι ίση με 3
L

4
. 

Α. Να υπολογίσετε: 

α. το μέτρο της τάσης του νήματος 

Μονάδες 4 

β. τη σταθερά Κ του ελατηρίου 

Μονάδες 4 

Β. Τη χρονική στιγμή t = 0 κόβουμε το νήμα, οπότε το σώμα Σ αρχίζει να εκτελεί απλή 

αρμονική ταλάντωση, ενώ η ράβδος υπό την επίδραση της βαρύτητας πέφτει 

περιστρεφόμενη γύρω από το άκρο της Α. 

α. Να βρείτε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της γωνιακής ταχύτητας της ράβδου 

αμέσως μετά το κόψιμο του νήματος, καθώς και τη στιγμή που γίνεται κατακόρυφη. 

Μονάδες 4 

β. Να βρείτε το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της ράβδου τη στιγμή που σχηματίζει 

με την κατακόρυφη γωνία 300. 

Μονάδες 5 

γ. Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης του σώματος Σ, 

θεωρώντας ως θετική φορά τη φορά προς τα πάνω. 

Μονάδες 4  

 

 

Α  Γ  
Β  

Σ  

k  



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

δ. Να βρείτε την ορμή του σώματος Σ τη στιγμή που η απομάκρυνσή του που γίνεται x= 

A/2 για πρώτη φορά. 

Μονάδες 4 

Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας 

της και είναι κάθετος σ’ αυτή CMI 21
ML

12
  και η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 

 

 

 


