
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

 

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΤΑΞΗ : Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  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 στη ν  σωστή  
απάντηση η στις σωστές απαντήσεις   
 
Α1.  Δύο απλά αρμονικά ηχητικά κύματα συμβάλλουν μέσα σε ηχητικό 

κυλινδρικό σωλήνα.  
Μέσα στο σωλήνα δημιουργούνται ηχητικά στάσιμα  κύματα,  
α.όταν τα δύο ηχητικά κύματα έχουν την ίδια συχνότητα ,  
β.όταν τα δύο κύματα διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις , 
γ. όταν τα δύο κύματα διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις  και 
είναι όμοια,  
δ.όταν ισχύουν ταυτόχρονα όλα τα προηγούμενα.  

                                                       Μονάδες 5  
                                                                                                    

A2. Το διπλανό διάγραμμα παριστάνει δύο 
εγκάρσια κύματα, τα οποία διαδίδονται 
ταυτόχρονα στο ίδιο ελαστικό μέσο. Σε 
ποιο από τα σημεία Α, Β, Γ ή Δ του 
ελαστικού μέσου έχουμε τη μεγαλύτερη απομάκρυνση από τη 
θέση ισορροπίας του;  
α.στο σημείο Α   
β.στο σημείο Β  
γ.στο σημείο Δ  

                                                                                Μονάδες 5  
 

 

A  

Β  

Γ  

Δ  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Α3. Στα παρακάτω σχήματα βλέπετε ένα δίσκο που εκτελεί 
στροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα που περνά από το κέντρο 
του. Κάτω από κάθε περίπτωση έχουν σχεδιαστεί τα διανύ σματα της 
γωνιακής ταχύτητας και της γωνιακής επιτάχυνσης.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Άρα:  
α. το σημείο Α έχει γραμμική ταχύτητα προς τα αριστερά που το 
μέτρο της αυξάνεται,  
β. το σημείο Β έχει γραμμική ταχύτητα  προς τα δεξιά που το 
μέτρο της αυξάνεται,  
γ. το σημείο Γ έχει γραμμική ταχύτητα  προς τα αριστερά που το 
μέτρο της αυξάνεται,  
δ. το σημείο Δ έχει γραμμική ταχύτητα  προς τα αριστερά που το 
μέτρο της μειώνεται.  

  Μονάδες 5  

Α4. 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
 προς τα δεξιά του 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 πρόταση  
                                                                                                                                            

Μονάδες 5  

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

A5. Να κάνετε αντιστοίχιση τα στοιχεία της στήλης 1 με τα στοιχεία της 
στήλης 2.  
 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μονάδες 5  

ΘΕΜΑ 2Ο : 

Β1. Δύο αρμονικά κύματα πλάτους A=2cm και 
συχνότητας f=25 Hz διαδίδονται κατά μήκους 
ελαστικής χορδής με ταχύτητα υ=20 m/s με 
αντίθετες κατευθύνσεις. Από τη συμβολή των 
δύο κυμάτων προκύπτει στάσιμο κύμα και τη 
χρονική στιγμή t=0 η χορδή έχει τη μορφή του 
σχήματος όπου όλα τα σημεία της χορδής είναι 
στιγμιαία ακίνητα.  

 

i.  Όλα τα σημεία της χορδής θα βρίσκονται πάνω στο ευθύγραμμο 
τμήμα ΚΣ τη χρονική στιγμή : 
α. 0,02s  

ΣΤΗΛΗ  1  ΣΤΗΛΗ  2  

1. y=Aημ( 2π
t

Τ
) α. ταχύτητα 

ταλάντωσης στο 
στάσιμο κύμα  

2. y=Aημ( 2π 2π
t- x

Τ λ
) β. εξίσωση 

απομάκρυνσης 
γραμμικής αρμονικής 
ταλάντωσης  

3. y=2Aσυν 1 2ω -ω
t

2

 
 
 

ημ 1 2ω +ω
t

2

 
 
 

 γ. εξίσωση κύματος  

4.υ= 2π

Τ
2Ασυν( 2πx

λ
)συν( 2πt

T
) δ. εξίσωση 

διακρoτήματος  

5.y=2Ασυν[2π( 1 2d -d

2λ
)]ημ[2π( 1 2d +dt

-
T 2λ

)] 

 

ε. ταχύτητα  διάδοσης 
κύματος  

6. υ=λf 
 

στ. συμβολή κυμάτων  



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

β. 0,01s  

γ. 0,04s  

δ. 0,08s 

ii.  Τα σημεία της χορδής που έχουν κάθε στιγμή ίσες κατά μέτρο 
ταχύτητες είναι : 
α. Όλα    

β. Λ, Μ   

γ. Π, Ρ   

δ. Ν, Ρ  

iii. Tα σημεία Λ, Ρ έχουν διαφορά φάσης  
α. 0   

β. π    

γ. 2π    

δ. 4π  

iv. H απόσταση ΚΣ είναι  
α. 0,6 m  

β. 0,8 m  

γ. 1,2 m  

δ. 1,6 m 

v.  To σημείο Ρ περνά από τη θέση ισορροπίας του με ταχύτητα  
α. π m/s  

β.2π m/s   

γ. 8π m/s   

δ. 4π m/s 

      Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις.                                                
Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε τις  απαντήσεις  σας.                                           

Μονάδες 5  

 
B2.   Κατά μήκος δύο ανεξάρτητων μεταξύ τους χορδών (1) και (2) 

διαδίδονται δύο εγκάρσια αρμονικά κύματα. Οι χορδές είναι 
κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό, έχουν το ίδιο πάχος και τις 
έχουμε τεντώσει με την ίδια δύναμη. Το κύμα που διαδίδεται στην 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

χορδή (1) έχει διπλάσιο μήκος κύματος και διπλάσιο πλάτος από το 
κύμα που διαδίδεται στην χορδή (2).  Ποιες από τις παρακάτω 
προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;  

α) Η ταχύτητα διάδοσης των δύο κυμάτων είναι ίδια.  
β) Κάθε σημείο της χορδής (1) εκτελεί διπλάσιες  ταλαντώσεις σε 
κάθε δευτερόλεπτο σε σχέση με τον αριθμό των ταλαντώσεων που 
εκτελεί κάθε σημείο της χορδής (2) στον ίδιο χρόνο.  
γ) Η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των υλικών σημείων της χορδής 
(1) είναι διπλάσια από τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των υλικών  
σημείων της χορδής (2).  
δ) Η μέγιστη επιτάχυνση ταλάντωσης των υλικών σημείων της 
χορδής (2) είναι διπλάσια από τη μέγιστη επιτάχυνση ταλάντωσης 
των σημείων της χορδής (1). 

   
  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=5·υN.  
Η ταχύτητα του κέντρου μάζας είναι:  
α) υcm= υM/2  
β) υcm= 3υN 
γ) υcm= (υM+υN )/4 

 
      Να σημειώσετε (Σ) στις σωστές και (Λ) στις Να επιλέξετε την σωστή  

απάντηση.                                                
Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                          

Μονάδες 4  

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Β4. Ένας αρχικά ακίνητος δίσκος ακτίνας 𝑅 = 0,4 𝑚 ξεκινά τη χρονική στιγμή 𝑡 =
0 να περιστρέφεται, γύρω από ακλόνητο   άξονα που διέρχεται από το κέντρο 
του και είναι κάθετος στο επίπεδο του, με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση 
μέτρου  𝛼𝛾𝜔𝜈 = 5 𝑟𝑎𝑑 𝑠2⁄ . 

Το μέτρο της ολικής  επιτάχυνσης ενός οποιουδήποτε σημείου της 

περιφέρειας του δίσκου τη χρονική στιγμή 𝑡1 = √0,2 𝑠 ισούται με:  
α) 2 𝑚 𝑠2⁄     

β) 2√2 𝑚 𝑠2⁄     
γ) 5 𝑚 𝑠2⁄     
δ) 12,5 𝑚 𝑠2⁄  
 

      Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                
Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                          

Μονάδες 4  

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : 

Δύο κύματα διαδίδονται ταυτόχρονα κατά 
μήκος μιας τεντωμένης χορδής η οποία έχει τη 
διεύθυνση του άξονα των x. Από τη συμβολή 
των δύο κυμάτων προκύπτει στάσιμο κύμα. 
Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται ένα 
στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος τη στιγμή 
t1 κατά την οποία όλα τα σημεία της χορδής 
βρίσκονται  στις θέσεις της μέγιστης απομάκρυνσης τους. Η συχνότητα 
των κυμάτων που συμβάλλουν για να δώσουν το στάσιμο κύμα είναι 
f=40Hz. Θεωρούμε ότι τη στιγμή t = 0 για x= 0 είναι y=0.  
α. Να γράψετε τις εξισώσεις των κυμάτων που δημιούργησαν το 
στάσιμο κύμα.  

Μονάδες 5                

β. Να γραφεί η εξίσωση του στάσιμου κύματος.            

Μονάδες 5   

γ. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Κ της 

χορδής, του οποίου η τετμημένη είναι xκ = 50 cm. 



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 Μονάδες 5   

δ. Να βρεθεί η απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του σημείου Κ 

της χορδής τη στιγμή κατά την οποία η ταχύτητα του ισούται με το 

μισό της μέγιστης τιμής της.  

Μονάδες 5   

ε. Να σχεδιαστεί το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος τη χρονική 

στιγμή t2=t1+1/160 s.                                                                

Μονάδες 2  

στ. Να υπολογίστε την μέγιστη απόσταση μιας κοιλίας και του 

αμέσως επόμενου  δεσμού από αυτήν.                        

Μονάδες 3  

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Ομογενής και ισοπαχής ράβδος ΑΓ με μήκος  
L=1m και μάζα M=0,3Kg ισορροπεί. Το άκρο Α 
της ράβδου συνδέεται με άρθρωση σε 
κατακόρυφο τοίχο. Το άκρο Γ της ράβδου, στο 
οποίο είναι στερεωμένο σφαιρίδιο άγνωστης 
μάζας m , συνδέεται με κατακόρυφο αβαρές 
νήμα ΓΔ με ακλόνητο σημείο Δ, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το μέτρο 
της δύναμης που ασκείται στο σφαιρίδιο από το νήμα είναι T=2,5N 
. 
α. Να υπολογίσετε τη μάζα m του σφαιριδίου .                         

Μονάδες 7  
β. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκείται στη ράβδο 
από την άρθρωση.                                                                               

                                                                                                
Μονάδες 6  

γ. Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα στο άκρο Γ και η ράβδος αρχίζει 
να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από την άρθρωση σε 
κατακόρυφο επίπεδο. Να υπολογίσετε:  



ΑΡΧΗ 8ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 8ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

i. Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της γωνιακής ταχύτητας  του 
συστήματος της ράβδου και του σφαιριδίου, ως προς τον άξονα 
περιστροφής της ράβδου, μόλις κοπεί το νήμα.                                                                                        

                                                                                                                       
Μονάδες 6  

ii. Αν το όριο θραύσης του νήματος είναι Τθρ=5Ν ποιο θα ήταν το 
μέγιστο βάρος σφαιριδίου που θα μπορούσε να αντέξει στη 
διάταξη του σχήματος;  

                                                                                                                           
Μονάδες 3  

iii. Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της  ράβδου, τη στιγμή που 
η ράβδος γίνεται κατακόρυφη.                                                                                       

                                                                                                                            
Μονάδες 3  

Δίνονται για τη ράβδο Icm= ΜL2/12 και g=10m/s2. 
 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 

 


