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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΤΑΞΗ : Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : MAΪΟΥ  2019  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 

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. Ένα σώμα που εκτελεί ΑΑΤ δεμένο στο άκρο οριζόντιου 

ελατηρίου, συγκρούεται πλαστικά με άλλο ίσης μάζας. Το 
συσσωμάτωμα εκτελεί νέα ΑΑΤ. Αν η κρούση διαρκεί 
απειροελάχιστα, τότε για τις δύο ταλαντώσεις ισχύει 
πάντα: 
α.  Η δύναμη επαναφοράς πριν και μετά την κρούση είναι 

ίδια. 
β.  Η περίοδος ταλάντωσης πριν και μετά την κρούση 

είναι ίδια. 
γ.  Η νέα περίοδος ταλάντωσης είναι διπλάσια της 

αρχικής.  
δ.  Η ενέργεια ταλάντωσης είναι ίδια πριν και μετά την 

κρούση. 
 

Μονάδες 5 
A2. 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 
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A3. 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 

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 Σ (σωστό)ή Λ 

(λάθος) αντίστοιχα δίπλα στο γράμμα της κάθε 
πρόστασης. 

 
α.  Στα διαμήκη κύματα δημιουργούνται πυκνώματα και 

αραιώματα. 
β.  Μια αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ μπορεί, 

συμπτύσσοντας τα  χέρια και τα πόδια της, να αυξήσει 
τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της.  

γ.  Ένα κύμα θα λέγεται αρμονικό όταν η πηγή θα εκτελεί 
περιοδική κίνηση.  
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δ.  Σε μια χορδή που έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα 
όλα τα σημεία της χορδής εκτελούν απλή αρμονική 
ταλάντωση μη μηδενικού πλάτους.  

ε.  Για να υπολογίσουμε την αρχική φάση σε μια απλή 
αρμονική ταλάντωση θα πρέπει να γνωρίζουμε μόνο 
τη θέση που βρίσκεται ο ταλαντωτής τη χρονική 
στιγμή t = 0. 

στ. Στο φαινόμενο Doppler όταν ένας παρατηρητής 
πλησιάζει προς μια ακίνητη ηχητική πηγή, 
αντιλαμβάνεται λιγότερα μέγιστα στη μονάδα του 
χρόνου από όσα εκπέμπει η πηγή στον ίδιο χρόνο.  

ζ.  Ο ρυθμός αύξησης της φάσης σε μια απλή αρμονική 
ταλάντωση ισούται με την συχνότητα της 
ταλάντωσης.  

η.  Στο στάσιμο κύμα οι κοιλίες έχουν συχνότητα 
ταλάντωσης ίση με το διπλάσιο της συχνότητας των 
επιμέρους κυμάτων η συμβολή των οποίων έδωσε το 
στάσιμο κύμα.  

 
Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 2ο: 
 
B1. Στο σημείο Σ συναντώνται τα 

κύματα που ακολούθησαν τις 
διαδρομές ΠΣ και ΠΑΣ και        
εκπέμφθηκαν από την πηγή Π, 
έχοντας μήκος κύματος λ=2 m. Εάν 
τα κύματα ακολουθήσουν τις 
διαδρομές ΠΣ και ΠΓΣ του 
σχήματος, τότε το σημείο Σ 
ταλαντώνεται με το ίδιο πλάτος. 
Τότε η ελάχιστη απόσταση AΓ = h 
είναι:  
α.  1 m 
β.  2 m 
γ.  11/9 m 
Να βρείτε την σωστή απάντηση.                                 

   Μονάδες 3                                                        
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                             

Μονάδες 7                                                
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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 5 
 
 

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 
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 6 

 
 

 
ΘΕΜΑ 3ο: 

Δύο εγκάρσια αρμονικά κύματα με το ίδιο πλάτος και την ίδια 
συχνότητα διαδίδονται με αντίθετες κατευθύνσεις σε 
γραμμικό ελαστικό μέσο το οποίο ταυτίζεται με τον οριζόντιο 
άξονα x΄Οx. Το κάθε κύμα εξαναγκάζει το σημείο O (x=0) σε 
ταλάντωση της μορφής yO=Aημωt. Τα κύματα συμβάλλουν και 
δημιουργούν στάσιμο κύμα με εξίσωση y=2Aσυν(5πx)ημ(8πt)  
(S.I.).  
Το υλικό σημείο Γ (xΓ=7/15m) εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση πλάτους ΑΓ=0,5m. 
α.  Να γράψετε τις εξισώσεις των δύο κυμάτων.                    

Μονάδες 6 
β.  Να υπολογίσετε την ταχύτητα του υλικού σημείου Γ, τη 

στιγμή που το Ο (x=0) βρίσκεται στη μέγιστη θετική του 
απομάκρυνση.        

Μονάδες 6 
γ.  Υλικό σημείο Δ του θετικού ημιάξονα έχει εξίσωση 

ταχύτητας  Δυ 4 2πσυν(8πt)   (S.I.). Αν το σημείο Δ 

βρίσκεται μεταξύ της 5ης κοιλίας και του 6ου δεσμού του 

θετικού ημιάξονα, να προσδιορίσετε τη συντεταγμένη της 

θέσης του Δ.                                             

Μονάδες 7 

δ.  Να υπολογίσετε το πλήθος των σημείων του τμήματος ΟΔ 
της χορδής, τα οποία κάθε χρονική στιγμή έχουν ίση 
απομάκρυνση και ίση ταχύτητα με το Δ.                                                                              
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ΘΕΜΑ 4ο: 
 
Ο δίσκος του σχήματος έχει ακτίνα R=0,4m 
και κυκλική εγκοπή ακτίνας r=R/2 και γύρω 
στο δίσκο και την εγκοπή είναι τυλιγμένα 
δύο αβαρή νήματα (1) και (2) αντίστοιχα. 
Στο άκρο του νήματος (1) είναι δεμένο 
σφαιρίδιο μάζας m=1kg, ενώ το άκρο του 
νήματος (2) είναι στερεωμένο στην οροφή. 
Το σφαιρίδιο στερεώνεται μέσω ελατηρίου 
στην οροφή και όταν το σύστημα 
ισορροπεί, το ελατήριο είναι επιμηκυμένο 
κατά d=0,2m.  
 
Δ1. Όταν το σύστημα ισορροπεί, η τάση του νήματος (2) είναι 

T2=20N.  
Να υπολογιστούν:  

 
i) η μάζα του δίσκου και  

Μονάδες 6 
 

ii) η σταθερά k του ελατηρίου.  
Μονάδες 6 

 
Δ2. Τη χρονική στιγμή t=0 κόβουμε το νήμα (1) οπότε ο 

δίσκος κατεβαίνει στρεφόμενος χωρίς ολίσθηση, ενώ το 
σφαιρίδιο εκτελεί α.α.τ. Να υπολογιστούν :  

i) η ενέργεια της ταλάντωσης του σφαιριδίου και να 
γραφεί η εξίσωση της απομάκρυνσής της,  θεωρώντας 
θετική φορά προς τα πάνω.  

Μονάδες 6 
 

ii) το μέτρο της οριζόντιας δύναμης που δέχεται υλικό 
σημείο μάζας δm=0,18g του δίσκου που βρίσκεται σε 
επαφή με το νήμα (2) τη στιγμή που το σφαιρίδιο έχει 
εκτελέσει μία πλήρη ταλάντωση.  

Μονάδες 7 
Δίνονται για το δίσκο Icm=MR2/2, g=10m/s2 και π2=10.   
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


