
 

 
 

 

 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ : ΦΤΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

ΣΑΞΖ  : Γ΄ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤOκηωβρίοσ 2021 

Σμημα Γ2,3   

ΘΔΜΑ 1
Ο

 : 

Σηις παρακάηφ ερφηήζεις 1 έφς 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό ηης 
ερώηηζης και δίπλα ζε κάθε αριθμό ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηην σωστή 
απάνηηζη η ζηις σωστές απανηήζεις  
 

Α1. Τν δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηελ επηηάρπλζε ελόο 
ζώκαηνο πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ζε 
ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Σην ζεκείν (3) ηεο ηαιάλησζεο 
ην ζώκα έρεη: 
α. κέγηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα. 

β. κέγηζηε δπλακηθή ελέξγεηα 

γ. απνκάθξπλζε ίζε κε ην κεδέλ 

δ. κέγηζηε αξλεηηθή απνκάθξπλζε 

Μονάδες 5 

   Α2.  Έλα κεραληθό ζύζηεκα πνπ ηαιαληώλεηαη παξνπζηάδεη ζηαζεξά απόζβεζεο 
b. Όηαλ ην ζύζηεκα εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε θαη βξίζθεηαη ζε 
ζπληνληζκό, ηόηε ηαιαληώλεηαη κε πιάηνο Α. Αλ δηπιαζηαζηεί ε ζπρλόηεηα ηνπ 
δηεγέξηε, ηόηε: 

α. Τν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηπιαζηάδεηαη. 

β. Η ζηαζεξά απόζβεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ππνδηπιαζηάδεηαη. 

γ. Η ηδηνζπρλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλεηαη. 
δ. Τν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηώλεηαη.  

                                                                      Μονάδες 5 
 

 



 

 
 
 
 
Α3. Δύν νκνγελείο ζθαίξεο Σ2 θαη Σ3, 
κε κάδεο m θαη Μ αληηζηνίρσο είλαη 
αθίλεηεο θαη εθάπηνληαη. Μηα ηξίηε 
νκνγελήο ζθαίξα Σ1 θαη ίζνπ όγθνπ κε 
ηηο πξνεγνύκελεο, κάδαο m, θηλείηαη κε 
ηαρύηεηα    θαηά κήθνο ηεο δηαθέληξνπ ησλ άιισλ δύν, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 
Αλ όιεο νη θξνύζεηο είλαη κεησπηθέο θαη ειαζηηθέο, ηόηε 
α. Θα ζπκβνύλ ηξεηο θξνύζεηο αλ m>M 
β. Θα ζπκβνύλ δύν θξνύζεηο αλ     
γ. Σπκβαίλνπλ πάληα δύν θξνύζεηο αλεμάξηεηα ζρέζεο καδώλ 

 δ. Σπκβαίλνπλ πάληα ηξεηο θξνύζεηο αλεμάξηεηα ζρέζεο καδώλ 
                                                                                                            Μονάδες 5 

 
A4. Σε κηα εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ε πεξίνδνο ηνπ δηεγέξηε είλαη κηθξόηεξε από 
ηελ ηδηνπεξίνδν ηνπ ηαιαλησηή. Μεηώλνπκε ζπλερώο ηελ πεξίνδν ηνπ δηεγέξηε. Τν 
πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο:      
α. απμάλεηαη ζπλερώο.   
β. κεηώλεηαη ζπλερώο.   
γ. αξρηθά κεηώλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα απμάλεηαη.    
δ. αξρηθά απμάλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα κεηώλεηαη. 

Μονάδες 5 

Α5. Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζωζηές () θαη πνηεο λανθαζμένες 

(Λ); 

α. Όηαλ κηα ειαζηηθή ζθαίξα πξνζπίπηεη θάζεηα ζε ιείν ηνίρν ε νξκή ηεο 
παξακέλεη ζηαζεξή.   
β. Η ζπρλόηεηα κηαο ειεύζεξεο ηαιάλησζεο (αλ δελ ππάξρνπλ αληηζηάζεηο) είλαη 
ε ηδηνζπρλόηεηα ηεο ηαιάλησζεο. 
γ. Όιεο νη ηαιαληώζεηο ζην καθξόθνζκν είλαη θζίλνπζεο 
δ. Η πεξίνδνο ελόο δηαθξνηήκαηνο απμάλεηαη, όζν νη ζπρλόηεηεο ησλ επηκέξνπο 
ηαιαληώζεσλ πιεζηάδνπλ κεηαμύ ηνπο. 
ε. Σε κηα απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ε δπλακηθή ελέξγεηα ηαιάλησζεο γίλεηαη 
ηξηπιάζηα από ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα δύν ρξνληθέο ζηηγκέο ζηελ δηάξθεηα κίαο 
πεξηόδνπ. 

Μονάδες 5 



 

 
 

ΘΔΜΑ 2
Ο
 : 

Β1. Τν πιάηνο ηεο θζίλνπζαο ηαιάλησζεο αξκνληθνύ ηαιαλησηή κεηώλεηαη 

εθζεηηθά κε ην ρξόλν, ζύκθσλα κε ηελ εμίζσζε Α=Α0 e
-Λt. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 

ε νιηθή ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή είλαη Ε0. Η ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή ζα γίλεη 

Ε1=E0/4 κεηά από ρξόλν t: 

α. 
ln4

4Λ
        

β. 
ln2

4
      

γ. 
ln2

Λ
     

       δ. 
ln2

2Λ
 

Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                  Μονάδες 2 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                             Μονάδες 4 

 

B2. Ταιαλησηήο εθηειεί ηαπηόρξνλα 2 α.α.η. κε ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο, ίδηα δηεύζπλζε 
θίλεζεο θαη ίζεο ζπρλόηεηεο. Tα πιάηε ησλ δύν ηαιαληώζεσλ ζπλδένληαη κεηαμύ 
κε ηελ ζρέζε Α2=Α1/2. Αλ Ε1 θαη Ε2 είλαη αληίζηνηρα νη ελέξγεηεο ηαιάλησζεο ησλ 
δύν ηαιαληώζεσλ θαη αλ Ε=Ε1-Ε2 ε ελέξγεηα ηεο ζπληζηακέλεο ηαιάλησζεο, ηόηε 
ην πιάηνο ηεο ζπληζηάκελεο ηαιάλησζεο είλαη:  

     α. Α1 

        β. Α2             

        γ. Α1 3   

        δ. Α2 3   

          Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή ε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο.                                                          
Μονάδες 2 

         Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                   
Μονάδες 5 

 

 



 

 
Β3. Σώκα εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο Τ1 θαη Τ2 ζηελ 

ίδηα δηεύζπλζε, γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο, κε ίδηα πιάηε θαη παξαπιήζηεο 
ζπρλόηεηεο f1 θαη f2  αληίζηνηρα κε f1 > f2 , κε απνηέιεζκα ε θίλεζε λα παξνπζηάδεη 
δηαθξνηήκαηα . 

Αλ ε ζπρλόηεηα f1 απμεζεί θαηά Δf θαη ε ζπρλόηεηα f2 ειαηησζεί θαηά Δf, ηόηε ε 
ζπρλόηεηα ησλ δηαθξνηεκάησλ απμάλεηαη θαηά 50% . Αλ απμεζνύλ θαη νη δύν 
ζπρλόηεηεο  θαηά Δf ηόηε ε ζπρλόηεηα ηεο πεξηνδηθήο  θίλεζεο απμάλεηαη θαηά 1% . Ο 

ιόγνο 
2

1

f

f
 ηζνύηαη κε : 

  α) 
99

101
    β)  

49

51
    γ) 

999

1001
 

 Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.                                                    Μονάδες 2 

 Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                Μονάδες 4 

 

Β4. Σε νξηδόληην δάπεδν βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην θηβώηην κάδαο Μ. Δύν πιηθά 
ζεκεία κάδαο m1 θαη m2 πνπ θηλνύληαη νξηδόληηα θαη αληίζεηα, ζπγθξνύνληαη 
ηαπηόρξνλα κε ην θηβώηην, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα . Τν m1 πνπ θηλείηαη πξνο ηα 
δεμηά, έρεη κάδα m1=m2/4  θαη  ηαρύηεηα κέηξνπ π αθξηβώο πξηλ ηελ  θξνύζε. Τν 
m2 πνπ θηλείηαη πξνο ηα αξηζηεξά, έρεη επίζεο ηαρύηεηα κέηξνπ π αθξηβώο πξηλ 
ηελ θξνύζε. Τν m1 δηαπεξλά ην θηβώηην ράλνληαο ην 84% ηεο αξρηθήο ηνπ 
ελέξγεηαο, ελώ ην m2  ζθελώλεηαη ζην θηβώηην. Τν ζπζζσκάησκα κεηά ηελ 
θξνύζε, απνθηά ηαρύηεηα πξνο ηα αξηζηεξά κέηξνπ V=π/10.  
(Να ζεσξήζεηε όηη ε θξνύζε είλαη αθαξηαία θαη νη πνξείεο ησλ πιηθώλ ζεκείσλ 
κέζα ζην θηβώηην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο δελ επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή 
κάδα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηηξέπνπλ ην έλα λα δηαπεξλά θαη ην άιιν λα 
ελζσκαηώλεηαη ηαπηόρξνλα). 

 
Η κάδα ηνπ θηβσηίνπ είλαη: 

α.  Μ=3m1                  

β. Μ=3m2                                      

γ. Μ=30m1                                  

      Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή ε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο.        Μονάδες 2 

      Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                        Μονάδες 5 



 

 
 

ΘΔΜΑ 3
Ο
 : 

 

Τν ζώκα κάδαο m1 ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο είλαη 
ζηεξεσκέλν ζε θαηαθόξπθν ηδαληθό ειαηήξην ζηαζεξάο 
K = 400 Ν/m θαη εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε 
νιηθήο ελέξγεηαο Εo = 288 J.  

Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, θαηά ηελ νπνία ην ζώκα κάδαο 
m1 δηέξρεηαη από ηε ζέζε x1 ηνπ ζεηηθνύ εκηάμνλα 
θηλνύκελν κε αξλεηηθή ηαρύηεηα π1, ζπγθξνύεηαη 
θεληξηθά θαη αλειαζηηθά κε κηθξή ζθαίξα κάδαο m2=4 kg 
πνπ θηλείηαη κε ηαρύηεηα π2 θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ.  

Η ρξνληθή εμίζσζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m1 κεηά ηελ 

θξνύζε είλαη    
π

π 10 ζπλ 10t
3

 
   

 
   (SI) 

Να ππνινγίζεηε: 
 
Γ1. ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m1 ακέζσο 
κεηά ηελ θξνύζε. 

Μονάδες 2 
 

Γ2. ηε κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο Δπ2 ηνπ ζώκαηνο κάδαο m2 θαηά ηελ 
θξνύζε. 

Μονάδες 2 
 

Γ3. ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 θαηά ηελ νπνία ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ 
ειαηεξίνπ γίλεηαη κέγηζηε γηα πξώηε θνξά κεηά ηελ θξνύζε. 

Μονάδες 2 
 

Γ4. ην έξγν ηεο δύλακεο επαλαθνξάο ηνπ ηαιαληνύκελνπ ζπζηήκαηνο 
ζην ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 κέρξη ηε ρξνληθή 
ζηηγκή t1. 

Μονάδες 2 
Δίλνληαη: g = 10 m/s2  . 

  



 

 
 

ΘΔΜΑ 4
Ο
 : 

Τν ζώκα Σ1 ηνπ ζρήκαηνο, κάδαο m1=1kg, αθήλεηαη λα νιηζζήζεη από ηελ 
θνξπθή ιείνπ θαηαθόξπθνπ ηεηαξηνθύθιηνπ αθηίλαο R=1,8 m.  

Σηε ζπλέρεηα ην ζώκα Σ1 θηλείηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη 
ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη πιαζηηθά κε αθίλεην ζώκα Σ2, κάδαο m2=2kg. Τν ζώκα 
Σ2 είλαη ζηεξεσκέλν ζην έλα άθξν νξηδόληηνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο Κ=300 N/m, ην 
άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλν ζε αθιόλεην ζεκείν. Τε ζηηγκή ηεο 
θξνύζεο ε ηαρύηεηα ηνπ Σ1 είλαη παξάιιειε κε ηνλ άμνλα ηνπ ειαηεξίνπ. Μεηά 
ηελ θξνύζε ην ζπζζσκάησκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. 
Να βξείηε: 

 
Γ1. Τε δύλακε πνπ δέρεηαη ην Σ1 όηαλ έρεη δηαγξάςεη ην κηζό ηόμν θαη ζηε 

βάζε ηνπ ηεηαξηνθύθιηνπ από ην δάπεδν (ηνπ ηεηαξηνθύθιηνπ). 
Μονάδες 2 

 
Γ2. Τν πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαβηβάδεηαη απ ην αξρηθά θηλνύκελν 

ζώκα ζην αθίλεην θαηά ηελ θξνύζε. 
Μονάδες 2 

 
Γ3. Να γξαθεί ε εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν, ζεσξώληαο ρξνληθή ζηηγκή t=0 ηε ζηηγκή πνπ ηειεηώλεη 
ε θξνύζε θαη ζεηηθή θνξά πξνο ηα αξηζηεξά. Να γίλεη ε γξαθηθή ηεο παξάζηαζε. 

Μονάδες 2 
 
 



 

 
 
 
Γ4. Να ππνινγηζηεί ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο θαη ηεο θηλεηηθήο 

ελέξγεηαο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο όηαλ έρεη δηαλύζεη απόζηαζε d=1,5A, όπνπ Α ην 
πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο, από ηε ζέζε πνπ ηειεηώλεη ε θξνύζε. 

Μονάδες 2 
 

Γ5. Να γίλεη γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ 
ζπζζσκαηώκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 
απνκάθξπλζε θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν. 

Μονάδες 2 
Δίλεηαη: g=10 m/s2 

 

 

ΚΑΘΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ    


