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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :  ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΑΞΗ : Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  OKTΩΒΡΙΟΣ 2018 

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.  Ένας τροχός με ακτίνα R κυλίεται σε οριζόντιο δάπεδο χωρίς να ολισθαίνει :  

α. Το σημείο του τροχού που βρίσκεται σε επαφή με το έδαφός έχει πάντα ταχύτητα ίση 

με το μηδέν.  

           β.'Οταν το κέντρο μάζας του τροχού μετακινηθεί κατά x κάθε σημείο της περιφέρειας 

του τροχού στρέφεται κατά το ίδιο τόξο S ,δηλαδή S=x. 

           γ. Κάθε σημείο του τροχού έχει γραμμική ταχύτητα μέτρου υ=ωR. 

           δ.Το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας είναι ίσο με το μέτρο της γραμμικής 

ταχύτητας των σημείων της περιφέρειας. 

Μονάδες 5 

Α2.   Σε ένα ελεύθερο στερεό σώμα ( αυτό που δεν έχει έναν σταθερό άξονα περιστροφής) 

ασκείται σταθερή δύναμη που ο φορέας της περνά από το κέντρο μάζας του σώματος. 

α. Το σώμα περιστρέφεται. 

β. Η ροπή της δύναμης είναι ίση με το μηδέν. 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

γ. Το σώμα εκτελεί μόνο ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. 

δ. Το σώμα εκτελεί σύνθετη κίνηση. 

                                                                                Μονάδες 5 

Α3.  Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η περίοδος του διεγέρτη είναι 
μικρότερη από την ιδιοπερίοδο του ταλαντωτή. Μειώνουμε συνεχώς την 
περίοδο του διεγέρτη. Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης:      

α.  αυξάνεται συνεχώς.   
β.  μειώνεται συνεχώς.   
γ.  αρχικά μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται.    

 δ. αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται. 

                                                                                                                             Μονάδες 5 

A4. Το πλάτος της φθίνουσας ταλάντωσης αρμονικού ταλαντωτή 

μειώνεται εκθετικά με το χρόνο, σύμφωνα με την εξίσωση  Α=Α0  e -Λ t.  Τη 

χρονική στιγμή t0 = 0 η ολική ενέργεια του ταλαντωτή είναι Ε 0. Η 

ενέργεια του ταλαντωτή θα γίνει Ε 1 = E0/4 μετά πόσο χρόνο t:  

α. 

ln4

4Λ        β. 

ln2

4      γ. 

ln2

Λ     δ. 

ln2

2Λ  

Μονάδες 5  

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

α. Η συχνότητα μιας ελεύθερης ταλάντωσης (αν δεν υπάρχουν 

αντιστάσεις) είναι η ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης.  

β. Η περίοδος ενός διακροτήματος αυξάνεται, όσο οι συχνότητες των 

επιμέρους ταλαντώσεων πλησιάζουν μεταξύ τους.  

γ. Υπάρχουν σημεία της περιφέρειας κυλιόμενου τροχού που έχουν ταχύτητα ίση 

κατά μέτρο με την ταχύτητα του κέντρου μάζας του. 

δ. Η ροπή του ζεύγους δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα  εξαρτάται από τις 

αποστάσεις των δυνάμεων από τον άξονα περιστροφής του . 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ε. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης 

γίνεται  τριπλάσια από την κινητική ενέργεια δύο χρονικές στιγμές στην 

διάρκεια  μίας περιόδου.  

                                                                                                                                          Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ  2Ο : 

Β1.  Στερεό εκτελεί στροφική κίνηση με γωνιακή 

ταχύτητα που η μεταβολή της σε συνάρτηση με τον χρόνο 

φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. Σε ποια από τις 

παρακάτω  χρονικές στιγμές το  μέτρο της γωνιακής 

επιτάχυνσης (η επιβράδυνσης) του σώματος είναι 

μεγαλύτερο ; 

α.  0,5 s, 

β. 1,5 s, 

γ.  2,5 s 

δ. 4 s, 

ε. 5,5 s. 

Να επιλέξετε την σωστή  απάντηση .                                                           

Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 4 

 

B2.    Σε φθίνουσα  ταλάντωση το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο.  Αν 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

τ1  είναι ο χρόνος υποδιπλασιασμού του πλάτους και τ2  ο χρόνος 

υποδιπλασιασμού της  ενέργειας της  ταλάντωσης ποια  από  τις  παρακάτω 

σχέσεις συνδέει τους  δύο χρόνους  

α.  τ1=  τ2         β.  τ1 = 2τ2             γ.τ1=  τ2 /2  

 

  Να επιλέξετε την η τις σωστές απαντήσεις.                                                          

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας                                                   

Μονάδες 4 

 

Β3. Οι δύο κύλινδροι του σχήματος (καρούλι) με 

ακτίνες R1,R2 (R1>R2) είναι ενωμένοι. Στον μικρό 

κύλινδρο είναι τυλιγμένο αβαρές νήμα. Τραβάμε 

οριζόντια το νήμα και καθώς ξετυλίγεται το 

σύστημα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει στο 

οριζόντιο επίπεδο. Αν το σημείο Σ του νήματος μετατοπίζεται με 

επιτάχυνση μέτρου ας τότε το κέντρο μάζας του καρουλιού έχει 

επιτάχυνση μέτρου:  

α. Σ 2

1 2

α R

R -R
  

β. Σ 1

1 2

α R

R +R
 

γ. Σ 1

1 2

α R

R -R
 

             δ. Σα

2
 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 2 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 4 

 

Β4. Ταλαντωτής εκτελεί ταυτόχρονα 2 αατ με ίδια θέση ισορροπίας, ίδια 

διεύθυνση κίνησης και ίσες συχνότητες.  Αν Ε είναι η ενέργεια της  κάθε 

μιας από  τις  δύο συνιστώσες ταλαντώσεις και 4Ε  η ενέργεια της  

συνισταμένης ταλάντωσης ποια  είναι η διαφορά φάσης των δύο 

συνιστωσών ταλαντώσεων  

α.  0         β.  π/6 rad             γ.π/2 rad  

 

          Να επιλέξετε την σωστή η τις σωστές απαντήσεις.                                                          

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ  3Ο : 

 

Ένα μικρό σώμα, μάζας m ισορροπεί δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου 

σταθεράς K, το πάνω άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο. Στη θέση ισορροπίας το 

ελατήριο ασκεί στο μικρό σώμα δύναμη μέτρου F0=1 Ν. Ανεβάζουμε το σώμα από τη θέση 

ισορροπίας του κατακόρυφα προς τα πάνω έως τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου και τη 

χρονική στιγμή t=0 το εκτοξεύουμε με κατακόρυφη προς τα κάτω ταχύτητα μέτρου υ0. Το 



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

σώμα μετά την εκτόξευσή του εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Tο διάστημα που διανύει 

μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων από τη θέση ισορροπίας του είναι S=0,4 m σε χρόνο 

Δt=π/10 s. 

α. Να υπολογίσετε το πλάτος Α και τη σταθερά K του ελατηρίου και να γράψετε τη χρονική 

εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος κάνοντας και την αντίστοιχη γραφική παράσταση.  

Μονάδες 7 

β. Να βρείτε τη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου στη θέση που η δυναμική 

ενέργεια της ταλάντωσης είναι μηδέν. 

Μονάδες 5 

γ. Να υπολογίσετε το μέτρο της αρχικής ταχύτητας υ0. 

Μονάδες 6 

δ. Να υπολογίσετε τo ρυθμό μεταβολής ορμής και της κινητικής ενέργειας του σώματος τη 

χρονική στιγμή t=0.  

Μονάδες 7 

Θεωρήστε θετική φορά την προς τα πάνω. 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s2. 

  

 

                  

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Οι δύο ράβδοι του διπλανού σχήματος έχουν μήκος L = 0,6  m, 

μάζα m = 1 kg κάθε μία και είναι συγκολλημένες σταθερά στο Λ 

ώστε να σχηματίζουν την ορθή γωνία ΚΛΜ. Το σύστημα των δύο 



ΑΡΧΗ 7ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 7ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

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.  

  α.Να υπολογίσετε την τάση του νήματος . 

Μονάδες 6 

β. Να υπολογίστε την δύναμη που ασκεί η άρθρωση στην ράβδο στο σημείο Κ 

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. 

Μονάδες 7 

    Κόβουμε το σχοινί οπότε το σύστημα αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον οριζόντιο 

άξονα που περνά από το Κ χωρίς τριβές. 

   δ. Ποια είναι η γωνιακή επιτάχυνση που θα αποκτήσει το σύστημα  

    i.τη στιγμή που κόβεται νήμα ,  

    ii.τη στιγμή που η ράβδος ΛΜ γίνει οριζόντια  

Μονάδες 4 

  ε. Ποια η επιτάχυνση του κέντρου μάζας Ρ εκείνη τη στιγμή.  

Μονάδες 2 

 

Δίνεται ΙCM(ράβδου) = 
1

12
mL2, g = 10 m/s2. 

 

 

 



ΑΡΧΗ 8ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 8ης ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 


