
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 
      

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΤΑΞΗ  :  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 5 

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 στην σωστή  απάντηση η στις σωστές απαντήσεις   
 
 

1.  Σώμα μάζας m που είναι προσδεμένο σε οριζόντιο ελατήριο σταθεράς  
k,   όταν   απομακρύνεται   από   τη θέση   ισορροπίας   κατά   Α, εκτελεί 
απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο Τ. Αν τετραπλασιάσουμε την 
απομάκρυνση Α, η περίοδος της ταλάντωσης γίνεται : 
α.  2Τ.  
β.   Τ.  
γ.   Τ/2.  
δ.   4Τ. 
 

2. Το διάγραμμα του διπλανού σχήματος 

παριστάνει την ταχύτητα ενός σώματος που 

εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε 

συνάρτηση με το χρόνο. Το σημείο που 

αντιστοιχεί σε απομάκρυνση x = –A είναι: 

α. το σημείο Α  

β. το σημείο Β  

γ. το σημείο Γ  

δ. το σημείο Δ 
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ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

3. Κατά την ελαστική κρούση δύο σωμάτων: 

α. η ολική κινητική ενέργεια των σωμάτων παραμένει σταθερή.  
β. η κινητική ενέργεια κάθε σώματος παραμένει σταθερή.  
γ. η ολική κινητική ενέργεια των σωμάτων αυξάνεται.  
δ. η ολική κινητική ενέργεια των σωμάτων ελαττώνεται.  
 
4. Ένα σώμα εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση. Όταν διέρχεται από 
τη θέση ισορροπίας : 
α.   η κινητική του ενέργεια είναι μηδέν.  
β.   η επιτάχυνσή του είναι μέγιστη.  
γ.   η δύναμη επαναφοράς είναι μηδέν.  
δ.   η δυναμική του ενέργεια είναι μέγιστη. 

 

 
 
5.Nα χαρακτηρίσετε με Σ κάθε σωστή και με Λ κάθε λανθασμένη πρόταση  
 
Α. H συνάρτηση της δυναμικής ενέργειας U μιας Α.Α.Τ. σε συνάρτηση με 

την  ταχύτητα υ μπορεί να είναι της μορφής U = 100υ2-250 (SI).  

Β. Η επιτάχυνση ενός υλικού σημείου, το οποίο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 

έχει μέτρο ανάλογο της απομάκρυνσης του σημείου από τη θέση ισορροπίας του. 

Γ. Ένα σύστημα μάζας - ελατηρίου εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε λείο 

οριζόντιο επίπεδο. Αν αντικαταστήσουμε το σώμα με άλλο διπλάσιας μάζας 

διατηρώντας ταυτόχρονα τη μέγιστη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης ίδια,το 

πλάτος ταλάντωσης παραμένει ίδιο. 

Δ. Η ενέργεια ταλαντωτή που εκτελεί Α.Α.Τ. είναι ημιτονική συνάρτηση του χρόνου. 

Ε. Η απομάκρυνση στην οποία η μηχανική και δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης 

είναι ίσες είναι ίση με το μισό του πλάτους. 

 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

Α.  Το μέτρο της ορμής ενός ταλαντωτή μεγιστοποιείται κάθε 2s. Η απόλυτη τιμή του 

ρυθμού μεταβολής της ορμής του γίνεται μέγιστη κάθε  

i. 1s              ii.2s           iii.4s 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.  
 

Μονάδες 6  

Β. Ταλαντωτής τη χρονική στιγμή t=0 έχει ταχύτητα με μέτρο το μισό του μέγιστου 
μέτρου της ταχύτητας του στη διάρκεια της ταλάντωσης και αρνητική επιτάχυνση. Η 
αρχική του φάση είναι  

i. π/6           i i.π/3        i i i.11π/12 

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε. 

Μονάδες 7 

 

Γ.  Σώμα συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με άλλο ακίνητο σώμα 
τριπλάσιας μάζας του πρώτου. Το ποσοστό  απώλειας της κινητικής 
ενέργειας του συστήματος κατά την κρούση είναι¨  

i. 25%           ii. 50%    iii. 75% 

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε. 
Μονάδες 6  

 

Δ. Σφαίρα   μάζας   m1   προσπίπτει   με   ταχύτητα   υ1   σε ακίνητη σφαίρα 
μάζας m2, με την οποία συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά. Μετά την 
κρούση η σφαίρα μάζας m1 γυρίζει πίσω με ταχύτητα μέτρου ίσου με το 
1/5 της αρχικής της τιμής. Για το λόγο των μαζών ισχύει:  

α. 2

1

m 3

m 2
  β. 2

1

m 2

m 3
  γ. 2

1

m 1

m 3
 

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε. 

Μονάδες 6  

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : 

Το σώμα μάζας m = 4 kg του διπλανού σχήματος εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. 

Η μέγιστη επιμήκυνση του ελατηρίου, όταν ταλαντώνεται το σώμα, είναι 0,3 m. Η 

χρονική διάρκεια της κίνησης του σώματος από την κάτω ακραία 

έως την πάνω ακραία θέση είναι t = 0,1π s. Να υπολογίσετε:  

α. τη σταθερά του ελατηρίου και το πλάτος της ταλάντωσης, 

Μονάδες 6  
β. τη συσπείρωση του ελατηρίου όταν το σώμα βρίσκεται στην 

πάνω ακραία θέση της ταλάντωσης, 

Μονάδες 6  
γ. τη μέγιστη ταχύτητα του σώματος και την ταχύτητα του όταν αυτό διέρχεται από 

τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου, 

Μονάδες 8  
δ. τη μέγιστη δύναμη επαναφοράς και τη μέγιστη δύναμη του ελατηρίου που 

ασκείται στο σώμα. 

Μονάδες 5  
Δίνεται: g = 10 m/s2. 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

Σώμα  Σ  μάζας  Μ=0,1 kg  είναι  
δεμένο  στο  ένα  άκρο οριζοντίου 
ελατηρίου σταθεράς  Κ=1000 N/m και 
ηρεμεί. Το άλλο άκρο του ελατηρίου 
είναι σταθερά συνδεδεμένο με κατακόρυφο τοίχο. Μεταξύ σώματος και 
οριζοντίου δαπέδου δεν εμφανίζονται τριβές. Βλήμα μάζας m=0,001kg 
κινούμενο κατά μήκος του άξονα του ελατήριου με ταχύτητα υ 1=200 m/s 
διαπερνά στιγμιαία  το  σώμα    Σ   και  κατά  την  έξοδο  του η ταχύτητα 
του γίνεται υ2 = υ1/2 .Το σώμα Σ αποκτά ταχύτητα V (τη χρονική στιγμή 
t=0) και εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Να βρεθούν:  
 
α. Η ταχύτητα V με την οποία θα κινηθεί το σώμα Σ αμέσως μετά την έξοδο 
του  βλήματος.  

                                                                     Μονάδες 4   
 

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

β. Το πλάτος και η περίοδος με την οποία ταλαντώνεται το σώμα Σ.           
                                                                                                

Μονάδες 6   
γ. Να γραφεί η εξίσωση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης σε συνάρτηση 
με το χρόνο, αν σαν θετική φορά ληφθεί η φορά προς τα δεξιά.  

   Μονάδες 6   
δ. Να γίνει γραφική παράσταση της δύναμης που δέχεται ο ταλαντωτής σε 
συνάρτηση με την απομάκρυνση.   

                                           Μονάδες 5   
ε. Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος Σ 

τη χρονική στιγμή 1
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6
. 

                                                      Μονάδες 4   
 
  

                    

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ 

 


