
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 
 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΤΑΞΗ : Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6  

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.  Σώμα   εκτελεί   ταυτόχρονα   δυο   αρμονικές   ταλαντώσεις ίδιου πλάτους και 

διεύθυνσης.  Οι συχνότητες f1 και f2 (f1 < f2)  των δυο  ταλαντώσεων  διαφέρουν 
λίγο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται διακρότημα. Αν η συχνότητα 
f2 μεγαλώσει,   ο   χρόνος   που   μεσολαβεί   ανάμεσα   σε   δυο διαδοχικούς 
μηδενισμούς του πλάτους θα: 
α.  αυξηθεί. 
β.   μειωθεί. 
γ.   παραμείνει ο ίδιος. 
δ.   γίνει τόσο μεγάλος ώστε να θεωρείται άπειρος.  

Μονάδες 5 
                                                                                                    
A2.  Κατά μήκος μιας ελαστικής χορδής έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα με 
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α.  Τη χρονική στιγμή t=
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 η δεύτερη κοιλία έχει απομάκρυνση y=A 2

  
β.  H μέγιστη απόσταση μεταξύ της πρώτης κοιλίας και του δεύτερου 

δεσμού είναι dmax=
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γ.  O ελάχιστος χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών της 

δύναμης επαναφοράς που δέχεται η τρίτη κοιλία είναι Δt=
3Τ

4
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δ.  Ολα τα σημεία έχουν την ίδια ενέργεια.  

                                                                                Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

Α3. Η σφαίρα του διπλανού σχήματος 
κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω  σε 
οριζόντια επιφάνεια που βρίσκεται σε 
ύψος h από το έδαφος έχοντας 
σταθερή ταχύτητα υcm . Η σφαίρα 
εγκαταλείπει  την επιφάνεια και πέφτει 
στο έδαφος. Για την κίνηση της 
σφαίρας από την στιγμή που εγκαταλείπει την επιφάνεια μέχρι να 
φτάσει στο έδαφος, ποια από τα παρακάτω είναι σωστά: 
α. η ταχύτητα του κέντρου μάζας της σφαίρας παραμένει σταθερή, 
β. το μέτρο της στροφορμής της αυξάνεται, 
γ. ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής είναι ίσος με το μηδέν, 
δ. ο ρυθμός μεταβολής της ορμής είναι σταθερός και διάφορος του 

μηδενός. 

  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 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

A5.  Στη θέση Α οριζόντιου δίσκου βρίσκεται ένα παιδί και το 

σύστημα παιδί - δίσκος περιστρέφεται χωρίς τριβές, με 

γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από κατακόρυφο άξονα που 

διέρχεται από το κέντρο του δίσκου Ο. Αν το παιδί 

μετακινηθεί από τη θέση Α στη θέση Β του δίσκου 

(σχήμα), τότε η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου: 

α.  Θα αυξηθεί 

β.  Θα παραμείνει η ίδια  

γ.  Θα μειωθεί 

 Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 2Ο : 

Β1.  Ένας αρχικά ακίνητος τροχός ακτίνας 𝑅 αρχίζει να κυλίεται χωρίς να 
ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση 
μέτρου 𝛼𝛾𝜔𝜈.Αν τη χρονική στιγμή 𝑡1 το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας 

του τροχού ισούται με 𝜔1, τότε τη χρονική στιγμή 𝑡2 = 2𝑡1 το ανώτατο 
σημείο του τροχού έχει ταχύτητα μέτρου: 
α.  𝜔1𝑅     
β.  2𝜔1𝑅    
γ.  4𝜔1𝑅    
δ.  8𝜔1𝑅 

 Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                
Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.                                           

Μονάδες 6 

B2.   Ένα σύστημα  m-k ξεκινά φθίνουσες ταλαντώσεις με αρχικό πλάτος Α ο 
και ενέργεια ταλάντωσης Εο= 27 J. Μετά από Ν ταλαντώσεις η 
θερμότητα που παράχθηκε μέσω του έργου της αντίστασης είναι 24 J. 
Άρα μετά από Ν ταλαντώσεις,  το πλάτος  ταλάντωσης είναι  
α. Αο / 3   
β. Αο / 9   
γ. Αο / 27.   

   
  Να επιλέξετε την η τις σωστές απαντήσεις.         

 Μονάδες 2 
          Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας                 

Μονάδες 4 

ΟΑ
Β



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Β3.  Δυο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2, που απέχουν μεταξύ 

τους απόσταση d=1 m, ταλαντώνονται κάθετα στην ελεύθερη 

επιφάνεια υγρού με συχνότητα f=4 Hz. Τα εγκάρσια αρμονικά 

κύματα που παράγονται από τις πηγές διαδίδονται στην επιφάνεια 

του υγρού με ταχύτητα υ=2,4 m/s και συμβάλλουν. 

Το πλήθος των κροσσών απόσβεσης που σχηματίζονται μεταξύ 

των δυο πηγών είναι: 

α.τέσσερις        β.δυο          γ. οκτώ 

  Να επιλέξετε την η τις σωστές απαντήσεις.          
Μονάδες 2 

          Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας                 

Μονάδες 4 

 
 
 

Β4. Στη διάταξη του διπλανού σχήµατος η κάθε σφαίρα 
θεωρείται υλικό σηµείο µάζας m. Οι δυο ράβδοι έχουν 
µάζα mρ1= mρ2=2m και µήκος l η κάθε μια . Αν η ροπή 
αδράνειας ράβδου ως προς το κέντρο µάζας της δίνεται 
από τη σχέση Ιcm=ml2/12 η συνολική ροπή αδράνειας 
του συστήµατος ως προς άξονα που περνάει από το Ο 
κάθετο στο επίπεδο του σχήματος είναι: 
α.  24ml2/7 
β.  5ml2/12 
γ.  23ml2/24 
δ.  ml2/2 

Το σημείο Ο είναι το κοινό μέσο των δύο ράβδων. 

 
        Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                

Μονάδες 2 
        Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                          

Μονάδες 5 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 5ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 5ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : 

 
Ένα τεντωµένο οριζόντιο σχοινί ΟΑ µήκους L εκτείνεται κατά τη διεύθυνση 

του άξονα x. Το άκρο του Α είναι στερεωµένο ακλόνητα στη θέση x=L, 

ενώ το άκρο Ο που βρίσκεται στη θέση x=0 είναι ελεύθερο, έτσι ώστε µε 

κατάλληλη διαδικασία να δημιουργείται στάσιμο κύµα µε 5 συνολικά 

κοιλίες. Στη θέση x=0 εµφανίζεται η 1η κοιλία και το σηµείο του μέσου στη 

θέση αυτή εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Τη χρονική στιγµή t=0 το 

σηµείο x=0 βρίσκεται στη θέση μηδενικής απομάκρυνσης κινούμενο κατά 

τη θετική φορά. Η απόσταση των ακραίων θέσεων της ταλάντωσης αυτού 

του σημείου του μέσου είναι 0,1 m. Το συγκεκριμένο σηµείο διέρχεται από 

τη θέση ισορροπίας του 10 φορές κάθε δευτερόλεπτο και απέχει κατά τον 

άξονα x απόσταση 0,1 m από τον πλησιέστερο δεσµό. 

 

α.  Να υπολογίσετε το µήκος L. 

Μονάδες 4 

β.  Να γράψετε την εξίσωση του στάσιµου κύµατος. 

Μονάδες 4 

γ.  Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας της ταλάντωσης του σημείου 

του μέσου x = 0 κατά τη χρονική στιγµή που η απομάκρυνση του 

από τη θέση ισορροπίας έχει τιμή y = +0,03 m. 

Μονάδες 5 

δ.  Δύο υλικά σημεία Μ, Ν της  χορδής  βρίσκονται  στις  θέσεις xΜ = 
80

3
𝑐𝑚 και  xN = 

2

3
𝑚 αντίστοιχα. Με τι πλάτος ταλαντώνονται τα 

σημεία Μ και Ν και τι διαφορά φάσης έχουν μεταξύ τους; 

Μονάδες 5 

ε.  Να προσδιοριστεί η θέση του πλησιέστερου σημείου από τα δεξιά 

του δεύτερου δεσμού που έχει πλάτος το μισό μιας κοιλίας. 

Μονάδες 3 

στ. Πόσοι δεσμοί θα σχηματιστούν στη χορδή αν η περίοδος της 

ταλάντωσης του σημείου Ο γίνει  0,12 s; 

Μονάδες 4 

Δίνεται : συν 4π/3 = - ½. 

  



ΑΡΧΗ 6ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 

ΤΕΛΟΣ 6ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΘΕΜΑ 4Ο : 

 

Η διπλή  τροχαλία του σχήματος αποτελείται από δύο 

ομογενείς συγκολλημένους ομοαξονικούς δίσκους (1) 

και (2) με ακτίνες R=0,5m και r=R/2 και μάζες m1 και m2 

αντίστοιχα .H τροχαλία είναι αρχικά ακίνητη και μπορεί 

να περιστρέφεται γύρω από άξονα που περνά από το 

κέντρο των δίσκων και είναι κάθετος στο επίπεδό τους. 

Η ροπή αδράνειας της διπλής τροχαλίας ως προς το 

κέντρο είναι Ι=0,25 Kgm2  και η συνολική της μάζα είναι 

m=5Kg.  

 

α.  Να βρεθεί η μάζα του κάθε δίσκου της τροχαλίας. 
Μονάδες 5 

Γύρω από κάθε δίσκο έχει τυλιχθεί μη εκτατό νήμα όπως στο σχήμα. 
Το ένα νήμα είναι ακλόνητα στερεωμένο σε οροφή. Την χρονική στιγμή 
t0=0 στο ελεύθερο άκρο του νήματος του μεγάλου δίσκου (1) ασκούμε 
την δύναμη F που έχει μέτρο 20 Ν.Η τροχαλία αρχίζει να περιστρέφεται 
και να κατέρχεται,ενώ τα νήματα δεν ολισθαίνουν στις περιφέρειες των 
δίσκων. Να υπολογίσετε: 

β.  την ταχύτητα του κέντρου μάζας κάθε δίσκου την χρονική στιγμή t1=2 s 
Μονάδες 5 

 
γ.  την δύναμη που ασκεί το νήμα στον μεγάλο δίσκο (1) της τροχαλίας, 

Μονάδες 5 
δ.  την μετατόπιση του σημείου εφαρμογής της δύναμης F από την χρονική 

στιγμή t0=0 μέχρι την χρονική στιγμή t1=2 s. 
Μονάδες 5 

 
ε.  την στροφορμή της τροχαλίας την χρονική στιγμή t=2 s 

Μονάδες 5 
 

Δίνεται η ροπή αδράνειας δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής της 2

cm

1
Ι MR

2
  και  

g = 10m/s2. 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


