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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
9/10/2016

ΘΕΜΑ Α
Στις ερωτήσεις 1 – 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

1. Mια μικρή σφαίρα προσκρούει ελαστικά στην επίπεδη επιφάνεια ενός κατακόρυφου τοίχου. Αν η
σφαίρα χτυπήσει πλαγία στην επιφάνεια, τότε:
α. η ορμή της διατηρείται.
β. η κινητική της ενεργεία διατηρείται.
γ. η ταχύτητα της διατηρείται.
δ. οι γωνίες πρόσπτωσης και ανάκλασης δεν είναι ίσες. (μονάδες 3)

2. Η επιτάχυνση στην απλή αρμονική ταλάντωση έχει πάντοτε πρόσημο :
α. ίδιο με αυτό της ταχύτητας.
β. αντίθετο με αυτό της απομάκρυνσης .
γ. αντίθετο με αυτό της ταχύτητας .
δ. ίδιο με αυτό της απομάκρυνσης . (μονάδες 3)

3. Μια σφαίρα μάζας m συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με δεύτερη σφαίρα διαφορετικής μάζας και
η κινητική ενεργεία του συστήματος των σφαιρών μετατρέπεται εξολοκλήρου σε θερμότητα. Ά́ρα, οι
σφαίρες πριν την κρούση έχουν αντίθετες
α. ταχύτητες.
β. ορμές.
γ. κινητικές ενέργειες.
δ. μηχανικές ενέργειες.

(μονάδες 3)
4. Στη διάρκεια μιας περιόδου η κινητική ενέργεια γίνεται ίση με την δυναμική ενέργεια ταλάντωσης :
α. μία φορά β. δύο φορές γ. τρείς φορές δ. τέσσερις φορές (μονάδες 3)

5. Το διάγραμμα του σχήματος παριστάνει την ταχύτητα ενός
σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση
με τον χρόνο.

α. Τις χρονικές στιγμές t1 και t3 το σώμα βρίσκεται σε ακραίες
θέσεις της ταλάντωσης
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β. Στα χρονικά διαστήματα t1 < t < t2 και t3 < t < t4 το σώμα επιταχύνεται.
γ. Την χρονική στιγμή t4 η δυναμική ενεργεία ταλάντωσης του σώματος είναι μέγιστη.
δ. Τις χρονικές στιγμές t2 και t4 το σώμα διέρχεται από την θέση ισορροπίας του. (μονάδες 3)

6. Η απλή αρμονική ταλάντωση είναι κίνηση :
α. ευθύγραμμη περιοδική.
β. ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη.
γ. ομαλή κυκλική .
δ. ευθύγραμμη ομαλή. (μονάδες 2)

7. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η ταχύτητα του σώματος που ταλαντώνεται δίνεται από την σχέση
υ = ωAσυνωt. Τότε η απομάκρυνση από την θέση ισορροπίας δίνεται από την σχέση:

α. χ = Aημωt
β. χ = Aσυνωt
γ. χ = Aημ(ωt+π)

δ. χ = Aημ(ωt+
3
2


) (μονάδες 3)

8. Βάλτε Σ στις σωστές και Λ στις λανθασμένες προτάσεις.
α. Στις ακραίες θέσεις η δύναμη επαναφοράς είναι μέγιστη.
β. Το διάστημα  που διανύει ένα σώμα κατά την διάρκεια μιας πλήρους απλής αρμονικής ταλάντωσης
είναι ισο με 4Α.
γ. Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του πρώτου σώματος είναι αντίθετη με την μεταβολή της κινητικής
ενέργειας του δευτέρου σώματος , σε ένα σύστημα σωμάτων που συγκρούονται, ισχύει σε οποιοδήποτε
είδος κρούσης .
δ. Όταν σε μια α. α. τ. η δυναμική ενέργεια αυξάνεται το σώμα επιβραδύνεται.
ε. Από την κλίση της γραφικής παράστασης του διαγράμματος φάσης σε συνάρτηση με τον χρόνο
υπολογίζουμε την γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης

(μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Β

Β1. Σε μια πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο
αυτοκινήτων 1,2, που κινούνται σε κάθετους δρόμους,
δημιουργείται συσσωμάτωμα, το οποίο αποκτά κοινή
ταχύτητα V που σχηματίζει γωνιά θ = 45o με την
διεύθυνση κίνησης του αυτοκινήτου 1.

Ο εμπειρογνώμονας Ζυγίζει τα αυτοκίνητα και βρίσκει ότι το αυτοκίνητο 2 είναι κατά 20% βαρύτερο από
το 1. Αν υ1 και υ2 τα μέτρα των ταχυτήτων των αυτοκινήτων 1 και 2 αντίστοιχα πριν την σύγκρουση τότε:

α. 1

2

1



β. 1

2

1



γ. 1

2

1
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Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση (Μον. 1)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον. 3)

Β2. Στα κάτω άκρα δύο κατακόρυφων ελατηρίων Α και Β των οποίων τα άλλα άκρα είναι ακλόνητα
στερεωμένα, ισορροπούν δύο σώματα με ίσες μάζες οπότε τα ελατήρια επιμηκύνονται κατά ΔΙΑ και ΔΙΒ
αντίστοιχα. Απομακρύνουμε και τα δύο σώματα προς τα κάτω κατά d = ΔΙΑ και τα αφήνουμε ελεύθερα,
ώστε αυτά να εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση. Αν η σταθερά του ελατηρίου Α είναι τετραπλάσια από
τη σταθερά του ελατηρίου Β, τότε

Β2. 1. Ο λόγος των μέγιστων ταχυτήτων A,max

B,max

u
u

των δύο σωμάτων είναι

α) 1
2

β) 1 γ) 2

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση (Μον. 1)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον. 3)

Β2. 2. Ο λόγος των μέγιστων δυναμικών ενεργειών των ελατηρίων είναι

α) 4
5

β) 16
25

γ) 4

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση (Μον. 1)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον. 3)

Β3. Δίνεται το διάγραμμα φάσης – χρόνου για ένα σώμα που
εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση (διπλανό σχήμα).
Β3. 1.Η αρχική φάση φ0 είναι:

α.
3
 rad β.

3
2 rad γ.

6
 rad

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση (Μον. 1)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον. 3)

Β3. 2.Η περίοδος της ταλάντωσης είναι:

α.
5
 sec β.

10
 sec γ.

2
 sec

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση (Μον. 1)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον. 3)
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B4. ∆ύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1 = m και m2 = 2m εκτελούν
ανεξάρτητες ταλαντώσεις για τις όποιες δίνεται το κοινό διάγραμμα
της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο.

Αν F1 και F2 είναι το μέτρο της δύναμης επαναφοράς για το Σ1 και το
Σ2 αντίστοιχα στην θέση μέγιστης δυναμικής ενεργείας για την κάθε
ταλάντωση, τότε :

α. 1

2

F 1
F
 β. 1

2

F 2
F
 γ. 1

2

F 1
F 2


Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση (Μον. 1)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μον. 4)

ΘΕΜΑ Γ
Υλικό σημείο μάζας m = 0,2 kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α και τη χρονική στιγμή t = 0

διέρχεται από τη θέση x = A
2

με θετική ταχύτητα, ενώ τη χρονική στιγμή t1 διέρχεται για πρώτη φορά

μετά την t = 0 από τη θέση ισορροπίας του. Στη χρονική διάρκεια 0 t1 το υλικό σημείο έχει διανύσει
διάστημα 0,6 m, ενώ για να μεταβληθεί το μέτρο της ταχύτητας του από την τιμή u1 = + umax έως την τιμή
u2 = -umax χρειάζεται ελάχιστο χρονικό διάστημα Δt = 0,1 s.

Γ1. Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης του υλικού σημείου. (μονάδες 4)
Γ2. Να βρείτε την κινητική ενέργεια του υλικού σημείου τις χρονικές στιγμές που η επιτάχυνση του
ισούται με -100 3 m/s2. (μονάδες 4)
Γ3. Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος τη χρονική στιγμή t = 0.

(μονάδες 4)
Γ4. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις της κινητικής ενέργειας ταλάντωσης καθώς και της δυναμικής
ενέργειας ταλάντωσης σε συνάρτηση με την απομάκρυνση x σε κοινό σύστημα αξόνων και σε
βαθμολογημένους άξονες. (μονάδες 4)
Γ5. Να βρείτε το έργο της δύναμης επαναφοράς της ταλάντωσης από την χρονική στιγμή t = 0 s εως τη
στιγμή t1. (μονάδες 4)
Γ6. Να βρείτε το χρόνο που χρειάζεται η δυναμική ενέργεια να ξαναπάρει την τιμή που είχε τη χρονική
στιγμή t = 0, για πρώτη φορά. (μονάδες 5)
Δίνεται για τις πράξεις: π2 = 10.

ΘΕΜΑ Δ

Το σώμα μάζας Μ = 5 kg είναι δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου
σταθεράς k που το άνω άκρο του είναι ακλόνητα στερεωμένο σε οροφή. Το σώμα Μ
είναι δεμένο μέσω νήματος (αβαρούς και μη εκτατού) με σώμα m = 1,25 kg . Τα
σώματα μάζας Μ, m και το ελατήριο σταθεράς k ισορροπούν. Στη θέση αυτή
ισορροπίας, το σώμα μάζας m απέχει από το οριζόντιο επίπεδο του εδάφους
απόσταση h. Την χρονική στιγμή μηδέν , καίμε με ένα σπίρτο το νήμα. Τη χρονική
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στιγμή t sec
10


 το σώμα m φτάνει στο έδαφος και το σώμα μάζας M αποκτά για πρώτη φορά μέγιστη

ταχύτητα. Να υπολογίσετε :

Δ1. Την απόσταση h και την ταχύτητα που έχει το σώμα m όταν φτάνει στο έδαφος. (μονάδες 4)

Δ2. Την σταθερά του ελατηρίου k. (μονάδες 4)

Δ3. Την εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος Μ σε συνάρτηση με τον χρόνο (μονάδες 4)

Δ4. Να υπολογίσετε το λόγο της συνισταμένης δύναμης ταλάντωσης του συστήματος προς τη δύναμη του
ελατηρίου , τη χρονική στιγμή που το νήμα κάηκε. (μονάδες 4)

Δ5. Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t0=0, για το σώμα Μ, το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας και το
ρυθμό μεταβολής της ορμής. (μονάδες 4)

Δ6. Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος Μ, όταν το ελατήριο είναι
επιμηκυμένο κατά 0,45m  για πρώτη φορά. (μονάδες 5)

Θεωρήστε για την Α.Α.Τ. του Μ θετική φορά την προς τα επάνω, π2 = 10 και g=10m/s2

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


