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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 

08/01/2017 
ΘΕΜΑ Α 
Στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλού τύπου 1-7, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και στο 

απαντητικό σας φύλλο να μεταφέρετε τον αριθμό και το γράμμα της απάντησης που επιλέξατε. 

1. Δύο σύγχρονες πηγές παράγουν κύματα ίδιου μήκους κύματος λ και ίδιου πλάτους Α στην 

επιφάνεια ενός υγρού. Ένα σημείο της επιφάνειας του υγρού έχει πλάτος ταλάντωσης:  

α. που δεν εξαρτάται από τις αποστάσεις του σημείου από τις δύο πηγές.  

β. ίσο με 2Α όταν οι αποστάσεις του σημείου από τις πηγές διαφέρουν κατά περιττό 

πολλαπλάσιο του λ/2.  

γ. ίσο με μηδέν αν η διαφορά των αποστάσεών του από τις πηγές είναι ακέραιο 

πολλαπλάσιο του λ.  

δ. που παίρνει τιμές από μηδέν μέχρι 2Α.                                                                         (Μον 3) 

2. Όταν ένα κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης μεταβάλλεται: 

α. Η συχνότητα και το μήκος κύματός του. 

β. Η ταχύτητα και το μήκος κύματός του. 

γ. Μόνο η ταχύτητά του. 

δ. Η ταχύτητα και η συχνότητά του.                                                                                (Μον 2) 

3. Η αρχή της επαλληλίας των κυμάτων:  
α. παραβιάζεται μόνον όταν τα κύματα είναι τόσο ισχυρά, ώστε οι δυνάμεις που 

ασκούνται στα σωματίδια του μέσου, δεν είναι ανάλογες των απομακρύνσεων. 

β. δεν παραβιάζεται ποτέ. 

γ. ισχύει μόνον όταν τα κύματα που συμβάλλουν, προέρχονται από πηγές που βρίσκονται 

σε φάση. 

δ. δεν ισχύει, όταν συμβάλλουν περισσότερα από δύο κύματα.                                    (Μον 3) 

4. Ένα σώμα εκτελεί αρμονική ταλάντωση με ακραίες θέσεις που απέχουν μεταξύ τους 50 cm. Το 

σώμα μεταβαίνει από τη μία ακραία θέση στην άλλη σε 0,2 s. Επομένως η μέγιστη ταχύτητα  

της ταλάντωσης είναι: 

α. 0,5π m/s.  

β. 1,25π m/s. 

γ. 2,5π m/s.  

δ. 5π m/s.                                                                                                                         (Μον 2) 

5. Δυο σημεία του ελαστικού μέσου λέμε ότι βρίσκονται σε συμφωνία φάσης όταν έχουν κάθε 

χρονική στιγμή:   

α. Ίδια απομάκρυνση και αντίθετη ταχύτητα ταλάντωσης.  

β. Αντίθετη απομάκρυνση και αντίθετη ταχύτητα ταλάντωσης. 

γ. Ίδια απομάκρυνση και ίδια ταχύτητα ταλάντωσης.   

δ. έχουν ίδια φάση.                                                                                                                  (Μον 3) 
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6. Σε ένα αρμονικό ταλαντωτή, εκτός από τη δύναμη επαναφοράς ενεργεί και δύναμη 

αντίστασης στην κίνηση της μορφής  bF , (b=σταθερά). Η ενέργεια της φθίνουσας 
ταλάντωσης: 

α. παραμένει σταθερή. 
β. μειώνεται με σταθερό ρυθμό.  
γ. αυξάνεται εκθετικά με το χρόνο. 
δ. μειώνεται εκθετικά με το χρόνο.                                                                                       (Μον 3) 

7. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση το σύστημα απορροφά ενέργεια από τον διεγέρτη κατά το 

βέλτιστο τρόπο. Αν χωρίς να αλλάξουμε τη συχνότητα του διεγέρτη υποτετραπλασιάσουμε τη 

μάζα του σώματος τότε: 

α. Το πλάτος ταλάντωσης του σώματος δεν θα μεταβληθεί. 

β. Η περίοδος ταλάντωσης του σώματος θα διπλασιαστεί. 

γ. Η ιδιοσυχνότητα ταλάντωσης του σώματος θα διπλασιαστεί. 

δ. Η συχνότητα ταλάντωσης του σώματος θα είναι ίση με την ιδιοσυχνότητα.           (Μον 3) 

8. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό , για τη 

σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος , για τη λανθασμένη. 

α. Μήκος κύματος είναι η απόσταση που διανύει ένα μόριο του ελαστικού μέσου σε 

χρόνο μιας περιόδου. 

β. Κατά το συντονισμό, το πλάτος της ταλάντωσης εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης. 

γ. Σύγχρονες πηγές ονομάζονται δυο πηγές που έχουν την ίδια συχνότητα , την ίδια αρχική 

φάση και η διαφορά φάσης των ταλαντώσεων τους είναι συνεχώς ιση με μηδέν.  

δ. Διακροτήματα έχουμε κατά τη σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων με πλάτη 

που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους. 

ε. Δύο όμοιες πηγές κυμάτων που βρίσκονται στην επιφάνεια νερού ταλαντώνονται σε 

φάση παράγοντας αρμονικά κύματα. Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων της επιφάνειας 

του νερού τα οποία παραμένουν διαρκώς ακίνητα είναι παραβολές.                            

στ. Στα διαμήκη κύματα όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται κάθετα στη 

διεύθυνση διάδοσης του κύματος.                                                                                        (Μον 6)                                                                                                                           

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Στο διπλανό διάγραμμα απεικονίζονται οι χρονικές 

μεταβολές των φάσεων δύο απλών αρμονικών ταλαντωτών 

(Ι) και (ΙΙ). Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως 

σωστές ή λανθασμένες αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας: 

α. Η γωνιακή συχνότητα του ταλαντωτή (Ι) ισούται 

με 20π rad/s. 

β. Η γωνιακή συχνότητα του ταλαντωτή (ΙI) ισούται 

με 10π rad/s. 

γ. Τη χρονική στιγμή t=0 η κινητική ενέργεια του 

ταλαντωτή (Ι) ισούται με την ολική 

ενέργεια της ταλάντωσής του. 

δ. Τη χρονική στιγμή t=0 η δυναμική ενέργεια της 

ταλάντωσης του ταλαντωτή (ΙΙ) ισούται 

με την ολική ενέργεια της ταλάντωσής του. 

ε. Τη χρονική στιγμή t=0,1s ο ταλαντωτής (Ι) έχει εκτελέσει δύο ταλαντώσεις.           (Μον 5) 
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Β2. Το άκρο Ο μιας χορδής μεγάλου μήκους αρχίζει να 

ταλαντώνεται τη χρονική στιγμή t0 = 0 χωρίς αρχική φάση. 

Πάνω στη χορδή δημιουργείται εγκάρσιο αρμονικό κύμα 

το οποίο διαδίδεται στην κατεύθυνση του άξονα Οx. Στο 

διάγραμμα φαίνεται πως μεταβάλλεται η φάση ενός 

σημείου Σ της χορδής σε συνάρτηση με το χρόνο. Τη 

χρονική στιγμή t = 2s η φάση του σημείου Ο που 

βρίσκεται στην αρχή της χορδής είναι 
α.  4π rad  β.  6π rad  γ.  8π rad 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                              (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                          (Μον 2) 

 

Β3. Α.  Ένα σημείο Μ στην επιφάνεια υγρού απέχει αποστάσεις r1 = 5λ/3 και r2 = 19λ/6 από δύο 

σύγχρονες πηγές που παράγουν ίδια κύματα µε μήκος κύματος λ και πλάτος ταλάντωσης Α. Το 

πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Μ όταν τα δύο κύματα θα συμβάλλουν σε αυτό θα είναι: 

α. 2Α   β. Α  γ. Α     δ. μηδέν  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                                     (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                 (Μον 2)  

Β. Αν η συχνότητα των δύο πηγών γίνει μισή της αρχικής, το πλάτος της ταλάντωσης του 

σημείου Μ θα γίνει: 

α. 2Α   β. Α     γ. Α     δ. Α  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                                     (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                 (Μον 2) 

 

Β4. Οι φάσεις δύο σημείων Κ και Λ ενός γραμμικού ελαστικού μέσου κατά την διάδοση ενός 

αρμονικού κύματος σε αυτό είναι φΚ = 8π rad και φΛ = 4π rad . Οι αποστάσεις των σημείων Κ και 

Λ από την αρχή Ο (χ=0) είναι αντίστοιχα  xK = 6m και xΛ =10m  και τα σημεία Κ , Λ βρίσκονται στον 

θετικό ημιάξονα Οχ. 

Α. Ποια είναι η κατεύθυνση διάδοσης του κύματος; 

α.  Από το K προς το Λ   β.  Από το Λ προς το Κ 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                                     (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                 (Μον 1)   

Β. Ποιο είναι το μήκος κύματος λ του κύματος; 

α.  λ=0,5m  β.  λ=1m  γ.  λ=2m  δ.  λ=2,5m 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                                     (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                 (Μον 2)  

Β5. Δυο σφαίρες Σ1 και Σ2 με μάζες m1=m και m2=2m συγκρούονται κεντρικά με αντίθετες ορμές. 

Μετά την κρούση η σφαίρα Σ1 ανακλάται με ορμή που έχει μέτρο ίσο με το μισό της ορμής της 

πριν την κρούση. 

Α.  Η κρούση είναι  

α.  ελαστική   β. ανελαστική 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                                     (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                 (Μον 2)  

Β. Η κινητική ενέργεια του συστήματος μειώνεται σε σχέση με την αρχική κατά: 
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 α.   25%    β.  50%   γ. 75% 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                                     (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                 (Μον 2)   

 

ΘΕΜΑ Γ 
Στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου 

σταθεράς Κ=40Ν/m, το άνω άκρο του 

οποίου είναι στερεωμένο σε σταθερό 

σημείο, τοποθετούμε ένα σώμα Σ μάζας 

m=0,4Kg και το σύστημα ισορροπεί. Στο 

σώμα Σ στερεώνουμε νήμα μεγάλου 

μήκους το οποίο βρίσκεται σε οριζόντια 

θέση. Τη χρονική στιγμή t0=0 δίνουμε στο 

σώμα Σ κατακόρυφη προς τα πάνω 

ταχύτητα μέτρου υ0=2m/s και αυτό 

ξεκινάει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τότε πάνω στο νήμα στη διεύθυνση Οx διαδίδεται 

με ταχύτητα υδ = 2π m/s, το αρμονικό κύμα που προέρχεται από την ταλάντωση του σώματος Σ.  

Γ1. Να υπολογίσετε την περίοδο ταλάντωσης του σώματος Σ και το μήκος κύματος του κύματος 

που διαδίδεται πάνω στο νήμα.                                                                                                    (Μον 3)   

Γ2. Να γράψετε την χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης της απλής αρμονικής ταλάντωσης του 

σώματος Σ, καθώς και την εξίσωση της απομάκρυνσης όλων των σημείων του νήματος κατά τη 

διάδοση του κύματος.                                                                                                                (Μον 3) 

Γ3. Να υπολογίσετε σε ποια θέση θα έχει φτάσει το κύμα κατά τη διάδοσή του πάνω στο νήμα, τη 

χρονική στιγμή που η κινητική και η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης του σώματος Σ είναι ίσες 

για τέταρτη φορά.                                                                                                                       (Μον 4) 

Γ4. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή στην οποία η δυναμική 

ενέργεια της ταλάντωσης του σώματος Σ μεγιστοποιείται για δεύτερη φορά.                         (Μον 4) 

Γ5. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της φάσης όλων των σημείων του νήματος σε 

συνάρτηση με τη θέση χ των υλικών σημείων του ελαστικού μέσου ,τη χρονική στιγμή που το 

σημείο Σ έχει συμπληρώσει την τέταρτη ταλάντωσή του.                                                         (Μον 4) 

 

Κάποια στιγμή που το σώμα Σ βρίσκεται στην κάτω ακραία θέση της ταλάντωσής του, δύο 

βλήματα ίσης μάζας με αυτό,m1= m2= 0,4Kg, πετυχαίνουν το ένα τη χορδή και την κόβουν και το 

άλλο σφηνώνεται στο Σ έχοντας ελάχιστα πριν την κρούση ταχύτητα uβλ = 4m/s.  

Γ6. Να υπολογίσετε: 

α.  Την ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση και τις απώλειες ενέργειας.   (Μον 2) 

β.  Το πλάτος της νέας ταλάντωσης.                                                                                           (Μον 3) 

γ. Το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του συσσωματώματος αμέσως μετά την 

κρούση                                                                                                                                       (Μον 2) 

Να θεωρήσετε θετική τη φορά που φαίνεται στο σχήμα. Το βλήμα που κόβει τη χορδή δεν 

επηρεάζει το ταλαντούμενο σύστημα.  

Δίνεται g = 10 m/s2. 

Δίνεται π2=10. 
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ΘΕΜΑ Δ 
Τα σημεία στην επιφάνεια υγρού, τη χρονική στιγμή t = 0 s, αρχίζουν να εκτελούν αρμονική 

ταλάντωση με εξίσωση y = 0,04ημ(10πt) (S.I.). Ένα σημείο Σ που απέχει 3,5 m από την πηγή Π1 

αρχίζει να εκτελεί αρμονική ταλάντωση τη χρονική στιγμή t1 = 0,35 s και μετά από 0,3 s φθάνει 

στο Σ και το κύμα της πηγής Π2. 

Δ1.Να βρεθεί το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης του Σ  και να γραφεί η εξίσωση της 

απομάκρυνσης του Σ σε συνάρτηση με το χρόνο, από τη χρονική στιγμή t = 0 και μετά.       (Μον 4) 

Δ2.Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της εξίσωσης που βρήκατε στο προηγούμενο ερώτημα.                         

(Μον 4) 

Δ3.Αν, για να φθάσει το κύμα της κάθε πηγής στην άλλη, χρειάζεται χρόνος 0,64 s, να βρεθεί το 

πλήθος των υπερβολών ενισχυτικής συμβολής όπως και το πλήθος των υπερβολών ακυρωτικής 

συμβολής  που τέμνουν το ευθύγραμμο τμήμα Π1Π2 καθώς και να σχεδιάσετε τις υπερβολές 

αυτές στο Π1Π2.                                                                                                                                (Μον 4) 

Δ4. Ελαττώνουμε τη συχνότητα των δυο πηγών ώστε να παραμένουν σύγχρονες. Να υπολογίσετε 

την ελάχιστη συχνότητα με την οποία πρέπει να ταλαντώνονται οι δυο πηγές  ώστε το σημείο Σ 

να αποκτήσει μέγιστο πλάτος σύνθετης ταλάντωσης.                                                                  (Μον 5) 

Δ5.Ένα σημείο Κ βρίσκεται πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τις δύο πηγές, ταλαντώνεται 

με μέγιστο πλάτος. Στο ευθύγραμμο τμήμα ΚΠ1 υπάρχει μόνο ένα σημείο το οποίο παραμένει 

ακίνητο.  Να υπολογίσετε την απόσταση ΚΠ1 καθώς και την απόσταση  ΚΠ2.                           (Μον 4) 

Δ6.Αν η πηγή Π2 μεταφερθεί από το σημείο που βρίσκεται, 2,5m πιο κοντά στην Π1 , να βρείτε το 

νέο πλάτος ταλάντωσης του Κ.                                                                                                      (Μον 4)                                                                                                                                   

 

 

  


