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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
17/4/2016 

ΘΕΜΑ Α 
Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 - 7 να γράψετε  στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε 
αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 
Α1. Όταν μια ελαστική σφαίρα κτυπήσει πλάγια σε λείο τοίχο, τότε: 

α) η ορμή της διατηρείται. 
β) ανακλάται με την ίδια ταχύτητα. 
γ) δέχεται δύναμη από τον τοίχο η οποία είναι κάθετη σ’ αυτόν. 

δ) ανακλάται στην ίδια διεύθυνση.                                                                                                            (Μον 3)                                       

                      
Α2. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δυο  Α.Α.Τ του ιδίου πλάτους και της ίδιας διεύθυνσης  , οι συχνότητες 

των οποίων f1 και f2 διαφέρουν  λίγο μεταξύ τους  
α)Το σώμα δεν εκτελεί Α.Α.Τ 
β)Το πλάτος της ταλάντωσης μεταβάλλεται εκθετικά με τον χρόνο. 
γ)Η μέγιστη τιμή του πλάτους είναι Α. 
δ)Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δυο διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους, εξαρτάται από την 
διαφορά  f1- f2 και μεγαλώνει όταν η διαφορά αυτή μειώνεται.                                                          (Μον 3) 
 

Α3. Όταν ένα σώμα εκτελεί ομαλή στροφική κίνηση 
α) η συνισταμένη ροπή που ασκείται πάνω του είναι σταθερή. 
β) η γωνιακή του επιτάχυνση είναι σταθερή. 
γ) η στροφορμή του αυξάνεται. 
δ) ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται η στροφορμή του είναι μηδέν.                                            (Μον 3) 

 
Α4.  Σύμφωνα με το θεώρημα Torricelli, η ταχύτητα εκροής ενός υγρού από ένα σημείο που βρίσκεται σε        

πλευρικό τοίχωμα ενός δοχείου: 
α) εξαρτάται από την πυκνότητα του υγρού. 
β) εξαρτάται από τη μάζα του υγρού. 
γ) εξαρτάται από το εμβαδό βάσης του δοχείου στο οποίο βρίσκεται το υγρό. 
δ)  είναι ίση με αυτήν που θα είχε αν αφηνόταν να πέσει ελεύθερα από το ίδιο ύψος.                (Μον 3)                                                                                                       

 
Α5. Από μια βρύση που βρίσκεται στο έδαφος εκτοξεύεται κατακόρυφα  προς τα πάνω μια φλέβα νερού.                                  
Καθώς η φλέβα του νερού ανεβαίνει: 

α) μειώνεται το εμβαδόν της διατομής της γιατί αυξάνεται η ταχύτητα του νερού 
β) μειώνεται το εμβαδόν της διατομής της γιατί μειώνεται η ταχύτητα του νερού.  
γ)  αυξάνεται το εμβαδόν της διατομής της γιατί αυξάνεται η ταχύτητα του νερού.  
δ)  αυξάνεται το εμβαδόν της διατομής της γιατί μειώνεται η ταχύτητα .                                              (Μον 3) 

Α6. Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης: 
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  α) μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο. 
β) παραμένει σταθερό. 
γ) μειώνεται γραμμικά με το χρόνο. 
δ) άλλοτε αυξάνεται και άλλοτε μειώνεται, ανάλογα με την εξωτερική δύναμη F.                    (Μον 3) 
                                                                                                                                    

Α7. Δυο απλές αρμόνικες ταλαντώσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο σημείο, έχουν την ιδία διεύθυνση  και 
συχνότητα και πλάτη Α1 και Α2. Αν οι ταλαντώσεις αυτές παρουσιάζουν διαφορά φάσης 180ο, τότε το 
πλάτος Α της σύνθετης ταλάντωσης που προκύπτει από τη σύνθεση τους είναι      

α) 2 1ΑΑ          

β) 21   

γ) 2
2

2
1   

δ) 2
2

2
1                                                                                                                                               (Μον 3) 

             
Α8. Στις ερωτήσεις 1 – 4 να σημειώσετε με το γράμμα Σ τις σωστές και με το γράμμα Λ τις λανθασμένες 

α)  Το φαινόμενο Doppler στο φως περιγράφεται με διαφορετικούς τύπους από αυτούς που 
ισχύουν για τον ήχο επειδή το φώς έχει την ίδια ταχύτητα για όλα τα συστήματα αναφοράς, ενώ ο 
ήχος όχι. 
β) Ο συντελεστής ιξώδους ενός ρευστού εξαρτάται από τη φύση του ρευστού. 
γ)Η περίοδος περιστροφής του Ήλιου είναι 25 μέρες . 
δ) Τα νετρόνια δεν έχουν σπιν                                                                                                               (Μον 4)                                                                                                                     

            
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Δυο λεπτές  ισοπαχείς  και ομογενείς ράβδοι 

ΟΑ και ΟΒ συγκολλούνται στο ένα άκρο τους Ο 

ώστε να σχηματίζον ορθή γωνία. Η ράβδος ΟΑ 

έχει μήκος L και μάζα Μ ενώ η ράβδος ΟΒ έχει 

μήκος  
2

L
και μάζα 

2

M
.Το σύστημα των δυο 

ράβδων μπορεί να περιστρέφεται περί οριζόντιο 

άξονα κάθετο στο επίπεδο ΑΟΒ και διέρχεται από 

την κορυφή Ο της ορθής γωνίας .Το σύστημα 

αρχικά συγκρατείται στη θέση όπου η ράβδος ΟΑ είναι οριζόντια όπως φαίνεται στο σχήμα.  

Δίνεται η ροπή αδράνειας της ως προς τον άξονα που διέρχεται από το μέσο της και είναι κάθετος σε 

αυτή υπολογίζεται από τον τύπο : Ιcm = 
12

1
 

Α. η ροπή αδρανείας του συστήματος των δυο ράβδων ως προς τον άξονα περιστροφής Iολ είναι:  

α) 
24

25ML
                                            β) 

32

23ML
                                                   γ) 

24

29ML
 

                              

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.          (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.     (Μον 3) 
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Β. Από την αρχική θέση το σύστημα των δυο ράβδων αφήνεται ελεύθερο να περιστραφεί περί τον άξονα 

περιστροφής στο σημείο Ο χωρίς τριβές . Η γωνιακή επιτάχυνση των δυο ράβδων τη στιγμή της εκκίνησης 

είναι:  

α) 
3L

16g
                                                   β) 

3L

4g
                                                  γ) 

3L

5g
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.          (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                           (Μον 3) 

 

Β2. Ένας ταλαντωτής εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με πλάτος που μειώνεται εκθετικά με το χρόνο 

σύμφωνα με τη σχέση Α= Α0
.e - Λt όπου Λ μια θετική σταθερά. 

Α. Στο τέλος των 10 πρώτων ταλαντώσεων το πλάτος της ταλάντωσης έχει μειωθεί στο 1/4 του αρχικού 

πλάτους. Μετά από ακόμα 10 ταλαντώσεις του πλάτος της ταλάντωσης θα ισούται με:   

 α)   
8

AO                                         β)   
16

AO                                                     γ)  
32

AO  

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.          (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.     (Μον 3) 

 

Β. Αν Εο η αρχική ενέργεια της ταλάντωσης, τότε μετά από τις 10 πρώτες ταλαντώσεις το έργο της 

δύναμης που αντιστέκεται στην κίνηση του ταλαντωτή ισούται με: 

α) - 
8

EO                                                           β) + 
16

EO                                             γ) - 
16

E15 O  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.          (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.     (Μον 3) 

 

Β3. Το ροόμετρο Venturi του παρακάτω 
σχήματος ρέει ιδανικό υγρό πυκνότητας ρ 
έχοντας μόνιμη και στρωτή ροή. Tο εμβαδόν 
της εγκάρσιας διατομής του 
σωλήνα στην περιοχή του σημείου 1 είναι ίσο 
με Α1 και είναι τριπλάσιο σε σχέση με το 
εμβαδόν Α2 της εγκάρσιας διατομής του σωλήνα 
στην περιοχή του σημείου 2. Αν η διαφορά 
ύψους της στάθμης του υγρού στους δύο 
ανοικτούς κατακόρυφους σωλήνες Β και Γ είναι 
ίση με h, τότε το μέτρο υ1 της ταχύτητας ροής του υγρού στο σημείο 1 είναι ίσο με:    

 α) υ1=
3

gh2
                                                   β) υ1=

2

gh
                          γ) υ1=

2

gh3
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.          (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.     (Μον 4) 

 
Β4. Το σώμα Σ1 μάζας m του διπλανού σχήματος λειτουργεί ως 

ανιχνευτής ηχητικών κυμάτων, κινείται με σταθερή ταχύτητα υ1=

3


και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα Σ2 

μάζας 4m το οποίο λειτουργεί ως ηχητική πηγή που εκπέμπει ήχο 

συχνότητας fs. Αν f1 και f2 είναι οι συχνότητες που μετρά ο 

ανιχνευτής πριν και μετά την κρούση αντίστοιχα τότε ο λόγος 
2

1

f

f

ισούται με : 

α) 
9

17
                                                                  β) 

9

7
                                               γ) 

27

34
 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.          (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.     (Μον 3) 

ΘΕΜΑ Γ 
Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, το οποίο εκτείνεται στη διεύθυνση του άξονα x΄x, 
διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα κατά τη θετική κατεύθυνση. Θεωρούμε αρχή του άξονα το σημείο Ο 
του ελαστικού μέσου το οποίο τη χρονική στιγμή t = 0 αρχίζει να εκτελεί αμείωτη ταλάντωση με θετική 
ταχύτητα. Το πλάτος της ταλάντωσης είναι 5 cm, ενώ η μέγιστη επιτάχυνση των μορίων του μέσου είναι 

4

5 2
cm/sec2. Ένα σημείο Μ του ελαστικού μέσου που βρίσκεται στη θέση x = 15 cm τη χρονική στιγμή t = 

8 sec βρίσκεται για 2η φορά στη μέγιστη θετική απομάκρυνση. Να βρείτε: 
Γ1. Την εξίσωση του κύματος.                                                                                       ( Μον 5) 
Γ2. Την ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Μ τη χρονική στιγμή t = 34/3 sec μετά την έναρξη ταλάντωσης 
του σημείου Μ.                                                                                                                                                     ( Μον 5) 
Γ3.   Να κατασκευαστεί το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t = 10 sec.                           ( Μον 5) 
Γ4. Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος ίδιου πλάτους με το αρχικό το οποίο όταν συμβάλλει 
με αυτό δημιουργεί κατά μήκος του ελαστικού μέσου στάσιμο κύμα. Να θεωρήσετε ότι και για το νέο 
αρμονικό κύμα στη θέση x = 0 η απομάκρυνση είναι μηδέν και η ταχύτητα θετική.                             ( Μον 5) 
Γ5. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος που δημιουργεί η συμβολή των δύο προηγουμένων 
κυμάτων και να βρείτε πόση είναι η διαφορά φάσης μεταξύ δύο σημείων του στάσιμου κύματος που 
απέχουν μεταξύ τους 6 cm.                                                                                                                                ( Μον 5) 
                     
ΘΕΜΑ Δ 
Το σύστημα των σωμάτων του διπλανού 

σχήματος αποτελείται από ένα κύλινδρο 

μάζας Μ και ακτίνας R που βρίσκεται πάνω σε 

κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ = 300, δύο 

δίσκους με ακτίνες R1 και R2 όπου R2 = 2.R1 

κολλημένους έτσι ώστε να μπορούν να 

περιστρέφονται ως ένα στερεό σώμα γύρω 

νήμα 1 

νήμα 2 

Κ 

m 

M,R 

300 
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από τον σταθερό άξονα που διέρχεται από το κοινό τους κέντρο και είναι κάθετος σ’ αυτούς και ένα σώμα 

μάζας m = 2 Kg που είναι δεμένο στο άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ=200N/m. 

Ο κύλινδρος, οι δίσκοι και το σώμα συνδέονται με αβαρή και μη εκτατά νήματα (νήμα 1 και νήμα 2), όπως 

φαίνεται στο σχήμα (το νήμα 1 είναι παράλληλο με το κεκλιμένο επίπεδο).  

Α. Εάν γνωρίζετε ότι το σύστημα των σωμάτων ισορροπεί και το ελατήριο είναι επιμηκυμένο κατά Δℓ = 

0,3m να βρείτε τη μάζα Μ του κυλίνδρου.                                                                                                       (Μον 3) 

Β. Τη στιγμή t=0 κόβουμε το νήμα (2) που συνδέει το σώμα με τους δίσκους με αποτέλεσμα το σώμα 

αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς D = Κ και ταυτόχρονα ο κύλινδρος 

αρχίζει να κυλάει χωρίς να ολισθαίνει στο κεκλιμένο επίπεδο παραμένοντας συνδεδεμένος με τους 

δίσκους μέσω του νήματος (1). Να βρείτε: 

Β1 Την χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης από τη θέση ισορροπίας του σώματος που ταλαντώνεται 

θεωρώντας θετική φορά προς τα πάνω.                                                                                                           (Μον 3) 

Β2 Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος που ταλαντώνεται τη στιγμή 

που η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου μηδενίζεται.                                                                                  (Μον 4) 

Β3. Την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου αν γνωρίζετε ότι η ροπή αδράνειας του συστήματος 

των δύο δίσκων είναι Ιδ = 0,64 kg.m2 και η ακτίνα του μεγάλου δίσκου είναι R2 = 0,4m.                       (Μον 3) 

Β4. Την γωνιακή ταχύτητα των δύο δίσκων όταν ο κύλινδρος μετατοπίζεται κατά 9m από την αρχική του 

θέση.                                                                                                                                                                        (Μον 4) 

Β5. Την επιτάχυνση ταλάντωσης του σώματος τη στιγμή που ο κύλινδρος έχει διαγράψει γωνία 12,5 rad 

μετά την στιγμή t=0. Δίνεται η ακτίνα του κυλίνδρου R = 0,8 m και π2 = 10.                                            (Μον 4) 

 

Γ. Σταματάμε την κίνηση του συστήματος αφαιρούμε τον κύλινδρο και επιστρώνουμε την επιφάνεια του 

κεκλιμένου επιπέδου με υγρό πάχους d = 4cm. Στο  ίδιο σύστημα των δύο δίσκων συνδέουμε με το νήμα 

(1) το κέντρο ομογενούς κυβικού σώματος ακμής α = 0,5 m και με το νήμα (2) ένα άλλο σώμα Σ1 μάζας m1 

= 3,6 Kg. Αρχικά το σύστημα κρατείται ακίνητο με τα νήματα τεντωμένα και στη συνέχεια αφήνεται 

ελεύθερο να κινηθεί. Από κάποια στιγμή και μετά το σώμα Σ1 κατεβαίνει με σταθερή ταχύτητα υ1cm = 

3m/s. Να βρεθεί η μάζα του κυβικού σώματος. Δίνεται ο συντελεστής ιξώδους του υγρού n= 0,08 Pa.s.                                      

(Μον 4) 

Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του Ιcm = 
12

1
ΜR2 και η 

επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2. 

 
 
 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

      


