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ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

27/12/2018 

ΘΕΜΑ Α  

1. Η συχνότητα της εξαναγκασμένης ταλάντωσης  

α) είναι πάντα ίση με την ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης. 

β) είναι πάντα μεγαλύτερη από την ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης. 

γ) είναι ίση με τη συχνότητα του διεγέρτη. 

δ)  είναι πάντα μικρότερη από την ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης.                                      (Μον 3)                                                                                                                             

2. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση ενός σώματος  

α) η φάση της ταχύτητας είναι μεγαλύτερη της φάσης της επιτάχυνσης κατά π.  

β) η φάση της απομάκρυνσης είναι μικρότερη της φάσης της ταχύτητας κατά π/2.  

γ) η φάση της δύναμης επαναφοράς είναι μικρότερη της φάσης της ταχύτητας κατά π/2.  

δ) η φάση της κινητικής ενέργειας είναι ίση με τη φάση της δυναμικής ενέργειας.           (Μον 4) 

3. Όταν ένα περιοδικό κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης:  

α) Η ταχύτητά του μένει σταθερή.  

β) Η συχνότητά του μένει σταθερή.  

γ) Το μήκος κύματος δε μεταβάλλεται.  

δ) Μεταβάλλονται το μήκος κύματος και η συχνότητά του.                                                    (Μον 3) 

4. Η συχνότητα ενός αρμονικού κύματος που διαδίδεται σε ένα γραμμικό ελαστικό μέσο 

καθορίζεται από:  

α) Τη συχνότητα της ταλάντωσης της πηγής του κύματος.  

β) Το πλάτος ταλάντωσης της πηγής.  

γ) Την ταχύτητα του κύματος και το πλάτος.  

δ) Τις ιδιότητες του ελαστικού μέσου.                                                                                          (Μον 3) 

5. Η εξίσωση κύματος είναι y=10∙ημ(6πt – 2πχ) (SI).Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος θα είναι : 

α) 10m/s 

β) 6m/s 

γ) 20m/s 

δ) 3m/s                                                                                                                                                (Μον 4) 

6. Ενα ακίνητο βλήμα διασπάται σε δυο κομμάτια που έχουν διαφορετική μάζα  : 

α) οι ορμές των δυο κομματιών είναι ίσες. 

β) οι ορμές των δυο κομματιών είναι αντίθετες .  
γ) οι ταχύτητες  των δυο κομματιών είναι αντίθετες .   
δ) κομμάτι της μεγαλύτερης μάζας αποκτά και μεγαλύτερη ταχύτητα.                                (Μον 3) 

7. Σημειώστε με (Σ) κάθε σωστή πρόταση και με (Λ) κάθε λανθασμένη πρόταση. 

α) Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται τόσο στα στερεά, όσο και στα υγρά και στα αέρια.  

γ) Η σταθερά απόσβεσης b σε μία φθίνουσα ταλάντωση εξαρτάται και από τις ιδιότητες του 

μέσου. 
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δ) Σφαίρα A μάζας m συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με σφαίρα B τριπλάσιας μάζας. Αν η 

ταχύτητα του συσσωματώματος είναι μηδέν, τότε οι σφαίρες A και B πριν την κρούση έχουν 

αντίθετες ταχύτητες. 

ε)σκέδαση είναι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των  φορτισμένων σωματιδίων που γίνονται πολύ 

ισχυρές όταν τα σώματα πλησιάσουν με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται απότομα οι κινητικές 

καταστάσεις των σωμάτων, χωρίς αυτά να έρχονται τελικά σε επαφή. 

στ)Tα μηχανικά κύματα είναι μόνο εγκάρσια.                                                                            (Μον 5) 
 

 

ΘΕΜΑ Β 

1.Α   Αρμονικό κύμα πλάτους Α= 0,4m και περιόδου Τ= 0,4 sec διαδίδεται με ταχύτητα υ = 2 m/s 

κατά μήκους γραμμικού ελαστικού μέσου. Υλικό σημείο Α του ελαστικού μέσου έχει την χρονική 

στιγμή t1 φάση ταλάντωσης φ1Α = 
4

10
rad ενώ ένα άλλο σημείο Β του ελαστικού μέσου έχει την 

χρονική στιγμή  

t2 = t1 + 
8

T5
 φάση ταλάντωσης φ2B = 

4

13
rad. 

Η φορά διάδοσης του κύματος είναι: 

α)  από το σημείο Α προς το σημείο Β.                                                                                        (Μον 1) 

β) από το σημείο Β προς το σημείο Α.                                                                                      (Μον 4) 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.           

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.      

Β  Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των σημείων Α και Β είναι: 

α)  (ΑΒ) = 0,4m    β)   (ΑΒ) = 0,8m    γ)  (ΑΒ) = 0,2m   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                                   (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                 (Μον 4) 

    

2. Στο σχήμα φαίνονται σε κοινό σύστημα αξόνων τα διαγράμματα 

φάσης – απόστασης δύο αρμονικών κυμάτων 1 και 2 που διαδίδονται 

κατά μήκος δύο γραμμικών ελαστικών μέσων τη χρονική στιγμή tο. Τα 

κύματα ξεκίνησαν τη χρονική στιγμή t=0 τη διάδοσή τους από τις πηγές 

τους χωρίς αρχική φάση. Ο λόγος των μηκών κύματος των κυμάτων, 

 1/ 2, είναι:  

α) 1/2   β) 2/3   γ) 3/2 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                                   (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                 (Μον 4) 

3. Απλός αρμονικός ταλαντωτής, ελατήριο-μάζα, με σταθερά ελατηρίου k = 100 N/m και μάζα m 

= 1 kg εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με συχνότητα διεγέρτη fδ = 8/π Hz. Αν η συχνότητα του 

διεγέρτη μεταβληθεί κατά Δfδ = –1/π Hz, τότε το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος  

α) αυξάνεται  β) μειώνεται          γ) μένει σταθερό 
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                                   (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                 (Μον 4) 

 

4. Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών 

ταλαντώσεων που γίνονται πάνω στην ιδία ευθεία, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και οι 

απομακρύνσεις των οποίων από τη θέση ισορροπίας τους περιγράφονται από τις σχέσεις: 

x1=4ημ10t(cm) και x2=3ημ(10t + π) (cm).Κάποια χρονική στιγμή, η απομάκρυνση λόγω της πρώτης 

ταλάντωσης είναι x1 = 3cm. Την ίδια χρονική στιγμή η απομάκρυνση της σύνθετης ταλάντωσης 

είναι: 

                 α) x = 1 cm                              β) x = 0,75 cm                             γ) x = -2,25 cm  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                                   (Μον 1) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                                 (Μον 4) 

ΘΕΜΑ Γ     

Γραμμικό ελαστικό μέσο εκτείνεται κατά μήκος του οριζόντιου ημιάξονα Οχ. Τη χρονική στιγμή to 

= 0 το υλικό σημείο Ο του ελαστικού μέσου (χ=0) αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση η 

απομάκρυνση της οποίας περιγράφεται από την εξίσωση  yο=0,1ημωt (SI). Η ταλάντωση του 

σημείου Ο εξελίσσεται στην κατακόρυφη διεύθυνση και έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 

αρμονικού κύματος το οποίο διαδίδεται προς την θετική κατεύθυνση του ημιαξόνια Οχ. Αν 

γνωρίζετε ότι τη χρονική στιγμή t1=0,4s το υλικό σημείο Ο έχει εκτελέσει δύο πλήρεις 

ταλαντώσεις και την ίδια χρονική στιγμή το κύμα έχει διαδοθεί μέχρι τη θέση χ1 = 4m τότε:  

Γ1) Να υπολογίσετε το μήκος κύματος λ, τη περίοδο Τ του κύματος ,την ταχύτητα του κύματος 
καθώς και την εξίσωση του κύματος y=f(x,t) .                                                                                  (Μον 4)                                                                                                                   
Γ2) Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις της ταχύτητας ταλάντωσης και της επιτάχυνσης 
ταλάντωσης του υλικού σημείου Ν (χΝ = 3m) και στη συνέχεια να σχεδιάσετε τις γραφικές 
παραστάσεις αυτών των εξισώσεων (της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του Ν συναρτήσει του 

χρόνου) σε βαθμολογημένους άξονες από τη στιγμή t= 0 sec έως την χρονική στιγμή 't =0,8 sec.  
(Μον 4)                                                             
Γ3) Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t1 = 0,25sec.                      (Μον 4)                                     

Γ4) Να υπολογίσετε το πλήθος των υλικών σημείων που έχουν απομάκρυνση y =+Α/2 και με 

θετική ταχύτητα τη χρονική στιγμή t1=0,25sec.                                                                               (Μον 4)                                                                                                      

Γ5)Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της ορμής για το υλικό σημείο που έχει τετμημένη  

χΓ =1m και στοιχειώδη μάζα Δm=0,01g τη χρονική στιγμή t=0,25s.                                             (Μον 4)                                                     

Γ6) Αν η απλή αρμονική ταλάντωση του υλικού σημείου Ο (yο=0,1ημωt) προκύπτει από την 

σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων οι οποίες εξελίσσονται στην κατακόρυφη 

διεύθυνση και οι απομακρύνσεις τους περιγράφονται από τις εξισώσεις y1 = Α1ημωt και y2 = 

0,1ημ(ωt+π) S.I. να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης y1 σε συνάρτηση με το χρόνο.                                                                   

(Μον 5) 

ΘΕΜΑ Δ 

Σώμα Σ2 μάζας m2 = 3 kg είναι δεμένο σε οριζόντιο ιδανικό 

ελατήριο σταθεράς k2 = 64 N/m, και ισορροπεί σε λείο 

οριζόντιο επίπεδο, με το ελατήριο στο φυσικό του μήκος 

(Φ.Μ.). Δεύτερο σώμα Σ1, μάζας m1 = 1 kg είναι δεμένο σε 
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δεύτερο ελατήριο σταθεράς k1 = 36 N/m που είναι συσπειρωμένο κατά d = 0,5 m και 

συγκρατείται σε αυτή τη θέση. Οι θέσεις φυσικού μήκους των ελατηρίων ταυτίζονται και είναι 

στη θέση που ισορροπεί το Σ2. Το σώμα Σ1 φέρει στο μπροστινό μέρος του αιχμηρή αβαρή σφήνα 

αμελητέων διαστάσεων. Κάποια στιγμή αφήνουμε το Σ1 να κινηθεί. Όταν φτάσει στη θέση του Σ2, 

η σφήνα σφηνώνεται ακαριαία στο Σ1, και το συσσωμάτωμα ξεκινά τη χρονική στιγμή t = 0 την 

ταλάντωσή του.  

Δ1) Να υπολογίσετε την ταχύτητα u1 του σώματος Σ1 ελάχιστα πριν την πλαστική κρούση του με 

το Σ2.                                                                                                                                              (Μον 5) 

Δ2) Να αποδείξετε ότι το συσσωμάτωμα θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση και να γράψετε 

την εξίσωση απομάκρυνσής του από τη θέση ισορροπίας του, x = f(t). Να γίνει και η γραφική 

παράσταση ΣFεπ=f(x).                                                                                                                 (Μον 5) 

Δ3) Να υπολογίσετε τη δύναμη που ασκεί η σφήνα στο σώμα Σ2 τη χρονική στιγμή Τ/6, όπου Τ η 

περίοδος ταλάντωσης του συστήματος.                                                                                     (Μον 5) 

Δ4) Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της ορμής και της κινητικής ενέργειας τη χρονική στιγμή 

που για πρώτη φορά Κ=3UT.                                                                                                       (Μον 5) 

Δ5) Πόση ενέργεια Ε απαιτήθηκε για να σφηνωθεί το αιχμηρό αντικείμενο στο Σ1; Θεωρείστε ότι 

η ενέργεια αυτή Ε, ταυτίζεται με την απώλεια μηχανικής ενέργειας κατά την κρούση.          (Μον 5) 


