
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

                                      (02/12/2017) 

 
 

ΘΕΜΑ Α 

Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα 

που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.  

 

A1) Στο σχήμα  απεικονίζεται το στιγμιότυπο ενός εγκάρσιου αρμονικού κύματος που διαδίδεται κατά την   

αρνητική φορά του άξονα x΄Ox τη χρονική στιγμή t1.   

 
Για τις ταχύτητες ταλάντωσης των σημείων Α, Β και Γ ισχύει: 

α.  VA > 0,  VB > 0,  VΓ > 0.                                                   β.  VA < 0,  VB > 0,  VΓ  > 0. 

γ.  VA > 0,  VB < 0,  VΓ  > 0.                                                   δ.  VA < 0,  VB > 0,  VΓ < 0. 

(Μονάδες 5) 

A2) Σε μία εξαναγκασμένη μηχανική ταλάντωση, για ορισμένη τιμή της συχνότητας του  διεγέρτη, το 

πλάτος της ταλάντωσης   

α. παραμένει σταθερό.                                                            β. μειώνεται εκθετικά με το χρόνο.  

γ. αυξάνεται εκθετικά με το χρόνο.                                        δ. μειώνεται γραμμικά με το χρόνο. 

(Μονάδες 5) 

 

A3) Σφαίρα Σ1 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 τετραπλάσιας μάζας. 

Μετά την κρούση  

α.  η σφαίρα Σ1 παραμένει ακίνητη.  

β.  η σφαίρα Σ1 συνεχίζει να κινείται στην ίδια κατεύθυνση. 

γ.  όλη η κινητική ενέργεια της σφαίρας Σ1 μεταφέρθηκε στη σφαίρα Σ2. 

δ.  ισχύει   𝛥𝑝1⃗⃗  ⃗ =  − 𝛥𝑝2⃗⃗⃗⃗  , όπου  𝛥𝑝1⃗⃗  ⃗ , 𝛥𝑝2⃗⃗⃗⃗   οι μεταβολές των ορμών των δύο σφαιρών.  

    (Μονάδες 5) 

 

 

        A4)Κατά  τη συμβολή δύο κυμάτων ίδιου πλάτους Α  και ίδιου μήκους κύματος  λ  που παράγονται    

από    δύο σύμφωνες πηγές Κ και Λ: 

                    α.Τα σημεία που ανήκουν πάνω στη μεσοκάθετο της απόστασης ΚΛ των πηγών                              

                       ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος 2Α. 

                       β. Το πλάτος ταλάντωσης ενός τυχαίου σημείου του μέσου μπορεί να είναι από 0 έως Α. 

           γ.  To πλάτος ταλάντωσης ενός τυχαίου σημείου του μέσου εξαρτάται από το χρόνο. 

                       δ. Ενισχυτική συμβολή έχουμε στα σημεία του μέσου για τα οποία οι αποστάσεις τους 
                            από τις πήγες πληρούν τη σχέση | r1-r2 | = κλ/2 



A5)  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστή»  ή 

«Λάθος» δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 

 

α. Η ταχύτητα διάδοσης ενός ηχητικού κύματος εξαρτάται από τη συχνότητά του. 

β. Το έργο της δύναμης που προκαλεί την απόσβεση σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση είναι πάντα 

αρνητικό. 

γ. Η  σύνθεση  δύο  απλών  αρμονικών  ταλαντώσεων  ίδιας  διεύθυνσης, γύρω από την ίδια θέση 

ισορροπίας, με το ίδιο πλάτος αλλά με διαφορετικές συχνότητες,   έχει   ως   αποτέλεσμα   απλή   

αρμονική ταλάντωση. 

 

δ. Στις  μη  κεντρικές  κρούσεις  δεν  ισχύει  η  αρχή διατήρησης της ορμής για το συγκρουόμενο σύστημα 

σωμάτων.  

 

ε. Κατά την διάρκεια μιας περιόδου ενός σώματος που εκτελεί Α.Α.Τ. το σώμα αποκτά κατα μέτρο την 

μισή της μέγιστης ταχύτητας ταλάντωσης 4 φορές. 

(Μονάδες 5) 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1) Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις ίσου πλάτους με συχνότητες f1 και f2 για τις οποίες 

ισχύει f1 < f2 . Για την σύνθετη κίνηση που προκύπτει, η συχνότητα της ταλάντωσης είναι 80Hz. 

Μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους το σώμα διέρχεται από την θέση ισορροπίας του 

40 φορές.  

Οι συχνότητες f1 και f2 είναι: 

α.  f1=78Hz και f2=82Hz        β.  f1=79Hz και f2=81Hz     γ.  f1=39Hz και f2=41Hz   

Να επιλέξετε την σωστή επιλογή (Μονάδες 2) 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας (Μονάδες 6) 

 

 

 

Β2) Σώμα μάζας m κινείται με ταχύτητα μέτρου 12m/s και συγκρούεται πλάγια και κεντρικά με 

δεύτερο σώμα μάζας 2m το οποίο ισορροπεί όπως φαίνεται και στο σχήμα(
3

2
   ,

1

2
   )  

Αν συνολικά μεταφέρεται στο περιβάλλον ενέργεια ίση με 33J σε μορφή θερμότητας.  

 
 

Η τιμή της μάζας του σώματος που ισορροπούσε πριν την κρούση είναι: 

α) 2Kg      β) 0,5Kg   γ) 1Kg  

Να επιλέξετε την σωστή επιλογή (Μονάδες 2) 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας (Μονάδες 6)  

 



 

 

 

 

Β3. Το ακόλουθο στιγμιότυπο είναι για μια κυματική διαταραχή την χρονική στιγμή 0,3sec.  

 
 

Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος και η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σημείων του υλικού μέσου είναι 

αντίστοιχα: 

α.  4m/s και  2m/s    β.  2π m/s και 4m/s   γ. 4m/s και 2π m/s  

Επιλέξτε την σωστή επιλογή (Μονάδες 2) 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 7) 

 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Σώμα μάζας m=1Kg είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου  ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ=400Ν/m 

και εκτελεί απλή  αρμονική ταλάντωση σε λείο οριζόντιο δάπεδο, με πλάτος Α=1m.  Αν τη χρονική 

στιγμή t=0 το σώμα βρίσκεται στην θέση x=+
2

A
 έχοντας θετική ταχύτητα να βρεθούν:  

Γ1) Η  εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης σε συνάρτηση με το χρόνο      ( Μονάδες 6) 

               

Γ2) Το μέτρο της επιτάχυνσης όταν η ταχύτητα έχει τιμή u= (√3/2)umax               ( Μονάδες 6) 

 

Γ3) Αν κάποια στιγμή το σώμα m αρχίζει να εκτελεί και μια δεύτερη ταλάντωση με εξίσωση 

2

2
3 (20 )

3
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   (S.I.), να γραφεί η εξίσωση της συνισταμένης ταλάντωσης και να βρεθεί και η 

ενέργεια της ταλάντωσης αυτής.                                                                         (Μονάδες 7) 

 

Γ4) Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της δυναμικής ενέργειας της συνισταμένης ταλάντωσης τη στιγμή 

t=π/10 s;                                                                                                               (Μονάδες 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων βρίσκονται στα σημεία Κ και Λ της επιφάνειας ενός υγρού τα οποία 

απέχουν απόσταση  d=4,5m και εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση y=0,02ημ(8πt) 

(S.I.). 

Τα κύματα που παράγουν οι δύο πηγές διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού με ταχύτητα U=2m/s. 

Ένα σημείο Δ της επιφάνειας του υγρού απέχει από την πηγή Π2 απόσταση r2=10 m και από την πηγή 

Π1 απόσταση r1 (r2>r1). Τη χρονική στιγμή t=4s η φάση της ταλάντωσης του σημείου Δ είναι φ=8π 

rad.  

α) Να υπολογίσετε την χρονική στιγμή t2 κατά την οποία αρχίζει η συμβολή των δύο κυμάτων στο 

σημείο Δ καθώς και την χρονική στιγμή t1 κατά την οποία ξεκινά να ταλαντώνεται το σημείο Δ. 

 (Μονάδες 5) 

β) Να γράψετε την χρονική εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης του σημείου Δ για t>0. 

 (Μονάδες 5) 

γ) Να παραστήσετε γραφικά την απομάκρυνση του σημείου Δ από τη θέση ισορροπίας του σε 

συνάρτηση με το χρόνο καθώς και τη φάση του σημείου Δ σε συνάρτηση με το χρόνο για t>0. 

 (Μονάδες 5) 

δ) Nα υπολογίσετε τον αριθμό των σημείων του ευθυγράμμου τμήματος ΚΛ που λόγω της συμβολής 

των δύο κυμάτων ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος.           (Μονάδες 5) 

ε) Να αποδειχθεί ότι όλα τα σημεία της ευθείας που διέρχεται από τις δύο πηγές και βρίσκονται εκτός 

του ευθυγράμμου τμήματος Π1Π2 εκτελούν ταλάντωση ίδιου πλάτους.                (Μονάδες 5) 

 

 

 

 

                                                                  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


