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Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ι 

Φυσικής Γ’ Λυκείου 
Διάρκεια: 3 ώρες 

 

Θέμα Α’ 

1) Ένα στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα. Αν 

διπλασιαστεί η στροφορμή του, χωρίς να αλλάξει ο άξονας 

περιστροφής γύρω από τον οποίο περιστρέφεται, τότε η κινητική 

του ενέργεια: 

i) Παραμένει σταθερή. 

ii) Υποδιπλασιάζεται. 

iii) Διπλασιάζεται. 

iv) Τετραπλασιάζεται. 

          (5 μονάδες) 

 

2) Όταν ένα κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης, αλλάζουν: 

i) Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος και η συχνότητά του. 

ii) Το μήκος κύματος και η συχνότητά του. 

iii) Το μήκος κύματος και η ταχύτητα διάδοσής του. 

iv) Η συχνότητα και το πλάτος του κύματος. 

                                                                                                          (5 μονάδες) 

 

3) Δύο σφαίρες Α και Β με ίσες μάζες, μία εκ των οποίων είναι 

ακίνητη, συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Το ποσοστό της 

μεταβιβαζόμενης ενέργειας από τη σφαίρα που κινείται στην 

αρχικά ακίνητη σφαίρα είναι: 

i) 100% 

ii) 50% 

iii) 40% 

iv) 0% 

   (5 μονάδες) 
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4) Περιπολικό ακολουθεί αυτοκίνητο που έχει παραβιάσει το όριο 

ταχύτητας. Τα δύο αυτοκίνητα κινούνται με ίσες ταχύτητες. Αν η 

σειρήνα του περιπολικού εκπέμπει ήχο συχνότητας 𝑓𝑠 τότε η 

συχνότητα 𝑓𝐴 που αντιλαμβάνεται ο οδηγός του άλλου 

αυτοκινήτου είναι: 

i) 𝑓𝐴 = 2𝑓𝑠 

ii) 𝑓𝐴 =
1

2
𝑓𝑠 

iii) 𝑓𝐴 = 𝑓𝑠 

iv) 𝑓𝐴 = 0 

         (5 μονάδες) 

 

 

5) Στις παρακάτω ερωτήσεις να απαντήσετε με Σωστό ή Λάθος. 

 

i) Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση αυξάνεται το μέτρο της 

ταχύτητας του σώματος που ταλαντώνεται καθώς αυξάνεται 

το μέτρο της δύναμης επαναφοράς. 

 

ii) Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η ενέργεια που 

προσφέρεται στο σύστημα αντισταθμίζει τις απώλειες και έτσι 

το πλάτος της ταλάντωσης διατηρείται σταθερό. 

 

iii) Η εξίσωση συνέχειας στα ρευστά είναι άμεση συνέπεια της 

αρχής διατήρησης της ενέργειας. 

 

iv) Σε μια φθίνουσα ταλάντωση στην οποία η αντιτιθέμενη 

δύναμη είναι ανάλογη της ταχύτητας (𝐹 = −𝑏𝑢), για ορισμένη 

τιμή της σταθεράς απόσβεσης b, η περίοδος μειώνεται. 

 

v) Κατά τη διάδοση μηχανικού κύματος μεταφέρεται ορμή από 

ένα σημείο του μέσου σε ένα άλλο. 

 

      (5 μονάδες) 
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Θέμα Β’ 

 

1) Ο οριζόντιος αγωγός του παρακάτω σχήματος με διατομή 

επιφάνειας 𝛢1 σχηματίζει στένωση με διατομή επιφάνειας 𝛢2 

όπου 𝛢1 = 2𝛢2 . Δύο κατακόρυφοι λεπτοί σωλήνες που είναι 

ανοικτοί στο πάνω μέρος τους συνδέονται στον κύριο αγωγό και 

στο στένωμα.  

 

 
 

Ένα ιδανικό υγρό ρέει στον αγωγό από τα αριστερά προς τα 

δεξιά και οι δύο ελεύθερες επιφάνειες του υγρού στους δύο 

κατακόρυφους σωλήνες απέχουν μεταξύ τους Δh.  

To μέτρο της ταχύτητας του υγρού στην περιοχή διατομής 

εμβαδού 𝛢1 είναι 𝜐1 και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g. Η 

ταχύτητα 𝜐1 και η κατακόρυφη απόσταση Δh συνδέονται με τη 

σχέση: 

 

i)   𝜐1 = √2𝑔 ∙ 𝛥ℎ 

 

ii)   𝜐1 = √
2𝑔∙𝛥ℎ

3
 

 

iii)     𝜐1 = √
𝑔∙𝛥ℎ

3
 

 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας. 

               (2+6=8 μονάδες) 
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2) Λεπτή ομογενής ράβδος μάζας Μ και μήκους L μπορεί να 

περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από οριζόντιο 

άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο της. Στο άλλο άκρο της 

ράβδου, είναι στερεωμένο σφαιρίδιο μάζας 𝑚 =
𝑀

2
 , όπως φαίνεται 

στο παρακάτω σχήμα. 

 

 

  

 

 

Τη χρονική στιγμή που το σύστημα ράβδος-σφαιρίδιο αφήνεται 

να κινηθεί από την οριζόντια θέση, ο ρυθμός μεταβολής της 

στροφορμής της ράβδου είναι: 

 

 

i) 
𝛥𝐿𝜌

𝛥𝑡
=

1

2
𝑀𝑔𝐿                   ii)  

𝛥𝐿𝜌

𝛥𝑡
= 𝑀𝑔𝐿                   iii)  

𝛥𝐿𝜌

𝛥𝑡
=

2

5
𝑀𝑔𝐿 

 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας. 

 

     (2+6=8 μονάδες) 
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3) Σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης θ είναι τοποθετημένα δύο 

σώματα 𝛴1 και 𝛴2 με μάζες 𝑚1 και 𝑚2 αντίστοιχα, που 

εφάπτονται μεταξύ τους. Το σώμα 𝛴1 είναι δεμένο στο άκρο 

ελατηρίου σταθεράς k, ενώ το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι 

στερεωμένο στη βάση κεκλιμένου επιπέδου, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. 

 

 

 

 

 

Μετακινώντας τα δύο σώματα προς τα κάτω, το σύστημα τίθεται 

σε ταλάντωση πλάτους Α. Η συνθήκη για να μην αποχωριστεί το 

𝛴1 από το 𝛴2 είναι: 

 

i) 𝛢 ∙ 𝑘 < (𝑚1 + 𝑚2) 𝑔 𝜂𝜇𝜃 

 

ii) 𝛢 ∙ 𝑘 > (𝑚1 + 𝑚2) 𝑔 𝜂𝜇𝜃 

 

iii) 𝛢 ∙ 𝑘 < (𝑚1 + 𝑚2)2 𝑔 𝜂𝜇𝜃 

 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας. 

 

                                                                                                  (2+7=9 μονάδες) 
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Θέμα Γ’ 

 

Σε οριζόντια ελαστική χορδή που εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του 

άξονα x’Ox διαδίδονται δύο εγκάρσια αρμονικά κύματα με το ίδιο 

πλάτος και την ίδια συχνότητα σε αντίθετες κατευθύνσεις. Τα 

κύματα συμβάλλουν και δημιουργούν στάσιμο κύμα που 

περιγράφεται από την εξίσωση: 

 

𝑦 = 0,1𝜎𝜐𝜈(2𝜋𝑥)𝜂𝜇(10𝜋𝑡)        𝑆. 𝐼. 

 

Να υπολογίσετε: 

 

i. Τη ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων που συμβάλλουν. 

 

ii. Τη θέση του δεύτερου δεσμού και της τρίτης κοιλίας, 

θεωρώντας ότι στη θέση x=0 βρίσκεται η πρώτη κοιλία. 

 

iii. Την απόσταση μεταξύ του δεύτερου δεσμού και της τρίτης 

κοιλίας τη χρονική στιγμή 𝑡1 =
5

6
 𝑠. 

 

iv. Το πηλίκο της δυναμικής προς την κινητική ενέργεια, ενός 

υλικού σημείου που βρίσκεται στη θέση της τρίτης κοιλίας τη 

χρονική στιγμή 𝑡1 =
5

6
 𝑠. 

 

 

 

Δίνονται: 𝜂𝜇
𝜋

3
=

√3

2
  και   𝜎𝜐𝜈

𝜋

3
=

1

2
 

 

 

  (6+6+7+6=25 μονάδες) 
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Θέμα Δ’ 

 

Στο σχήμα φαίνεται μια διπλή τροχαλία που αποτελείται από δύο 

ομόκεντρους ομογενείς δίσκους με ακτίνες 𝑟 = 0,1 𝑚 και 𝑅 = 0,2 𝑚 

και μάζες 𝑚 = 2 𝑘𝑔 και 𝑀 = 4 𝑘𝑔 αντίστοιχα. Οι δύο δίσκοι 

συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να περιστρέφονται ως ένα σώμα, 

χωρίς τριβές, γύρω από σταθερό άξονα ο οποίος διέρχεται από το 

κέντρο τους και είναι κάθετος στο επίπεδό τους. 

 

 
 

Στο αυλάκι του μεγάλου δίσκου της τροχαλίας έχουμε τυλίξει 

αβαρές και μη εκτατό νήμα (4), στο ελεύθερο άκρο του οποίου 

έχουμε δέσει σώμα μάζας 𝑚1 = 1 𝑘𝑔. 

Στο αυλάκι του μικρού δίσκου της τροχαλίας έχουμε τυλίξει δύο 

αβαρή και μη εκτατά νήματα (3) και (2). Στο ελεύθερο άκρο του 

οριζόντιου νήματος (3) έχουμε δέσει το ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού 

ελατηρίου σταθεράς 𝑘1 = 200 𝑁 𝑚⁄  το άλλο άκρο του οποίου είναι 

δεμένο σε σταθερό σημείο. 
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Στο ελεύθερο άκρο του κατακόρυφου νήματος (2) έχουμε δέσει 

σώμα μάζας 𝑚2 = 0,5 𝑘𝑔 το οποίο είναι δεμένο και με αβαρές 

ελαστικό κατακόρυφο νήμα (1) από σταθερό σημείο της οροφής. Το 

μέτρο F της δύναμης που ασκεί το ελαστικό νήμα (1) είναι ανάλογο 

της επιμήκυνσής του 𝛥𝑙 σύμφωνα με τη σχέση:   𝐹 = 100 ∙ 𝛥𝑙     (𝑆. 𝐼. ). 

Το σύστημα ισορροπεί με το νήμα (1) να είναι επιμηκυμένο κατά 

𝛥𝑙 = 0,2 𝑚. 

 

i. Να βρείτε την παραμόρφωση του ελατηρίου. 

 

Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα (2). Να υπολογίσετε: 

 

ii. Τη γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας αμέσως μετά το 

κόψιμο του νήματος (2). 

 

iii. Τη μέγιστη τιμή της κινητικής ενέργειας του συστήματος 

τροχαλία-μάζα 𝑚1. 

 

iv. Το διάστημα που θα διανύσει το σώμα μάζας 𝑚1 μέχρι να 

μηδενιστεί η ταχύτητά του για πρώτη φορά μετά το κόψιμο 

του νήματος (2). 

 

v. Το διάστημα που θα διανύσει το σώμα μάζας 𝑚2 μέχρι να 

μηδενιστεί η ταχύτητά του για πρώτη φορά μετά το κόψιμο 

του νήματος (2). 

 

Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας των δίσκων ως προς τον άξονα 

περιστροφής τους υπολογίζεται από τις σχέσεις: 

𝛪1 =
1

2
𝑚𝑟2  ,   𝐼2 =

1

2
𝑀𝑅2 

Η επιτάχυνση της βαρύτητας ισούται με 𝑔 = 10 𝑚 𝑠2⁄ . 

Τα νήματα δεν ολισθαίνουν στην τροχαλία. 

                                                                                    (5+5+5+5+5=25 μονάδες) 


