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Διαγώνισμα Φυσικής Γ’ Λυκείου 

Ταλαντώσεις-Κρούσεις-Κύματα-Ρευστά 

~~  Διάρκεια 3 ώρες  ~~ 
  

Θέμα Α’ 

 

A1.        Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση που προέρχεται από τη σύνθεση 

δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται γύρω από την ίδια 

θέση ισορροπίας, στην ίδια διεύθυνση, με εξισώσεις: x1 = 10ημ10πt (S.I.) 

και x2 = 5ημ(10πt+π) (S.I.) Η απομάκρυνση του σώματος κάθε χρονική 

στιγμή δίνεται από την εξίσωση : 

α. x = 15ημ(10πt+π) (S.I.) 

β. x = 5ημ10πt (S.I.). 

γ. x = 5ημ(10πt+π) (S.I.). 

δ. x = 15ημ10πt (S.I.). 

         (5 μονάδες) 

 

Α2.        Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου δημιουργείται 

στάσιμο κύμα. Όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου που ταλαντώνονται : 

α. έχουν την ίδια ολική ενέργεια. 

β. έχουν την ίδια μέγιστη ταχύτητα. 

γ. έχουν φάση 0 ή π rad. 

δ. ακινητοποιούνται στιγμιαία ταυτόχρονα. 

          (5 μονάδες) 

 

Α3.        Όταν κατά μήκος μιας οριζόντιας φλέβας ενός ιδανικού ρευστού 

οι ρευματικές γραμμές πυκνώνουν, τότε η ταχύτητα ροής του ρευστού: 

α. αυξάνεται και η πίεση μειώνεται. 

β. μειώνεται και η πίεση αυξάνεται. 

γ. και η πίεση μειώνονται. 

δ. και η πίεση αυξάνονται. 

    (5 μονάδες) 
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A4.        Ένα σώμα μάζας m εκτοξεύεται κατακόρυφα από το έδαφος με 

αρχική ταχύτητα υο. Στο ψηλότερο σημείο της τροχιάς του, με εσωτερικό 

μηχανισμό εκρήγνυται σε δύο τμήματα ίδιας μάζας. Αμέσως μετά την 

έκρηξη, η ορμή του συστήματος των δύο τμημάτων είναι: 

α. μηδέν. 

β. mu0. 

γ. mu0/2. 

δ. διάφορη του μηδενός. 

          (5 μονάδες) 

 

Α5.        Στις παρακάτω προτάσεις να απαντήσετε με Σωστό ή Λάθος. 

 

α. Ο ρυθμός μείωσης του πλάτους μιας φθίνουσας μηχανικής ταλάντωσης 

μειώνεται αν αυξήσουμε τη σταθερά απόσβεσης b. 

β. Όλα τα υλικά σημεία, στη διεύθυνση διάδοσης ενός μηχανικού κύματος 

εκτελούν ταλάντωση και η συχνότητα που ταλαντώνονται είναι ίδια με 

τη συχνότητα της πηγής που δημιούργησε το κύμα. 

γ. η υδροστατική πίεση στον πυθμένα ενός δοχείου που περιέχει υγρό, 

εξαρτάται από το εμβαδόν του πυθμένα. 

δ. Σε ένα σύστημα μάζας-ελατηρίου το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 

για να μετατραπεί η κινητική ενέργεια σε δυναμική ισούται με Τ/2. 

ε. Σε ένα στάσιμο εγκάρσιο κύμα, δύο σημεία που απέχουν ίσες αποστάσεις 

από ένα δεσμό, έχουν ίσα πλάτη ταλάντωσης. 

          (5 μονάδες) 

 

Θέμα Β’ 

 

Β1.        Ιδανικό ελατήριο σταθεράς k είναι κατακόρυφο και έχει το κάτω 

άκρο του ακλόνητα στερεωμένο στο δάπεδο. Από ύψος h πάνω από τη 

θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου, αφήνουμε ελεύθερο σώμα μάζας m. 

Το σώμα κινείται στη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου, καρφώνεται, 

χωρίς ενεργειακές απώλειες, στο ελεύθερο άκρο του τελευταίου και στη 

συνέχεια εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η μέγιστη κινητική 

ενέργεια που αποκτά το σώμα από τη χρονική στιγμή που αφήνεται 

ελεύθερο μέχρι τη χρονική στιγμή που ακινητοποιείται στιγμιαία για 

πρώτη φορά είναι: 
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α. 𝛫𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑔(ℎ +
𝑚𝑔

𝑘
) 

β. 𝛫𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑔(ℎ +
𝑚𝑔

2𝑘
) 

γ. 𝛫𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑔ℎ 

                                                                                                              (1+5=6 μονάδες) 

 

B2.        Από δύο σύγχρονες σημειακές πηγές Π1 και Π2 που βρίσκονται στα 

σημεία Κ και Λ αντίστοιχα της επίπεδης επιφάνειας ελαστικού μέσου 

δημιουργούνται αρμονικά κύματα ίδιου πλάτους Α, τα οποία διαδίδονται 

στην επιφάνεια του ελαστικού μέσου. Σημείο Δ της ίδια επιφάνειας 

απέχει από την πηγή Π1 απόσταση r1 και από την πηγή Π2  απόσταση r2, η 

διαφορά των οποίων ισούται με 𝑟1 − 𝑟2 =
𝜆

3
 , σχηματίζοντας με τα σημεία Κ 

και Λ ορθογώνιο τρίγωνο ΚΛΔ με �̂� = 90°. 

α. Να αποδείξετε ότι το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Δ 

παραμένει σταθερό, από τη στιγμή που αυτό ξεκίνησε να 

ταλάντώνεται. 

β. Αν ισχύει ότι 𝑟2 =
15𝜆

6
, τότε ο αριθμός σημείων ακυρωτικής 

συμβολής που εμφανίζονται στο τμήμα ΚΛ ισούται με: 

i. 2 

ii. 4 

iii. 6 

   Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

          (2+2+5=9 μονάδες) 

 

Β3.        Σώμα μάζας 𝑚2 = 3𝑚 είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο και 

ένα βλήμα μάζας 𝑚1 = 𝑚 σφηνώνεται ακαριαία σε αυτό έχοντας 

ελάχιστα πριν την κρούση ταχύτητα υ που σχηματίζει γωνία φ με την 

οριζόντια διεύθυνση, για την οποία ισχύει συνφ=0,8 και ημφ=0,6. 

α. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του συστήματος βλήμα-σώμα 

εξαιτίας της πλαστικής κρούσης ισούται με: 

i. 0,8mυ 

ii. 0,6mυ 

iii. 0,2mυ 
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β. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του βλήματος εξαιτίας της 

κρούσης ισούται με: 

i. 0,3√2mυ 

ii. 0,4√2mυ 

iii. 0,6√2mυ 

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση σε κάθε ερώτημα και να αιτιολογήσετε 

την επιλογή σας. 

                                                                                                    (1+4+1+4=10 μονάδες) 

 

Θέμα Γ’ 

Το δοχείο μεγάλης επιφάνειας που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, είναι 

ανοιχτό και γεμάτο με νερό σε σταθερό ύψος ℎ2 = 50𝑐𝑚, ενώ πάνω από το 

νερό υπάρχει στρώμα λαδιού ύψους ℎ1 = 40𝑐𝑚. Από τον πυθμένα του 

πλευρικού τοιχώματος του δοχείου εξέρχεται λεπτός σωλήνας σταθερής 

διατομής 𝛢2 = 1 𝑐𝑚2. O σωλήνας αρχικά είναι οριζόντιος και στη συνέχεια 

κάμπτεται ώστε να γίνει κατακόρυφος προς τα πάνω. Το άνοιγμα του 

σωλήνα βρίσκεται σε ύψος ℎ3 = 20𝑐𝑚 πάνω από το επίπεδο του πυθμένα 

του δοχείου και από εκεί το νερό εκτοξεύεται με ταχύτητα 𝜐3. Η 

διατομή 𝛢2 είναι πολύ μικρότερη από την επιφάνεια του δοχείου 𝛢1. 

 
Να υπολογιστούν: 

α. την πίεση 𝑝1 στο σημείο 1, στη διαχωριστική επιφάνεια λαδιού - 

νερού. 

β. την κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου του νερού στο σημείο 2 του 

σωλήνα που βρίσκεται αμέσως μετά την έξοδο του νερού από το δοχείο.  

γ. την πίεση 𝑝2 στο σημείο 2 του σωλήνα που βρίσκεται αμέσως μετά την 

έξοδο του νερού από το δοχείο.  

δ. το ύψος ℎ4 που θα φτάσει το νερό, από τον πυθμένα του δοχείου. 
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Να θεωρήσετε το νερό και το λάδι ιδανικά ρευστά. 

Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2, η πυκνότητα του νερού 

ρν = 103 kg/m3, η πυκνότητα του λαδιού ρλ = 0,9·103kg/m3 και η ατμοσφαιρική 

πίεση patm = 105 N/m2. 

    (5+8+6+6=25 μονάδες) 

Θέμα Δ’ 

 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, σφαίρα μάζας 𝑚1 = 𝑚 = 1𝑘𝑔, κινούμενη με 

ταχύτητα 𝜐 =
4

3
 𝑚/𝑠, συγκρούεται ελαστικά αλλά όχι κεντρικά με δεύτερη 

όμοια σφαίρα μάζας 𝑚2 = 𝑚, που είναι αρχικά ακίνητη. Μετά την κρούση 

οι σφαίρες έχουν ταχύτητες μέτρων 𝜐1 και 𝜐2 =
𝜐1

√3
, αντίστοιχα. 

α. Να βρείτε τη γωνία φ που σχηματίζει το διάνυσμα της ταχύτητας 𝜐2⃗⃗  ⃗ 

με το διάνυσμα της ταχύτητας 𝜐1⃗⃗  ⃗. 

β. Να υπολογίσετε τα μέτρα των ταχυτήτων 𝜐1 και 𝜐2. 

 

Σώμα μάζας 𝛭 = 3𝑚 ισορροπεί δεμένο στο άκρο ελατηρίου, σταθεράς 𝑘 =

100 𝑁/𝑚, που βρίσκεται κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου γωνίας 𝜃 = 30°, 

όπως στο σχήμα. 

 
 

Η σφαίρα, μάζας 𝑚1, κινούμενη οριζόντια με την ταχύτητα 𝜐1⃗⃗  ⃗, 

σφηνώνεται στο σώμα Μ. 

γ. Να βρείτε τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήματος 

των σωμάτων (𝛭,𝑚1) κατά την κρούση. 
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δ. Δεδομένου ότι το συσσωμάτωμα (𝛭,𝑚1) μετά την κρούση εκτελεί 

απλή αρμονική ταλάντωση, να βρείτε το πλάτος Α της ταλάντωσης 

αυτής. 

 

Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας 𝑔 = 10 𝑚/𝑠2 , 𝜂𝜇30° =
1

2
 , 

                     𝜎𝜐𝜈30° =
√3

2
 

    (8+4+6+7=25 μονάδες) 

 


