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Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής 

Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου 

~~ Διάρκεια: 3 ώρες ~~ 
 

Θέμα Α’ 
 

1. Σε χορδή έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα. Δύο σημεία Α 

και Β που δεν είναι δεσμοί απέχουν μεταξύ τους 

απόσταση 
3𝜆

4
. Η διαφορά φάσης της ταλάντωσής τους 

είναι: 

α. Μηδέν. 

β. π. 

γ. 
3𝜋

4
. 

δ. Μηδέν ή π. 

              Μονάδες 5 

 

2. Ένας αθλητής καταδύσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

ενός άλματος, συμπτύσσοντας τα άκρα του, έχει ως 

συνέπεια: 

α. Να μειωθεί η γωνιακή του ταχύτητα. 

β. Να αυξηθεί η στροφορμή του. 

γ. Να ελαττωθεί η στροφορμή του. 

δ. Να αυξηθεί η γωνιακή του ταχύτητα. 

                                                                    Μονάδες 5 

 

3. Ο συντελεστής ιξώδους ενός ρευστού εξαρτάται από: 

α. Τις ιδιότητες του ρευστού. 

β. Την ταχύτητα ροής του ρευστού. 

γ. Το πάχος του ρευστού. 

δ. Τον όγκο του ρευστού. 

                                                                    Μονάδες 5 
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4. Μια σφαίρα Σ1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με 

ακίνητη σφαίρα Σ2 μικρότερης μάζας. Μετά την κρούση η 

ταχύτητα της σφαίρας Σ1: 

α. Παραμένει ίδια. 

β. Μηδενίζεται. 

γ. Έχει αντίθετη κατεύθυνση από την αρχική. 

δ. Έχει ίδια κατεύθυνση με την αρχική. 

                                                                    Μονάδες 5 

 

5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό ή 

Λάθος. 

α. Το πλάτος μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης 

εξαρτάται από τη συχνότητα του διεγέρτη. 

β. Σε κάθε εγκάρσιο κύμα δημιουργούνται πυκνώματα 

και αραιώματα. 

γ. Το συνολικό έργο της στατικής τριβής στην κύλιση 

χωρίς ολίσθηση ενός στερεού σώματος είναι ίσο με 

μηδέν. 

δ. Η πίεση που δημιουργεί ένα εξωτερικό αίτιο σε 

κάποιο σημείο ενός ακίνητου υγρού μεταφέρεται 

αναλλοίωτη σε όλα τα σημεία του. 

ε. Σε κάθε φθίνουσα ταλάντωση η περίοδος 

ταλάντωσης μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. 

 

                                                                    Μονάδες 5 

 

 

 

Θέμα Β’ 
 

1. Σώμα μάζας m ισορροπεί με τη βοήθεια κατακόρυφου, 

ιδανικού και μη εκτατού νήματος, δεμένο στο κάτω άκρο 

κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k, του οποίου 

το άλλο άκρο είναι στερεωμένο ακλόνητα σε σημείο της 

οροφής, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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  m     

                                                    �⃗�  

                                                       
          

Το μέτρο της τάσης του νήματος είναι διπλάσιο του 

μέτρου του βάρους του σώματος. Κάποια χρονική στιγμή 

κόβουμε το νήμα, οπότε το σώμα αρχίζει να εκτελεί απλή 

αρμονική ταλάντωση. 

 

α. Το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος είναι: 

i. 𝛢 =
𝑚𝑔

2𝑘
 

ii. 𝛢 =
𝑚𝑔

𝑘
 

iii. 𝛢 =
2𝑚𝑔

𝑘
 

 

 

β. Στην ανώτερη θέση της τροχιάς του σώματος, το 

πηλίκο της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου προς 

τη δυναμική ενέργεια ταλάντωσης είναι: 

 

i. 
𝑈𝜀𝜆

𝑈𝜏𝛼𝜆
= 2 

ii. 
𝑈𝜀𝜆

𝑈𝜏𝛼𝜆
=

1

2
 

iii. 
𝑈𝜀𝜆

𝑈𝜏𝛼𝜆
=

1

4
 

 

 

Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις και να αιτιολογήσετε 

τις επιλογές σας.  

 

                                                       (1+4+1+3=9 μονάδες) 
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2. Ένα δοχείο περιέχει νερό μέχρι ύψους Η και βρίσκεται 

πάνω σε ένα οριζόντιο δάπεδο. Ανοίγουμε δύο μικρές οπές 

στο δοχείο σε ύψη ℎ1 και ℎ2 = 3ℎ1, πάνω από το 

οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

Οι δύο φλέβες του νερού που εκρέει από τις δύο μικρές 

οπές συναντούν το δάπεδο στο ίδιο σημείο Α. 

 

 

 
 

 Να θεωρήσετε ότι: 

• Η ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει η στάθμη του 

νερού στο ανοιχτό δοχείο είναι αμελητέα. 

• Το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό. 

• Η ατμοσφαιρική πίεση παραμένει σταθερή. 

 

Η σχέση που ισχύει είναι: 

 

i. 𝐻 = 4ℎ1 

ii. 𝐻 = 5ℎ1 

iii. 𝐻 = 6ℎ1 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε 

την επιλογή σας.  

 

    (2+6=8 μονάδες) 
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3. Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 που βρίσκονται 

στην επιφάνεια υγρού ταλαντώνονται με την ίδια 

συχνότητα και ίδιο πλάτος σύμφωνα με την εξίσωση 

y=Aημωt, δημιουργώντας εγκάρσια αρμονικά κύματα 

μήκους κύματος λ. Ένα σημείο Μ της επιφάνειας του 

υγρού απέχει από την πηγή Π1 απόσταση d1=2λ ενώ από 

την πηγή Π2 απόσταση d2, τέτοια ώστε το κύμα να φτάσει 

στο Μ από αυτή με χρονική καθυστέρηση 3,25Τ, σε σχέση 

με το κύμα από την πηγή Π1. Το σημείο Μ μετά τη 

συμβολή των κυμάτων έχει μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης 

με μέτρο ίσο με: 

 

i) √2𝜔𝛢                    ii)  2ωΑ                              iii)  
√2

2
𝜔𝛢 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε 

την επιλογή σας. 

  (2+6=8 μονάδες) 

 

 

Θέμα Γ’ 
  

Τα σώματα Σ1 μάζας 𝑚1 = 1 𝑘𝑔, και Σ2 μάζας 𝑚2 = 3 𝑘𝑔 είναι 

τοποθετημένα σε λείο οριζόντιο επίπεδο και εφάπτονται μεταξύ 

τους. Το σώμα Σ1 είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού 

ελατηρίου σταθεράς 𝑘 = 100 𝑁 𝑚⁄ . Το ελατήριο με τη βοήθεια 

νήματος είναι συσπειρωμένο κατά 𝑑 = 0,4 𝑚 από τη θέση 

φυσικού του μήκους, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Κάποια χρονική στιγμή το νήμα κόβεται και το σύστημα των 

σωμάτων Σ1 και Σ2 κινείται προς τα δεξιά. Μετά την 

αποκόλληση το σώμα Σ2 συνεχίζει να κινείται στο λείο δάπεδο 

και συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με το σώμα Σ3, μάζας 

𝑚3 = 2 𝑘𝑔. Πάνω στο σώμα Σ3 έχουμε τοποθετήσει πηγή S 

ηχητικών κυμάτων, αμελητέας μάζας, η οποία εκπέμπει 

συνεχώς ήχο συχνότητας 𝑓𝑆 = 1706 𝐻𝑧. Πάνω στο σώμα Σ1 

υπάρχει δέκτης Δ ηχητικών κυμάτων αμελητέας μάζας. 

 

i. Να προσδιορίσετε τη θέση στην οποία θα αποκολληθεί το 

σώμα Σ2 από το σώμα Σ1 τεκμηριώνοντας την απάντησή 

σας. 

 

ii. Να υπολογίσετε το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας του 

σώματος Σ1, καθώς και το πλάτος της απλής αρμονικής 

ταλάντωσης που θα εκτελεί το σώμα Σ1, αφού 

αποκολληθεί από το σώμα Σ2. 

 

iii. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του συσσωματώματος των 

σωμάτων Σ2 και Σ3 μετά την κρούση και το ποσοστό επί 

τοις εκατό της κινητικής ενέργειας που μετατράπηκε σε 

θερμική ενέργεια κατά την κρούση. 

 

iv. Να υπολογίσετε τη συχνότητα την οποία καταγράφει ο 

δέκτης Δ κάποια χρονική στιγμή μετά την κρούση κατά 

την οποία το σώμα Σ1 διέρχεται από τη θέση ισορροπίας 

του κινούμενο προς τ’ αριστερά. 

 

 

Δίνεται ότι η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον ακίνητο αέρα 

ισούται με 𝜐𝜂𝜒 = 340 𝑚 𝑠⁄  και ότι η ηχητική πηγή δεν 

καταστρέφεται κατά την κρούση. 

 

   (6+6+7+6=25 μονάδες) 
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Θέμα Δ’ 
Ομογενές στερεό σώμα Σ συνολικής μάζας 𝛭 = 8 𝑘𝑔 

αποτελείται από δύο κολλημένους ομοαξονικούς κυλίνδρους με 

ακτίνες R και 2R, όπου 𝑅 = 0,1 𝑚, όπως φαίνεται στα 

παρακάτω σχήματα (το δεύτερο σχήμα αποτελεί εγκάρσια τομή 

του πρώτου σχήματος). 

 

 
 

Η ροπή αδράνειας του στερεού Σ ως προς τον άξονα 

περιστροφής του είναι 𝐼 =
3

2
𝑀𝑅2. Το στερεό Σ μπορεί να 

περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα 

Ο’Ο. Ο οριζόντιος άξονας περιστροφής συμπίπτει με τον άξονα 

συμμετρίας του κυλίνδρου. Γύρω από τον κύλινδρο του στερεού 

ακτίνας R είναι τυλιγμένο πολλές φορές αβαρές μη εκτατό νήμα 

μεγάλου μήκους, στο ελεύθερο άκρο Α του οποίου ασκείται 

οριζόντια δύναμη μέτρου 𝐹 = 100 𝑁.  

Στο ελεύθερο άκρο αβαρούς μη εκτατού νήματος μεγάλου 

μήκους, που είναι τυλιγμένο στον κύλινδρο ακτίνας 2R, είναι 

δεμένο σώμα Σ1 μάζας 𝑚1 = 2 𝑘𝑔. Το σώμα Σ1 συνδέεται με 

αβαρές με εκτατό νήμα με σώμα Σ2 μάζας 𝑚2 = 1 𝑘𝑔, που 

συγκρατείται στερεωμένο σε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k. 
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Το σύστημα του στερεού Σ και των σωμάτων Σ1 και Σ2 αρχικά 

ισορροπεί, με το ελατήριο να έχει επιμηκυνθεί κατά 𝛥𝑙 = 0,2 𝑚 

από το φυσικό του μήκος. Τη χρονική στιγμή μηδέν (𝑡0 = 0 𝑠) 

το νήμα που συνδέει τα σώματα Σ1 και Σ2 κόβεται. Το σώμα Σ2 

αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, ενώ το στερεό Σ 

αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον οριζόντιο άξονα 

περιστροφής του Ο’Ο. 

 

i. Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς k του ελατηρίου. 

 

ii. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε 

συνάρτηση με το χρόνο της απλής αρμονικής ταλάντωσης 

που εκτελεί το σώμα Σ2, θεωρώντας ως θετική φορά τη 

φορά προς τα πάνω. 

 

iii. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του Σ1 και να 

προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της. 

 

iv. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της 

στροφορμής του στερεού Σ. 

 

v. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F, όταν το στερεό Σ 

έχει εκτελέσει 
20

𝜋
 περιστροφές. 

 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας: 𝑔 = 10𝑚 𝑠2⁄  

Να θεωρήσετε ότι: 

• Κατά τη διάρκεια της περιστροφής του στερεού Σ το σώμα 

Σ1 δε συγκρούεται με το στερεό Σ. 

• Η τριβή του νήματος με τους κυλίνδρους του στερεού 

είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μην παρατηρείται ολίσθηση. 

• Κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης του σώματος Σ2, ο 

άξονας του ελατηρίου παραμένει κατακόρυφος. 

• Η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.                            

 

                                                    (5+6+5+4+5=25 μονάδες) 


