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Σελίδα 1 

1ο  Διαγώνισμα προσομοίωσης -  
Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού.  

 

Θέμα Α: 

 (Για τις ερωτήσεις Α.1 έως και Α.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης 

και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση.) 

 

Α.1   Σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση που οι αποσβέσεις είναι ανάλογες της ταχύτητας 

ισχύουν: 

α. Το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται γραμμικά με το χρόνο. 

β. Η περίοδος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο. 

γ. Ο ρυθμός μεταβολής του πλάτους είναι σταθερός. 

δ. Ο ρυθμός μείωσης της ενέργειας είναι ανάλογος με το τετράγωνο της ταχύτητας του 

ταλαντωτή. 

 

Α.2  Στο σχήμα περιστρέφουμε το δίσκο Δ με συχνότητα f και το 

δοχείο Σ εκτελεί αρμονική εξαναγκασμένη ταλάντωση 

ευρισκόμενο στην κατάσταση του συντονισμού. Αν ρίχνουμε 

βαράκια στο δοχείο Σ, για να  παραμένει αυτό στην κατάσταση του 

συντονισμού πρέπει η συχνότητα περιστροφής του δίσκου,  

α. να αυξάνεται και να είναι ανάλογη με την μάζα του δοχείου, 

β. να μειώνεται  και η μείωση να είναι ανάλογη με την αύξηση της 

μάζας του δοχείου. 

γ. να μειώνεται έτσι ώστε το τετράγωνό της να είναι αντιστρόφως 

ανάλογο με τη μάζα του δοχείου. 

δ. να αυξάνεται έτσι ώστε το τετράγωνό της να είναι ανάλογο με 

τη μάζα του δοχείου. 

 

Α.3   Στο σωλήνα του σχήματος υπάρχει στρωτή 

ροή νερού και οι ακτίνες r και R των δύο 

σωλήνων συνδέονται με τη σχέση R=2r.  Για τη 

ροή αυτή ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις. 

α. Η παροχή Π1 του νερού στο σωλήνα (1) είναι 

διπλάσια της παροχής Π2 στο σωλήνα (2),  

Π1=2Π2, 

β. Επειδή ο σωλήνας είναι οριζόντιος οι στατικές πιέσεις p1 και p2 είναι ίσες p1 =p2. 

γ. Οι ταχύτητες υ1 και υ2 συνδέονται με τη σχέση υ1=2υ2. 

δ. Η κινητική ενέργεια του νερού ανά μονάδα όγκου στο σωλήνα (1) είναι 16-πλάσια της 

αντίστοιχης κινητικής ενέργειας του νερού ανά μονάδα όγκου στο σωλήνα (2).  

 

Α.4  Δυο σώματα Α και Β συγκρούονται μετωπικά και πλαστικά. Μετά την κρούση το 

συσσωμάτωμα έχει ορμή ίση με την ορμή που είχε το σώμα Α πριν την κρούση. Για πριν την 

κρούση σημειώνουμε: 

α. το σώμα Α έχει μέτρο ορμής διπλάσιο από το μέτρο της ορμής του Β. 

β. το σώμα Β ήταν ακίνητο, 

γ. το σώμα Α έχει διπλάσια κινητική ενέργεια από το Β.  

δ. το σώμα Α έχει διπλάσιο μέτρο ταχύτητας  από το μέτρο της ταχύτητας του Β.  
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Σελίδα 2 

Α.5  Να γράψτε στο τετράδιό σας το γράμμα της κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα 

τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι  σωστή ή τη  λέξη Λάθος αν η πρόταση  είναι 

λανθασμένη.  

Ένα περιπολικό κινείται με ταχύτητα υ1 

εκπέμποντας ήχο συχνότητας fS, μήκους 

κύματος λ για χρονικό διάστημα Δt1, που 

διαδίδεται με ταχύτητα υηχ. Ένας 

παρατηρητής Α ακολουθεί με άλλο 

αυτοκίνητο που έχει ταχύτητα υ2<υ1. 

Ο παρατηρητής Α αντιλαμβάνεται, 

α. ήχο με συχνότητα fA>fS, 

β. μήκος κύματος για το ηχητικό κύμα λΑ<λ , 

γ. ταχύτητα ήχου υ΄ηχ,Α>υηχ , 

δ. πλήθος  κυμάτων στη μονάδα χρόνου ίσο με το πλήθος των κυμάτων στη μονάδα του 

χρόνου που εκπέμπει η πηγή. 

ε. τον ήχο για χρόνο Δt2>Δt1.                  (Μονάδες 5x5=25) 

 

 

 

Θέμα B:  

Β.1  Στο κάτω άκρο δύο κατακορύφων ελατηρίων με το ίδιο 

φυσικό μήκος κρέμονται αντίστοιχα δύο σώματα Σ1 και Σ2 με ίσες 

μάζες. Φέρουμε τα σώματα στη θέση που τα ελατήρια έχουν το 

φυσικό τους μήκος και την ίδια στιγμή τα αφήνουμε ελεύθερα χωρίς 

ταχύτητα. Τα σώματα Σ1 και Σ2 είναι ταυτόχρονα  στις θέσεις από  

όπου αφέθηκαν ύστερα από τρείς και τέσσερις ταλαντώσεις 

αντίστοιχα. Ο λόγος των ενεργειών ταλάντωσης Ε1 και Ε2 των 

ταλαντωτών  Σ1 και Σ2 είναι  

α. 1

2

Ε 4
=

Ε 3
   β. 1

2

Ε 7
=

Ε 4
  

γ. 1

2

Ε 16
=

Ε 9
   δ. 1

2

Ε 9
=

Ε 4
  

Επιλέξτε με δικαιολόγηση τη σωστή σχέση.       (Μονάδες 7) 

             

    

    

Β.2  Δυο πηγές παραγωγής αρμονικών κυμάτων Π1 

και Π2 είναι στην επιφάνεια ενός υγρού και έχουν 

εξίσωση ταλάντωσης
2πt

y(t) = Aημ
Τ

 
 
 

.  Ένα σημείο 

M πιο κοντά στην πηγή Π1 έχει πλάτος ταλάντωσης A 

μόνο για  χρόνο Δt1=3T. Ένα άλλο σημείο N πιο 

κοντά στην πηγή Π2 είναι σε τέτοια θέση ώστε να 

δέχεται τα κύματα από τις πηγές με διαφορά φάσης 

Δφ=4π rad. Πάνω στο τμήμα MN μετά την συμβολή τα ακίνητα σημεία είναι: 

α. δύο    β. τρία    

γ. τέσσερα    δ. πέντε  

Επιλέξτε με δικαιολόγηση τη σωστή απάντηση.     (μονάδες 9) 
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Σελίδα 3 

Β.3   Ένα δοχείο με τετράγωνη βάση 

πλευράς L περιέχει νερό μέχρι ύψους 

H=L και η ελεύθερη επιφάνεια 

καλύπτεται πλήρως με έμβολο μάζας 

mE.  Σε βάθος h=H/2 ανοίγουμε μια 

πολύ μικρή τρύπα και η φλέβα νερού 

που εξέρχεται αρχικά πέφτει σε 

απόσταση s=1,2H από την βάση του 

δοχείου. Η αρχική μάζα mN του νερού 

που υπάρχει στο δοχείο και η μάζα mE 

του εμβόλου συνδέονται με την σχέση: 

α.  mE=0,11mN   β. mE=0,22mN 

γ.  mE=0,33mN   δ.   mE=0,44mN 

Επιλέξτε με δικαιολόγηση τη σωστή σχέση.     ( μονάδες 9) 

 

Θέμα Γ:  

Μια ομογενής  χορδή OΓ σταθερής διατομής με 

ίδιες ιδιότητες σε όλη της την έκταση, έχει 

ελεύθερo τo ένα άκρo της Ο και σταθεροποιείται 

στο άλλο άκρο Γ όπως στο σχήμα. Στην αρχή 

O(x 0)  υπάρχει πηγή που δημιουργεί εγκάρσιο 

αρμονικό κύμα. Όταν η πηγή αυτή έχει κάνει μια 

πλήρη ταλάντωση, το μήκος της τροχιάς που έχει διαγράψει είναι s=0,4m.  Εκείνη τη στιγμή 

το κύμα έχει φθάσει σε ένα σημείο Μ που απέχει από την πηγή απόσταση OM=0,4m και έχει 

ταχύτητα ταλάντωσης υΜ=1,5π m/s. Το τρέχον αυτό κύμα όταν φθάσει στο σημείο Γ 

ανακλάται και συμβάλλοντας με το αρχικό δημιουργεί στάσιμο κύμα με κοιλία στο άκρο O.  

Γ.1  Αφού έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία του στάσιμου κύματος, θεωρείστε ως t0=0 τη 

στιγμή που η κοιλία O(x 0) διέρχεται από την θέση ισορροπίας της με θετική ταχύτητα 

ταλάντωσης και γράψτε  την χρονική εξίσωση y(x,t) του στάσιμου κύματος. 

Γ.2  Ένα σημείο N είναι μεταξύ του 1
ου

 και 2
ου

 δεσμού μετά την αρχή O(x 0)  και έχει 

πλάτος ταλάντωσης AN=0,10 m. Να βρείτε την απομάκρυνση του σημείου αυτού την στιγμή 

t1, που η κοιλία O(x 0) είναι σε θετική απομάκρυνση και έχει μέτρο ταχύτητας υ=2,4π m/s. 

Γ.3  Δίνεται ότι το μήκος  L  της χορδής μπορεί να έχει μια από τις παρακάτω τιμές  

α. L=0,80m    β. L=0,90m     γ. L=1,25m   

Επιλέξτε με δικαιολόγηση τη σωστή τιμή για το μήκος L και  βρείτε το πλήθος των δεσμών 

και κοιλιών στη χορδή. 

Aκινητοποιούμε τώρα και την αρχή Ο της χορδής και διεγείρουμε με νέα συχνότητα.  

Γ.4  Να βρείτε πόση πρέπει να είναι η νέα αυτή η συχνότητα διέγερσης ώστε να έχουμε την 

δημιουργία στάσιμου κύματος στην χορδή ΟΓ με επτά δεσμούς. 

Στη συνέχεια ελευθερώνουμε και τα δύο άκρα 

της χορδής  Ο και Γ και μεταφέρουμε το 

στήριγμα ώστε η χορδή να ακινητοποιείται σε 

ένα σημείο Β που απέχει από το Γ απόσταση 

ΒΓ=0,25L. Διεγείρουμε τα τμήματα της χορδής 

ΟΒ  και  ΒΓ με την ίδια συχνότητα και έχουμε 

στάσιμα κύματα και στα δύο τμήματα με 

κοιλίες στα Ο και Γ και δεσμό στο Β.  

Γ.5  Να βρείτε ποια η ελάχιστη κοινή συχνότητα διέγερσης για να δημιουργηθούν τα 

στάσιμα αυτά κύματα;  Πόσοι δεσμοί και πόσες κοιλίες είναι τώρα στη χορδή ΟΓ;  

        (Μονάδες 5+5+5+4+6=25) 

O(x = 0) 

L

Η

h

L s

O(x = 0) B

0,25L
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Σελίδα 4 

 
Θέμα Δ:  

 Ένα καρούλι μάζας M=20Kg  ακτίνας τροχών R=0,2m και ακτίνας κυλίνδρου r=R/2, έχει 

τυλιγμένο στον κύλινδρό του νήμα και είναι 

πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας φ. Το 

κεκλιμένο επίπεδο είναι ακλόνητα 

στερεωμένο πάνω σε εξέδρα κάποιου ύψους. 

Ένα παιδί μάζας Μπ=50Kg είναι πάνω στην 

εξέδρα και τραβάει το νήμα που είναι 

παράλληλο με το κεκλιμένο επίπεδο και 

διέρχεται μέσω τροχαλίας όπως στο σχήμα 

έτσι ώστε το καρούλι ηρεμεί και ο άξονάς 

του απέχει από την βάση του κεκλιμένου 

επιπέδου απόσταση d=2m. Η τροχαλία έχει 

αμελητέα ροπή αδράνειας, ακτίνα r΄=0,05m 

και παρουσιάζει ροπή τριβών ως προς τον 

άξονά της  μέτρου T 0,5Nm   . 

 Δ.1  Να βρείτε ποιές πρέπει να είναι οι  

τιμές του συντελεστή τριβής μεταξύ 

καρουλιού και κεκλιμένου επιπέδου ώστε 

αυτό να ηρεμεί. 

Κάποια στιγμή το παιδί αφήνει ελεύθερο το 

νήμα και το καρούλι κατέρχεται με κύλιση 

χωρίς ολίσθηση και φθάνει στη βάση του 

κεκλιμένου επιπέδου ύστερα από χρόνο 

t1=1s.  

 Δ.2  Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας του 

καρουλιού ως προς τον άξονά του. 

Το παιδί τυλίγει και πάλι το νήμα στο καρούλι και το φέρνει στην προηγούμενη αρχική του 

θέση. Κάποια στιγμή το παιδί αρχίζει να κρατάει ποιό χαλαρά το νήμα, έτσι μειώνεται η 

δύναμη που ασκεί το νήμα στο καρούλι και αυτό κατέρχεται  με κύλιση χωρίς ολίσθηση και 

φθάνει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου ύστερα από χρόνο t2=2s. Εκεί το νήμα αφήνεται 

από το παιδί  και το καρούλι συνεχίζοντας στον αέρα πέφτει στην βάση της εξέδρας                            

(δάπεδο)  ύστερα από χρόνο t3= 0,2s. Στη διάρκεια της ανωτέρω κίνησης , 

Δ.3   να βρείτε το έργο της δύναμης που ασκεί το νήμα στο καρούλι,  

Δ.4  τις συνολικές στροφές που διέγραψε το καρούλι και να γίνει σε βαθμολογημένους 

άξονες η γραφική παράσταση της στροφορμής του καρουλιού με το χρόνο, 

Δ.5   τη δύναμη που ασκεί το παιδί στην εξέδρα. 

Δίνονται ημφ=0,6  συνφ=0,8 , g=10m/s
2 
 και ότι το νήμα είναι μη εκτατό δεν ολισθαίνει ούτε 

στο καρούλι ούτε στην τροχαλία. 

                        (Μονάδες  5+ 5+5+(3+2) +5=25) 

  

Οδηγίες - Παρατηρήσεις.  
 

1. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιό σας. 

2. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με  μαύρο στυλό 

με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για 

πίνακες, διαγράμματα κλπ . 

3. Δεν επιτρέπεται η χρήση χημικών διορθωτικών σβησίματος (blanco) 

4.Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

5. Διάρκεια εξέτασης τρεις (3) ώρες .  
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Σελίδα 5 

Απαντήσεις 
 

Θέμα Α:   

1-δ, 2-γ, 3-δ, 4-β, 5(α-Λ, β-Λ, γ-Σ, δ-Λ, ε-Σ) 

 

Θέμα Β:  

Β.1 (γ) ,Β.2 (δ), Β.3(β) 

 

Θέμα Γ:  

Γ.1) y(x,t)=0,2συν(5πx)ημ(15πt)  (S.I) 

Γ.2)  yN=-0,06m 

Γ.3) L=0,90m  5 δεσμοί και 5 κοιλίες 

Γ.4) f΄=10Hz 

Γ.5) 
10

f = Hz
3

, 2 δεσμοί και τρείς κοιλίες. 

Θέμα Δ:   

Δ.1) 0,25   

Δ.2) I=0,4Kgm
2 

Δ.3) WF=-180J 

Δ.4) 
6

Ν = στροφές
π

  

1η φάση: L=2t (S.I) για 0 t 2s  ,  2η φάση: L=4Kgm
2
/s

2
 (S.I) για 2s t 2,2s    

Δ.5) 1η φάση Ν= 450Ν  2η φάση: Ν=500Ν 

 


