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6ο  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 ένα διακρότημα οι δύο επιμέρους ταλαντώσεις έχουν συχνότητες παραπλήσιες 

συχνότητες 1f και 2f  με 1 2f > f  και 1 2f - f 2Hz . Μεταβάλλουμε τις ανωτέρω συχνότητες 

ώστε να γίνουν 1 1f = f -1Hz κα 2 2f = f +1Hz . Στο νέο διακρότημα που δημιουργείται  

α. Η περίοδος του διακροτήματος μειώνεται. 

β. Δύο διαδοχικοί μηδενισμοί του πλάτους της ταλάντωσης γίνονται σε μικρότερο χρόνο. 

γ. Η συχνότητας της σύνθετης ταλάντωσης μειώνεται. 

δ. Το πλήθος των ταλαντώσεων της σύνθετης ταλάντωσης σε κάποιο χρονικό διάστημα Δt 

παραμένει αμετάβλητο. 

 

 Α.2   Στο σχήμα φαίνεται ένας οριζόντιος 

σωλήνα ροής που οι ακτίνες R1 και R2 της 

ευρύτερης και μικρότερης κυκλικής διατομής 

έχουν σχέση 1 2R 2R  και στις δύο αυτές 

διαφορετικές διατομές έχουν προσαρμοσθεί 

δύο κατακόρυφοι σωλήνες  Σ1 και Σ2. Στο 

σωλήνα ρέει ρευστό πυκνότητας ρ με στρωτή 

ροή.  

α. Η παροχή του ρευστού αυξάνεται στον στενότερο σωλήνα. 

β. Η ταχύτητα υ2 είναι διπλάσια της ταχύτητας υ1 

γ. Η πίεση p1 είναι μεγαλύτερη της πίεσης p2 κατά 2

1

3
ρυ

2
.  

δ. Η ελεύθερη στάθμη του ρευστού στο σωλήνα Σ1 είναι μεγαλύτερη της  αντίστοιχης 

στάθμης του ρευστού κατά 
2

1υ
Δh = 7,5

g
.  

A.3  Ένας παρατηρητής Α και μια ηχητική πηγή S 

κινούνται στην ίδια ευθεία x x . Ο παρατηρητής  Α 

μετρώντας το μήκος κύματος λΑ που 

αντιλαμβάνεται το βρίσκει  μικρότερο από το 

πραγματικό μήκος κύματος λ του ηχητικού κύματος 

που εκπέμπει η πηγή, 

 μετρώντας την ταχύτητα του ήχου που αντιλαμβάνεται την βρίσκει μεγαλύτερη από την 

πραγματική ταχύτητα του ήχου ως τον ακίνητο αέρα. 

α. Η πηγή έχει ταχύτητα προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα x x . 

β. Ο παρατηρητής έχει ταχύτητα προς την θετική κατεύθυνση του άξονα x x . 

γ. Ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται τα ηχητικά κύματα με μικρότερη συχνότητα από αυτή που 

εκπέμπει η πηγή. 
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δ. Ένα πλήθος κυμάτων που εκπέμπει η πηγή σε χρόνο St  ο παρατηρητής τα 

αντιλαμβάνεται σε χρόνο Α SΔt < Δt . 

 

Α.4  Μια μικρή σφαίρα Α κινείται χωρίς κύλιση με κινητική ενέργεια Κ και ορμή p και 

συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με άλλη ακίνητη σφαίρα Β. Μετά την κρούση η σφαίρα 

Α ανακλάται  έχοντας  κινητική ενέργεια Κ/4. Μετά την κρούση ισχύει: 

α. Η μεταβολή της ορμής της σφαίρας Α στην κρούση είναι AΔp = -2p  

β. Η σφαίρα Β έχει ορμή p όση ορμή είχε η σφαίρα Α πριν την κρούση. 

γ. Οι σφαίρες μετά την κρούση έχουν αντίθετες ταχύτητες. 

δ. Η μεταβολή της ορμής της σφαίρας Β την κρούση είναι Δp = -1,5p . 

 

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.  

 

α. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση με αποσβέσεις της μορφής Fαπ=-bυ ο λόγος της μείωσης των 

πλατών ανά διαδοχικές περιόδους παραμένει σταθερός, ν

ν+1

ΔΑ
= σταθερό

ΔΑ
.  

β. Μια εξαναγκασμένη ταλάντωση -που δεν είναι συντονισμένη- παραμένει αμείωτη,  γιατί 

ανά μονάδα χρόνου όση μηχανική ενέργεια χάνεται μέσω του έργου των αποσβέσεων τόση 

προσφέρεται μέσω του έργου της δύναμης του διεγέρτη. 

 

γ. Τα σφαιρικά σωματίδια του σχήματος είναι πάνω 

σε λείο μονωτικό δάπεδο, έχουν μάζες A Bm m  και 

είναι φορτισμένα με ετερόσημα φορτία A Bq q  . 

Κάποια στιγμή αφήνουμε ελεύθερα τα σωματίδια 

που λόγω της ηλεκτρικής έλξης κινούνται και 

συγκρούονται πλαστικά. Μετά την κρούση το 

συσσωμάτωμα θα κινηθεί στην αρχική φορά του σφαιριδίου Α. 

 

δ. Ένα παιδί κρατάει κατακόρυφο ένα ομογενή δακτύλιο 

όπως αυτός φαίνεται στο σχήμα και κάποια στιγμή τον 

αφήνει ελεύθερο χωρίς ταχύτητα. Επειδή μοναδική δύναμη 

που ασκείται στο δακτύλιο είναι το βάρος που έχει ροπή ως 

προς το σημείο εξάρτησης, ο δακτύλιος θα εκτελέσει 

κατακόρυφη μεταφορική κίνηση με επιτάχυνση g και 

στροφική κίνηση γύρω από νοητό οριζόντιο άξονα που 

διέρχεται από το κέντρο του δακτυλίου. 

 

ε. Η αθλήτρια του πατινάζ όπως στο σχήμα αρχικά είναι 

στην κατάσταση (α) και μαζεύοντας τα χέρια της έρχεται 

στην κατάσταση (β). Στην ανωτέρω μεταβολή έχουμε 

διατήρηση της στροφορμής και κινητικής ενέργειας της 

αθλήτριας. 

F 

A Bm m Bm

A Bq q
Bq

F

( ) ( )
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Θέμα  Β 

Β.1 Στην επιφάνεια του νερού μιας ήρεμης λίμνης βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές  Π1 και 

Π2 που την t=0 αρχίζουν να ταλαντώνονται και να δίνουν αρμονικά επιφανειακά κύματα με 

περίοδο T, μήκος κύματος λ και πλάτος Α. Έστω ένα σημείο Μ που είναι πάνω στο 

ευθύγραμμο τμήμα Π1Π2 και πιο κοντά στην πηγής Π1. Το σημείο Μ αρχίζει να ταλαντώνεται 

τη χρονική στιγμή 1t = 0,5T  με πλάτος ΜΑ = Α , ενώ μετά τη συμβολή που αρχίζει πριν από 

τη χρονική στιγμή 2t = T το πλάτος της ταλάντωσης είναι 
ΜΑ = Α 2 . Η απόσταση 

1 2d = Π Π  των δύο πηγών είναι :  

α. d=0,75λ   β. d=1,25λ   γ. d=1,75λ   δ. d=2,25λ 

Επιλέξτε με δικαιολόγηση τη σωστή σχέση.  

 

Β.2  Ένα ομογενές κυβικό σώμα ακμής L σπρώχνεται 

από έναν άνθρωπο με σταθερή οριζόντια δύναμη F  

που εφαρμόζεται στο μέσο της πάνω ακμής του. Έτσι 

το κιβώτιο μεταφέρεται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο με 

σταθερή επιτάχυνση cm 0,2g  . Για να μην 

ανατρέπεται το κιβώτιο πρέπει να παρουσιάζει με το 

δάπεδο συντελεστή τριβής μ: 

α. 0,4     β. 0,8     γ. 0,4 0,8     

Επιλέξτε με δικαιολόγηση τη σωστή σχέση. 

 

Β.3  Ένα ηλεκτρικά φορτισμένο σώμα Σ ηρεμεί δεμένο στο 

κάτω μέρος ιδανικού ελατηρίου και στην κατάσταση αυτή το 

ελατήριο είναι παραμορφωμένο κατά Δℓ0. Κάποια στιγμή 

εφαρμόζουμε στην περιοχή κατακόρυφο ομογενές ηλεκτρικό 

πεδίο που ασκεί στο φορτισμένο σώμα Σ κατακόρυφη σταθερή 

δύναμη F  με φορά προς τα κάτω και με μέτρο διπλάσιο του 

βάρους. Το ηλεκτρικό πεδίο και συνεπώς η ηλεκτρική δύναμη 

ασκείται μόνο για χρόνο 0t
2 g


   ( g η επιτάχυνση της 

βαρύτητας) . Η ταλάντωση που εκτελεί το σώμα Σ μετά την κατάργηση του ηλεκτρικού 

πεδίου έχει πλάτος ταλάντωσης    

α. 02      β. 0 3     γ. 0 2      δ. 0Α = 2 2 Δ  

Επιλέξτε με δικαιολόγηση τη σωστή σχέση. 

 

Θέμα Γ  

Στα άκρα μιας οριζόντιας χορδής ΓΔ μήκους L=2m δημιουργούνται με ηλεκτρικό τρόπο δύο 

πηγές που αρχίζουν ταυτόχρονα την παραγωγή αρμονικών κυμάτων συχνότητας f=5Hz. Η 

πηγή που είναι στο Γ αρχίζει να ταλαντώνεται με φορά προς τα πάνω ενώ η πηγή που είναι 

στο Δ αρχίζει να ταλαντώνεται με φορά προς τα κάτω. Τα τρέχοντα κύματα πλάτους Α=0,1m 

συναντώνται ύστερα από χρόνο Δt=0,5s από τη στιγμή της εκπομπής τους  και από την  

επερχόμενη συμβολή δημιουργείται στάσιμο κύμα. Θεωρείστε ως t0=0 και ως O(x=0) τη 

F

0,2g 

0

ΕF
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στιγμή  και τη θέση που 

συναντώνται τα τρέχοντα 

κύματα, ως θετική φορά 

ταλάντωσης αυτή  προς τα 

πάνω και ως θετική τη  φορά 

διάδοσης από το Γ προς το Δ. 

Γ.1  Για το ανωτέρω σύστημα 

αναφοράς να γράψετε τις 

εξισώσεις των τρεχόντων 

κυμάτων και να βρείτε την εξίσωση του στάσιμου κύματος. 

Γ.2  Να βρείτε το πλήθος των δεσμών και κοιλιών που δημιουργούνται πάνω στη χορδή. 

Γ.3  Για ένα σημείο Μ που απέχει από Δ απόσταση 0,7m , 

 να βρείτε την απομάκρυνσή του τις χρονικές στιγμές 
1

1
t = s

30
 και 

1

10
t = s

30
 

 να γίνει σε βαθμολογημένους άξονες η απομάκρυνσή του με το χρόνο για το χρονικό 

διάστημα από τη στιγμή έναρξης ταλάντωσης των πηγών μέχρι τη χρονική στιγμή 

t = 0,35s  

Γ.4 Να βρείτε ποια έπρεπε να είναι η συχνότητα ταλάντωσης ώστε των πλήθος των δεσμών 

να αυξημένο κατά πέντε και στα σημεία Γ και Δ εξαιτίας του στασίμου να έχουν το ίδιο 

πλάτος ταλάντωσης με την προηγούμενη περίπτωση. 

 

Θέμα  Δ. 

Στο σχήμα φαίνεται μια διάταξη 

που όλα τα σώματα που την 

αποτελούν είναι σε κατάσταση 

ισορροπίας. Το πρισματικό σώμα 

Σ έχει μάζα m=4Kg, εμβαδόν 

βάσης 2Α = 20cm και είναι δεμένο 

στο πάνω άκρο ιδανικού ελατηρίου 

σταθεράς Κ = 80Ν / m  το άλλο 

άκρο του οποίου είναι στερεωμένο 

στον πυθμένα μια δεξαμενής με 

νερό. Στην κατάσταση αυτή το 

σώμα αυτό είναι βυθισμένο στο 

νερό κατά h=27cm και κρατείται  

με ένα κατακόρυφο νήμα που είναι 

δεμένο στην πάνω βάση του. Το 

νήμα διέρχεται μέσω τροχαλίας 

και με οριζόντια διεύθυνση τυλίγεται στον εξωτερικό δίσκο ενός διπλού δίσκου Δ εξωτερικής 

ακτίνας R=20cm, ενώ στον μικρό δίσκο ακτίνας r=10cm είναι τυλιγμένο άλλο νήμα που  

τείνεται οριζόντια με δύναμη F=40N.  

Δίνεται ότι:  

 η τροχαλία έχει ακτίνας r =10cm , παρουσιάζει τριβές που ως προς τον άξονα 

περιστροφής έχουν ροπή με μέτρο T 0,5Nm  , 

 η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι I=0,12Kgm
2
 και 

η μάζας του M=5Kg,   

F
r

R

K

h

r



 

L 2m

x 0
0t 0

y

xO

Σημείο συνάντησης 

των κυμάτων  



0,7m αρχικήυ

αρχικήυ
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 η πυκνότητα του νερού είναι 3 3ρ =10 Kg / m , τα νήματα είναι μη εκτατά και δεν 

ολισθαίνουν στην τροχαλία και το διπλό δίσκο και g=10m/s
2 
. 

Δ.1  Να βρείτε την δύναμη της τριβής που δέχεται ο διπλός δίσκος και την παραμόρφωση του 

ελατηρίου. 

Κάποια στιγμή t0=0 κόβουμε το νήμα , οπότε το σώμα Σ ταλαντώνεται και ο διπλός δίσκος 

κυλίεται χωρίς ολίσθηση. 

Δ.2  Να δείξετε ότι η ταλάντωση του σώματος Σ είναι απλή αρμονική και να βρείτε την 

περίοδο και το πλάτος της ταλάντωσης. 

Δ.3 Στην ταλάντωση αυτή να βρείτε την χρονική εξίσωση της αλγεβρικής τιμής της δύναμης 

που ασκεί το νερό στην κάτω βάση του σώματος Σ, θεωρώντας θετική φορά προς τα κάτω.  

Δ.4  Για την κύλιση του διπλού δίσκου να βρείτε το ρυθμό προσφοράς ενέργειας όταν έχει 

διαγράψει γωνία φ=75rad.  
 [ Σχόλιο: Στο ερώτημα Δ.1 θεωρείστε ότι αν δεν υπήρχαν τριβές στην τροχαλία αυτή θα στρέφονταν 

προς την φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Απαντήσεις 
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Θέμα Α 

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

 

Θέμα Β 

1-β,  2-α, 3-δ 

 

Θέμα Γ 

Γ.1     1y (x, t) 0,1 10 t 5 x       

          2y (x, t) 0,1 10 t 5 x         

            στy (x, t) = -0,2ημ 5πx συν 10πt  

Γ.2    11δεσμοί και 10 κοιλίες 

 

Γ.3     t1: My = +0,05m  

           t2: My = -0,1m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.4     f=7,5Hz 

 

Θέμα Δ 

Δ.1      Τ=10Ν ,  Δℓ0=0,12m 

Δ.2       ΣF=-100y ,  Α=0,25m ,  ω=5rad/s, 
2

T s
5


   

Δ.3      νερούF = -10,4 - 20y  (S.I ) ,  - 0,25m y 0,25m    

Δ.4      
F

J
P = 900

s
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