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7ο  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.) 

 

A.1  Δύο σώματα Α και Β συγκρούονται κεντρικά. Αν η μάζα του Α είναι διπλάσια της 

μάζας του Β τότε η σωστή σχέση που συνδέει τις μεταβολές ορμών τους λόγω της κρούσης 

είναι:  

α. A

B

Δp
=1

Δp
   β. A

B

Δp
= 2

Δp
  γ. A

B

Δp
= -1

Δp
  δ. A

B

Δp
= -2
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Α.2  Σε μια εξαναγκασμένη μηχανική ταλάντωση η ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή είναι 

διπλάσια της αρχικής συχνότητας fδ  του διεγέρτη. Αν αυξήσουμε τη συχνότητα fδ  κατά 50% 

τότε το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης:  

α. θα αυξηθεί  

β. θα ελαττωθεί  

γ. θα αυξηθεί μέχρι μια μέγιστη τιμή και μετά θα ελαττωθεί  

δ. θα πάρει τη μέγιστη δυνατή τιμή του  

 

Α.3  Μια ηχητική πηγή S εκπέμπει ήχο συχνότητας fs=100Hz κατευθυνόμενη προς ακίνητο 

παρατηρητή. Αν η ταχύτητα διάδοσης του ήχου είναι υηχ=340m/s ποιο από τα παρακάτω 

ζεύγη τιμών συχνότητας και μήκους κύματος του ήχου είναι δυνατόν να αντιληφθεί ο 

παρατηρητής;  

α. A Αf =120Hz  και  λ = 3,4m     β. A Αf =120Hz  και  λ = 3m  

γ. A Αf = 80Hz  και  λ = 2,5m    δ. A Αf = 80Hz  και  λ = 4m  

 

Α.4 Στάσιμο κύμα έχει δημιουργηθεί σε χορδή μήκους L=2m με ακλόνητα τα δύο άκρα της. 

Το μήκος κύματος των τρεχόντων κυμάτων που δημιούργησαν το στάσιμο κύμα μπορεί να 

είναι : 

α. λ=0,6m   β. λ=0,8m   γ. λ=1,2m   δ. 1,5m    

 

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) Ο θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης μπορεί να εφαρμοστεί και σε οποιαδήποτε 

περίπτωση σύνθετης κίνησης.  

β) Η εσωτερική τριβή μέσα σ’ ένα ρευστό ονομάζεται ιξώδες.  

γ) Ενισχυτική συμβολή κυμάτων έχουμε μόνο όταν αυτά εκπέμπονται από σύγχρονες πηγές.  
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δ) Ένα κρυστάλλινο ποτήρι μπορεί να σπάσει από ένα αρμονικό ηχητικό λόγω του 

φαινομένου του συντονισμού.  

ε) Μια ομογενής ράβδος ΑΓ είναι πάνω σε λείο δάπεδο. Κτυπάμε στιγμιαία τη ράβδο στο ένα 

άκρο της Α με ένα οριζόντιο και κάθετο κτύπημα. Η ράβδος θα εκτελέσει ομαλή μεταφορική  

κίνηση και  ομαλή στροφική κίνηση περί κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το άκρο Γ. 

Μονάδες 5x5=25 

Θέμα B:  

 

B.1  Υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις, ίδιου πλάτους, 

ίδιας διεύθυνσης και συχνοτήτων f1 και f2 που διαφέρουν ελάχιστα με f1>f2. Ως αποτέλεσμα, 

το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης μεγιστοποιείται μια φορά κάθε 0,5s και το υλικό σημείο 

διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του 98 φορές ανά δευτερόλεπτο. Οι συχνότητες f1 και f2 

έχουν αντίστοιχες τιμές:  

α. 50Hz και 48Hz   β. 100Ηz και 98 Ηz   γ. 200Ηz και 196Ηz  

Να επιλέξετε με δικαιολόγηση τη σωστή απάντηση  

 Μονάδες 8 

 

Β.2  Στοιχειώδες σωματίδιο μάζας m1 κινείται με κινητική ενέργεια Κ και συγκρούεται 

κεντρικά και ελαστικά με αρχικά ακίνητο πυρήνα μάζας m2. Μετά την κρούση το 

στοιχειώδες σωματίδιο ανακρούεται και πυρήνας αμέσως μετά την κρούση αποκτά κινητική 

ενέργεια ίση με 0,64Κ. Ο λόγος των μαζών m1/m2 είναι:  

α. 1

2

m 1

m 4
    β. 1

2

m
4

m
   γ. 1

2

m 1

m 3
    δ. 1

2

m 2

m 3
   

Να επιλέξετε με δικαιολόγηση τη σωστή απάντηση  

Μονάδες 9 

 

Β.3   Μια σφαίρα στρέφεται γύρω από 

άξονα που διέρχεται από το κέντρο της 

έχοντας κινητική ενέργεια Κ=25J. 

Στρέφουμε τον άξονα περιστροφής κατά 

60
ο
 διατηρώντας την ίδια φορά 

περιστροφής και ίδια κινητική ενέργεια της 

στροφικής κίνησης της σφαίρας.  Η ροπή 

αδράνειας της σφαίρας ως προς τον άξονα 

περιστροφής της είναι I=0,02Kgm
2
.  Το 

μέτρο της μεταβολής της στροφορμής της 

σφαίρας κατά την περιστροφή αυτή είναι 

ίσο με:  

α. 
2Kgm

ΔL =1
s

   

β. 
2Kgm

ΔL = 3
s

   

γ. L 0   

Να επιλέξετε με δικαιολόγηση τη σωστή απάντηση.                                     Μονάδες 8 

060
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Θέμα Γ:  

Στο σχήμα που ακολουθεί 

απεικονίζονται δύο αρμονικά 

κύματα, που διαδίδονται κατά 

μήκος του ίδιου άξονα x x  με 

αντίθετες φορές, σε μια χρονική 

στιγμή t1:  

Τα κύματα φτάνουν 

ταυτόχρονα στην αρχή 

O(x 0)  τη στιγμή t1+0,5s την οποία και θεωρούμε ως αρχή των χρόνων t=0. Στη συνέχεια 

συμβάλλουν δημιουργώντας στάσιμο κύμα.  

Γ.1  Να βρείτε την εξίσωση του παραγόμενου στάσιμου κύματος θεωρώντας ως αρχή 

μέτρησης των χρόνων t=0 τη στιγμή που τα κύματα φτάνουν στο Ο.  

Γ.2  Πόση είναι η ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου O τη στιγμή t=3/4 s;  

Γ.3  Να σχεδιάσετε το διάγραμμα φάσης-θέσης φ=f(x) τη χρονική στιγμή t=1s για τα σημεία 

του άξονα στα οποία έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα μέχρι τη στιγμή αυτή.  

Γ.4  Να βρείτε τον λόγο της κινητικής προς τη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης ενός 

κινούμενου υλικού σημείου της χορδής που βρίσκεται σε μια θέση όπου έχει σχηματιστεί 

στάσιμο κύμα τη χρονική στιγμή t=3/16 s.  

Μονάδες 6+6+6+7=25 

 

Θέμα Δ:  

Μία λεπτή, ομογενής λεία 

σανίδα ΑΓ, μήκους L=1m 

και μάζας M=3,3Kg είναι 

αρθρωμένη στο αριστερό 

άκρο της Α, όπως φαίνεται 

στο σχήμα που ακολουθεί. 

Το άλλο άκρο της Γ 

καταλήγει μέσω του 

αβαρούς συμπαγούς και 

ανελαστικού τμήματος ΓΔ 

σε επίσης αβαρές έμβολο 

που κλείνει το επάνω μέρος 

του κυλινδρικού δοχείου, 

εμβαδού διατομής Α=100cm
2
, γεμάτου με νερό πυκνότητας ρ=1000kg/m

3
 μέχρι ύψος 

Η=60cm από τον πυθμένα. Πάνω στη δοκό ηρεμεί το σώμα Σ, μάζας m=0,5Kg, δεμένο στο 

δεξί άκρο του οριζόντιου, ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς K=50N/m, το οποίο βρίσκεται 

αρχικά στο φυσικό του μήκους ℓ0=0,5m. Στο δοχείο υπάρχει τάπα, που κλείνει μια μικρή οπή 

εμβαδού Α1=4cm
2
 που βρίσκεται σε βάθος h=25cm, και η οποία αντέχει μέγιστη δύναμη 

Fmax=2N πριν εκτιναχτεί από τη θέση της. Η όλη διάταξη περιβάλλεται από ατμοσφαιρικό 

αέρα. Τη στιγμή t=0 εκτοξεύουμε το σώμα Σ με αρχική ταχύτητα υ0=2m/s με φορά προς τα 

x(m)

y(m)
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δεξιά, οπότε αυτό αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωσης χωρίς τριβές, πάνω στη 

σανίδα, η οποία παραμένει οριζόντια σε όλη τη διάρκεια της κίνησης.  

Δ.1  Να βρείτε τη χρονική εξίσωση της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης και να γίνει η 

αντίστοιχη γραφική παράσταση σε βαθμολογημένους άξονες. 

 Δ.2  Να βρείτε την εξίσωση της δύναμης που δέχεται η ράβδος από το στήριγμα ΓΔ στο 

άκρο της Γ σε συνάρτηση με τον χρόνο.  

Δ.3  Δείξτε ότι η τάπα θα παραμείνει στη θέση της σε όλη τη διάρκεια της ταλάντωσης του 

σώματος.  

Δ.4  Κάποια στιγμή που το σώμα Σ βρίσκεται στη θετική ακραία θέση της ταλάντωσής του 

αφαιρούμε ακαριαία την τάπα χωρίς απώλεια ενέργειας. Για το νερό που βγαίνει τη στιγμή 

αμέσως μετά την αφαίρεση της τάπας, να βρείτε με πόση ταχύτητα πέφτει στο δάπεδο. 

Δίνεται: g=10m/s
2
. 

Μονάδες 6+6+6+7=25 

 

 


