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8ο  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. Η περίοδος της ταλάντωσης μειώνεται εκθετικά με το χρόνο. 

β. Η συχνότητα της ταλάντωσης παραμένει σταθερή. 

γ. Η ενέργεια της ταλάντωσης μειώνεται κατά ίσα ποσά ανά περίοδο. 

δ. Η ενέργεια της ταλάντωσης μειώνεται με σταθερό ρυθμό.  
 

Α.2   Δύο σύγχρονες πηγές 1Π  και 2Π είναι στην επιφάνεια μιας ήρεμης λίμνης και 

δημιουργούν επιφανειακά κύματα με χρονική εξίσωση 
2 t

y(t) A
T

 
  

 
 και μήκος κύματος 

λ. Ένα σημείο Μ της επιφάνειας της λίμνης δέχεται τα κύματα και μετά την συμβολή είναι σε 

ενισχυτική συμβολή αν… 

α. το Μ απέχει από τις πηγές αποστάσεις που διαφέρουν κατά 1 2r - r = 2,5λ , 

β. τα κύματα φθάνουν στο Μ με διαφορά χρόνου t = 2,5T , 

γ. τα κύματα φθάνουν στο Μ με διαφορά φάσης  φ = 5π , 

δ. την στιγμή που αρχίζει η συμβολή στο Μ αυτό εξαιτίας του κύματος που έφθασε πιο 

γρήγορα ( από την πιο κοντινή πηγή ) έχει ήδη διαγράψει μήκος τροχιάς s k 4A  με  k    
 

Α.3   Σε έναν ομογενή δίσκο μάζας M και ακτίνας R έχει 

ακλόνητα στερεωθεί ένας ομόκεντρος αβαρής δακτύλιος 

ακτίνας r  στο οποίο έχουμε τυλίξει αβαρές μη εκτατό νήμα. 

Έλκουμε το νήμα οριζόντια και ο δακτύλιος κυλίεται χωρίς 

ολίσθηση πάνω σε λείο δάπεδο. Αν η σχέση που δίνει την 

ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής 

του είναι  21
Ι = ΜR

2
 , η σχέση των ακτίνων R και r είναι: 

α. 
3

R r
2

    β. 
4

R r
3

    γ. 
5

R r
3

    δ. R 2r   

 

Α.4   Μια ομογενής ράβδος ΑΒ μήκους L είναι ακίνητη πάνω σε 

λείο οριζόντιο δάπεδο. Ένα σημειακό σωματίδιο Σ κινείται 

οριζόντια και κτυπάει κάθετα την ράβδο. Μετά την κρούση το 

σώμα ανακλάται  στην ίδια διεύθυνση ενώ τα άκρα της ράβδου 

αμέσως μετά την κρούση έχουν μέτρα ταχυτήτων Αυ  και υ

αντίστοιχα με Αυ υ . 

α. Η ράβδος μετά την κρούση εκτελεί μεταφορική και στροφική κίνηση γύρω από 

κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το σημείο κρούσης. 

F

r

R

Σ

Α

Β
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β. Η ράβδος εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση με ταχύτητα του κέντρου μάζας της 

Α Β
cm

υ + υ
υ =

2
. 

γ. Η ράβδος αφού δεν κτυπιέται στο κέντρο μάζας της  εκτελεί μόνο στροφική κίνηση με 

γωνιακή ταχύτητα Α Βυ - υ
ω =

L
. 

δ. Η ράβδος εκτελεί μεταφορική κίνηση με μεταφορική ταχύτητα Α Β
cm

υ + υ
υ =

2
 και 

στροφική κίνηση γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας με  

γωνιακή ταχύτητα Α Βυ - υ
ω =

L
. 

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. Στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις έχουμε αναπλήρωση των απωλειών ενέργειας και 

συνεπώς η δύναμη του διεγέρτη F  είναι σε κάθε χρονική στιγμή αντίθετη της δύναμης 

απόσβεσης 
διεγ απF = -F . 

β. Στην συμβολή κυμάτων οι εξισώσεις ταλάντωσης των πηγών 1Π  και 2Π είναι 

1y (t) A ( t)    και 2y (t) A ( t )     . Το πλάτος ταλάντωσης ενός σημείου Μ της 

μεσοκαθέτου της 1 2Π Π είναι ΜΑ = 2Α . 

γ. Το αίμα στην ροή του συμπεριφέρεται ως νευτώνειο υγρό. 

δ. Μια κοίλη σφαίρα Α και μια  συμπαγής σφαίρα Β έχουν την ίδια μάζα ομοιόμορφα 

κατανεμημένη και την ίδια ακτίνα. Αν σε κάθε σφαίρα που αρχικά ηρεμεί ασκήσουμε το ίδιο 

ζεύγος δυνάμεων για τον ίδιο χρόνο μεγαλύτερη στροφορμή αποκτά η κοίλη σφαίρα Α.  

ε. Το φαινόμενο Doppler μπορεί να δώσει πληροφορίες για σχετική ταχύτητα ενός άστρου ως 

προς την Γη. 

                                                                                                         [Μονάδες 5x4+1x5=25] 

Θέμα B: 

Β.1  Αν σε ένα σώμα Σ που ηρεμεί δεμένο στην 

άκρη ενός οριζόντιου ελατηρίου του δώσουμε 

οριζόντια ταχύτητα 1υ  ή 2υ  θα εκτελέσει απλή 

αρμονική ταλάντωση με ενέργεια ταλάντωσης 

1 4J   ή 2 9J   αντίστοιχα. Τώρα έχουμε το 

σώμα Σ να ηρεμεί δεμένο στην άκρη του οριζόντιου 

ελατηρίου (όπως στο σχήμα) και την 0t 0  του 

δίνουμε ταχύτητα 1υ  και εκτελεί ταλάντωση. Την 

χρονική στιγμή 
T

t =
6

 [T η περίοδος της 

ταλάντωσης] με ένα στιγμιαίο οριζόντιο κτύπημα του αυξάνουμε την ταχύτητα που έχει 

εκείνη την στιγμή κατά 2υ . Το σώμα μετά το κτύπημα εκτελεί νέα απλή αρμονική 

ταλάντωση με ενέργεια ταλάντωσης   που θα έχει τιμή: 

α. Ε = 13J    β. Ε = 5J    γ. Ε =19J    δ. Ε =16J     

Επιλέξτε με δικαιολόγηση τη σωστή πρόταση.  

 

1υ

1 2
υ + υ






1υ

0t = 0

0

T
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Β.2  Η ομογενής χορδή ΑΒ μήκους d του σχήματος είναι 

ελεύθερη στο άκρο της Α και ακλόνητα στερεωμένη στο 

άλλο άκρο της Β. Η ελάχιστη συχνότητα με την οποία 

πρέπει να διεγερθεί η χορδή για να δημιουργηθούν 

στάσιμα κύματα με κοιλία στο ελεύθερο άκρο Α είναι 

0f = 30Hz . Στερεώνουμε ακλόνητα την χορδή και σε ένα 

άλλο σημείο Γ τέτοιο ώστε ΑΓ = 0,6d  και διεγείρουμε 

ταυτόχρονα και τα δύο τμήματα ΑΓ και ΓΒ με την ίδια 

συχνότητα. Η ελάχιστη κοινή συχνότητα 0f  με την οποία πρέπει να διεγερθούν και τα δύο 

τμήματα της χορδής για να δημιουργηθούν στάσιμα κύματα με κοιλία στο ελεύθερο άκρο Α 

είναι: 

α. 0f = 30Hz    β. 0f = 50Hz    γ. 0f = 75Hz    δ. 0f =150Hz  

Επιλέξτε με δικαιολόγηση τη σωστή πρόταση.  

 

Β.3  Δύο όμοια σφαιρίδια Α και Β της ίδιας μάζας κινούνται αντίθετα στην ίδια ευθεία και 

συγκρούονται μετωπικά και ελαστικά. Η σφαίρα Α φέρει ενσωματωμένο δέκτη λήψης 

ηχητικών κυμάτων (παρατηρητής) και η σφαίρα Β έχει ενσωματωμένο πομπό εκπομπής 

ηχητικών κυμάτων (πηγή). Ο δέκτης λαμβάνει κύματα με συχνότητα 1f 1600Hz πριν την 

κρούση, ενώ μετά την κρούση με συχνότητα  1f 900Hz . 

Η συχνότητα Sf  των ηχητικών κυμάτων που εκπέμπει η πηγή είναι,  

α. Sf 1175Hz     β. Sf 1200Hz     γ. Sf 1250Hz   δ. Sf 1325Hz  

Επιλέξτε με δικαιολόγηση τη σωστή πρόταση.  

                                                                                                         [Μονάδες 9+8+8=25] 

 

Θέμα Γ: 

Πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο 

γωνίας φ  ημφ = 0,6  συνφ = 0,8  

είναι τοποθετημένος  ένας διπλός 

δίσκος μάζας  Μ = 4Kg , ροπής 

αδράνειας ως προς τον άξονα 

περιστροφής 2Ι = 0,02Kgm  με 

ακτίνες R 0,2m  και r = 0,5R . 

Στις περιφέρειες των δύο δίσκων 

έχουν τυλιχθεί μη εκτατά και 

αβαρή νήματα που είναι 

τεντωμένα και παράλληλα στο 

κεκλιμένο επίπεδο, όπως φαίνεται 

στο σχήμα. Το νήμα που είναι 

τυλιγμένο με πολλές στροφές στο 

μικρό δίσκο είναι δεμένο σε 

ακλόνητο σημείο, ενώ το άλλο διέρχεται μέσω τροχαλίας ακτίνας  r = 0,1m  και το άλλο 

άκρο φέρει δεμένο σώμα 1  μάζας 1m . Το σύστημα - διπλού δίσκου, τροχαλίας, σώματος 1   

– ηρεμεί με την τροχαλία να παρουσιάσει στην κατάσταση αυτή ροπή στατικής τριβής 

μέτρου T 0,3Nm  . Το σώμα 1  ηρεμεί στην θέση του φυσικού μήκους ενός ελατηρίου 

σταθεράς 100N / m   πάνω στο οποίο είναι δεμένο σώμα 2  μάζας 2 1m = 2m που εκτελεί 

απλή αρμονική ταλάντωση.  

Γ.1   Να υπολογισθούν οι δυνάμεις που ασκούν τα νήματα στον διπλό δίσκο αλλά και η μάζα 

1m του σώματος 1  . 

. .



2m

1m

R r

A 

A 

d

0,6d
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Κάποια κατάλληλη στιγμή κόβουμε το νήμα που διέρχεται από την τροχαλία και τα σώματα  

1 και 2 συγκρούονται πλαστικά και το συσσωμάτωμα  παραμένει ακίνητο. 

Γ.2  Να υπολογίσετε το πλάτος Α της ταλάντωσης που έκανε το σώμα 2 .  

Μετά το κόψιμο του προηγούμενου νήματος  ο  διπλός δίσκος κατέρχεται με σύνθετη κίνηση 

( μεταφορική και στροφική) και όταν  έχει στραφεί κατά Δφ = 5 rad , να βρείτε  

Γ.3   την ταχύτητα του σημείου επαφής του διπλού δίσκου με το κεκλιμένο επίπεδο,  

 

Γ.4  το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειάς του και την μεταβολή της κινητικής 

ενέργειας ανά μονάδας γωνίας στροφής του δίσκου.  Δίνεται  2g =10m / s .   

                                                                                                         [Μονάδες 5+7+7+6=25] 

 

Θέμα Δ: 

Σε μια περιοχή έχει μεταφερθεί νερό με 

ένα βυτιοφόρο όχημα. Το ερμητικά 

κλειστό πρισματικό βυτίο έχει εμβαδόν 

βάσης 28m  και περιέχει νερό μέχρι 

ύψος 1h = 2,25m , πάνω δε από το νερό 

υπάρχει αποκλεισμένος αέρα με πίεση 0p .  

Αρχικά θέλουμε  να πάρουμε νερό και  στο 

κάτω μέρος του βυτίου προσαρμόζεται 

σωλήνας με το οριζόντιο τμήμα του 1  να 

έχει διατομή -4 2

1Α = 2 10 m  και το τελικό 

κατακόρυφο τμήμα του 2  διατομή 2 1Α = 0,5Α , το δε κάτω άκρο του να έχει υψομετρική 

διαφορά από το τμήμα 1  2h = 0,75m . Κάποια στιγμή ανοίγουμε  το πώμα δ και η αρχική 

παροχή εξόδου του νερού είναι Π = 60L / min .  

Δ.1  Να βρείτε την αρχική πίεση 0p  του αποκλεισμένου αέρα πάνω από το νερό.  

Ξαφνικά από στο πάνω μέρος Β του σωλήνα 1  δημιουργήθηκε ένα μικρό άνοιγμα . Ένας 

τρόπος για να μην χυθεί το νερό είναι στο άνοιγμα Β να προσαρμοσθεί κατακόρυφος 

σωλήνας Σ.   

Δ.2  Να υπολογίσετε ποιο πρέπει να είναι το ελάχιστο ύψος h του σωλήνα Σ για να μην χυθεί 

το νερό.  

Κλείνουμε αμέσως το πώμα δ και σταματάμε την εκροή του νερού χωρίς να αλλάξει  η 

αρχική τιμή για  το ύψος 1h = 2,25m  του νερού και ταυτόχρονα ανοίγουμε το πώμα 1  στο 

πάνω μέρος του βυτίου οπότε 

η πίεση πάνω από το νερό 

είναι η ατμοσφαιρική. Τώρα 

στο ύψος της βάσης του 

βυτίου προσαρμόζουμε μια 

αντλία που θέλουμε να 

ανεβάσει το νερό σε ύψος 

H 12,05m  πιο ψηλά από 

την βάση του βυτίου και να 

το αδειάζει σε μια δεξαμενή 

που είναι στην ταράτσα της 

πολυκατοικίας. Η αντλία 

ανεβάζει και ρίχνει το νερό 

στην δεξαμενή με παροχή 

0p

1



2

1h


1δ

1δ

1h

H
atp

δ
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-2 3Π = 2 10 m / s  και ταχύτητα υ = 2m / s .  

Δ.3  Να βρείτε την αρχική ισχύ της αντλίας .  

 

Δ.4  Το συνολική ενέργεια που δαπανά η αντλία για να μεταφέρει όλο το νερό του βυτίου 

στην δεξαμενή που είναι στην ταράτσα της πολυκατοικίας.  

Δίνονται η πυκνότητα του νερού 3 3ρ =10 m / Kg , η ατμοσφαιρική πίεση 5 2

atp 10 N / m , 
2g =10m / s , -3 31L =10 m  .  

                                                                                                         [Μονάδες 6+6+6+7=25] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Οι απαντήσεις  
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Θέμα Α:   

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

Θέμα B:   

Β.1-γ ,  Β.2-δ,  Β.3-β 

Θέμα Γ:   

Γ.1: F=8N, T=16N, 1m = 0,5Kg  ή 1m =1,1Kg  

Γ.2: Α=0,10m ή Α=0,22m 

Γ.3: υ = -2m / s   

Γ.4 : 
dK J

= 48
dt s

 , 
dK J

= 2,4
d rad

 

Θέμα Δ:   

Δ.1: 0p 1,2atm   

Δ.2:  h=3m 

Δ.3:  αντλίαςp = 2000W   

Δ.4 : αντλίαςW = 2002500J    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


