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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 
 

 
ΘΕΜΑ Α 

 

Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 

γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 

 

1. Το κέντρο μάζας ενός στερεού σώματος: 

Α. δεν μπορεί να βρίσκεται έξω από το σώμα. 

Β. συμπίπτει με το κέντρο βάρους όταν το σώμα βρίσκεται σε ανομοιογενές βαρυτικό 

πεδίο. 

Γ. βρίσκεται πάντα στον άξονα περιστροφής του στερεού. 

Δ. συμπίπτει με το κέντρο συμμετρίας του σώματος αν το σώμα είναι συμμετρικό και 

ομογενές. 

Μονάδες 5 

2. Στο σχήμα φαίνεται το διάγραμμα επιτάχυνσης – χρόνου σε μια ταλάντωση, της 

οποίας το πλάτος είναι Α=20cm. 

 
Α. τη στιγμή t =1s το μέτρο της ταχύτητας είναι μηδέν. 

Β. τη στιγμή t =2s το σώμα φτάνει στη θέση x = -20cm. 

Γ. η εξίσωση της ταχύτητας του σώματος συναρτήσει του χρόνου είναι υ=10πημ(πt/2) 

cm/s. 

Δ. τη στιγμή t = 3,5s το σώμα περνάει από τη θέση x = -10cm. 

Μονάδες 5 

 

3. Σώμα Σ1 μάζας m1 κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα x’Ox και συγκρούεται 

κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα Σ2 μάζας m2. 

Α. Αν m1 < m2 τότε η αλγεβρική τιμή της συνολικής ορμής των δύο σωμάτων μετά την 

κρούση θα είναι αρνητική. 

Β. Αν m1 = m2 τότε η ταχύτητα του σώματος Σ1 μετά την κρούση παραμένει ίδια. 

Γ. Αν m1 > m2 τότε η απόσταση των δύο σωμάτων μετά την κρούση μικραίνει και θα 

επακολουθήσει και δεύτερη κρούση. 

Δ. Αν m1 = m2 τότε το σώμα Σ1 θα χάσει όλη την κινητική του ενέργεια. 

Μονάδες 5 
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4. Μια ηχητική πηγή S βρίσκεται μεταξύ 2 ακίνητων παρατηρητών Α και Β. Η πηγή 

πλησιάζει προς τον Α ενώ απομακρύνεται από τον Β. Το μήκος κύματος που εκπέμπει η 

πηγή είναι λs και ο ήχος διαδίδεται στον αέρα με ταχύτητα υηχ. 

Α. ο παρατηρητής Α αντιλαμβάνεται ήχο με μήκος κύματος λΑ > λs. 

Β. ο παρατηρητής Β αντιλαμβάνεται ήχο με μήκος κύματος λΒ < λs. 

Γ. ο παρατηρητής Β αντιλαμβάνεται ήχο που διαδίδεται με ταχύτητα ίση με την υηχ. 

Δ. ο παρατηρητής Β αντιλαμβάνεται ήχο που έχει συχνότητα μεγαλύτερη από την fs. 

Μονάδες 5 

 

5. Στις επόμενες προτάσεις να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή και με Λ κάθε λανθασμένη. 

Α. ένα ελεύθερο στερεό στο οποίο ασκείται ζεύγος δυνάμεων εκτελεί σύνθετη κίνηση.  

Β. Το αίμα έχει σταθερό συντελεστή ιξώδους.  

Γ. Η στροφορμή της Γης παραμένει σταθερή κατά την περιστροφής της γύρω από τον 

εαυτό της (ιδιοπεριστροφή).  

Δ.  Όταν ένα τμήμα στρατού περνάει πάνω από γέφυρα, τότε οι στρατιώτες προχωρούν με 

ρυθμικό βηματισμό για να μη γίνει συντονισμός.  

Ε. Η σχέση που περιγράφει το φαινόμενο Doppler για το φως είναι η ίδια με αυτή που 

καταλήξαμε για τον ήχο.  

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις της ίδιας διεύθυνσης, ίδιου κέντρου με 

εξισώσεις: x1=Αημ(ωt) και x2=Ασυν(ωt). 

Α. Η εξίσωση της σύνθετης ταλάντωσης είναι: 

i.  x = Α√2 ημ(ωt)      

ii.  x = Α√2  ημ(ωt +π/4)   

iii.  x = Α ημ(ωt + π/4) 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 1 

β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 

 

Β. Αν ο ταλαντωτής εκτελούσε μόνο την πρώτη ταλάντωση κάποια χρονική στιγμή t1 θα 

είχε θετική ταχύτητα και απομάκρυνση x1=0,6Α. Τώρα που εκτελεί σύνθετη ταλάντωση 

έχει απομάκρυνση: 

i.   x = 0,2A 

ii.  x = Α 

iii. x=1,4A 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 1 

β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 3 
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Β2. Στο σχήμα φαίνεται τμήμα ενός αρδευτικού αγωγού στον οποίο ρέει νερό που 

θεωρείται ιδανικό ρευστό.  

 
 

Στα οριζόντια τμήματα (I) και (II) του αγωγού, τα οποία έχουν σταθερό εμβαδόν 

διατομήςA και 2Α αντίστοιχα, είναι προσαρμοσμένοι δύο κατακόρυφοι σωλήνες. Τα 

σημεία (1) και (2) βρίσκονται στην ίδια ρευματική γραμμή και απέχουν μεταξύ τους κα-

τακόρυφη απόσταση h, ενώ απέχουν από την ελεύθερη στάθμη των σωλήνων αποστάσεις 

h1 και h2 αντίστοιχα, για τις οποίες ισχύει h1=h2. Av g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας, 

τότε η ταχύτητα ροής του νερού στο σημείο (1) του σωλήνα είναι: 

α)  √2𝑔ℎ/3    ,       β) √8𝑔ℎ/3   ,      γ) √3𝑔ℎ/2 

 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 

β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 

 

Β3. Μια ακίνητη ηχητική πηγή, η οποία είναι παράλληλα και δέκτης, εκπέμπει ηχητικό 

κύμα με συχνότητα f1 προς ένα όχημα που απομακρύνεται με ταχύτητα υΑ .  Το ηχητικό 

κύμα ανακλάται στο όχημα και επιστρέφοντας στην πηγή λαμβάνεται με συχνότητα f2 που 

διαφέρει της f1 κατά 10%. 

 
 

Α) Η συχνότητα f2 είναι σε σχέση με τη συχνότητα f1  

i. ίδια, 

ii. μεγαλύτερη, 

iii. μικρότερη 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 1 

β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 3 
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B) Ο λόγος  
𝜐𝛢

𝜐𝜂𝜒
, της ταχύτητας υΑ του κινητού προς την ταχύτητα διάδοσης του ήχου υηχ 

είναι: 

i. 
𝜐𝛢

𝜐𝜂𝜒
 = 1/19    

ii.  
𝜐𝛢

𝜐𝜂𝜒
 = 1/17    

iii.   
𝜐𝛢

𝜐𝜂𝜒
 = 1/34    

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 1 

β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 
 

ΘΕΜΑ Γ 

Κατά μήκος μιας χορδής μήκους L=2,55m δημιουργείται στάσιμο κύμα με εξίσωση:  

y =0,2 συν(10πχ/3) ημ(20πt) S. I. 

 

Στη θέση x = 0 εμφανίζεται κοιλία και το σημείο του ελαστικού μέσου που βρίσκεται στη 

θέση αυτή τη χρονική στιγμή t =0 έχει μηδενική απομάκρυνση και κινείται κατά τη θετική 

φορά. 

Γ1.  Να υπολογίσετε το πλάτος, τη συχνότητα, το μήκος κύματος καθώς και τις εξισώσεις 

των κυμάτων που δημιουργούν το στάσιμο κύμα. 

Μονάδες 3 

Δύο υλικά σημεία Λ και Μ του ελαστικού μέσου μάζας m=5g το κάθε ένα βρίσκονται στις 

θέσεις xΛ=1,5m και xΜ=2,5 m αντίστοιχα.  

 

Γ2. Να υπολογίσετε τα πλάτη ταλάντωσης των σημείων Λ και Μ. 

Μονάδες 3  

Γ3.  Να υπολογίσετε τον αριθμό των δεσμών που παρεμβάλονται ανάμεσα στα σημεία Λ 

και Μ. 

Μονάδες 4  

 

Γ4.  Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος τη χρονική στιγμή t1=1/8s και με 

τη βοήθειά του να υπολογίσετε την απόσταση του σημείου Μ από τον πλησιέστερο δεσμό 

εκείνη τη χρονική στιγμή. 

Μονάδες 7 

 

Γ5. Να υπολογίσετε τους ρυθμούς μεταβολής α) της ορμής και β) της κινητικής ενέργειας 

του σημείου Λ τη χρονική στιγμή t2=13/60s. 

Μονάδες 8 

 

Δίνονται:  ημ(π/2) =1,   ημ(3π/2)=-1,   συν(π/2)=συν(3π/2)=0,    ημ(π/3)=√3/2,     

συν(π/3)=1/2, π2=10. 
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ΘΕΜΑ Δ 

Κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=100N/m έχει ακλόνητα 

στερεωμένο το άνω άκρο του. Στο κάτω άκρο του ελατηρίου είναι 

τοποθετημένο σώμα μάζας m1=4kg. Το σώμα μάζας m1 είναι 

δεμένο μέσω αβαρούς και μη εκτατού νήματος στο άνω άκρο Γ 

ομογενούς ράβδου ΒΓ, μήκους l =2m και μάζας m3=3kg που έχει 

ροπή αδράνειας 𝛪𝑐𝑚 =
1

12
𝑚3𝑙2. Στο άκρο Γ της ράβδου υπάρχει 

στερεωμένη μία σφαίρα μάζας m2=1kg, αμελητέων διαστάσεων. 

Αρχικά όλο το σύστημα ισορροπεί και η ράβδος είναι κατακόρυφη, 

ενώ η δύναμη στην άρθρωση στο άκρο Β της ράβδου είναι μηδέν. 

 

Δ1. Να υπολογίσετε την αρχική παραμόρφωση του ελατηρίου από 

το φυσικό του μήκος στην κατάσταση ισορροπίας. 

Μονάδες 4 

Δ2. Τη χρονική στιγμή to=0 δίνεται μία ελάχιστη ώθηση στη ράβδο 

(ωο≅ 0) και το νήμα σπάει. Το σώμα μάζας m1 εκτελεί απλή 

αρμονική ταλάντωση ενώ η ράβδος στρέφεται χωρίς τριβές γύρω 

από την άρθρωση στο άκρο Β. Να γράψετε την εξίσωση της 

ταλάντωσης του σώματος μάζας m1, θεωρώντας θετική τη φορά 

προς τα επάνω. 

Μονάδες 5 

Δ3. Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της στροφορμής του συστήματος ράβδου – 

σφαίρας όταν σχηματίζει γωνία θ=30ο ως προς την αρχική κατακόρυφη θέση. 

Μονάδες 5 

Δ4. Να υπολογίσετε τη γωνιακή ταχύτητα ω του συστήματος ράβδου – σφαίρας στην 

κατώτερη κατακόρυφη θέση του. 

Μονάδες 5 

Δ5. Στην κατώτερη θέση του συστήματος ράβδου – σφαίρας, η σφαίρα συγκρούεται 

ελαστικά με σώμα μάζας m4=4kg το οποίο ισορροπεί πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Να 

υπολογίσετε τη γωνιακή ταχύτητα ω’ του συστήματος ράβδου – σφαίρας και την ταχύτητα 

𝜐4
′  του σώματος μάζας m4 μετά την κρούση. 

Μονάδες 6 

Δίνεται ότι: 𝑔 = 10𝑚/𝑠2 . 

 

 

 
 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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