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Διαγώνισμα Γ’ Λυκείου 

Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 

Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες 

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………. 

Αξιολόγηση : ………………………………………………………………  

 

 

Θέμα Α 

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 – Α4  να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το 

γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συμπληρώνει σωστά. 

Α1. Σφαιρίδιο εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση εντός υλικού μέσου και στη διάρκεια της κίνησής του 

δέχεται δύναμη αντίστασης της μορφής aF bu  , όπου u η ταχύτητα του σφαιριδίου. Η σταθερά 

απόσβεσης b εξαρτάται  

α) Αποκλειστικά από τις ιδιότητες του μέσου 

ϐ) Από την περίοδο της ταλάντωσης 

γ) Από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του σώματος και τις ιδιότητες του μέσου 

δ) Από το αρχικό πλάτος της ταλάντωσης          

             

                         (Μονάδες 5) 

Α2. Το φαινόμενο Doppler δεν εμφανίζεται στην περίπτωση που η ηχητική πηγή (S) και ο 

παρατηρητής (A) 

α) πλησιάζουν κινούμενοι με την ίδια κατά μέτρο ταχύτητα και με αντίθετη φορά  

ϐ) απομακρύνονται κινούμενοι με την ίδια κατά μέτρο ταχύτητα και με αντίθετη φορά  

γ) κινούνται ομόρροπα στην ίδια ευθεία με την ίδια κατά μέτρο ταχύτητα 
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δ) κινούνται με ταχύτητες που τα μέτρα τους είναι μικρότερα από την ταχύτητα διάδοσης του ήχου 

στον αέρα            

               (Μονάδες 5) 

 

Α3.  Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η κατανομή των ταχυτήτων των στρωμάτων ενός ρευστού. 

 

Το ρευστό περιέχεται ανάμεσα σε δύο οριζόντιες γυάλινες πλάκες από τις οποίες η κάτω είναι 

ακίνητη και η επάνω κινείται με σταθερή ταχύτητα u 

α) Το ρευστό παρουσιάζει εσωτερική τριβή, αλλά δεν παρουσιάζει τριβή με τις πλάκες 

β) ο συντελεστής  ιξώδους του ρευστού είναι μηδέν  

γ) Στο ρευστό εμφανίζονται τριβές μόνο μεταξύ των μορίων του και των εσωτερικών επιφανειών 

των δύο πλακών  

δ) Το ρευστό παρουσιάζει εσωτερική τριβή και τριβή με τις πλάκες 

           (Μονάδες 5) 

Α4. Δύο πηγές αρμονικών κυμάτων ταλαντώνονται σε φάση και δημιουργούν στην επιφάνεια του 

υγρού πανομοιότυπα κύματα. Ο γεωμετρικός τόπος των υλικών σημείων της επιφάνειας του 

υγρού που παραμένουν διαρκώς ακίνητα είναι  

α) Ελλείψεις  

ϐ) Υπερβολές  

γ) Κύκλοι 

δ) Παραβολές            

           (Μονάδες 5) 
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Α5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες: 

α. Για την κεντρική ελαστική κρούση δυο σφαιρών ισχύει η σχέση ' '

1 2 2 1u u u u   , όπου 1u , 2u  και 

'

1u , '

2u  είναι οι αλγεβρικές τιμές των ταχυτήτων των δύο σφαιρών πριν και μετά την κρούση  

β. Τα κύματα που διαδίδονται στην επιφάνεια των υγρών μπορούν να θεωρηθούν ,κατά 

προσέγγιση, εγκάρσια  

γ. Στον υδραυλικό ανυψωτήρα κερδίζουμε σε δύναμη ,αλλά χάνουμε σε απόσταση 

δ. Το πλάτος μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης μεταβάλλεται αρμονικάμε το χρόνο 

ε. Ο θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης Ia  ισχύει χωρίς προϋποθέσεις και για τις 

περιπτώσεις που ο άξονας περιστροφής μετατοπίζεται   

 

             (Μονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β: 

Β1. Τα σώματα 1 και 2 ισορροπούν πάνω στο κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο . Εκτρέπουμε το σύστημα 

κατακόρυφα και το αφήνουμε ελεύθερο, οπότε αυτό εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με μέγιστη 

επιτάχυνση max 0,9g  . Η μέγιστη δύναμη που δέχεται το 1 από το 2 ειναι 

 

 

α) mg 

β) 1,2mg 

γ) 1,9mg 
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση         

          (Μονάδες 2) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

          (Μονάδες 6) 

    

Β2. Υγρό πυκνότητας p ρέει με σταθερή ταχύτητα μέτρου u σε οριζόντιο σωλήνα εμβαδού διατομής A.Το 

υγρό αμέσως μετά την έξοδο του από το σωλήνα προσπίπτει κάθετα σε κατακόρυφη επιφάνεια  και 

απομακρύνεται ρέοντας επάνω σε αυτήν. 

Η κάθετη δύναμη που ασκεί η φλέβα του υγρού στην επιφάνεια έχει μέτρο  

α) 21

2
F pAu  

β) 2F pAu  

γ) F pAu  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση         

          (Μονάδες 2) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

          (Μονάδες 6) 

Β3. Κατακόρυφο ομογενές τετραγωνικό πλακίδιο, πλευράς α και μάζας Μ, ολισθαίνει κατά μήκος λείου 

οριζόντιου επιπέδου με σταθερή ταχύτητα u,Το πλακίδιο στην  πορεία του προσκρούει σε μικρού ύψους 

προεξοχή Π, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Η ροπή αδράνειας του πλακιδίου ως προς άξονα 

κάθετο στο επίπεδο του, που διέρχεται από το κέντρο μάζας του, δίνεται από τη σχέση 21

6
I Ma . 
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 Αμέσως μετά την πρόσκρουση, το πλακίδιο στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα μέτρου                                       

α) 
3

4

u

a
   

β) 
3u

a
   

γ) 
3 2

2

u

a
           (Μονάδες 2) 

  Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

          (Μονάδες 7) 

 

             

             

ΘΕΜΑ Γ: 

Δύο εγκάρσια αρμονικά κύματα, ίδιου πλάτους και ίδιας συχνότητας, διαδίδονται προς αντίθετες 

κατευθύνσεις σε γραμμικό ελαστικό μέσο το οποίο ταυτίζεται με τον άξονα 'xOx .Το κάθε κύμα 

εξαναγκάζει το υλικό σημείο Ο(χ=0) να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση y=Aημωt. 

Από τη συμβολή των δύο κυμάτων δημιουργείται στο ελαστικό μέσο στάσιμο κύμα. Η εξίσωση του 

κύματος που διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα 'xOx  είναι η 2

1

2
10 (8 )

x
y t



 

.Το υλικό σημείο Κ ( 2Kx m  ) του μέσου είναι το πλησιέστερο σημείο στην αρχή Ο(x=0) του 

άξονα Οx που διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του με ταχύτητα μέτρου 216 10 /Ku m s    

Γ1. Να εξετάσετε εάν το υλικό σημείο Κ βρίσκεται σε θέση όπου το στάσιμο κύμα παρουσιάζει κοιλία  

                    (Μονάδες 5)  

Γ2. Να γράψετε τις εξισώσεις  τρέχοντος κύματος που διαδίδεται προς  την αρνητική κατεύθυνση καθώς και 

του στάσιμου κύματος           (Μονάδες 6)  

Γ3. Να κάνετε την γραφική παράσταση του στάσιμου κύματος για την χρονική στιγμή 1 0,75t s ανάμεσα 

στα σημεία Ο και Μ( 8x m  ) θεωρώντας ότι την t=0 το Ο διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του 

με θετική ταχύτητα.         (Μονάδες 7)  
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Γ4. Εάν θεωρήσουμε ότι κάθε στοιχειώδες τμήμα του ελαστικού μέσου έχει μάζα 34 10m kg   , να 

γράψετε την εξίσωση της μέγιστης δύναμης επαναφοράς maxF που δέχεται ένα στοιχειώδες τμήμα 

του μέσου σε συνάρτηση με τη θέση του x , για 40 x x  , όπου 4x η θέση του 4
ου

 δεσμού του 

στάσιμου κύματος στον θετικό ημιάξονα. Στη συνέχεια  να  απεικονίσετε γραφικά την εξίσωση maxF

(χ)            (Μονάδες 7)  

Δίνονται : 2 10   

ΘΕΜΑ Δ 

Ομογενής ράβδος ΖΘ, μήκους  l=2m και μάζας 1pM kg μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε 

κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο, ακλόνητο άξονα κάθετο στη ράβδο που διέρχεται από σημείο 

της Ο, το οποίο απέχει απόσταση 1 0,5l m από το άκρο Ζ. Στο άκρο Ζ έχουμε κολλήσει σημειακή μάζα 

1 31m kg , ενώ σε σημείο Δ της ράβδου που απέχει απόσταση 1x από το σημείο Ο έχουμε δέσει το ένα 

άκρο αβαρούς και εκτατού νήματος μεγάλου μήκους, το οποίο έχουμε τυλίξει σε δίσκο μάζας 45M kg  . 

 

Αρχικά η ράβδος κρατείται σε οριζόντια θέση, το νήμα είναι τεντωμένο και ο δίσκος ακίνητος. Κάποια 

στιγμή αφήνουμε ελεύθερη τη ράβδο και το δίσκο, οπότε ο τελευταίος αρχίζει να κατεβαίνει με το νήμα να 

ξετυλίγεται χωρίς να γλιστρά στο αυλάκι του, ενώ η ράβδος ισορροπεί ακίνητη . 

                                  

Δ1) Να υπολογίσετε την απόσταση 1x                 (Μονάδες 6) 
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Δ2) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του δίσκου τη χρονική στιγμή που έχει ξετυλιχτεί νήμα μήκους 

s=10m            (Μονάδες 6) 

Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα, οπότε η ράβδος αρχίζει αμέσων να περιστρέφεται .Όταν φτάσει για 

πρώτη φορά σε κατακόρυφη θέση , συγκρούεται πλαστικά με σημειακή μάζα 2 1m kg , η οποία κινείται 

οριζόντια έχοντας ταχύτητα u με φορά προς τα δεξιά. Η σύγκρουση γίνεται στο σημείο Δ της ράβδου. 

Αμέσως μετά τη σύγκρουση η ράβδος έχει φορά περιστροφής αντίθετη της αρχικής και ακινητοποιείται 

στιγμιαία όταν γίνει οριζόντια. Να υπολογίσετε   

Δ3) Το μέτρο της στροφορμής της ράβδου ελάχιστα πριν συγκρουστεί με τη μάζα 2m  

(Μονάδες 6) 

Δ4) Το μέτρο της ταχύτητας u της μάζας 2m  

(Μονάδες 7) 

 

Δίνονται: 210 /g m s . Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της και 

είναι κάθετος στο επίπεδο της υπολογίζεται από τον τύπο 21

12
cmI M l , ενώ του δίσκου 21

2
I M R 

                 

Καλή Επιτυχία!! 

 


