
 

 

Διαγώνιςμα Γ’ Λυκείου 

Ιανουάριοσ2018 

Διάρκεια Εξζταςησ 3ώρεσ 

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………. 

ΘΕΜΑ Α: 

Στισ ερωτήςεισ Α1 ωσ και Α4 επιλζξτε την ςωςτή απάντηςη: 

Α1.Αν το πλάτοσ Α μιασ φκίνουςασ ταλάντωςθσ μεταβάλλεται με το χρόνο tςφμφωνα με τθ 

ςχζςθ 0

tA A e όπου Λ μια κετικι ςτακερά τότε 

α)ο λόγοσ δυο διαδοχικϊν μζγιςτων απομακρφνςεων προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ μειϊνεται 

με το χρόνο 

ϐ)το πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ είναι ςτακερό ςε ςχζςθ με το χρόνο 

γ)θ αντιτικζμενθ δφναμθ είναι ανάλογθ τθσ απομάκρυνςθσ από τθ κζςθ ιςορροπίασ  

δ)το μζτρο τθσ αντιτικζμενθσ δφναμθσ μεγιςτοποιείται όταν το ςϊμα διζρχεται από τθ κζςθ 

ιςορροπίασ του          

        (Μονάδεσ 5) 

 

Α2.Κατά μικοσ ενόσ γραμμικοφ ελαςτικοφ μζςου δθμιουργείται ςτάςιμο κφμα. Όλα τα 

ςθμεία του ελαςτικοφ μζςου ου ταλαντϊνονται  

α)Ζχουν ίδια ολικι ενζργεια 

ϐ)Ζχουν ίδια μζγιςτθ ταχφτθτα  

γ)Ζχουν φάςθ 0 ι πrad 

δ)Ακινθτοποιοφνται ςτιγμιαία ταυτόχρονα      

         (Μονάδεσ 5) 

 

Α3.Σφαίρα μάηασ Am  και κινθτικισ ενζργειασ AK  ςυγκροφεται κεντρικά και ελαςτικά με 

δεφτερθ ακίνθτθ ςφαίρα Β μάηασ Bm . Η κινθτικι ενζργεια που μεταφζρεται από τθν 

ςφαίρα Α ςτθ Β κατά τθ διάρκεια τθσ κροφςθσ γίνεται μζγιςτθ όταν 

α) Am < Bm  



 

 

ϐ) Am = Bm  

γ) Am > Bm  

δ) Am  πολφ μεγαλφτερο από τθσ Bm  

         (Μονάδεσ 5) 

 

Α4. Κατά τθ διάδοςθ ενόσ αρμονικοφ κφματοσ πάνω ςε ζνα γραμμικό ομογενζσ ελαςτικό 

μζςο  

α)Η απομάκρυνςθ των διαφόρων ςθμείων του μζςου είναι γραμμικι ςυνάρτθςθ του 

χρόνου  

ϐ)Όλα τα ςθμεία του μζςου ζχουν κάκε χρονικι ςτιγμι τθν ίδια φάςθ  

γ)Η διαφορά φάςθσ των ταλαντϊςεων δυο οριςμζνων ςθμείων του μζςου τθν ίδια χρονικι 

ςτιγμι είναι ςτακερι 

δ)Οι κζςεισ των ςθμείων του μζςου ςε μια οριςμζνθ χρονικι ςτιγμι αποτελοφν το 

ςτιγμιότυπο του κφματοσ       (Μονάδεσ 5) 

 

Α5. Ποιεσ από τισ παρακάτω προτάςεισ είναι ςωςτζσ και ποιεσ λανθαςμζνεσ: 

α.Σφγχρονεσ πθγζσ ονομάηονται αυτζσ που δθμιουργοφν ταυτόχρονα μζγιςτα και ελάχιςτα 

β.Στο ςτάςιμο κφμα οι κοιλίεσ παραμζνουν ςυνεχϊσ ακίνθτεσ  

γ.Η ςυχνότθτα ταλάντωςθσ τθσ πθγισ ενόσ κφματοσ είναι ίςθ με τθ ςυχνότθτα ταλάντωςθσ 

των ςθμείων του ελαςτικοφ μζςου που διαδίδεται το κφμα 

δ.Στθν πλάγια κροφςθ εμφανίηεται πάντα κερμότθτα  

ε.Σε μια απλι αρμονικι ταλάντωςθ, όταν ζνα ςϊμα πλθςιάηει προσ τθ κζςθ ιςορροπίασ 

του, τα διανφςματα τθσ ταχφτθτασ και τθσ επιτάχυνςθσ είναι πάντα ομόρροπα 

         (Μονάδεσ 5) 

 

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ Β     

Β1.Δφο ςφαίρεσ Α και Β με μάηεσ mκαι 4m κινοφνται πάνω ςε λείο οριηόντιο δάπεδο όπωσ 

φαίνεται ςτο ςχιμα.  

 

Η κινθτικι ενζργεια κάκε ςφαίρασ πριν τθν κροφςθ είναι ίςθ με Κ. Οι ςφαίρεσ 

ςυγκροφονται μετωπικά και πλαςτικά. Η μεταβολι τθσ κινθτικισ ενζργειασ του ςυςτιματοσ 

εξαιτίασ τθσ κροφςθσ είναι: 

   α) 
9

5
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5
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         (Μονάδεσ2) 

 Β) Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ 

         (Μονάδεσ 6) 

Β2. Κατά μικοσ γραμμικοφ ελαςτικοφ μζςου διαδίςεται προσ τθν αρνθτικι κατεφκυνςθ 

εγκάρςιο αρμονικό κφμα. Τθ χρονικι ςτιγμι t=0 το ςθμείο x=0ξεκινά τθν ταλάντωςθ του 

διερχόμενο από τθ κζςθ ιςορροπίασ με κετικι ταχφτθτα. Το διάγραμμα φάςθσ – 

απόςταςθσ τθ χρονικι ςτιγμι 1t  φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα.  

 

Το ςθμείο Κ βρίςκεται ςτθ κζςθ: 

α) 
2


    β) 

3

2


   γ) 3  

        (Μονάδεσ 2)  

Να δικαιολογιςετε τθν επιλογι ςασ 

         (Μονάδεσ 6) 



 

 

 

Β3. Στθν επιφάνεια ενόσ ελαςτικοφ μζςου διαδίδονται δυο εγκάρςια αρμονικά κφματα 

ίδιου μικουσ κφματοσ λ και ίδιου πλάτουσ Α, που παράγονται από δφο ςφγχρονεσ 

ςθμειακζσ πθγζσ 1  και 2  οι οποίεσ απζχουν μεταξφ τουσ απόςταςθ d και ορίηουν 

ευκεία (ε). Υλικό ςθμείο Κ τθσ ευκείασ που βρίςκεται εκτόσ του ευκφγραμμου τμιματοσ 

που ενϊνει τθσ πθγζσ παραμζνει ακίνθτο μετά τθ ςυμβολι των δυο κυμάτων ςτο ςθμείο 

αυτό. Αν θ απόςταςθ dικανοποιεί τθ ςχζςθ 3 4d   , τότε ςτο ευκφγραμμο τμιμα που 

ενϊςει τισ πθγζσ ζχουμε: 

α) 5 ςθμεία ενιςχυτικισ ςυμβολισ  

β) 7ςθμεία ενιςχυτικισ ςυμβολισ 

γ) 9 ςθμεία ενιςχυτικισ ςυμβολισ 

 

Να επιλζξετε το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ. Να αιτιολογιςετε τθν 

απάντθςθ ςασ 

         (Μονάδεσ 9) 

 

ΘΕΜΑ Γ: 

Σε ομογενι ελαςτικι χορδι μικουσ L=22,5cmπου το ζνα άκρο τθσ είναι ακλόνθτα 

ςτερεωμζνο, δθμιουργοφνται ςτάςιμα κφματα. Ζνα από τα αρμονικά κφματα που 

δθμιοφργθςαν το ςτάςιμο κφμα περιγράφεται από τθν εξίςωςθ 4 (8 )
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, yκαι xςε cm).Το ελεφκερο άκρο τθσ χορδισ βρίςκεται ςτθ κζςθ x=0 και γνωρίηουμε ότι ςε 

αυτό δθμιουργείται κοιλία 

α) Να γπαθούν οι εξιζώζειρ ηος ανακλώμενος και ηος ζηάζιμος κύμαηορ  

           

         (Μονάδεσ 5) 

β) Να βπεθούν ο απιθμόρ ηων δεζμών και ο απιθμόρ ηων κοιλίων, πος δημιοςπγούνηαι καηά 

μήκορ ηηρ σοπδήρ       (Μονάδεσ 7) 

γ)Να γίνοςν ηα ζηιγμιόηςπα ηος κύμαηορ ηιρ σπονικέρ ζηιγμέρ 1
4

T
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         (Μονάδεσ 6) 

δ) Να βπεθούν οι θέζειρ ηων ζημείων ηηρ σοπδήρ πος έσοςν μέγιζηη ηασύηηηα μέηπος ίζος 

με ηο μιζό ηηρ μέγιζηηρ ηασύηηηαρ μιαρ κοιλίαρ   

(Μονάδεσ 7) 



 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Σϊμα μάηασ 1m =1kgιςορροπεί ακίνθτο, δεμζνο ςτο ζνα άκρο κατακόρυφου ιδανικοφ 

ελατθρίου ςτακεράσk=100N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ςτερεωμζνο ςτο δάπεδο. Σε 

φψοσ h πάνω από το ςϊμα 1m  και ςτθν ίδια ευκεία με τον άξονα του ελατθρίου 

διατθροφμε ακίνθτο ςϊμα μάηασ 2m = 3kg. Εκτρζπουμε το ςϊμα μάηασ 1m κατακόρυφα 

προσ τα κάτω, ςυςπειρϊνοντασ επιπλζον το ελατιριο κατά d=0.3mκαι ςτθ ςυνζχεια το 

αφινουμε ελεφκερο να κινθκεί, οπότε τα δφο ςϊματα ςυγκροφονται μετωπικά και 

πλαςτικά ςτθ κζςθ ιςορροπίασ του ςϊματοσ 1m , όταν αυτό κινείται προσ τα πάνω, ζχοντασ 

ελάχιςτα πριν τθν ςφγκρουςθ αντίκετεσ ταχφτθτεσ. 

∆1.Να υπολογίςετε τθ ςυχνότθτα μεγιςτοποίθςθσ τθσ κινθτικισ ενζργειασ του 

ςυςςωματϊματοσ .       (Μονάδεσ 5) 

∆2.Να βρείτε το φψοσ h.      (Μονάδεσ 5) 

∆3.Να γράψετε τισ χρονικζσ εξιςϊςεισ τθσ απομάκρυνςθσ, τθσ ταχφτθτασ και τθσ 

επιτάχυνςθσ ταλάντωςθσ του ςυςςωματϊματοσ, κεωρϊντασ ωσ t=0 τθ χρονικι ςτιγμι τθσ 

κροφςθσ και ωσ κετικι φορά προσ τα πάνω.   (Μονάδεσ5)   

∆4. Να υπολογίςετε τθ χρονικι ςτιγμι που το ςυςςωμάτωμα ακινθτοποιείται ςτιγμιαία για 

πρϊτθ φορά μετά τθν κροφςθ      (Μονάδεσ 5)  

Δ5.Να παραςτιςετε γραφικά τθν αλγεβρικι τιμι τθσ δφναμθσ που αςκεί το ελατιριο ςτο 

ςυςςωμάτωμα ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο.    (Μονάδεσ 5) 

       Καλή Επιτυχία!! 

 


