
 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020  

- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:5  

 
ΘΕΜΑ Α 
 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 
A1 έως και Α4 και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της. 
 
Α.1. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς τα αμορτισέρ ενός αυτοκίνητου παλιώνουν και 
φθείρονται: 
α. η τιμή της σταθεράς απόσβεσης αυξάνεται 
β. η τιμή της σταθεράς απόσβεσης μειώνεται 
γ. το πλάτος της ταλάντωσης του αυτοκίνητου, όταν περάσει πάνω από εξόγκωμα, 
μειώνεται πιο γρήγορα 
δ. η περίοδος των ταλαντώσεων του αυτοκίνητου, όταν περάσει πάνω από εξόγκωμα, 
παρουσιάζει μικρή αύξηση. 

(Μονάδες 5) 
 
Α.2. Σώμα Α είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου 
ελατηρίου και είναι ακίνητο στη θέση ισορροπίας του. 
Μπροστά στο σώμα Α τοποθετούμε δεύτερο όμοιο 
σώμα Β και θέτουμε το σύστημα σε ταλάντωση 
εκτρέποντάς τα προς τα αριστερά. Κάποια στιγμή τα 
σώματα αποχωρίζονται. Το σώμα Α παραμένει δεμένο στο ελατήριο και εκτελεί νέα 
ταλάντωση της οποίας: 
α. η περίοδος είναι μεγαλύτερη από την περίοδο της αρχικής ταλάντωσης των σωμάτων Α,  
και Β 
β. η συχνότητα είναι μεγαλύτερη από την συχνότητα της αρχικής ταλάντωσης των 
σωμάτων Α και Β 
γ. το πλάτος είναι το ίδιο με την αρχική εκτροπή του συστήματος 
δ. το πλάτος είναι μεγαλύτερο από την αρχική εκτροπή του συστήματος. 

(Μονάδες 5) 
 
Α.3. Η ράβδος, μήκους L, του σχήματος είναι αβαρής και οι μάζες m και 2m είναι 
σημειακές. Το σύστημα μπορεί να περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα 
περιστροφής (ΑΠ) όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα: 

               α                                 β                                    γ                               δ 
Δύο από τα παραπάνω συστήματα έχουν την ίδια ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα 
περιστροφής τους. Αυτά είναι: 
α. το α με το β β. το β με το δ γ. το γ με το δ δ. το δ με το α 

(Μονάδες 5) 
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Α.4. Στο σχήμα δίνεται το στιγμιότυπο ενός  
αρμονικού κύματος το οποίο διαδίδεται κατά    την 
αρνητική κατεύθυνση άξονα χ΄χ,                                      
τη χρονική στιγμή t1. Τότε: 
 
α. το σημείο Α έχει αρνητική ταχύτητα. 
β. για τις φάσεις των σημείων Β και Α ισχύει 
φΒ – φΑ = π/2 rad.                                                                                          
γ. τη χρονική στιγμή t2=t1+T/4  το σημείο Β θα είναι 
στιγμιαία ακίνητο. 
δ. τη χρονική στιγμή t1 το σημείο Ο έχει μέγιστη 
επιτάχυνση. 

(Μονάδες 5) 
 
A.5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα 
στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, 
ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη 
 
Α.5.1. Σε ελαστική χορδή έχει αποκατασταθεί στάσιμο κύμα. Αν λ το μήκος κύματος των 
τρεχόντων κυμάτων που από τη συμβολή τους προέκυψε το στάσιμο τότε το πλάτος 
ταλάντωσης των σημείων της χορδής μεγιστοποιείται κάθε λ/4.  
 
Α.5.2. Η συχνότητα μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης είναι ίση με τη συχνότητα του 
διεγέρτη μόνο στην κατάσταση συντονισμού. 
 
Α.5.3. Όταν κατά μήκος μιας οριζόντιας φλέβας ενός ιδανικού ρευστού οι ρευματικές 
γραμμές πυκνώνουν, τότε η ταχύτητα ροής του ρευστού αυξάνεται και η πίεση μειώνεται. 
 
Α.5.4. Τα ιδανικά ρευστά έχουν πολύ μικρό ιξώδες. 
 
Α.5.5. Ηχητική πηγή κινείται με σταθερή ταχύτητα πλησιάζοντας ακίνητο παρατηρητή. Η 
πηγή εκπέμπει ήχο με μήκος κύματος λS.Το μήκος κύματος του ήχου που αντιλαμβάνεται 
ο παρατηρητής είναι μεγαλύτερο από το μήκος κύματος λS. 

(Μονάδες 5) 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β.1. Στην επιφάνεια υγρού που ηρεμεί και σε δύο σημεία 
της Α και Β βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 
και Π2 αντίστοιχα. Οι πηγές παράγουν εγκάρσια αρμονικά 
κύματα τα οποία διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού 
χωρίς απώλειες ενέργειας. Τα κύματα έχουν μήκος κύματος 
λ, ενώ οι πηγές απέχουν μεταξύ τους απόσταση d=1,5λ. 
Έστω Μ το μέσο του ΑΒ. Σε ένα κύκλο με κέντρο το Μ και 
ακτίνα R>>d τα σημεία ενίσχυσης είναι: 
 
i. 2    ii. 4    iii. 6 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

(Μονάδες 1) 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

(Μονάδες 5) 

Μ 

Π1 Π2 

Α Β 



 ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ  

 
Β.2. Ο ομογενής δίσκος ακτίνας R και μάζας M του 
σχήματος (α) μπορεί να περιστρέφεται γύρω από 
άξονα που είναι κάθετος στο επίπεδό του και περνά 
από το κέντρο του. Η ροπή αδράνειας του δίσκου ως 
προς τον άξονα περιστροφής του είναι MR2/2 και 
επιπλέον γνωρίζουμε ότι η μάζα ενός τμήματος του 
δίσκου είναι ανάλογη της επιφάνειας που καλύπτει. Αφαιρούμε από το δίσκο ένα κυκλικό 
τμήμα ακτίνας r=R/2 όπως φαίνεται στο σχήμα (β). Η ροπή αδράνειας του δακτυλίου που 
σχηματίστηκε είναι: 
 
α. 3MR2/8   β. 7MR2/16   γ. 15MR2/32. 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

(Μονάδες 1) 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

(Μονάδες 6) 
 
Β.3. Τα σώματα Α και Β του σχήματος αμελητέων 
διαστάσεων, με μάζες mA και mB αντίστοιχα, 
συγκρατιόνται ακίνητα με τη βοήθεια αβαρών 
νημάτων έτσι ώστε να σχηματίζουν με την 
κατακόρυφη ίσες γωνίες θ, όπως φαίνεται στο 
σχήμα. Αφήνουμε ελεύθερα τα σώματα να κινηθούν 
έτσι ώστε να φτάσουν ταυτόχρονα στην κατακόρυφη 
θέση, όπου συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. 
Μετά την κρούση το σώμα Α αλλάζοντας κατεύθυνση 
κίνησης σταματά στιγμιαία σε νέο ύψος h΄=4h. Ο λόγος των μαζών mA/mB είναι ίσος με: 
 
i. 1/2     ii. 1/3     iii. 1/4  
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

(Μονάδες 1) 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

(Μονάδες 5) 
 
Β.4. Συσκευή ανίχνευσης ήχων εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση προσδεμένη σε ιδανικό 
ελατήριο αμελητέας μάζας. Σε μεγάλη απόσταση από αυτήν υπάρχει ακίνητη πηγή ήχου, η 
οποία εκπέμπει με συχνότητα Sf . Η συσκευή καταγράφει μέγιστη συχνότητα .maxAf  και 

ελάχιστη συχνότητα .minAf , οι οποίες διαφέρουν κατά 20
sff∆ = . Η μέγιστη ταχύτητα της 

ταλάντωσης της συσκευής ανίχνευσης ήχου είναι σε σχέση με την ταχύτητα του ήχου: 
 

α. 120
υΗΧ                          β. 40

υΗΧ                           γ. 80
υΗΧ  

 
Όπου υΗΧ  η ταχύτητα του ήχου στον αέρα.  
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

(Μονάδες 1) 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

(Μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Γ   
 
Κυλινδρικό δοχείο με εμβαδό βάσης Α1=1m2 περιέχει ιδανικό 
υγρό έως ύψος H=1m. Ένα έμβολο Ε μάζας m=1000kg 
φράσει αεροστεγώς το υγρό. Το έμβολο μπορεί να κινείται 
χωρίς τριβές. Από τον πυθμένα του πλευρικού τοιχώματος 
του δοχείου εξέρχεται πολύ λεπτός σταθερής διατομής 
σωλήνας με εμβαδό διατομής Α2= 5 cm2 και ύψους h=2m, 
όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο σωλήνας είναι κλειστός στο 
κάτω άκρο του Σ με μια τάπα. Δίνονται patm=105N/m2 και  
g=10m/s2. 
 
Γ.1. Αν η πίεση του υγρού ακριβώς μέσα από την τάπα είναι 
1,4.105 N/m2 να υπολογίσετε την πυκνότητα του υγρού.  

(Μονάδες 5) 
 
Ανοίγουμε την τάπα. 
 
Γ.2. Να υπολογίσετε την παροχή στην έξοδο του σωλήνα 
θεωρώντας ότι το έμβολο παραμένει ακίνητο..  

(Μονάδες 5) 
 
Γ.3. i. Να γράψετε τη σχέση που συνδέει την πίεση στο 
κατακόρυφο σωληνάκι σε συνάρτηση με το ύψος y. Να 
θεωρήσετε y=0 σε οριζόντιο επίπεδο το οποίο διέρχεται από 
την τάπα στο σημείο Σ (όπως φαίνεται στο σχήμα)  

(Μονάδες 5)  
 
ii. Να σχεδιάσετε την παραπάνω σχέση σε βαθμολογημένους άξονες  

(Μονάδες 3) 
 
Γ.4. Το υγρό αμέσως μετά την έξοδό του από το σωληνάκι προσπίπτει 
κάθετα σε μια κατακόρυφη ομογενή ράβδο ΑΒ, στο άκρο της Α. Η ράβδος 
μπορεί να περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο 
μάζας της (Ο), όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα.  
Πόση δύναμη (μέτρο και κατεύθυνση) πρέπει να ασκήσουμε στο άλλο άκρο 
Β της ράβδου ώστε να ισορροπεί κατακόρυφη.  
 
Να θεωρήσετε ότι κάθε στοιχειώδης μάζα νερού μετά την κρούση της με τη 
ράβδο αποκτά στιγμιαία μηδενική ταχύτητα. 

(Μονάδες 7) 
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ΘΕΜΑ Δ 
 
Ομογενής σανίδα ΑΓ με μήκος 2L m=    
και βάρος 1 60w N=  ισορροπεί οριζόντια.  
Τα άκρα Α και Γ της σανίδας συνδέονται 
με τα ακλόνητα σημεία Δ και Ζ, με δύο 
κατακόρυφα νήματα ΑΔ και ΓΖ, όπως 
φαίνεται στο σχήμα. Πάνω στη σανίδα 
και σε απόσταση l0=0,5m από το μέσο 
της βρίσκεται σώμα βάρους 2 20w N=  , 
το οποίο είναι στερεωμένο στο ένα άκρο 
οριζόντιου αβαρούς ελατηρίου σταθεράς 

800 Nk m= . Το άλλο άκρο του ελατηρίου στηρίζεται ακλόνητα σε αβαρές κατακόρυφο 
στέλεχος που βρίσκεται στο σημείο Κ της σανίδας. Αρχικά το σώμα είναι ακίνητο και το 
ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος 0 0,5l m=  . 
 
Δ.1. Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που ασκούνται στη σανίδα από τα δύο 
νήματα. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 
 
Εκτρέπουμε το σώμα από τη θέση ισορροπίας του κατά μήκος της σανίδας, 
επιμηκύνοντας το ελατήριο κατά 0,2m , και το αφήνουμε ελεύθερο να εκτελέσει ταλάντωση, 
με θετική φορά προς τα δεξιά. 
 
Δ.2. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος από τη θέση ισορροπίας 
του, σε συνάρτηση με το χρόνο, θεωρώντας ως αρχή μέτρησης του χρόνου, t=0, τη στιγμή 
που αφήσαμε το σώμα ελεύθερο να κινηθεί.  

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 
Δ.3. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ, τη χρονική στιγμή που το 
μέτρο της δύναμης που ασκείται στη σανίδα από το νήμα στο άκρο Γ είναι 2 46T N′ =  . 

ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 
Δ.4. Να παραστήσετε γραφικά το μέτρο της δύναμης που ασκείται στη σανίδα από το νήμα 
στο άκρο της Α, σε συνάρτηση με το χρόνο αφού πρώτα βρείτε την αντίστοιχη συνάρτηση. 
Δίνεται: 210mg s=  . 

ΜΟΝΑΔΕΣ 6                                      
Δ.5. Αν η τάση θραύσης του νήματος στο άκρο Γ της ράβδου είναι 48Ν να υπολογίσετε το 
μέγιστο πλάτος της ταλάντωσης που μπορεί να εκτελέσει το σώμα χωρίς να σπάσει το 
νήμα αυτό. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 7  
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