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                                                                                30-8-12                                                

                              ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ 
     ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
Θέμα 1ο  
 

1. Σηελ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, ην ηαιαληνύκελν ζώκα έρεη κέγηζηε ηαρύηεηα:  
    α) ζηηο αθξαίεο ζέζεηο ηεο ηξνρηάο ηνπ.  
    β) όηαλ ε επηηάρπλζε είλαη κέγηζηε.  
    γ) όηαλ ε δύλακε επαλαθνξάο είλαη κέγηζηε.  
    δ) όηαλ ε δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη κεδέλ. 

(Μνλάδεο 5) 

 
2. Σε κηα απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ε απνκάθξπλζε θαη ε επηηάρπλζε ηελ ίδηα ρξνληθή   
    ζηηγκή 
    α) έρνπλ πάληα αληίζεην πξόζεκν. 
    β) έρνπλ πάληα ην ίδην πξόζεκν. 
    γ) ζα έρνπλ ην ίδην ή αληίζεην πξόζεκν αλάινγα κε ηελ αξρηθή θάζε ηεο απιήο   
    αξκνληθήο ηαιάλησζεο. 
    δ) κεξηθέο θνξέο έρνπλ ην ίδην θαη άιιεο θνξέο έρνπλ αληίζεην πξόζεκν. 

(Μνλάδεο 5) 

 
3. Σώκα κάδαο m δέλεηαη ζην έλα άθξν θαηαθόξπθνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο Κ, ην άιιν     
   άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλν ζηελ νξνθή. Εθηξέπνπκε θαηαθόξπθα ην ζώκα  
   από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θαη ηε ζηηγκή t=0 ην αθήλνπκε ειεύζεξν λα θηλεζεί από   
   ηε ζέζε πνπ ην εθηξέςακε, νπόηε εθηειεί α.α.η. 
   Η ζπληζηακέλε δύλακε πνπ δέρεηαη ην ζώκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο ζα    
   κεγηζηνπνηεζεί, γηα πξώηε θνξά, ηε ζηηγκή: 

   α) 
 

 
√
 

 
    β)   √

 

 
  γ)  √

 

 
 

(Μνλάδεο 5) 

 
4. Τν παξαθάησ ζρήκα παξηζηάλεη ηελ επηηάρπλζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θάλεη απιή   
    αξκνληθή ηαιάλησζε, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Πνηεο από ηηο παξαθάησ   
    πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο. 

                                     
     α) Η αξρηθή θάζε ηνπ ζώκαηνο είλαη ίζε κε κεδέλ. 
     β) Τελ ρξνληθή ζηηγκή Τ/4 ην ζώκα βξίζθεηαη ζηελ ζεηηθή αθξαία ηνπ ζέζε. 
     γ) Τελ ρξνληθή ζηηγκή Τ/2 ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη κέγηζηε. 
     δ) Σην ρξνληθό δηάζηεκα από Τ/2 έσο 3Τ/4 ην ζώκα θηλείηαη πξνο ηε ζέζε   
     ηζνξξνπίαο κε ζεηηθή ηαρύηεηα. 

(Μνλάδεο 5) 
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5. Έλα πιηθό ζεκείν εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0   
    δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ, θηλνύκελν πξνο ηελ αξλεηηθή θαηεύζπλζε.  
    Τε ρξνληθή ζηηγκή t1=Τ/3, όπνπ Τ ε πεξίνδνο ηαιάλησζεο ζα ηζρύεη: 
 
    α)   x<0 θαη α<0 β)  x<0 θαη u>0  γ)  x>0 θαη u>0 δ)  x>0 θαη α<0 

     
    όπνπ x ε απνκάθξπλζε, u ε ηαρύηεηα θαη α ε επηηάρπλζε ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ. 

(Μνλάδεο 5) 

 
Θέμα 2ο  
 

1. Έλα ζώκα εθηειεί α.α.η πιάηνπο Α θαη πεξηόδνπ Τα θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0   
δηέξρεηαη επηβξαδπλόκελν από ηε ζέζε x= +Α√3/2. 

     Α) ε αξρηθή θάζε ηεο ηαιάλησζεο είλαη: 
         α) π/3 rad  β) π/6 rad   γ) 2π/3 rad 

(Μνλάδεο 1) 
             Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

(Μνλάδεο 3) 
 

     B) Ο ρξόλνο κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ κεγηζηνπνηήζεσλ ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο είλαη: 
         α) Τ/4  β) Τ/2    γ) 3Τ/2 

(Μνλάδεο 1) 
              Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.    

(Μνλάδεο 3) 

 
2. Σην πάλσ άθξν ηνπ θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k ηνπ ζρήκαηνο,   

έρεη ζηεξεσζεί δίζθνο κάδαο Μ θαη πάλσ ηνπ έρεη ηνπνζεηεί ζώκα κάδαο m, ην 
ζύζηεκα ηζνξξνπεί ζηε ζέζε (Ο). Αθαηξνύκε ην ζώκα κάδαο m θαη ην ζύζηεκα 
δίζθνο – ειαηήξην εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Τν πειίθν ηεο δπλακηθήο 
ελέξγεηαο ηαιάλησζεο πξνο ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ειαηεξίνπ ζηε ζέζε (Ο) 
είλαη: 

     α) Uηαι(Ο)/ Uει(Ο)= m2/(m+M)2 

     β) Uηαι(Ο)/ Uει(Ο)= (m+M)2/m2 

     γ) Uηαι(Ο)/ Uει(Ο)= m2/(m2+M2) 

     Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 
   (Μνλάδεο 3) 

                                                             
    Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.    

(Μνλάδεο 5) 
 

3. Έλα ζώκα εθηειεί α.α.η πιάηνπο Α. Η ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηε κεηάβαζε  
ηνπ ζώκαηνο από ηελ ζέζε x=0 ζηε ζέζε x=+A/2 είλαη t1. Η ειάρηζηε ρξνληθή 
δηάξθεηα γηα ηε κεηάβαζε ηνπ ζώκαηνο από ηελ ζέζε x=+Α/2 ζηε ζέζε x=+A είλαη 
t2. 

     Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ηζρύεη: 
     α) t1<t2      β) t1=t2    γ) t1>t2 

    (Μνλάδεο 3) 

     Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.    
(Μνλάδεο 6) 

( Ο ) 
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ΘΕΜΑ 3ο 
    

    Έλα ζώκα κάδαο m=4kg ηζνξξνπεί πάλσ ζε ιείν θεθιηκέλν επίπεδν πνπ ζρεκαηίδεη   
   κε ηνλ νξίδνληα γσλία θ=300. Τν ζώκα είλαη δεκέλν ζηελ άθξε ηδαληθνύ ειαηεξίνπ  
   ζηαζεξάο Κ=100N/m. To άιιν άθξν ηνπ ειαηεξίνπ ζηεξεώλεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ  
   θεθιηκέλνπ επηπέδνπ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Εθηξέπνπκε ην ζώκα θαηά 0,1m    
   από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ πξνο ηα θάησ θαηά κήθνο ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ θαη   
   ηελ ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην αθήλνπκε ειεύζεξν. Θεσξώληαο ζεηηθή ηελ θνξά ηνπ    
   ζρήκαηνο :  

                                                          
 
   α) λα απνδείμεηε όηη ην ζώκα ζα εθηειέζεη απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, 

  (Μνλάδεο 6) 

   β) λα γξάςεηε ηελ ρξνληθή εμίζσζε ηεο επηηάρπλζε ηνπ ζώκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα   
   ηεο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο, 

(Μνλάδεο 6) 

   γ) λα βξείηε ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο ζηελ ζέζε ρ=-Α/2, όπνπ Α   
   ην πιάηνο ηεο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο, 

(Μνλάδεο 6) 

   δ) λα ππνινγίζεηε ηελ επηπιένλ ελέξγεηα W ηνπ πξέπεη λα δνζεί ζην ζύζηεκα   
   πξνθεηκέλνπ λα δηπιαζηαζηεί ην πιάηνο ηεο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο. 

(Μνλάδεο 7) 

 
   Δίλεηαη g=10m/s2  θαη εκ300=1/2 
 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο  
   

   Δίζθνο κάδαο Μ=2kg είλαη δεκέλνο ζην ειεύζεξν άλσ άθξν θαηαθόξπθνπ ειαηεξίνπ   
   ζηαζεξάο Κ=200Ν/m . Πάλσ ζην δίζθν βξίζθεηαη έλα πνπιί κάδαο  m=0,5 kg θαη ην  
   ζύζηεκα αξρηθά ηζνξξνπεί. Αλ ην πνπιί πεηάμεη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε  
   ηαρύηεηα u=1m/sec λα ππνινγίζεηε: 
   α) ηελ ηαρύηεηα ηνπ δίζθνπ αθξηβώο κεηά ην πέηαγκα ηνπ πνπιηνύ. 

  (Μνλάδεο 6) 

   β) ηελ ζπζπείξσζε  ηνπ ειαηεξίνπ ζηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ    
   δίζθνπ. 

(Μνλάδεο 6) 

   γ) ηελ ελέξγεηα ηαιάλησζεο ηνπ δίζθνπ. 
(Μνλάδεο 6) 

   δ) ηελ κέγηζηε θαη ηελ ειάρηζηε δύλακε πνπ αζθεί ην ειαηήξην ζηνλ δίζθν.  
(Μνλάδεο 7) 

 
 

 
 
 

Σας εστόμαστε καλή επιτστία και …καλή στολική τρονιά!!! 
  


