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ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ’ ΛΥΚΔΙΟΥ 

Εηζεγεηήο: Γθίθαο Βαζίιεηνο 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Τε ρξνληθή ζηηγκή    , έλα ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ. Η 

αξρηθή θάζε ηεο ηαιάλησζεο είλαη: 

α) 0           

β) π  

γ) 
 

 
 

δ) 0 ή π  

Μονάδες 5 

Α2. Σην ζύζηεκα ειαηήξην ζηαζεξάο Κ – ζώκα κάδαο m, αλ ηεηξαπιαζηάζνπκε ηε 

κάδα, ε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο: 

α) δηπιαζηάδεηαη 

β) ηεηξαπιαζηάδεηαη 

γ) ππνηεηξαπιαζηάδεηαη  

δ) ππνδηπιαζηάδεηαη 

Μονάδες 5 

Α3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαζεξήο πεξηόδνπ κηαο ακείσηεο κεραληθήο ηαιάλησζεο ε 

δπλακηθή ελέξγεηα γίλεηαη ίζε κε ηελ θηλεηηθή: 

α) κηα θνξά 

β) 2 θνξέο 

γ) 4 θνξέο 

δ) θακία θνξά 
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Μονάδες 5 

Α4. Αλ ε ελέξγεηα κηαο ακείσηεο ηαιάλησζεο ηεηξαπιαζηάδεηαη (κε D ζηαζεξή), ηόηε 

ην πιάηνο ηεο: 

α) ηεηξαπιαζηάδεηαη 

β) δηπιαζηάδεηαη 

γ) ππνδηπιαζηάδεηαη 

δ) ππνηεηξαπιαζηάδεηαη 

Μονάδες 5 

Α5. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, κε ην γξάκκα (Σ), αλ ε πξόηαζε 

είλαη ζσζηή ή κε ην γξάκκα (Λ), αλ ε πξόηαζε είλαη ιάζνο. 

α) Σε κία απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαζώο απμάλεηαη ην κέηξν ηεο δύλακεο επαλαθνξάο, 

απμάλεηαη θαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο πνπ ηαιαληώλεηαη. 

β) Σε κία απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ζηε δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ, ε ζρέζε      

εκθαλίδεηαη ηέζζεξηο ρξνληθέο ζηηγκέο. 

γ) Σε έλα ζύζηεκα κάδαο ειαηεξίνπ πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, αλ 

δηπιαζηάζνπκε ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο ρσξίο λα κεηαβάινπκε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο, 

ηόηε ε ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο ζα δηπιαζηαζηεί. 

δ) Η πεξίνδνο κηαο απιήο αξµνληθήο ηαιάλησζεο είλαη αλάινγε ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο. 

ε) Η δπλακηθή ελέξγεηα κηαο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο πιάηνπο   είλαη θάζε ζηηγκή 

κεγαιύηεξε από ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα. 

Μονάδες 5 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Σε κία απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ηζρύεη:      ζηηο ζέζεηο: 

α)    
 √ 

 
       β)    

 

 
      γ)    

 √ 

 
 

Επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 2 

Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο. 

Μονάδες 6 
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Β2. Αλ γηα t = 0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε    
 

 
 θαη θηλείηαη θαηά ηελ αξλεηηθή 

θνξά ε αξρηθή θάζε ηεο ηαιάλησζεο είλαη:     

α)    
 

 
         β)    

 

 
          γ)    

  

 
    

Επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 2 

Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 6 

Β3. ∆ίζθνο κάδαο   είλαη ζηεξεσκέλνο ζην πάλσ άθξν θαηαθόξπθνπ 

ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο  . Πάλσ ζηνλ δίζθν ηνπνζεηνύµε ζώµα 

µάδαο   θαη ην ζύζηεµα ησλ δύν ζσµάησλ ηζνξξνπεί αθίλεην όπσο ζην 

ζρήµα. Με θαηάιιειε δύλαµε κεηαθηλνύκε ην ζύζηεµα ζπζπεηξώλνληαο 

επηπιένλ ην ειαηήξην θαηά   θαη ηα αθήλνπµε ειεύζεξα, έηζη ώζηε λα 

εθηεινύλ απιή αξµνληθή ηαιάλησζε, ρσξίο λα ράλνπλ επαθή κεηαμύ 

ηνπο. Γηα ηελ αξρηθή κεηαθίλεζε   πξέπεη λα ηζρύεη:  

α)   
(   ) 

 
                  β)   

  

 
                  γ)   

  

 
 

Επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 2 

Αηηηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 7  

 

ΘΔΜΑ Γ 

Έλα ζώκα κάδαο       εθηειεί Α.Α.Τ. πιάηνπο   θαη πεξηόδνπ  . Η ζπρλόηεηα 

δηέιεπζεο ηνπ ζώκαηνο από ηε Θ.Ι. ηνπ είλαη    
  

 
  . Τε ζηηγκή     ν ξπζκόο 

κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ είλαη          , ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπ είλαη  √     

θαη ην ζώκα επηηαρύλεηαη. 

Γ1. Να βξείηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο D. 

Μονάδες 6 

Γ2. Να βξείηε ην πιάηνο ηαιάλησζεο. 

Μονάδες 6 
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Γ3. Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο 

Μονάδες 6 

Γ4. Να βξείηε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε θηλεηηθή θαη ε δπλακηθή ελέξγεηα 

ηαιάλησζεο ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε      γηα πξώηε θνξά κεηά ηε ρξνληθή ζηηγκή    , 

όπνπ Κ θαη U δειώλνπλ ηελ θηλεηηθή θαη ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο 

αληίζηνηρα. 

Μονάδες 7 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Τν πάλσ άθξν θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο          ζηεξεώλεηαη 

ζηελ νξνθή εξεπλεηηθνύ εξγαζηεξίνπ, ελώ ζην θάησ άθξν ηνπ ηζνξξνπεί δεκέλν ζώµα 

µάδαο      . Από ηελ ζέζε απηή εθηνμεύνπκε ην ζώµα πξνο ηα θάησ µε ηαρύηεηα 

κέηξνπ        . 

Γ1. Να απνδείμεηε όηη ην ζώκα ζα εθηειέζεη απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαη λα 

ππνινγίζεηε ην πιάηνο θαη ηελ πεξίνδν ηεο ηαιάλησζεο. 

Μονάδες 5 

Τε ζηηγµή πνπ ην ειαηήξην έρεη επηκεθπλζεί θαηά          θαη ην ζώµα θηλείηαη πξνο 

ηελ θαηώηεξε αθξαία ζέζε ηεο ηαιάλησζεο ηνπ, ζθελώλεηαη ζε απηό µε ηαρύηεηα 

    √      έλα βιήµα, µάδαο       , ην νπνίν θηλείηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ2. Τν πιάηνο ηεο απιήο αξµνληθήο ηαιάλησζεο ηελ νπνία ζα εθηειέζεη ην 

ζπζζσµάησµα πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ θξνύζε. 

Μονάδες 5 

Γ3. Τν πειίθν ηεο κέγηζηεο δύλαµεο επαλαθνξάο, πξνο ηελ κέγηζηε δύλαµε ηνπ 

ειαηεξίνπ. 

Μονάδες 5 

Γ4. Τν ξπζµό κεηαβνιήο ηεο νξµήο, ην ξπζµό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

ζπζζσµαηώµαηνο, ηελ ρξνληθή ζηηγµή πνπ ην ζπζζσµάησµα δηέξρεηαη γηα πξώηε θνξά 

από ηελ αξρηθή ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ζώµαηνο   . 

Μονάδες 5 

Γ5. Τν έξγν ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ από ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε 

ηαρύηεηα κεδελίδεηαη γηα πξώηε θνξά κεηά ηελ θξνύζε, έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ 

νπνία ε ηαρύηεηα κεδελίδεηαη ζηηγκηαία γηα δεύηεξε θνξά. 
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Μονάδες 5 

 

 

 

 

 




