
 

Σελίδα 1 από 5 
 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γʹ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ  

 
ΘΕΜΑ 1ο 
Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 

ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Στην ομογενή ράβδο που έχει μήκος L (σχήμα) 

και μπορεί να στραφεί γύρω από το κέντρο 

μάζας της ασκούνται οι δυνάμεις 1F


 και 2F


 με 

F1 = F2 = F. H συνολική ροπή που δέχεται η 

ράβδος έχει μέτρο  

α) FL/2  

β) FL 

γ) 2 FL 

δ) μηδέν 

(Μονάδες 5) 

 

2. Η εξίσωση ενός στάσιμου κύματος είναι: y = ασυνβxημωt. Η οριζόντια 

απόσταση μεταξύ ενός δεσμού και της γειτονικής του κοιλίας είναι 

α) β / π 

β) π / β 

γ) π / 2β 

δ) 2π / β 
(Μονάδες 5) 

 

3. Η γωνιακή ταχύτητα ενός στερεού που εκτελεί περιστροφική κίνηση: 

α) Είναι εφαπτόμενη στην κυκλική τροχιά κάθε στοιχειώδους μάζας του 

στερεού 

β) Έχει φορά από τη στοιχειώδη μάζα προς τον άξονα περιστροφής 

γ) Είναι διάνυσμα κάθετο στον άξονα περιστροφής 

δ) Είναι διάνυσμα που βρίσκεται πάνω στον άξονα περιστροφής και είναι 

κάθετο στο επίπεδο περιστροφής κάθε στοιχειώδους μάζας 
(Μονάδες 5)

4. Στο S.I. η μονάδα μέτρησης της γωνιακής ταχύτητας είναι το  

α) 1 Kgm/s2 

β) 1 Nm 

 

 

  

γ) 1 rad/s        

δ) 1 rad/s2    

   (Μονάδες 5) 

 

 

cm 
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5. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ) ή 

λανθασμένη (Λ). 

α)  Σ’ ένα στάσιμο κύμα τα σημεία εκατέρωθεν ενός δεσμού που δεν 

απέχουν απόσταση μεγαλύτερη από λ/2 έχουν μηδενική διαφορά 

φάσης. 

β) Στην επιφάνεια ενός υγρού δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων 
1

Π  και 
2

Π  

εκτελούν κατακόρυφη αρμονική ταλάντωση και παράγουν κύματα με 

ίδιο πλάτος και ίδιο μήκος κύματος λ. Ένα σημείο Κ της επιφάνειας του 

οποίου η διαφορά των αποστάσεων 1 2Π Κ -Π Κ  από τις δύο πηγές είναι 

ίση με 3λ θα παραμένει συνεχώς ακίνητο.                                          

γ) Σύμφωνα με το θεμελιώδη νόμο της στροφικής κίνησης αν το αλγεβρικό 

άθροισμα των ροπών που ασκούνται σε ένα σώμα είναι μηδέν, τότε το 

σώμα δεν είναι δυνατόν να περιστρέφεται.  

δ) Το στιγμιότυπο γραμμικού αρμονικού κύματος παριστάνει την 

απομάκρυνση y από τη θέση ισορροπίας των διαφόρων σημείων του 

ελαστικού μέσου, ως συνάρτηση της θέσης x.  

ε) Σε ένα στάσιμο κύμα όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου που 

ταλαντώνονται έχουν ίδιο πλάτος ταλάντωσης. 
 (Μονάδες 5) 

 
ΘΕΜΑ 2ο  

1. Στην επιφάνεια ενός υγρού βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών 

κυμάτων Π1 και Π2, στα σημεία Α,Β αντίστοιχα τα οποία απέχουν μεταξύ 

τους L. Οι πηγές ταλαντώνονται κατακόρυφα, χωρίς αρχική φάση 

δημιουργώντας στην επιφάνεια του υγρού φαινόμενα συμβολής. Ένα 

σημείο Ρ του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ απέχει από τη πηγή Π1 

απόσταση d = 0,3 L και είναι το πλησιέστερο προς το μέσο Μ του 

ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ που παραμένει διαρκώς ακίνητο. Το πλήθος 

των σημείων του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ που βρίσκονται μεταξύ των 

Α,Β και εκτελούν ταλάντωση με μέγιστο πλάτος, είναι  

α) 1   β) 3   γ) 5 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
(Μονάδες 3) 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 
(Μονάδες 5) 

 

2. Ο τροχός μιας άμαξας αποτελείται από μια λεπτή στεφάνη ακτίνας R και 

μάζας Μ και από ομογενείς ακτίνες, μήκους L = R και μάζας m = Μ/2 η 

καθεμία, συμμετρικά τοποθετημένες. Αν η ροπή αδράνειας κάθε ακτίνας 
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ως προς το κέντρο μάζας της είναι Ιcm = (1/12)mL2 ενώ η συνολική ροπή 

αδράνειας του τροχού ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και 

είναι κάθετος στο επίπεδό του είναι Ι = 2ΜR2, ο τροχός είναι 

κατασκευασμένος με 

α) 24 ακτίνες   β) 12 ακτίνες    γ) 6 ακτίνες 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
(Μονάδες 3) 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 
(Μονάδες 5) 

 

3. Μία χορδή μήκους L έχει στερεωμένα ακλόνητα τα δύο άκρα της. Όταν η 

χορδή διεγείρεται με συχνότητες 500Hz και 600Hz κατά μήκος της 

δημιουργούνται στάσιμα κύματα. Αν μεταξύ των συχνοτήτων 500Hz και 

600Hz δεν υπάρχει άλλη τιμή συχνότητας για την οποία σχηματίζεται στη 

χορδή στάσιμο κύμα, τότε όταν η χορδή διεγείρεται με συχνότητα 500Ηz, 

οι κοιλίες που δημιουργούνται κατά μήκος της χορδής είναι  

α) 5    β) 4    γ) 3 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
(Μονάδες 3) 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 
(Μονάδες 6) 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Σε μια ελαστική χορδή που ταυτίζεται με τον άξονα x΄Ox έχει δημιουργηθεί 

στάσιμο κύμα με εξίσωση 

ημ(80πt))
2

πx
συν(40y   (x, y  σε cm, t σε s) 

α) Να υπολογίσετε το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης,  την συχνότητα και το 

μήκος κύματος. 

(Μονάδες  4) 

β) Να γράψετε τις εξισώσεις των δύο κυμάτων που συμβάλλοντας 

δημιουργούν το στάσιμο κύμα. 
(Μονάδες  4) 

γ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα ενός σημείου  Δ(xΔ = 6 cm) της χορδής την 

χρονική στιγμή t = 0,1 s. 
(Μονάδες  6) 
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δ) Να προσδιορίσετε τις θέσεις και τον αριθμό των κοιλιών μεταξύ των 

σημείων xA = 3 cm και xB = 9 cm.  
(Μονάδες  6) 

ε) Να υπολογίσετε την ολική ενέργεια ταλάντωσης μιας σημειακής μάζας  
 2m 10  Kg  που βρίσκεται στην θέση x = 7 cm. 

(Μονάδες  5) 

 
ΘΕΜΑ 4ο 
Α. Η διάταξη του σχήματος βρίσκεται σε ηρεμία και αποτελείται από ένα 

 
λεπτό ομογενή δίσκο Δ μάζας m1 = 10 Kg και ακτίνας R1, μια τροχαλία Τ 

μάζας Μ = 3,75 Kg και ακτίνας R που έχει συγκεντρωμένη τη μάζα της 

στην περιφέρεια της και ένα σώμα Σ μάζας m2 που βρίσκεται σε ύψος h = 

2 m πάνω από το οριζόντιο επίπεδο. Γύρω από την τροχαλία και τον δίσκο 

είναι τυλιγμένο πολλές φορές, αβαρές και μη εκτατό νήμα στις άκρες του 

οποίου είναι προσδεδεμένο το σώμα Σ. Ο δίσκος βρίσκεται σε κεκλιμένο 

επίπεδο κλίσης φ = 30ο.  

Να υπολογίσετε: 

α) Το μέτρο της στατικής τριβής μεταξύ κυλίνδρου και κεκλιμένου 

επιπέδου. 
(Μονάδες 4)  

β) Τη μάζα m2 του σώματος Σ. 
(Μονάδες 5)  

Β. Τη χρονική στιγμή t = 0, κόβουμε το τμήμα του νήματος που συνδέει την 

τροχαλία με τον δίσκο. Ο δίσκος αρχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει 

στο κεκλιμένο επίπεδο και το σώμα Σ να κατεβαίνει χωρίς το νήμα να 

ολισθαίνει γύρω από την τροχαλία. Nα υπολογίσετε: 

α) Tο ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας του κέντρου μάζας του δίσκου. 
(Μονάδες 5)  

α) Tο μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ όταν φθάνει στο οριζόντιο 

επίπεδο. 

h 

φ 

R1 

R 

Σ 

Δ 

Τ 
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(Μονάδες 4)  

Αν η τροχαλία διαγράφει (2/π) πλήρεις περιστροφές μέχρι το σώμα Σ να 

φθάσει στο έδαφος:   

γ) Nα παραστήσετε γραφικά σε βαθμολογημένους άξονες το μέτρο της 

γωνιακής ταχύτητας της τροχαλίας σε συνάρτηση με το χρόνο κατά τη 

διάρκεια κίνησης του σώματος Σ.  
(Μονάδες 7)  

Δίνονται: Οι ροπές αδράνειας του δίσκου και της τροχαλίας ως προς άξονες 

κάθετους στο επίπεδο του οι οποίοι διέρχονται από το κέντρο μάζας τους είναι 

ΙΔ = 2

11Rm
2

1
 και ΙΤ = MR2 αντίστοιχα και το μέτρο της επιτάχυνσης της 

βαρύτητας g = 10 m/s2. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)  

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 

κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα 

στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 

φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να 

γράψετε καμία άλλη σημείωση.  

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.  

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και 

πίνακες. 

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.  

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων.  

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων.  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ  




