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1ο Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα

Γ Τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου

Παρασκευή 17 Απρίλη 2015

Εξεταζόµενο Μάθηµα: Φυσική

Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο: %

Θέµα Α

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό
της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη
συµπληρώνει σωστά. [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1 ΄Οταν σε ένα γραµµικό οµογενές ελαστικό µέσο διαδίδεται ένα αρµονι-
κό κύµα, τότε :

(α) η συχνότητα του κύµατος εξαρτάται από το µέσο διάδοσης.

(ϐ) το µήκος του κύµατος είναι ανεξάρτητο από το µέσο διάδοσης.

(γ) η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος καθορίζεται από το µέσο διάδοσης.

(δ) η περίοδος του κύµατος καθορίζεται από την πηγή και το µέσο διάδο-
σης.

Α.2 Λεπτός δακτύλιος µάζαςM και ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει
σε οριζόντιο δάπεδο. Ο λόγος της Κινητικής Ενέργειας λόγω περιστροφής
προς την κινητική ενέργεια λόγω µεταφορικής κίνησης ισούται :

(α) 1 (ϐ) 2 (γ)
1

2
(δ) 4

1
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Α.3 ∆ύο σύγχρονες πηγές κυµάτων Π1 και Π2 ϐρίσκονται στην επίπεδη
επιφάνεια ενός ελαστικού µέσου και παράγουν κύµατα πλάτους Α. Η συ-
χνότητα των ταλαντώσεων των πηγών είναι f . ΄Ενα σηµείο Σ της επιφάνειας

του ελαστικού µέσου απέχει r1 = 6λ από την πηγή Π1 και r2 =
4λ

3
από

την πηγή Π2. Η ταχύτητα µε την οποία διέρχεται το σηµείο Σ από την ϑέση
ισορροπίας του είναι :

(α) 2πfA (ϐ) 4πfA (γ)

√
2πfA (δ)

√
3πfA

Α.4 Σε µια ϕθίνουσα ταλάντωση η δύναµη που προκαλεί την απόσβεση
είναι της µορφής F = −bυ , όπου b ϑετική σταθερά και υ η ταχύτητα του
σώµατος που ταλαντώνεται. Το έργο της δύναµης αυτής είναι :

(α) ϑετικό, όταν το σώµα κινείται προς την αρνητική κατεύθυνση

(ϐ) πάντα αρνητικό

(γ) πάντα ϑετικό

(δ) µηδέν για µια πλήρη ταλάντωση.

Α.5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε
κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη
λανθασµένη. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) Τα ϱαντάρ δεν χρησιµοποιούν µικροκύµατα.

(ϐ) Η ϱοπή αδράνειας ως προς άξονα ενός στερεού έχει τη µικρότερη τιµή
της, όταν ο άξονας αυτός διέρχεται από το κέντρο µάζας του στερεού.

(γ) Κατά την είσοδο µονοχρωµατικής ακτινοβολίας από τον αέρα στο νερό
είναι αδύνατον να συµβεί ολική εσωτερική ανάκλαση.

(δ) Το ορατό ϕως παράγεται κατά τις αποδιεγέρσεις πυρήνων στα άτοµα
και στα µόρια.

(ε) Η συχνότητα µιας εξαναγκασµένης µηχανικής ταλάντωσης εξαρτάται
από την σταθερά του ελατηρίου.
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Θέµα Β

Β.1. Σώµα Σ1 µάζας m1 στερεωµένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ε-
λατηρίου σταθεράς k εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους A κατά
µήκος λείου οριζόντιου επιπέδου. Κάποια στιγµή που το σώµα Σ1 διέρχεται
από τη ϑέση ισορροπίας του, ένα δεύτερο σώµα Σ2 ίδιας µάζας m2 = m1

πέφτοντας κατακόρυφα συγκρούεται πλαστικά µε αυτό και το συσσωµάτωµα
που προκύπτει εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε πλάτος :

 

 

 

28 

28. Στο παρακάτω σχήμα, σώμα Σ1 μάζας m1 στερεωμένο στο ένα άκρο οριζόντι-

ου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α1 

κατά μήκος λείου οριζόντιου επιπέδου.  

 

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Κάποια στιγμή που το σώμα Σ1 διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του, ένα δεύτε-

ρο σώμα Σ2 ίδιας μάζας m2 = m1 πέφτοντας κατακόρυφα συγκρούεται πλαστικά 

με αυτό και το συσσωμάτωμα που προκύπτει αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική 

ταλάντωση πλάτους Α2, όπου: 

α.    

β.    

γ. 
 

Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

............................................................................................................................. ........................................... 

........................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

............................................................................................................................. ........................................... 

........................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................................................................. ...................................... 

........................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................................................................... ................................. 

........................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

A2 = 2A1

A2 =
2

2
A1

A2 =
A1

2

(α) 2A (ϐ)

√
2A (γ)

√
2

2
A (γ)

A

2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολο-
γήσετε την απάντησή σας. [ 2+6 = 8 µονάδες]

Β.2. Επάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο ϐρίσκονται δύο σηµειακά όµοια σώµα-
τα µε µάζες m1 = m2 = m. Το Σ1 ϕέρει ποµπό κυµάτων (S) και το Σ2 ϕέρει
δέκτη κυµάτων (Α). Αρχικά το Σ1 κινείται προς το ακίνητο Σ2 µε ταχύτητα
υ1 =

υ

10
, όπου υ η ταχύτητα του ήχου στον αέρα. Τα σώµατα συγκρούονται

κεντρικά και ελαστικά. Το πηλικό της συχνότητας που καταγράφει ο δέκτης
πριν την κρούση, προς την συχνότητα που καταγράφει µετά την κρούση
ισούται µε :

(α)
10

9
(ϐ)

9

10
(γ)

81

100
(δ)

100

81
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Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+6=8 µονάδες]

Β.3. Μια χορδή µε ελεύθερο το ένα άκρο της και δεµένο το άλλο διεγείρεται
σε ταλάντωση µε συχνότητα f1. Στη χορδή δηµιουργείται στάσιµο κύµα µε
δέκα δεσµούς και κοιλία στο ελεύθερο άκρο. Αν η χορδή διεγερθεί σε
ταλάντωση µε τριπλάσια συχνότητα, το στάσιµο κύµα που δηµιουργείται
έχει πλήθος δεσµών.

(α) N = 13 (ϐ) N = 30 (γ) N = 28 (δ) N = 29

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+7=9 µονάδες]

Θέµα Γ

Ιδανική πηγή µε ΗΕ∆ E = 20V αµελητέας εσωτερικής αντίστασης, συν-
δέετε µε αντίσταση R = 10Ω, ιδανικό πηνίο συντελεστή αυτεπαγωγής L =

9mH και πυκνωτή χωρητικότητας C =
1

36
nF .

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΘΕΜΑ Γ  
Ιδανική  πηγή  με  ΗΕΔ  Ε  = 20 V και  
εσωτερική  αντίσταση  r = 0, συνδέεται  
με  αντίσταση  R = 10 Ω,  με  ιδανικό 
πηνίο   με  συντελεστή   αυτεπαγωγής   
L = 9 ⋅10-3 H και     πυκνωτή  

χωρητικότητας -91C = 10  F
36

 

Αρχικά  ο διακόπτης  (δ) βρίσκεται  στη  θέση  1 για  αρκετό  χρόνο  και  ο  
πυκνωτής έχει  φορτίο Q1 = 1 ⋅10-6 C. 
 
Γ1. Να  υπολογίσετε  την  ενέργεια  του ηλεκτρικού πεδίου  του  πυκνωτή  και  

την ενέργεια  του μαγνητικού πεδίου του  πηνίου .  
Μονάδες 6 

 
 
Μεταφέρουμε  ακαριαία  το διακόπτη  (δ) στη  θέση  2 χωρίς να  ξεσπάσει  
ηλεκτρικός  σπινθήρας  και  το  κύκλωμα  L-C εκτελεί  αμείωτες  ηλεκτρικές 
ταλαντώσεις.  
 
 
Γ2. Να  υπολογίσετε την  περίοδο  (Τ) των ταλαντώσεων .  

Μονάδες 6 
 
 
Γ3. Να  υπολογίσετε το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή.  

Μονάδες 7 
 
 

Γ4. Αμέσως  μετά  τη  μεταφορά  του  διακόπτη  (δ) στη  θέση  2 να  υπολογίσετε  
την  απόλυτη  τιμή  του  ρυθμού  μεταβολής της  τάσης  στα  άκρα  του 
πυκνωτή . 

Μονάδες 6 
 
 
ΘΕΜΑ Δ  
Μια ισοπαχής  δοκός  ΑΒ  αποτελείται  από  δύο  ομογενή  τμήματα  ΑΚ  και ΚΒ  

μήκους  L
2

 το  καθένα, με μάζες m1 = 5 m2 και m2 = 0,5 kg, αντίστοιχα .  

Τα  κομμάτια  αυτά  είναι  κολλημένα μεταξύ τους  στο σημείο  Κ ,  ώστε  να  
σχηματίζουν  μία δοκό  ΑΒ μήκους  L = 1m. 
H δοκός  ισορροπεί  σε  οριζόντια θέση  με  το  άκρο της  Α  να  στηρίζεται  στον  
τοίχο  μέσω  άρθρωσης ,  ενώ το  μέσο  της  Κ  συνδέεται  με  τον  τοίχο  με  σχοινί  
που  σχηματίζει  γωνία φ = 30°  με τη  δοκό .  

––

+ +E,r

R

C

1 2

δ

L

Αρχικά ο (δ) ϐρίσκεται για αρκετό χρόνο στην ϑέση (1) και ο πυκνωτής
έχει ϕορτίο Q1 = 1µC.

Γ.1 Να υπολογίσετε την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή και
την ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου.
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Μεταφέρουµε ακαριαία το διακόπτη (δ) στη ϑέση 2 χωρίς να ξεσπάσει ηλε-
κτρικός σπινθήρας και το κύκλωµα L-C εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαν-
τώσεις.

Γ.2 Να υπολογίσετε την περίοδο (Τ) των ταλαντώσεων και το µέγιστο ϕορτίο
που ϑα αποκτήσει ο πυκνωτής.

Γ.3 Αµέσως µετά τη µεταφορά του διακόπτη (δ) στη ϑέση 2 να υπολογίσε-
τε την απόλυτη τιµή του ϱυθµού µεταβολής της τάσης στα άκρα του
πυκνωτή.

Γ.4 Να υπολογίσετε τον λόγο της ενέργειας του πυκνωτή προς την ενέργεια
του πηνίου όταν το ϕορτίο του πυκνωτή ισούται µε το µισό της µέγιστης
τιµής του.

Σε µια χρονική στιγµή που ο πυκνωτής του παραπάνω κυκλώµατος είναι
πλήρως ϕορτισµένος τον αποσυνδέουµε από το κύκλωµα και τον συνδέουµε
µε ιδανικό πηνίο συντελεστή αυτεπαγωγής L και αντιστάτη αντίστασης R.
Στο κύκλωµα πραγµατοποιούνται ϕθίνουσες ταλαντώσεις.

Γ.5 Να υπολογιστεί το χρονικό διάστηµα µέχρι τον υποδιπλασιασµό της
ενέργειας του κυκλώµατος.

∆ίνεται : ln2 = 0, 7

[5+5+5+5+5 µονάδες]

Θέµα ∆

Στο παρακάτω σχήµα το σώµα Σ1 ϐρίσκεται πάνω σε λείο κεκλιµένο ε-
πίπεδο γωνίας κλίσης φ = 30o και είναι δεµένο στο πάνω άκρο ελατηρίου
σταθεράς k = 100N/m, ο άξονας του οποίου είναι παράλληλος στο κεκλι-
µένο. Το κάτω άκρο του ελατηρίου είναι στερεωµένο ακλόνητα, ενώ το σώµα
είναι επίσης δεµένο σε µη εκτατό νήµα που διέρχεται από το αυλάκι αβαρο-
ύς τροχαλίας. Στο άλλο άκρο του νήµατος είναι δεµένο άλλο σώµα Σ2 ίσης
µάζας m µε το Σ1 και το σύστηµα ισορροπεί.

Τα σώµατα Σ1 και Σ2 ϑεωρούνται υλικά σηµεία. Κόβοντας το νήµα, το
σώµα Σ1 εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους A = 0, 2m πάνω στο
κεκλιµένο επίπεδο.

http://www.perifysikhs.com 5
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∆.1 Να ϐρεθεί αν το ελατήριο έχει επιµηκυνθεί ή συσπειρωθεί καθώς και η
µάζα m των σωµάτων Σ1 και Σ2.

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» 

3o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΥΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015: ΘΔΜΑΣΑ 

ελίδα 6 από 7 

γ. ξ αοιθμόπ ςχμ πεοιρςοξτώμ ςξσ κάθε δίρκξσ ρςξ παοαπάμχ υοξμικό διάρςημα, 
αμ θεχοήρξσμε όςι έκαμαμ ξμαλά μεςαβαλλόμεμεπ ρςοξτικέπ κιμήρειπ. 

Μομάδες 9 

 

 

ΘΔΜΑ  Δ 

 
ςξ παοακάςχ ρυήμα ςξ ρώμα 1 βοίρκεςαι πάμχ ρε λείξ κεκλιμέμξ επίπεδξ γχμίαπ 

κλίρηπ τ=300 και είμαι δεμέμξ ρςξ πάμχ άκοξ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ K=100N/m, ξ 

άνξμαπ ςξσ ξπξίξσ είμαι παοάλληλξπ ρςξ κεκλιμέμξ. Σξ κάςχ άκοξ ςξσ ελαςηοίξσ 

είμαι ρςεοεχμέμξ ακλόμηςα, εμώ ςξ ρώμα είμαι επίρηπ δεμέμξ ρε μη εκςαςό μήμα 

πξσ διέουεςαι από ςξ ασλάκι αβαοξύπ ςοξυαλίαπ. ςξ άλλξ άκοξ ςξσ μήμαςξπ είμαι 

δεμέμξ άλλξ ρώμα 2 ίρηπ μάζαπ m με ςξ 1 και ςξ ρύρςημα ιρξοοξπεί. Σα ρώμαςα 

1 και 2 θεχοξύμςαι σλικά ρημεία. Κόβξμςαπ ςξ μήμα, ςξ ρώμα 1 εκςελεί απλή 

αομξμική ςαλάμςχρη πλάςξσπ  Α=0,2m πάμχ ρςξ κεκλιμέμξ επίπεδξ. 

α. Να βοεθεί αμ ςξ ελαςήοιξ έυει επιμηκσμθεί ή ρσρπειοχθεί καθώπ και η μάζα m 

ςχμ ρχμάςχμ 1 και 2. 

Μομάδες 5 

 

Μεςά ςξ κόφιμξ ςξσ μήμαςξπ ςξ ρώμα 2 πέτςει από ύφξπ h=5m και ρσγκοξύεςαι με 

ακίμηςη ξμξγεμή οάβδξ μάζαπ M=4Kg και μήκξσπ L=6m πξσ ςξ κάςχ άκοξ ςηπ Γ 

ακξσμπά ρςξ έδατξπ και μπξοεί μα ρςοέτεςαι υχοίπ ςοιβέπ γύοχ από ξοιζόμςιξ 

ρςαθεοό άνξμα κάθεςξ ρςη οάβδξ πξσ διέουεςαι από ςξ Ο με (ΟΓ)=2(ΟΔ).  Η οάβδξπ 

ρυημαςίζει με ςξ ξοιζόμςιξ έδατξπ γχμία θ=600, η κοξύρη ςχμ δύξ ρχμάςχμ είμαι 

Μετά το κόψιµο του νήµατος το σώµα Σ2 πέφτει από ύψος h = 5m και
συγκρούεται µε ακίνητη οµογενή ϱάβδο µάζαςM = 4kg και µήκουςL = 6m
που το κάτω άκρο της Γ ακουµπά στο έδαφος και µπορεί να στρέφεται χωρίς
τριβές γύρω από οριζόντιο σταθερό άξονα κάθετο στην ϱάβδο και διέρχεται
από το Ο µε (ΟΓ) = 2(Ο∆). Η ϱάβδος σχηµατίζει µε το οριζόντιο έδαφος γωνία
θ = 60o, Η κρούση των δύο σωµάτων είναι πλαστική και γίνεται στο πάνω
άκρο ∆ της ϱάβδου.

Η ϱοπή αδράνειας της ϱάβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το ένα

άκρο της και είναι κάθετος στην ϱάβδο είναι I =
1

3
ML2 και το σώµα Σ2

ελάχιστα πριν την κρούση έχει στροφορµή ως προς τον άξονα περιστροφής

http://www.perifysikhs.com 6
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της ϱάβδου που δίνεται από την σχέση m2υ2d2, όπου d2 είναι η απόσταση
του ϕορέα της ταχύτητας υ2 από τον άξονα περιστροφής της ϱάβδου. Να
ϐρεθούν :

∆.2 η κοινή γωνιακή ταχύτητα µε την οποία ϑα περιστραφεί το σύστηµα
ϱάβδος - Σ2 αµέσως µετά τη πλαστική τους κρούση.

∆.3 η απώλεια της µηχανικής ενέργειας κατά τη πλαστική κρούση.

∆.4 ο ϱυθµός µεταβολής της στροφορµής του συστήµατος αµέσως µετά την
κρούση.

∆.5 το είδος της κίνησης που ϑα εκτελέσει το σύστηµα µετά την κρούση και
η στροφορµή της ϱάβδου την στιγµή που ϕτάνει στην οριζόντια ϑέση.

∆ίνονται : g = 10m/s2 , ηµ30o = συν60o =
1

2
, συν30o = ηµ60o =

√
3

2
πηγή:www.study4exams.gr

[5+8+4+4+4 µονάδες]

Οδηγίες

� Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόµενο µάθηµα. Στο
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συµπληρώσετε τα Ατοµικά στοιχεία µαθητή.
Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ηµεροµη-
νία και το εξεταζόµενο µάθηµα. Να µην αντιγράψετε τα ϑέµατα στο
τετράδιο και να µη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνοµά
σας.

� Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντι-
γράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω
στα ϑέµατα δεν ϑα ϐαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την απο-
χώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα ϕωτοαντίγραφα.

� Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ϑέµατα µόνο µε µπλε ή µόνο
µε µαύρο στυλό µε µελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, µόνο
αν το Ϲητάει η εκφώνηση, και µόνο για πίνακες, διαγράµµατα κλπ.
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Σχολική Χρονιά 2014-2015 Επαναληπτικό Γ Λυκείου

� Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

� ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των ϕωτοαντιγράφων.

� ΄Ωρα δυνατής αποχώρησης: µια (1) ώρα µετά την διανοµή των ϑεµάτων.

Σας εύχοµαι Καλή Επιτυχία !
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