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∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Επαναληπτικά Θέµατα Φυσικής

Προσανατολισµού

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

Κυριακή 27 Μάρτη 2016

Βαθµολογία %

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. Ακίνητο πυροβόλο όπλο εκπυρσοκροτεί

(α) Η κινητική ενέργεια του συστήµατος όπλο - σφαίρα κατά την εκπυρσο-
κρότηση παραµένει σταθερή.

(ϐ) Η ταχύτητες που ϑα αποκτήσουν η σφαίρα και το όπλο ϑα είναι αντίθε-
τες.

(γ) Οι ορµές που ϑα αποκτήσουν η σφαίρα και το όπλο ϑα είναι ίσες.

(δ) Η ορµή του συστήµατος σφαίρα - όπλο ϑα είναι ίση µε µηδέν µετά την
εκπυρσοκρότηση.
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Α.2. Σώµα εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση, µικρής απόσβεσης κατά την διάρ-
κεια της οποίας το πλάτος µειώνεται εκθετικά µε τον χρόνο.

(α) ο ϱυθµός µείωσης του πλάτους είναι σταθερός,

(ϐ) ο ϱυθµός µείωσης της ενέργειας είναι ανάλογος του τετραγώνου της
στιγµιαίας ταχύτητας,

(γ) το πλάτος µειώνεται γραµµικά µε τον χρόνο,

(δ) Η περίοδος της ταλάντωσης µειώνεται εκθετικά µε τον χρόνο.

Α.3. ∆ύο ίδιες δεξαµενές είναι γεµάτες µε νερό. Η µία ϐρίσκεται στην
Μόσχα και η άλλη στα Μάταλα. Και οι δύο δεξαµενές έχουν από µια τρύπα
στο τοίχωµά τους σε ίδιο ϐάθος από την επιφάνεια του νερού που περιέχουν.
Από ποια δεξαµενή η ταχύτητα εκροής ϑα είναι µεγαλύτερη

(α) Από αυτή που ϐρίσκεται στα Μάταλα.

(ϐ) Από αυτή που ϐρίσκεται στην Μόσχα.

(γ) Είναι ίδια και από τις δύο.

(δ) ∆εν επαρκούν τα δεδοµένα για να απαντήσουµε.

Α.4. Οµογενής δακτύλιος εκτελεί περιστροφική κίνηση, γύρω από σταθε-
ϱό άξονα περιστροφής που διέρχεται από το κέντρο συµµετρίας του. Αν
διπλασιαστεί το µέτρο της στροφορµής του, τότε :

(α) η κινητική του ενέργεια τετραπλασιάζεται.

(ϐ) η κινητική του ενέργεια διπλασιάζεται.

(γ) η κινητική του ενέργεια δεν µεταβάλλεται.

(δ) το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας του τετραπλασιάζεται.
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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) Σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε το µέγιστο δυνατό πλάτος.
Αν αυξήσουµε την συχνότητα του διεγέρτη, το πλάτος της ταλάντωσης
ϑα αυξηθεί.

(ϐ) Για ένα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση η ϕάση της τα-
χύτητας ταλάντωσης προηγείται κατά

π

2
από την ϕάση της αποµάκρυν-

σης.

(γ) Η ταχύτητα διάδοσης ενός αρµονικού κύµατος είναι ανάλογη της συ-
χνότητας ταλάντωσης των υλικών σηµείων του ελαστικού µέσου.

(δ) Τα πρωτόνια, τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια έχουν ηµιακέραιο σπιν.

(ε) Το πάχος ενός ϕράγµατος είναι µεγαλύτερο στη ϐάση του επειδή η
υδροστατική πίεση του νερού αυξάνεται καθώς αυξάνεται το ϐάθος από
την επιφάνεια του νερού.

Θέµα Β

Β.1. Σώµα µάζας 3m κινείται οριζόντια και συγκρούεται µετωπικά µε πλα-
στικά µε σώµα µάζας m, το οποίο ϐρίσκεται ακίνητο σε τραχύ δάπεδο. Στη
συνέχεια το συσσωµάτωµα που ϑα προκύψει διανύει κάποιο διάστηµα και
τελικά ακινητοποιείται, λόγω της τριβής που δέχεται από το δάπεδο.

Ο λόγος της ϑερµότητας Q2 που εκλύεται λόγω της τριβής ολίσθησης του
δαπέδου, προς την ϑερµότηταQ1 που εκλύεται λόγω της πλαστικής κρούσης
ϑα είναι ίσος µε :

α.
Q2

Q1
= 6 ϐ.

Q2

Q1
= 4 γ.

Q2

Q1
= 3

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

http://www.perifysikhs.com 3



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2015-2016 ∆ιαγώνισµα Γ Λυκείου

Β.2. Λεπτή οµογενής ϱάβδος ΑΓ έχει µάζα M και µήκος L και µπορεί
να περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο οριζόντιο άξονα κάθετο σε αυτή που

διέρχεται από σηµείο Ο µε d =
L

4
.

Γ

Ο

Α

F

d

Αρχικά η ϱάβδος είναι ακίνητη και ισορροπεί µε το άκρο της Α στην
κατώτατη ϑέση. Ασκώντας στο άκρο Α της ϱάβδου σταθερή δύναµη F µε
µέτρο F <

mg

3
που είναι συνεχώς κάθετη στην ϱάβδο το σώµα ανεβαίνει και

αποκτά µέγιστη Κινητική Ενέργεια όταν έχει στραφεί κατά γωνία θ για την
οποία ισχύει.

(α) ηµθ =
3F

2mg
(ϐ)ηµθ =

3F

mg
(γ) ηµθ =

2F

mg

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

Β.3. Στο σχήµα ϕαίνεται µια λεπτή γυάλινη πλάκα εµβαδού Α και πάχους
2d που είναι κατασκευασµένη από γυαλί πυκνότητας ρ. Η πλάκα κινείται
µε σταθερή ταχύτητα υ πάνω σε κεκλιµένο επίπεδο, γωνίας κλίσης φ =
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30o και µε ϕορά προς τα πάνω εξαιτίας σταθερής δύναµης F . Ανάµεσα
στην πλάκα και το κεκλιµένο επίπεδο παρεµβάλλεται λεπτό στρώµα λαδιού
πάχους d, και συντελεστή ιξώδους n και η επιτάχυνση της ϐαρύτητας είναι
g. Η ταχύτητα της πλάκας ισούται µε :

F
U

φd

2d

(α) υ =
d(F − ρdAg)

nA
(ϐ)υ =

ρd2Ag

nA
(γ) υ =

d(2F − ρdAg)

2nA

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

Θέµα Γ

∆ύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 ϐρίσκονται σε σηµεία Α και Β ενός ήρε-
µου υγρού, αρχίζουν τη χρονική στιγµή t = 0 να εκτελούν απλή αρµονική
ταλάντωση δηµιουργώντας επιφανειακά κύµατα. ΄Ενα µικρό κοµµάτι ϕελ-
λού µάζας m = 0, 01kg ϐρίσκεται σε κάποιο σηµείο Σ της επιφάνειας του
υγρού, το οποίο απέχει αποστάσεις r1 = 6m και r2 = 10m από τις πηγές
Π1 και Π2, αντίστοιχα. Το κύµα που προέρχεται από την πηγή Π2 ϕτάνει
στο σηµείο Σ τη χρονική στιγµή t2 = 5s. Ο ϕελλός µετά τη χρονική στιγµή
t2 παρουσιάζει µέγιστη κινητική ενέργεια ίση µε 0, 2J και διέρχεται από τη
ϑέση ισορροπίας του κάθε 0, 2s. Η απόσταση των δύο πηγών σας δίνεται η
απόσταση των δύο πηγών (ΑΒ) = d = 12m.
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Γ.1 Να διερευνήσετε αν στο σηµείο Σ έχουµε ενισχυτική ή αποσβεστική
συµβολή.

Γ.2 Να γραφτεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης από την Θέση ισορροπίας
για τον ϕελλό σε συνάρτηση µε τον χρόνο για t ≥ 0 και να γίνει το
αντίστοιχο διάγραµµα.

Γ.3 Να ϐρεθεί η κινητική ενέργεια του ϕελλού την χρονική στιγµή t3 =
5, 3s.

Γ.4 Να ϐρεθεί το πλήθος τον υπερβολών ενίσχυσης που δηµιουργούνται
πάνω στο ευθύγραµµο τµήµα (ΑΒ) που ενώνει τις δύο πηγές και να
προσδιοριστεί το σηµείο Ζ του ευθυγράµµου τµήµατος που ϐρίσκεται
πάνω στην ίδια υπερβολή µε το Σ.

Γ.5 Να υπολογίσετε την ελάχιστη συχνότητα ταλάντωσης των δύο πηγών
Π1 και Π2, ώστε το σηµείο Σ να παραµένει διαρκώς ακίνητο µετά την
συµβολή των δύο κυµάτων.

∆ίνεται : π2 = 10

[4+5+5+5+6 µονάδες]

Θέµα ∆

Κύλινδρος µάζας M = 2kg και ακτίνας R είναι τυλιγµένος πολλές ϕορές
µε αβαρές µη εκτατό νήµα (1) που έχει το ένα άκρο του στερεωµένο στο
σηµείο Γ της οροφής. Σε σηµείο ∆ της περιφέρειας του κυλίνδρου είναι
δεµένο αβαρές µη εκτατό νήµα (2) µήκους d = 0, 2m. Το άλλο άκρο του
νήµατος είναι δεµένο σε σώµα µικρών διαστάσεων Σ µάζας m = 1kg που
είναι στερεωµένο στο άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k =
100N/m και ισορροπεί.

∆.1 Να υπολογίσετε την δύναµη που ασκεί το νήµα στο σηµείο Γ και την
παραµόρφωση του ελατηρίου.

Κάποια στιγµή που την ϑεωρούµε ως χρονική στιγµή to = 0 το νήµα (2)
σπάει και ο κύλινδρος κατέρχεται εκτελώντας σύνθετη κίνηση µε το νήµα
(1) να ξετυλίγεται χωρίς να ολισθαίνει στην περιφέρεια του.
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Ανιχνευτής

Δ

Γ

∆.2 Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σηµείου ∆ αµέσως µετά την ϑραύση
του νήµατος.

∆.3 Να αποδείξετε ότι το Σώµα Σ µετά την ϑραύση του νήµατος ϑα εκτελεί
απλή αρµονική ταλάντωση. Θεωρώντας ως ϑετική την ϕορά προς τα
πάνω να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης του σε συνάρ-
τηση µε τον χρόνο.

∆.4 Να υπολογίσετε την υψοµετρική διαφορά του κέντρου µάζας του κυ-
λίνδρου µε το σώµα Σ τη χρονική στιγµή που το σώµα Σ έχει ταχύτητα
µέγιστου µέτρου για δεύτερη ϕορά. Την ίδια στιγµή να υπολογιστεί
το µέτρο και η κατεύθυνση της ταχύτητας του κατώτερου σηµείου του
κυλίνδρου.

∆.5 Αν στο κέντρο του κυλίνδρου υπάρχει προσαρµοσµένη αβαρής σηµεια-
κή πηγή ήχου συχνότητας fs = 640Hz να υπολογιστεί ο ϱυθµός µετα-
ϐολής της Κινητικής Ενέργειας του δίσκου, όταν η συχνότητα που αντι-
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λαµβάνεται ένας ακίνητος παρατηρητής που ϐρίσκεται στην διεύθυνση
της κατακόρυφου που διέρχεται από το κέντρο µάζας του κυλίνδρου
είναι ίση µε 680Hz.

∆ίνεται : Η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2, η ϱοπή αδράνειας

του τροχού, ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας του Icm =
1

2
MR2,

π = 3, 14, π2 = 10 και η ταχύτητα του ήχου στον αέρα υηχ = 340m/s.

[5+5+5+5+5 µονάδες]

Οδηγίες

� Στο εξώφυλλο του τετραδίου σας να γράψετε το εξεταζόµενο µάθηµα.
Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συµπληρώσετε τα ατοµικά στοιχεία µα-
ϑητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ηµε-
ϱοµηνία 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 τετράδιο 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

� Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

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

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου, Φυσικός

Καλή Επιτυχία !
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