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∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

2ο Επαναληπτικό

Σύνολο Σελίδων: εννιά (9) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Κυριακή 6 Μάη 2018

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. Κατά την σκέδαση δύο σωµατιδίων :

(α) Τα σωµατίδια αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µε σχετικά ισχυρές δυνάµεις
για µικρό χρονικό διάστηµα.

(ϐ) Τα σωµατίδια συγκρούονται µεταξύ τους µετωπικά.

(γ) ∆εν παρατηρείται µεταβολή της κινητικής ενέργειας κάθε σωµατιδίου.

(δ) ∆εν διατηρείται η ορµή του συστήµατος των δύο σωµατιδίων.

Α.2. Σώµα είναι στερεωµένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου και εκτελεί
ταλάντωση µε την επίδραση δύναµης απόσβεσης της µορφής F ′ = −bυ,
όπου υ η ταχύτητα ταλάντωσης του σώµατος και b µια ϑετική σταθερά.

(α) Η περίοδος κατά την διάρκεια της ταλάντωσης ϑα µειώνεται µε εκθετικό
ϱυθµό.
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(ϐ) Ο ϱυθµός µείωσης της Ενέργειας του σώµατος είναι σταθερός.

(γ) Η µέση ισχύς της δύναµης απόσβεσης είναι ανάλογη της σταθεράς b.

(δ) Η σταθερά b εξαρτάται µόνο από το µέσο στο οποίο γίνεται η ταλάντωση
του σώµατος.

Α.3. Ποσότητα ιδανικού ϱευστού που ϱέει σε σωλήνα, απορροφά λόγω δια-
ϕοράς πίεσης 2 · 104J/m3 και η ϐαρυτική δυναµική του ενέργεια ανά µο-
νάδα όγκου αυξάνεται κατά 0, 5 · 104J/m3.

(α) Ο σωλήνας είναι οριζόντιος και η διατοµή του µεταβάλλεται.

(ϐ) Ο σωλήνας είναι κεκλιµένος και η ποσότητα του ϱευστού ανέρχεται
καθώς ο σωλήνας στενεύει.

(γ) Η Κινητική ενέργεια ανά µονάδα όγκου της ποσότητας του ϱευστού
ελαττώνεται κατά 1, 5 · 104J/m3.

(δ) Ο σωλήνας είναι κατακόρυφος και έχει σταθερή διατοµή.

Α.4. Μία ελαστική χορδή µήκους L έχει το ένα άκρο της ακλόνητα στε-
ϱεωµένο ενώ το δεύτερο άκρο της εκτελεί αµείωτη ταλάντωση συχνότητας f
παράγοντας πάνω στην χορδή αρµονικό κύµα µε µήκος κύµατος λ. Λόγω α-
νάκλασης του κύµατος στο ακλόνητο άκρο δηµιουργείται ένα δεύτερο κύµα
µε ίδιο µήκος κύµατος και πλάτος που ϑα διαδίδεται σε αντίθετη κατεύθυν-
ση µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται στην χορδή στάσιµο κύµα. Η διαφορά
ϕάσης δύο υλικών σηµείων της χορδής των οποίων οι ϑέσεις ισορροπίας

απέχουν
λ

2
είναι :

(α) Πάντα µηδέν.

(ϐ) Πάντα π.

(γ)
π

2
rad.

(δ) Μηδέν ή π.
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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) Κατά την πλαστική κρούση δύο σωµάτων που κινούνται µε αντίθετες
ορµές, το σύνολο της µηχανικής ενέργειας του συστήµατος των σωµάτων
ϑα µετατραπεί σε ϑερµότητα και ενέργεια λόγω παραµόρφωσης.

(ϐ) Το πλάτος µιας εξαναγκασµένης ταλάντωσης είναι πάντα σταθερό και
ανεξάρτητο της συχνότητας ταλάντωσης.

(γ) Η σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων που πραγµατοποιούν-
ται στον ίδιο άξονα, γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας, έχουν πα-
ϱαπλήσιες συχνότητες και ίδιο πλάτος ταλάντωσης είναι και αυτή µια
απλή αρµονική ταλάντωση µε µεγαλύτερο πλάτος.

(δ) ΄Οταν ένα υγρό που ισορροπεί ϐρίσκεται εκτός πεδίου ϐαρύτητας έχει
την ίδια πίεση σε κάθε σηµείο του.

(ε) Το κέντρο µάζας ενός στερεού σώµατος ταυτίζεται πάντα µε το κέντρο
συµµετρίας του.

Θέµα Β

Β.1. Πάνω σε ένα λείο οριζόντιο δάπεδο ισορροπούν τρία σηµειακά σφαι-
ϱίδια Α,Β,Γ µε µάζες m1 = m , m2 = 2m και m3 > m2 αντίστοιχα . Εκτοξε-
ύουµε το ένα σφαιρίδιο όπως στο σχήµα µε ταχύτητα υo.

Οι κρούσεις που ακολουθούν µεταξύ των σωµάτων είναι κεντρικές και
ελαστικές και µετά από αυτές η απόσταση των σφαιριδίων Α και Β παραµένει
σταθερή. Ο λόγος των µαζών

m1

m3
ϑα ισούται :

(α)
1

3
(ϐ)

1

2
(γ)

1

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

Β.2. ΄Ενας τροχός ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο ε-
πίπεδο µε σταθερή ταχύτητα. Σε κάποια απόσταση και στην ευθεία που
διέρχεται από το κέντρο του τροχού έχει τοποθετηθεί σηµειακή πηγή ηχη-
τικών κυµάτων συχνότητας fs τα οποία διαδίδονται µε ταχύτητα υηχ. Πάνω
στην κατακόρυφη διάµετρο του τροχού υπάρχουν προσαρµοσµένοι σηµεια-
κοί ανιχνευτές ηχητικών κυµάτων.

Σε κάποια χρονική στιγµή ένας ανιχνευτής στο κέντρο του τροχού κατα-
γράφει συχνότητα f και ταυτόχρονα ένας ανιχνευτής στο κατώτερο σηµείο Γ
της διαµέτρου καταγράφει συχνότητα f ′. Για τις δύο συχνότητες σας δίνεται

ότι
f

f ′
=

21

20
. Την ίδια χρονική στιγµή το σηµείο Α που απέχει απόσταση

d =
3R

2
από το σηµείο Γ έχει ταχύτητα µέτρου:

(α)
3υηχ

20
(ϐ)

3υηχ

40
(γ)
υηχ

20

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

Β.3. Κλειστή κυλινδρική δεξαµενή µεγάλης διατοµής περιέχει ιδανικό ϱευ-
στό µέχρι ύψους h, έχοντας εγκλωβίσει στο πάνω µέρος της αέρα πίεσης Po.
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Η δεξαµενή ϐρίσκεται πάνω σε ϐάση ύψους H = 5h και στο πλευρικό το-
ίχωµα της ϐάσης έχει προσαρµοσµένο σωλήνα πολύ µικρής διατοµής µε
αποτέλεσµα το νερό να εκτοξεύεται οριζόντια και η ϕλέβα που σχηµατίζεται
να ϕτάνει σε µέγιστη οριζόντια απόσταση S = 2H από την οπή.

Αν σας είναι γνωστό ότι η πυκνότητα του ϱευστού είναι ρ , η επιτάχυνση
της ϐαρύτητας g και η ατµοσφαιρική πίεση Patm τότε για την πίεση του
παγιδευµένου αέρα ϑα ισχύει :

(α) Po = Patm − ρgh (ϐ) Po = Patm + 4ρgh (γ) Po = Patm − 6ρgh

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

Θέµα Γ

Πάνω στην ήρεµη επιφάνεια ενός υγρού µε την ϐοήθεια µιας ταλαντο-
ύµενης σηµειακής ακίδας (1) δηµιουργώ την t = 0 σε ένα σηµείο O1 µια πε-
ϱιοδική εγκάρσια κύµανση µε εξίσωση ταλάντωσης y1 = 0, 02ηµ(πt) (S.I.).
Αποτέλεσµα της κύµανσης είναι η δηµιουργία κύµατος που διαδίδεται προς
όλες τις κατευθύνσεις της επιφάνειας µε σταθερή ταχύτητα διάδοσης υ. Σε
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σηµείο Κ της επιφάνειας του υγρού, που απέχει από το σηµείο O1 απόσταση
r1 = 50cm ϐρίσκεται µια σηµαδούρα η οποία ξεκινά να ταλαντώνεται όταν
η ακίδα έχει διανύσει διάστηµα S1 = 0, 08m. Σε σηµείο Λ της επιφάνειας
του υγρού και πάνω στο ευθύγραµµο τµήµα (O1K) τοποθετούµε άλλη µια
σηµαδούρα. Οι σηµαδούρες έχουν µικρές διαστάσεις και οι ταλαντώσεις

τους παρουσιάζουν µια σταθερή διαφορά ϕάσης
3π

2
rad.

Γ.1 Να υπολογίσετε την περίοδο, το µήκος κύµατος και την ταχύτητα δι-
άδοσης του κύµατος.

Γ.2 Να γράψετε την εξίσωση ταλάντωσης y = f(t) της σηµαδούρας στο
σηµείο Κ. Να σχεδιάσετε το διάγραµµα της ταχύτητας ταλάντωσης της
σε συνάρτηση µε τον χρόνο για το διάστηµα 0 ≤ t ≤ 4s σε κατάλληλα
ϐαθµολογηµένους άξονες.

Γ.3 Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης της σηµαδούρας στο σηµείο
Λ όταν η σηµαδούρα στο σηµείο Κ ϐρίσκεται σε µέγιστη ϑετική απο-
µάκρυνση.

Μια σηµειακή ακίδα (2) µπορεί να προκαλεί περιοδική εγκάρσια κύµαν-
ση σε ένα σηµείο δεύτερο σηµείο της επιφάνειας O2 µε εξίσωση ταλάντωσης
y2 = 0, 02

√
3ηµ(πt) (S.I.) δηµιουργώντας στην επιφάνεια του υγρού κύµα

που διαδίδεται προς όλες τις κατευθύνσεις.
Αν ενεργοποιήσω ταυτόχρονα τις δύο ακίδες την t = 0, το δεύτερο κύµα

ϑα ϕτάσει στην σηµαδούρα στο σηµείο Κ την στιγµή που ϑα ϐρίσκεται για
2η ϕορά σε ακραία ϑέση της ταλάντωσης της.

Γ.4 Να υπολογίσετε την απόσταση r2 = (O2K) και να ϐρείτε το πλάτος
ταλάντωσης της σηµαδούρας Κ µετά την συµβολή των δύο κυµάτων σε
αυτή.

Γ.5 Να γράψετε την εξίσωση ταλάντωσης της παραπάνω σηµαδούρας µετά
την συµβολή των δύο κυµάτων σε αυτή.

[4+5+5+6+5 µονάδες]
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Θέµα ∆

Στο παρακάτω σχήµα σας ϕαίνεται µια τροχαλία µάζας M = 2kg και
ακτίνας R = 1m η οποία µπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από
οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο της και είναι κάθετος στο επίπε-
δο της. Στην περιφέρεια της τροχαλίας έχει τυλιχθεί πολλές ϕορές αβαρές
και µη εκτατό νήµα (1) που το άλλο άκρο του είναι στερεωµένο σε µεταλλική
πλάκα Π. Η µεταλλική πλάκα Π έχει µάζα m1 = 1kg, εµβαδό A = 0, 2m2

και είναι τοποθετηµένη πάνω σε µεγάλο κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης
φ = 30o. Ανάµεσα στο κεκλιµένο επίπεδο και την πλάκα έχει τοποθετηθεί
παχύρευστο νευτώνειο υγρό µε συντελεστή ιξώδους n και πάχος d = 5mm.
Η τροχαλία ϕέρει µια εγκοπή ακτίνας r στην οποία έχει τυλιχθεί πολλές ϕο-
ϱές αβαρές και µη εκτατό νήµα (2) µε το άλλο άκρο του να είναι στερεωµένο
σε σώµα Σ µάζας m2 = 1kg.

∆.1 Αν όλο το σύστηµα ισορροπεί να υπολογιστεί ο λόγος των ακτίνων
R

r
.

Κάποια χρονική στιγµή κόβω το νήµα (1) οπότε η πλάκα Π επιταχύνεται
κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου ολισθαίνοντας πάνω στο ϱευστό, το

http://www.perifysikhs.com 7
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σώµα Σ κατέρχεται και η τροχαλία περιστρέφεται µε το νήµα (2) να µην
ολισθαίνει στην εγκοπή της τροχαλίας.

∆.2 Να υπολογιστεί ο συντελεστής ιξώδους του ϱευστού αν η µέγιστη τα-
χύτητα που ϑα αποκτήσει η µεταλλική πλάκα έχει µέτρο υ = 5m/s.
Να ϑεωρήσετε ότι αυτό ϑα συµβεί πριν ϕτάσει στην ϐάση του κεκλι-
µένου.

∆.3 Να υπολογιστεί η στροφορµή του συστήµατος τροχαλία - νήµα (2) -
σώµα Σ, ως προς τον άξονα περιστροφής της τροχαλίας, όταν το σώµα
Σ έχει µετατοπιστεί κατακόρυφα κατά h = 1, 5m.

Αφού το σώµα Σ κατέλθει κατά h συγκρούεται κεντρικά µε ακίνητο σώµα
µάζας m3 = 1kg το οποίο ισορροπεί στερεωµένο στο πάνω άκρο ιδανικού
ελατηρίου σταθεράς k = 100N/m που το άλλο άκρο του είναι ακλόνητα
στερεωµένο στο δάπεδο. Κατά την κρούση κόβεται ακαριαία το νήµα (2) και
το συσσωµάτωµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση.

∆.4 Να υπολογιστεί η συχνότητα και το πλάτος της ταλάντωσης του συσ-
σωµατώµατος. Θεωρώντας ως ϑετική την ϕορά µετά την κρούση να
γράψετε την εξίσωση της δύναµης που ασκεί το ελατήριο στο συσσω-
µάτωµα σε συνάρτηση µε τον χρόνο.

∆.5 Να υπολογιστεί ο ϱυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας του συσ-
σωµατώµατος την χρονική στιγµή κατά την οποία η δυναµική ενέργεια
παραµόρφωσης του ελατηρίου είναι 0, 5J για δεύτερη ϕορά.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 και η ϱοπή αδράνειας

της τροχαλιας ως προς τον άξονα περιστροφής της I =
1

2
MR2.

[4+4+6+6+5 µονάδες]

http://www.perifysikhs.com 8



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2017-2018 ∆ιαγώνισµα Γ Λυκείου

Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω 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.

- Σα ϐγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος,

γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις. Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλω-

πας, τον ϑυµωµένο Ποσειδώνα µη ϕοβάσαι, τέτοια στον δρόµο σου ποτέ σου

δεν ϑα ϐρεις, αν µέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνησις το πνεύµα

και το σώµα σου αγγίζει. Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον άγριο

Ποσειδώνα δεν ϑα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή σου,

αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου. - (Κ.Π. Καβάφης)

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου, Φυσικός

Καλή Επιτυχία !
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