∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου
2ο Επαναληπτικό

Βαθµολογία

%

υσ
ικ

Ονοµατεπώνυµο:

ής

Σύνολο Σελίδων : οκτώ (8) - ∆ιάρκεια Εξέτασης : 3 ώρες
Τρίτη 23 Απρίλη 2019

Θέµα Α

Φ

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]
΄Οταν µια µικρή σφαίρα προσπίπτει πλάγια σε λείο κατακόρυφο τοίχο
και συγκρούεται µε αυτόν ελαστικά, τότε η δύναµη που ασκεί ο τοίχος στη
σφαίρα έχει διεύθυνση :

ερ
ι

-

Α.1.

(α) ίδια µε αυτή της ταχύτητας πρόσπτωσης.

Π

(ϐ) ίδια µε αυτή της ταχύτητας ανάκλασης.
(γ) παράλληλη στον τοίχο

(δ) κάθετη στον τοίχο.

Α.2.

Σε ένα ποταµό σταθερού πλάτους και µεταβλητού ϐάθους ϱέει νερό.

(α) στα ϱηχά τµήµατα του ποταµού η ταχύτητα ϱοής είναι µικρότερη σε
σχέση µε τα ϐαθύτερα τµήµατα.
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(ϐ) στα ϱηχά τµήµατα του ποταµού η παροχή είναι µικρότερη σε σχέση µε
τα ϐαθύτερα τµήµατα.
(γ) στα ϱηχά τµήµατα του ποταµού η ταχύτητα ϱοής είναι µεγαλύτερη σε
σχέση µε τα ϐαθύτερα τµήµατα.

ής

(δ) στα ϱηχά τµήµατα του ποταµού η παροχή είναι µεγαλύτερη σε σχέση
µε τα ϐαθύτερα τµήµατα.
΄Ενα σώµα µάζας m αναρτάται στο κάτω µέρος ελατηρίου σταθεράς k
και µε την επίδραση µιας εξωτερικής περιοδικής δύναµης εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση, µε το µέγιστο δυνατό πλάτος. Αντικαθιστούµε το σώµα
µε ένα άλλο διπλάσιας µάζας, χωρίς να αλλάξουµε την εξωτερική περιοδική
δύναµη. Για την νέα ταλάντωση σε σχέση µε την αρχική :

υσ
ικ

Α.3.

(α) η περίοδος και το πλάτος ϑα παραµένουν ίδια..

Φ

(ϐ) η περίοδος ϑα αυξηθεί και το πλάτος ταλάντωσης ϑα µειωθεί.
(γ) η περίοδος ϑα µειωθεί και το πλάτος ταλάντωσης ϑα αυξηθεί.

-

(δ) η περίοδος ϑα παραµένει σταθερή και το πλάτος ταλάντωσης ϑα µειωϑεί.

ερ
ι

΄Ενα νόµισµα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω µε αρχική ταχύτητα µέτρου υo και αρχική γωνιακή ταχύτητα ωo . Αν η αντίσταση του
αέρα µπορεί να ϑεωρηθεί αµελητέα τότε, όταν το νόµισµα ϕτάσει στο ανώτεϱο σηµείο :

Α.4.

Π

(α) ϑα σταµατήσει να περιστρέφεται.
(ϐ) ϑα περιστρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα µεγαλύτερη της αρχικής.
(γ) ϑα περιστρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα µικρότερη της αρχικής.
(δ) ϑα περιστρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα ίση µε την αρχική.
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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.5.

ής

(α) Η εξίσωση Bernoulli είναι συνέπεια της Αρχής ∆ιατήρησης Ενέργειας
για την ϱοή ενός ιδανικού ϱευστού και έχει την ίδια µορφή τόσο για τα
ιδανικά, όσο και για τα νευτώνεια ϱευστά.
(ϐ) Σώµα εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση µικρής απόσβεσης. Η περίοδος της
ταλάντωσης µειώνεται εκθετικά µε τον χρόνο.

υσ
ικ

(γ) Το Φαινόµενο Doppler οφείλεται στην σχετική κίνηση ανάµεσα στην
πηγή και τον παρατηρητή.
(δ) Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύµατος είναι ανάλογη της συχνότητας ταλάντωσης των υλικών σηµείων του µέσου.

Φ

(ε) Ο συντελεστής ιξώδους για ένα πραγµατικό ϱευστό είναι καθαρός αριθµός.

-

Θέµα Β

΄Ενα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις παϱαπλήσιων συχνοτήτων µε εξισώσεις x1 = Aηµ(ω1 t) και x2 = Aηµ(ω2 t). Σε
µια χρονική στιγµή που το πλάτος ταλάντωσης του σώµατος είναι ίσο µε Α
η διαφορά ϕάσης των δύο συνιστωσών ταλαντώσεων µπορεί να είναι ίση µε :

ερ
ι

Β.1.

Π

(α)

π
3

(ϐ)

π
6

(γ)

2π
3

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [ 2+6 = 8 µονάδες]
΄Ενας ανιχνευτής ηχητικών κυµάτων µε µάζα m ϐάλετε µε ταχύτητα
µέτρου υ , υπό γωνία προς ένα ακίνητο κιβώτιο µάζας 4m . Μια ακίνητη
πηγή παράγει ηχητικά κύµατα συχνότητας f που διαδίδονται µε ταχύτητα
υηχ . Η πηγή ϐρίσκεται πάνω στην ευθεία που διέρχεται από το κέντρο του

Β.2.

http://www.perifysikhs.com
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κιβωτίου και ο ανιχνευτής ϑα σφηνωθεί µετά την κρούση στο σηµείο αυτό.
Η συχνότητα που καταγράφει ο ανιχνευτής µετά την κρούση διαφέρει κατά

f
από την συχνότητα που η πηγή παράγει. Αν σας δίνεται η γωνία φ = 60o
20

υηχ
2

(ϐ) υ =

Φ

(α) υ =

υσ
ικ

ής

που σχηµατίζει η ταχύτητα πριν την κρούση µε το οριζόντιο επίπεδο, τότε
για την ταχύτητα του ανιχνευτή πριν την κρούση ϑα ισχύει :

υηχ
5

(γ) υ =

υηχ
4

-

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [2+7=9 µονάδες]
Σώµα µάζας m1 στερεώνεται στο ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεϱάς k που έχει το άλλο άκρο του ακλόνητα στερεωµένο και ϐρίσκεται πάνω
σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Πάνω στο σώµα τοποθετούµε δεύτερο σώµα µάζας
m2 και ανάµεσα στα σώµατα εµφανίζεται συντελεστής στατικής τριβής µs .
Εκτοξεύω το σύστηµα των σωµάτων από την παραπάνω ϑέση µε ταχύτητα

Π

ερ
ι

Β.3.

υo , τέτοια ώστε σε όλη την διάρκεια της περιοδικής τους κίνησης µόλις µου
να µην χάνουν επαφή µεταξύ τους. Για την ταχύτητα εκτόξευσης ισχύει :

s
(α) υo = µs g

1
k(m1 + m2 )

http://www.perifysikhs.com
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m1 + m2
k

r

m2
k

(ϐ) υo = µs g
(γ) υo = µs g

∆ιαγώνισµα Γ Λυκείου

ής

∆ίνεται ότι g η επιτάχυνση της ϐαρύτητας

υσ
ικ

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

Θέµα Γ

ερ
ι

-

Φ

Στην επιφάνεια ενός υγρού δηµιουργούνται εγκάρσια επιφανειακά κύµατα από δύο σύγχρονες πηγές κυµάτων Π1 και Π2 , που ϐρίσκονται στα σηµεία Α και Β. Η απόσταση ΑΒ είναι 8m. Τη χρονική στιγµή t = 0 οι πηγές
αρχίζουν να ταλαντώνονται χωρίς αρχική ϕάση, δηµιουργώντας κύµατα µε
µήκος κύµατος λ = 2m. Το πλάτος ταλάντωσης του µέσου Μ του τµήµατος ΑΒ µετά την συµβολή των δύο κυµάτων είναι 2cm και η συχνότητα της
ταλάντωσης του είναι 0, 5Hz .
΄Ενα µικρό κοµµάτι ϕελλού, µάζας m = 0, 01kg , ϐρίσκεται σε σηµείο P
της ευθείας που διέρχεται από το Α και είναι κάθετη στο ευθύγραµµο τµήµα
ΑΒ, σε αποστάσεις r1 = 6m και r2 από τις πηγές Π1 και Π2 αντίστοιχα και
εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση κάθετα στην επιφάνεια του υγρού.

Π

Γ.1 Να υπολογίσετε την ενέργεια ταλάντωσης του ϕελλού µετά την συµβολή
των δύο κυµάτων.
Γ.2 Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης του ϕελλού
από τη ϑέση ισορροπίας του, σε συνάρτηση µε το χρόνο, έως τη χρονική
στιγµή t1 = 12s.
Γ.3 Να υπολογίσετε την ταχύτητα του ϕελλού τη χρονική στιγµή t2 = 20s.
Γ.4 Να ϐρείτε σε πόσα σηµεία µεταξύ του Α και του P αν τοποθετήσουµε
τον ϕελλό ϑα αποκτήσει την ίδια ενέργεια ταλάντωσης µε αυτή που είχε
στο P .
http://www.perifysikhs.com
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Γ.5 Να κατασκευάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος που παράγει η Π1 πάνω
στην ευθεία που διέρχεται από τα σηµεία Α,Β την χρονική στιγµή που
η ϕάση ταλάντωσης της είναι

25π
rad
6

ής

∆ίνεται : π 2 = 10
πηγή : study4exams.gr
[4+5+5+6+5 µονάδες]

υσ
ικ

Θέµα ∆

΄Ενας δίσκος µάζας M = 12kg και ακτίνας R = 0, 5m ϕέρει εγκοπή

R
. Στην περιφέρεια του δίσκου έχουµε τυλίξει νήµα (1) το
2
οποίο καταλήγει στο κάτω µέρος σώµατος µάζας m = 1kg το οποίο ισορακτίνας r =

Π

ερ
ι

-

Φ

ϱοπεί αναρτηµένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ,επιµηκυσµένου ιδανικού
ελατηρίου σταθεράς k = 100N/m. Στην εγκοπή του δίσκου είναι τυλιγµένο
πολλές ϕορές ένα δεύτερο νήµα (2), στο άκρο του οποίου ασκούµε δύναµη
F~ µε σταθερή κατεύθυνση που σχηµατίζει γωνία φ µε το οριζόντιο επίπεδο
και έχει µέτρο 100N .

http://www.perifysikhs.com

6

Σχολική Χρονιά 2018-2019

∆ιαγώνισµα Γ Λυκείου

Για να ισορροπεί όλο το σύστηµα ένα τρίτο νήµα (3) που είναι στερεωµένο
στο κέντρο του δίσκου έχει το άλλο άκρο του ακλόνητα στερεωµένο σε σηµείο
Α ενός τοίχου και δέχεται από αυτόν δύναµη µέτρου 70N . Σας είναι γνωστό
ότι όλα τα νήµατα είναι αβαρή και µη εκτατά και η αρχική παραµόρφωση
του ελατηρίου είναι ίση µε 0, 5m.

ής

∆.1 Να ϐρεθεί η γωνία φ (ηµφ, συνφ) καθώς και το µέτρο της δύναµης που
δέχεται ο δίσκος από το δάπεδο.

υσ
ικ

Κάποια στιγµή που ϑεωρούµε ως χρονική στιγµή to = 0 κόβουµε ακαϱιαία τα νήµατα (1) και (3), οπότε ο δίσκος αρχίζει να κυλίεται χωρίς να
ολισθαίνει κινούµενος στο οριζόντιο επίπεδο και το σώµα ταλαντώνεται αρµονικά. Την χρονική στιγµή t1 = 3s ο δίσκος εισέρχεται χωρίς να χάνει
ενέργεια σε λείο κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ, χωρίς να µεταβάλλεται
~.
η κατεύθυνση της δύναµης F

Φ

∆.2 Να γράψετε την εξίσωση της συνισταµένης δύναµης που δέχεται το
σώµα κατά την διάρκεια της κίνησης του σε συνάρτηση µε τον χρόνο,
ϑεωρώντας ως ϑετική την ϕορά προς τα πάνω.

-

∆.3 Να ϐρεθεί η επιτάχυνση του κέντρου µάζας του δίσκου κατά την κίνηση
του στο οριζόντιο επίπεδο.

ερ
ι

~ κατά την κίνηση του δίσκου από την χρονική
∆.4 Να ϐρεθεί το έργο της F
στιγµή to = 0 µέχρι την χρονική στιγµή t1 = 3s. Την ίδια χρονική
στιγµή να ϐρεθεί η Κινητική Ενέργεια του δίσκου.

Π

∆.5 Την στιγµή που εισέρχεται στο κεκλιµένο επίπεδο ακαριαία µειώνεται
το µέτρο της δύναµης F έτσι ώστε το κέντρο µάζας να κινείται µε σταθεϱή ταχύτητα. Να ϐρεθεί ο ϱυθµός µε τον οποίο η νέα δύναµη παρέχει
ενέργεια στον δίσκο την t2 = 3, 5s.
∆ίνονται :

 η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2

http://www.perifysikhs.com
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 η ϱοπή αδράνειας του δίσκου ως προς άξονα που διέρχεται από το

1
M R2 .
2

κέντρο µάζας του I =
Να ϑεωρήσετε ότι :

 η κίνηση του αναρτηµένου στο ελατήριο σώµατος είναι απλή αρµονική
ταλάντωση.

ής

 ο άξονας περιστροφής του δίσκου παραµένει διαρκώς οριζόντιος σε όλη
την διάρκεια της κίνησης.

υσ
ικ

[5+5+5+5+5 µονάδες]
Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες

 Στο εξώφυλλο του τετραδίου σας να γράψετε το εξεταζόµενο µάθηµα.

Φ

Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συµπληρώσετε τα ατοµικά στοιχεία µαϑητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ηµεϱοµηνία 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-

ερ
ι

-

γράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω
στα ϑέµατα δεν ϑα ϐαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή 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

Π

 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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