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∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

1η Προσοµοίωση Εξετάσεων

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

Πέµπτη 16 Απριλίου 2020

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. ΄Ενα κλειστό δοχείο περιέχει ιδανικό ϱευστό που ισορροπεί. Το δοχείο
έχει προσαρµοσµένα δύο µανόµετρα µε το (1) να ϐρίσκεται στο πάνω µέρος
του και το (2) στο κάτω µέρος του.

(α) Η ένδειξη του µανοµέτρου (2) ϑα είναι πάντα υψηλότερη σε σχέση µε
εκείνη του (1).

(ϐ) Η ένδειξη του µανοµέτρου (1) ϑα είναι πάντα υψηλότερη σε σχέση µε
εκείνη του (2).

(γ) Τα µανόµετρα ϑα έχουν την ίδια ένδειξη αν το δοχείο είναι εκτός πεδίου
ϐαρύτητας.

(δ) Η ένδειξη των µανοµέτρων ϑα εξαρτάται πάντα από την πυκνότητα του
ϱευστού.

Μονάδες 5
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Α.2. Μια αγώγιµη ϱάβδος µπορεί να κινείται πάνω σε κατακόρυφες αγώγι-
µες σιδηροτροχιές που συνδέονται µεταξύ τους µέσω αντίστασης στο πάνω
άκρο τους. Κάθετα στο επίπεδο της ϱάβδου και των σιδηροτροχιών εφαρ-
µόζεται οµογενές µαγνητικό πεδίο και η ϱάβδος αφήνεται ελεύθερη να κι-
νηθεί µε την επίδραση του ϐάρους της. ΄Οταν η ϱάβδος αποκτά την µέγιστη
δυνατή ταχύτητα κατά την κάθοδο της συγκρούεται ελαστικά µε δεύτερη
ακίνητη ϱάβδο και ανακρούει προς τα πίσω, όπως ϕαίνεται στο σχήµα.

Ο ϱυθµός µεταβολής της ταχύτητας της ϱάβδου αµέσως µετά την κρούση
ϑα είναι :

(α) 0 (ϐ) g (γ) −g (δ) −2g

Μονάδες 5

Α.3. ΄Ενα σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση αναρτηµένο σε ελατήριο,
µε την επίδραση δύναµης F = Foηµ(2πft), µέσω ενός µηχανισµού. ∆ιαπι-
στώθηκε ότι η όταν η συχνότητα του διεγέρτη πάρει τις τιµές f1 = 5Hz και
f2 = 15Hz το πλάτος της ταλάντωσης του σώµατος είναι το ίδιο. Για την
ιδιοσυχνότητα του ταλαντούµενου σώµατος ισχύει :

(α) fo < f1

(ϐ) fo > f2
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(γ) fo = f

(δ) f1 < fo < f2

Μονάδες 5

Α.4. ΄Ενα σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτουςA. Κάποια στιγ-
µή που ϐρίσκεται σε ακραία ϑέση δέχεται δύναµη απόσβεσης της µορφής
F ′ = −bυ, µε b µικρή ϑετική σταθερά και το πλάτος της µειώνεται εκθετικά
µε τον χρόνο. ΄Οταν το σώµα ϑα έχει χάσει το 75% της ενέργειας του το
πλάτος ταλάντωσης του ϑα είναι :

(α)
A

2
(ϐ)

A

4
(γ)

3A

2
(δ)

3A

4

Μονάδες 5

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) Σύµφωνα µε τον κανόνα του Lentz το επαγωγικό ϱεύµα έχει τέτοια
ϕορά ώστε να αντιστέκεται στην αύξηση ή την µείωση της µαγνητικής
ϱοής.

(ϐ) Το πλάτος της τάσης στο οικιακό µας δίκτυο είναι 220volt

(γ) ΄Ολα τα σηµεία ενός τροχού που κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει έχουν την
ίδια ταχύτητα.

(δ) Μαγνητική ϱοή µέσα από ένα αγώγιµο πλαίσιο που µεταβάλλετε περιο-
δικά µε τον χρόνο έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία σταθερής τάσης
στα άκρα του πλαισίου

(ε) Η µεταφορική κίνηση ενός στερεού σώµατος είναι πάντα ευθύγραµµης
τροχιάς.

Μονάδες 5
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Θέµα Β

Β.1. ΄Ενα σώµα εκτελεί αρµονική ταλάντωση για την οποία η εξίσωση της
αποµάκρυνσης από την ϑέση ισορροπίας σε συνάρτηση µε τον χρόνο ϑα
είναι :

x = Aηµ(ωt) + A
√
3συν(ωt)

η µέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης αυτής ϑα είναι ίση µε :

(α) ωA (ϐ) ω2A (γ) ωA(1 +
√
3)

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 2 + 6

Β.2. Σφαίρα Α µάζας m κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα και
συγκρούεται έκκεντρα µε ακίνητη σφαίρα Β µάζας 2m. Μετά την κρούση,
οι δύο σφαίρες κινούνται σε διαφορετικές διευθύνσεις που σχηµατίζουν την
ίδια γωνία θ = 30o µε την αρχική διεύθυνση της σφαίρας Α, όπως ϕαίνεται
στο σχήµα.

Ο λόγος της αρχικής κινητικής ενέργειας της σφαίρας Α που µεταφέρθηκε
στη σφαίρα Β κατά την κρούση ισούται µε :

(α)
1

6
(ϐ)

1

3
(γ)

1

2
Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-

λογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 2 + 7
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Β.3. ΄Ενα σωληνοειδές πηνίο µε Ν οµοιόµορφα τυλιγµένες σπείρες,µήκος L
και αντίσταση R συνδέεται µε µια ιδανική πηγή µε ΗΕ∆ E, οπότε στο κέντρο
του δηµιουργείται µαγνητικό πεδίο έντασης Β. Αν κόψω το σωληνοειδές στην
µέση και το συνδέσω µε την ίδια πηγή τότε το µαγνητικό πεδίο στο κέντρο
του ϑα έχει ένταση B′ για την οποία ισχύει :

(α) B′ =
B

2
(ϐ) B′ = 2B (γ) B′ = B

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 2 + 6

Θέµα Γ

Σε ένα σωλήνα που διαρρέεται από νερό και έχει διατοµή A1 = 40cm2

έχουµε προσαρµόσει ένα ϱοόµετρο Venturi µε στόχο να µετρήσουµε την
ταχύτητα ϱοής του νερού. Το ϱοόµετρο έχει στο ένα τµήµα του διατοµή

ίδια µε του σωλήνα και στο άλλο διατοµή A2 =
A1

4
και οι δύο κατακόρυφοι

σωλήνες έχουν την ίδια διατοµή και είναι ανοικτοί στο πάνω µέρος τους. Σας
είναι γνωστό ότι η υψοµετρική διαφορά ανάµεσα στους δύο σωλήνες είναι
d = 0, 75m

Γ.1 Να υπολογίσετε την µεταβολή της πίεσης του νερού ανάµεσα σε δύο ση-
µεία της ίδιας ϱευµατικής γραµµής που ϐρίσκονται στο τµήµα µεγάλης
και στο τµήµα µικρής διατοµής.

Μονάδες 6

Γ.2 Να υπολογίσετε την Παροχή του σωλήνα.

Μονάδες 5

Γ.3 Με τον παραπάνω σωλήνα γεµίζουµε µια άδεια κυλινδρική δεξαµενή
µε εµβαδόν διατοµής A = 1m2. Σε πόσα λεπτά το ύψος της στάθµης
της δεξαµενής ϑα είναι H = 2m; Ποιο ϑα είναι το µέτρο και η κατε-
ύθυνση της δύναµης που δέχεται ο πυθµένας της δεξαµενής όταν ϑα
σταθεροποιηθεί η στάθµη στο παραπάνω ύψος ;
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Μονάδες 6

Γ.4 Αφού σταθεροποιηθεί το νερό στο ύψος H ανοίγουµε µια πολύ µικρή
οπή στην κυλινδρική δεξαµενή σε απόσταση y από το έδαφος, ώστε να
έχουµε το µέγιστο δυνατό ϐεληνεκές για την ϕλέβα ϱευστού που ϑα
εκρέει από την οπή. Να υπολογιστεί η απόσταση y και το ϐεληνεκές.

Μονάδες 8

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2. Η πυκνότητα του

νερού ρ = 103kg/m3
, η ατµοσφαιρική πίεση Patm = 105Pa. Να ϑεωρήσετε το

νερό ως ιδανικό ϱευστό, την ϱοή στον σωλήνα µόνιµη και τις αντιστάσεις του

αέρα αµελητέες..

Θέµα ∆

Μια οµογενής ϱάβδος µάζας M = 5kg µήκους L = 1m είναι αρθρωµένη
στο ένα άκρο της και µε την ϐοήθεια ενός αβαρούς µη εκτατού νήµατος που

http://www.perifysikhs.com 6



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2019-2020 ∆ιαγώνισµα Γ Λυκείου

είναι δεµένο στο κέντρο της, ισορροπεί οριζόντια, µε το νήµα να σχηµατίζει
γωνία 30o µε την ϱάβδο.

Στο ελεύθερο άκρο της ϱάβδου έχουµε αναρτήσει ένα ιδανικό ελατήριο
σταθεράς k που στο κάτω άκρο του ισορροπεί ακλόνητο ένα σώµα µάζας
m = 1kg.

∆.1 Να ϐρεθεί το µέτρο της δύναµης που δέχεται η ϱάβδος από το νήµα και
η δύναµη που δέχεται η άρθρωση από την ϱάβδο.

Μονάδες 5

Στο έδαφος και στην ίδια κατακόρυφο µε τον άξονα του ελατηρίου ϐρίσκε-
ται δεύτερο σώµα µάζας m το οποίο εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω
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µε ταχύτητα µέτρου υo = 5m/s και την χρονική στιγµή to = 0 σφηνώνεται
στο αναρτηµένο στο ελατήριο σώµα.

Το συσσωµάτωµα που δηµιουργείται σταµατά στιγµιαία την χρονική στιγ-
µή t1 =

π

15
s , όταν ϕτάσει στην ϑέση που µηδενίζεται η δύναµη παραµόρ-

ϕωσης του ελατηρίου.

∆.2 Να αποδείξετε ότι η κίνηση του συσσωµατώµατος ϑα είναι απλή αρµο-
νική ταλάντωση και να υπολογίσετε την σταθερά επαναφοράς της.

Μονάδες 5

∆.3 Να ϐρεθεί η αρχική απόσταση h ανάµεσα στα δύο σώµατα.

Μονάδες 4

∆.4 Να γράψετε την χρονική εξίσωση του ϱυθµού µεταβολής της ορµής του
συσσωµατώµατος ϑεωρώντας ως ϑετική την ϕορά της ταχύτητας µετά την
κρούση. Να γίνει σε κατάλληλα ϐαθµολογηµένους άξονες το αντίστοιχο
διάγραµµα

Μονάδες 5

∆.5 Να γράψετε την αλγεβρική τιµή της δύναµης που δέχεται η ϱάβδος από
το νήµα ως συνάρτηση της αποµάκρυνσης του συσσωµατώµατος από
την ϑέση ισορροπίας του και να σχεδιάσετε το διάγραµµα σε κατάλληλα
ϐαθµολογηµένους άξονες. Να ϐρεθεί το όριο ϑραύσης του νήµατος αν
σας είναι γνωστό ότι το νήµα οριακά δεν ϑα σπάσει κατά την ταλάντωση
του συσσωµατώµατος.

Μονάδες 6

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε την

διάρκεια της κρούσης αµελητέα και ότι το νήµα δεν σπάει κατά την διάρκεια

της ταλάντωσης του συσσωµατώµατος. Να αγνοηθούν τυχών αντιστάσεις αέρα

κατά την κίνηση των σωµάτων. Να ϑεωρήσετε ότι

√
148 ' 12, 2N .
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Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες

� 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.

Επιµέλεια : Γ. Βασιλάκης, Ε. Τζανής, ∆ρ. Μ. Καραδηµητρίου

Καλή Επιτυχία !

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

δρόµος, γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις. Τους Λαιστρυγόνας και

τους Κύκλωπας, 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)
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