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1ο ∆ιαγώνισµα Προσοµοίωσης
Φυσική Γ Λυκείου

Θετικών Σπουδών / Επιστήµες Υγείας & Ζωής

Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 ∆ιάρκεια : 3 ώρες

**Να διαβαστούν οι Ο∆ΗΓΙΕΣ στην σελίδα 10**

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.

Α.1 ΄Ενα σώµα µάζας m είναι δεµένο σε οριζόντιο ελατήριο σταθεράς k και
εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε πλάτος Α και ενέργεια Ε. ΄Οταν το
ελατήριο είναι στη µέγιστη επιµήκυνσή του, τότε ο ϱυθµός µεταβολής της :

(α) ταχύτητας του σώµατος είναι µηδέν.

(ϐ) αποµάκρυνσης είναι µέγιστος.

(γ) δυναµικής ενέργειας της ταλάντωσης είναι µέγιστος.

(δ) κινητικής ενέργειας του σώµατος είναι µηδέν.

Μονάδες 5

Α.2 Σε ένα σύστηµα που εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση στην οποία η αντιτι-
ϑέµενη δύναµη είναι ανάλογη της ταχύτητας του σώµατος,

(α) η κινητική ενέργεια του σώµατος παραµένει σταθερή µε το χρόνο.
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(ϐ) το πλάτος της ταλάντωσης παραµένει σταθερό µε το χρόνο.

(γ) η συχνότητα της ταλάντωσης του συστήµατος παραµένει σταθερή µε το
χρόνο.

(δ) η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος µειώνεται γραµµικά µε τον χρόνο.

Μονάδες 5

Α.3 ΄Ενα σώµα είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώµα µε κάποιο
εσωτερικό µηχανισµό διασπάται σε δύο κοµµάτια διαφορετικών µαζών που
κινούνται οριζόντια. Τα δύο κοµµάτια αποκτούν

(α) αντίθετες ορµές.

(ϐ) ίσες ορµές.

(γ) ίσες κινητικές ενέργειες.

(δ) αντίθετες κινητικές ενέργειες.

Μονάδες 5

Α.4 ΄Ενα µολύβι ϐρίσκεται ακίνητο πάνω σε ένα λείο τραπέζι. Αν ασκήσουµε
οριζόντια δύναµη στο κέντρο µάζας του, το µολύβι :

(α) κάνει µόνο µεταφορική κίνηση.

(ϐ) κάνει µόνο στροφική κίνηση.

(γ) κάνει σύνθετη κίνηση.

(δ) παραµένει ακίνητο.

Μονάδες 5
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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) Αν τριπλασιάσουµε το πλάτος µιας απλής αρµονικής ταλάντωσης, τότε
τριπλασιάζεται και η περίοδος της ταλάντωσης.

(ϐ) ΄Ενα σύστηµα σωµάτων µπορεί να έχει ορµή ίση µε µηδέν και κινητική
ενέργεια διάφορη του µηδενός.

(γ) Κατά το συντονισµό η ενέργεια µεταφέρεται στο σύστηµα κατά το ϐέλ-
τιστο τρόπο και γι΄ αυτό το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται µέγιστο.

(δ) Το πλάτος της εναλλασσόµενης τάσης µεταβάλλεται περιοδικά µε τον
χρόνο.

(ε) Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός ϱευµατοφόρου
σωληνοειδούς µεγάλου µήκους είναι ανάλογη του µήκους του.

Μονάδες 5

Θέµα Β

Β.1 Ο τροχός του σχήµατος ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε
οριζόντιο επίπεδο. Τα σηµεία Α και Γ ανήκουν στην κατακόρυφη διάµετρο
και απέχουν r από το κέντρο µάζας του τροχού.

Αν ο λόγος των µέτρων των ταχυτήτων των σηµείων Α και Γ, είναι
υA
υΓ

= 3

, τότε ο λόγος
r

R
είναι :
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(α)
1

2
(ϐ)

1

3
(γ)

1

4

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

Β.2 Στη παρακάτω διάταξη , ένας κεντρικός οριζόντιος αγωγός νερού µε
διατοµή επιφάνειας A1 σχηµατίζει στένωµα µε διατοµή επιφάνειας A2. ∆ύο
κατακόρυφοι λεπτοί σωλήνες Β και Γ ανοικτοί στο πάνω άκρο τους συνδέο-
νται στον κύριο αγωγό και στο στένωµα αντίστοιχα.

Η διαφορά στάθµης του υγρού στους δύο κατακόρυφους σωλήνες είναι h.
Αν το µέτρο της ταχύτητας του υγρού στο σηµείο 1 είναι υ1 και η επιτάχυνση

ϐαρύτητας στην περιοχή είναι g, ο λόγος
A1

A2
είναι ίσος µε

(α)

√
2gh+ υ2

1

υ2
1

(ϐ)

√
gh+ 2υ2

1

2υ2
1

(γ)

√
gh+ υ2

1

υ2
1

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5
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Β.3 ∆ύο παράλληλα αγώγιµα σύρµατα γεφυρώνονται στα άκρα τους από
την δεξιά πλευρά µε σωληνοειδές πηνίο ωµικής αντίστασης R1 = R µε Ν
σπείρες και µήκος ` και από την αριστερή πλευρά µε ένα κυκλικό αγώγι-
µο πλαίσιο αντίστασης R2 = 2R που αποτελείτε από 2Ν σπείρες και έχει
διάµετρο `.

Πάνω στα παράλληλα σύρµατα και συνεχώς σε επαφή µαζί τους µπορεί να
κινείται µια αγώγιµη ϱάβδος µήκους ` και αντίστασης R χωρίς τριβές. Στην
περιοχή κίνησης του σύρµατος υπάρχει οµογενές µαγνητικό πεδίο (ΟΜΠ)
έντασης ~B που είναι κάθετη στο επίπεδο της διάταξης µε ϕορά προς τα έξω.

Με κατάλληλη δύναµη µέτρου Fo η ϱάβδος κινείται µε σταθερή ταχύτητα
µέτρου υ.

Α. Η δύναµη Fo ϑα έχει µέτρο ίσο µε

(α)
B2υ`2

R
(ϐ)

B2υ`2

4R
(γ)

3B2υ`2

5R

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 1

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5
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Β. Για το µέτρο του µαγνητικού πεδίου στο κέντρο του σωληνοειδούς B1

και το µέτρο του µαγνητικού πεδίου στο κέντρο του κυκλικού πλαισίου
ϑα ισχύει :

(α)
B1

B2
= 1 (ϐ)

B1

B2
=

1

2
(γ)

B1

B2
= 2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 1

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

Θέµα Γ
Το κυλινδρικό δοχείο του διπλανού σχήµατος είναι αρχικά άδειο, έχει

ύψος H = 1m και εµβαδόν διατοµής A = 20cm2. Στην κάτω ϐάση του
δοχείου υπάρχει µικρή οπή η οποία είναι κλειστή µε µία τάπα εµβαδού
A1 = 0, 2cm2 .και το δοχείο ϐρίσκεται πάνω σε µια µεταλλική ϐάση ύψους
h. Γεµίζουµε το δοχείο µε υγρό το οποίο ϑεωρούµε ιδανικό µέσω ϐρύσης
σταθερής παροχής Π.

Γ.1 Να ϐρεθεί η παροχή Π της ϐρύσης αν το δοχείο γεµίζει σε χρόνο ∆t =
10sec.

Μονάδες 3

Μόλις το δοχείο γεµίσει κλείνουµε την ϐρύση και το σφραγίζουµε µε ένα
έµβολο µάζας m = 10kg και διατοµής AE = 20cm2, το οποίο ισορροπεί.

Γ.2 Να ϐρεθεί το µέτρο και η κατεύθυνση της δύναµης που ασκεί το υγρό
στην τάπα.

Μονάδες 4
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Για να πραγµατοποιήσουµε ένα πείραµα αφαιρούµε το έµβολο και στην
συνέχεια αφαιρούµε και την τάπα από την οπή µε αποτέλεσµα νερό να
εκρέει από αυτή. Σε όλη την διάρκεια του πειράµατος ϑέτουµε την ϐρύση
σε λειτουργία, ώστε να αναπληρώνουµε το νερό που εκρέει.

Γ.3 Να υπολογιστεί το µέτρο της ταχύτητας εκροής του υγρού από την οπή.

Μονάδες 5

Γ.4 Να υπολογιστεί το εµβαδόν της ϕλέβας του υγρού 25cm κάτω από την
οπή.

Μονάδες 5

Ανοίγουµε ταυτόχρονα στην πλαϊνή επιφάνεια του δοχείου και µια δε-
ύτερη οπή ίδιας διατοµής που απέχει κατακόρυφα d = 20cm από την πάνω
ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. Από την οπή εξέρχεται ϕλέβα ϱευστού και
εκτελώντας καµπυλόγραµµη τροχιά ϕτάνει στο έδαφος, έχοντας διανύσει ο-
ϱιζόντια απόσταση S = 0, 8

√
2m. Σε όλη την διάρκεια η ϐρύση παραµένει

σε λειτουργία, ώστε να αναπληρώνει το νερό που εξέρχεται από τις δύο οπές.

Γ.5 Να ϐρεθεί το ύψος h της µεταλλικής ϐάσης. (5 µονάδες). Να ϐρεθεί η
νέα παροχή της ϐρύσης (3 µονάδες).
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Μονάδες 8

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2
, η πυκνότητα του νε-

ϱού ρν = 103kg/m3
, και η ατµοσφαιρική πίεση Patm = 105Pa . Να ϑεωρήσετε

ότι

√
5 ' 2, 2

Θέµα ∆
Πάνω σε λείο κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ (ηµφ = 0, 6, συνφ = 0, 8)

ισορροπεί σώµα µάζας m2 = 1kg όπως στο σχήµα. Το σώµα είναι δεµένο
στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100N/m που έχει το άλλο
άκρο του ακλόνητα στερεωµένο και µε ένα τεντωµένο οριζόντιο νήµα δεµένο
µε ένα σφαιρίδιο µικρών διαστάσεων µάζας m1 = 3kg. Στο σώµα ασκείται
δύναµη µέτρου Fo κατακόρυφη προς το κεκλιµένο επίπεδο, τέτοια ώστε να
µην χάνει επαφή µε αυτό. Το σφαιρίδιο είναι κολληµένο στο κάτω άκρο
µιας οµογενούς και ισοπαχούς ϱάβδου µάζας M = 2kg και µήκους ` της
οποίας το άλλο άκρο είναι στερεωµένο σε άρθρωση σχηµατίζοντας γωνία φ

µε τον κατακόρυφο τοίχο.

∆.1 Να υπολογιστεί το µέτρο της δύναµης που ασκεί το νήµα στο σώµα m2

(4 µονάδες )και να προσδιοριστεί η δύναµη που ασκεί η άρθρωση στην
ϱάβδο (2 µονάδες).

Μονάδες 6

Κάποια χρονική στιγµή που την ϑεωρούµε ως µηδέν κόβουµε το νήµα
και ταυτόχρονα καταργούµε την δύναµη Fo, µε αποτέλεσµα το σώµα m2 να
κινείται πάνω στο κεκλιµένο επίπεδο.

∆.2 Να αποδείξετε ότι η κίνηση του σώµατος είναι απλή αρµονική ταλάντω-
ση και να υπολογίσετε την χρονική στιγµή t1 που ϑα ακινητοποιηθεί
στιγµιαία για πρώτη ϕορά µετά την to = 0.

Μονάδες 4
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∆.3 Για την κίνηση του σώµατος να γράψετε την χρονική εξίσωση της δύνα-
µης που ασκεί το ελατήριο στο σώµα κατά την κίνηση του, ϑεωρώντας
ως ϑετική την ϕορά προς τα πάνω.

Μονάδες 5

∆.4 Να υπολογιστεί η χρονική στιγµή t2 κατά την οποία η Κινητική ενέργεια
του σώµατος είναι ίση µε την δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης του
για 2η ϕορά µετά την to = 0.

Μονάδες 5

Την χρονική στιγµή που το σώµα διέρχεται για 1η ϕορά από την ϑέση
µέγιστης συσπείρωσης του ελατηρίου ένα ϐλήµα µάζας m = 1kg που κινε-
ίται µε οριζόντια ταχύτητα µέτρου υo και ϕοράς προς τα δεξιά, σφηνώνεται
στο σώµα µε αποτέλεσµα το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωµατώµατος να
γίνεται 50cm .
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∆.5 Να υπολογιστεί το µέτρο της ταχύτητας του ϐλήµατος πριν την κρούση.

Μονάδες 5

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

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

Επιµέλεια : Γιώργος Βασιλάκης, ∆ρ Μιχάλης 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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