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2ο ∆ιαγώνισµα Προσοµοίωσης
Φυσική Γ Λυκείου

Θετικών Σπουδών / Επιστήµες Υγείας & Ζωής

Κυριακή 30 Μάη 2021 ∆ιάρκεια : 3 ώρες

**Να διαβαστούν οι Ο∆ΗΓΙΕΣ στην σελίδα 11**

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 Στους πυθµένες των διπλανών όµοιων δοχείων ∆1 και ∆2 επικρατεί η
ίδια υδροστατική πίεση.

(α) Στα δύο δοχεία περιέχεται το ίδιο υγρό.

(ϐ) Μεγαλύτερη δύναµη ασκείται στον πυθµένα του δοχείου ∆2 .

(γ) Στο δοχείο ∆1 περιέχεται υγρό µεγαλύτερης πυκνότητας.

(δ) Η συνολική πίεση είναι µεγαλύτερη στον πυθµένα του δοχείου ∆2.

Μονάδες 5
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Α.2 ΄Ενα σύστηµα µε ιδιοσυχνότητα 10Hz εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντω-
ση µε συχνότητα 50Hz. Αν ελαττώσουµε την περίοδο του διεγέρτη, τότε το
πλάτος της ταλάντωσης ϑα :

(α) παραµείνει σταθερό.

(ϐ) αυξηθεί.

(γ) ελαττωθεί.

(δ) αρχικά ϑα αυξηθεί και στη συνέχεια ϑα ελαττωθεί.

Μονάδες 5

Α.3 ΄Ενας οµογενής δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε οριζόντιο
επίπεδο. Η γωνιακή ταχύτητα ω του δίσκου µεταβάλλεται µε το χρόνο t,
όπως στο παρακάτω διάγραµµα. Τη χρονική στιγµή t1 µηδενίζεται :

(α) η γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου.

(ϐ) η επιτάχυνση του κέντρου µάζας του δίσκου.

(γ) η ταχύτητα του κέντρου µάζας του δίσκου.

(δ) η επιτάχυνση του ανώτερου σηµείου του δίσκου.

Μονάδες 5
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Α.4 ΄Οταν εισάγουµε κάποιο υλικό σε ένα σωληνοειδές που διαρρέεται από
ϱεύµα, διαπιστώνουµε ότι η ένταση του µαγνητικού πεδίου ελαττώνεται. Το
υλικό που εισαγάγαµε µπορεί να είναι

(α) σίδηρος, Fe.

(ϐ) αλουµίνιο, Al.

(γ) χαλκός, Cu.

(δ) χρώµιο, Cr.

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) ΄Εκκεντρη ονοµάζεται η κρούση δύο σωµάτων, στην οποία οι ταχύτη-
τες των κέντρων µάζας των σωµάτων πριν και µετά την κρούση είναι
παράλληλες.

(ϐ) Στη ϕθίνουσα ταλάντωση ο ϱυθµός µε τον οποίο ελαττώνεται το πλάτος
αυξάνεται όταν µειώνεται η σταθεράς απόσβεσης.

(γ) Τα ιδανικά ϱευστά κατά την ϱοή τους δηµιουργούν δίνες.

(δ) ΄Ενα ελεύθερο στερεό µπορεί να περιστραφεί υπό την επίδραση του
ϐάρους του.

(ε) Η παραγωγή της εναλλασσόµενης τάσης στηρίζεται στο ϕαινόµενο της
ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής.

Μονάδες 5
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Θέµα Β

Β.1 ∆ύο οµόκεντροι δίσκοι ακτίνας R1 = 2R και R2 = R µπορούν να
περιστρέφονται γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο τους.
Οι δίσκοι είναι κολληµένοι και µπορούν να περιστρέφονται σαν ένα σώµα.
Ασκούµε στους δίσκους µέσω αβαρών νηµάτων που είναι τυλιγµένα στις
περιφέρειες τους, τις δυνάµεις ~F1 στον δίσκο ακτίνας R1 παράλληλα στο
επίπεδο και ~F2 στον δίσκο ακτίνας R2 κάθετα στο επίπεδο που ϐρίσκεται
κάτω από το σύστηµα αντίστοιχα και τελικά παρατηρούµε ότι το σύστηµα
περιστρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα. Για τα µέτρα των δυνάµεων
F1 και F2 πρέπει να ισχύει :

(α) F1 = 2F2 (ϐ) F2 = 2F1 (γ) F2 = F1

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6
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Β.2 Στην παρακάτω διάταξη σας δίνεται ένας οριζόντιος σωλήνας που το
αριστερό του άκρο έχει διατοµή Α και είναι προσαρµοσµένο σε ένα σύστηµα
ύδρευσης σταθερής παροχής, ενώ το δεξί άκρο είναι ανοικτό και έχει διατοµή
Α/2. Στο πάνω µέρος του σωλήνα υπάρχουν δύο κατακόρυφα σωληνάκια (1)
και (2) µε ανοικτά άκρα. Το (2) έχει προσαρµοστεί έτσι ώστε να δηµιουργεί
εντός του κεντρικού οριζόντιου σωλήνα ένα σηµείο ανακοπής Α.

Στην γύρω περιοχή υπάρχει ατµοσφαιρικός αέρας, η ϱοή είναι στρωτή
και το νερό ϑεωρείται ιδανικό ϱευστό. Κατά την ϱοή στον οριζόντιο σωλήνα
παρατηρούµε στο σωληνάκι (1) κατακόρυφη στήλη νερού που ανέρχεται
µέχρι το σηµείο ύψους h1 και στο σωληνάκι (2) που ανέρχεται µέχρι το
ύψος h2.

Για την µεταξύ τους υψοµετρική διαφορά h = |h1 − h2| ισχύει ότι :

(α) h =
h1

3
(ϐ) h =

h1

2
(γ) h = h1

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7
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Β.3 ΄Ενα σωληνοειδές πηνίο µε n σπείρες ανα µήκος διαρρέεται µέσω κα-
τάλληλης πηγής από ϱεύµα i που η τιµή του µεταβάλλεται γραµµικά σύµ-
ϕωνα µε το παρακάτω διάγραµµα.

Στο εσωτερικό του σωληνοειδούς και οµοαξονικά µε αυτό, υπάρχει ένας
αγώγιµος δακτύλιος µε Ν σπείρες και αντίσταση R που το κέντρο του ταυ-
τίζεται µε τον άξονα του σωληνοειδούς. Το µήκος του σωληνοειδούς είναι
πολύ µεγαλύτερο από την ακτίνα του.

∆ίνεται ότι η ακτίνα του δακτυλίου είναι r∆ και η ακτίνα του σωληνοειδούς
rΣ > r∆.

Με ένα αµπερόµετρο µετράµε την ένταση του επαγωγικού ϱεύµατος που

αναπτύσσετε στον δακτύλιο και ισούται µε I1 την χρονική στιγµή
t1
2

και I2

την χρονική στιγµή
3t1
2

.

Α. Για τις αντίστοιχες µετρήσεις ϑα έχουµε τιµές :

(α) I1 = I2 (ϐ) I1 = 2I2 (γ) I2 = 2I1

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 1

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5
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Β. Για την συµβατική ϕορά των ϱευµάτων ϑα έχουµε:

(α) ϱεύµατα ίδιας ϕοράς

(ϐ) ϱεύµατα αντίθετης ϕοράς

(γ) δεν µπορούµε να ξέρουµε

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 1

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 1

Θέµα Γ
∆ύο οριζόντιοι παράλληλοι µεταλλικοί αγωγοί Αx και Γy έχουν αµελητέα

αντίσταση και απέχουν µεταξύ τους απόσταση ` = 1m. Μεταξύ των άκρων
Α και Γ συνδέονται σε σειρά µια αντίσταση R = 50 Ω και µια συσκευή Σ µε
στοιχεία λειτουργίας (50W, 50V ).
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΄Ενας ευθύγραµµος αγωγός ΚΛ, µήκους ` = 1m και αντίστασης r = 10 Ω,
έχει τα άκρα του σε επαφή µε τους µεταλλικούς αγωγούς και είναι συνέχεια
κάθετος σε αυτούς. Η διάταξη ϐρίσκεται µέσα σε κατακόρυφο µαγνητικό
πεδίο έντασης µέτρου B = 5T µε ϕορά από τον αναγνώστη προς την σελίδα.
Ο αγωγός µπορεί να κινείται πάνω στους µεταλλικούς αγωγούς χωρίς να
αναπτύσσονται τριβές µε αυτούς αν δεχτεί εξωτερική δύναµη.

Γ.1 Να υπολογίσετε το µέτρο της σταθερής ταχύτητας µε την οποία πρέπει
να κινείται ο αγωγός, ώστε η συσκευή Σ να λειτουργεί κανονικά ; (µο-
νάδες 3) Να περιγράψετε τον λόγο για τον οποίο η κίνηση του αγωγού
έχει ως αποτέλεσµα την λειτουργία της συσκευής. (µονάδες 2)

Μονάδες 5

Γ.2 Ποια είναι η τάση στα άκρα του αγωγού όταν η συσκευή Σ λειτουργεί
κανονικά. ;

Μονάδες 5

Γ.3 Ποιο είναι το µέτρο της εξωτερικής δύναµης που πρέπει να ασκηθεί
στον αγωγό ΚΛ, ώστε η συσκευή Σ να λειτουργεί κανονικά ;

Μονάδες 5

Γ.4 Να κάνετε το ποιοτικό διάγραµµα της µαγνητικής ϱοής µέσα από το
πλαίσιο ΑΚΛΓΑ , ως συνάρτηση του χρόνου ϑεωρώντας ως χρονική στιγ-
µή t = 0 την στιγµή που η συσκευή άρχισε να λειτουργεί κανονικά. Την
παραπάνω χρονική στιγµή η ϱάβδος απέχει απόσταση d από το ΑΓ.

Μονάδες 5

Γ.5 Να αποδείξετε ότι κατά την κίνηση του αγωγού ισχύει η Αρχή ∆ιατήρη-
σης της Ενέργειας. Σε ποιο κανόνα οφείλεται αυτό ;

Μονάδες 5
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Θέµα ∆
Κεκλιµένη οµογενής λεία σανίδα ΑΓ µήκους ` = 1m και ϐάρους 20N

ισορροπεί µε το άκρο Α στερεωµένο στο δάπεδο µε άρθρωση, σχηµατίζοντας
γωνία φ = 30o µε αυτό και το άκρο Γ πάνω σε κατακόρυφο µεταλλικό
υποστήριγµα ΓΖ.

Πάνω στην σανίδα ϐρίσκεται ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 100N/m
έχοντας στο πάνω άκρο του στερεωµένο κιβώτιο µάζας M = 4kg, ενώ το
κάτω άκρο του είναι στερεωµένο ακλόνητα. Το κιβώτιο ισορροπεί πάνω
στο κέντρο Κ της σανίδας και στο εσωτερικό του κιβωτίου υπάρχει αβαρής
εκρηκτικός µηχανισµός που εκρήγνυται ακαριαία την χρονική στιγµή to =
0. Μετά την έκρηξη ϑα δηµιουργηθούν δύο ϑραύσµατα Θ1 και Θ2 που
ϑα κινηθούν µένοντας σε επαφή µε την σανίδα, έχοντας ακριβώς µετά την
έκρηξη αντίθετες ταχύτητες.

Το ϑραύσµα Θ1 ϑα µείνει στερεωµένο στο ελατήριο µετά την έκρηξη και
κατά την κίνηση του η δύναµη που δέχεται από το ελατήριο ϑα έχει µέτρο
για το οποίο ϑα ισχύει Fελ ≤ 30N . Το Θ2 αποµακρύνεται αµέσως µετά την
έκρηξη, ώστε να µην συγκρουστεί ξανά µε το Θ1.

∆.1 Να δείξετε ότι η κίνηση του Θ1 είναι απλή αρµονική ταλάντωση (3
µονάδες) και να υπολογίσετε το πλάτος της (2 µονάδες).

http://www.perifysikhs.com 9
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Μονάδες 5

∆.2 Να υπολογίσετε τις ταχύτητες των δύο ϑραυσµάτων µετά την έκρηξη.

Μονάδες 5

∆.3 Να γράψετε την χρονική εξίσωση της συνισταµένης δύναµης που δέχε-
ται το Θ1 κατά την κίνηση του.

Μονάδες 5

∆.4 Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της Κινητικής Ενέργειας για κάθε
ϑραύσµα ακριβώς µετά την έκρηξη.

Μονάδες 5

∆.5 Να γράψετε την εξίσωση της δύναµης που ασκεί το κατακόρυφο µε-
ταλλικό υποστήριγµα ΓΖ πάνω στην σανίδα, ως συνάρτηση της απο-
µάκρυνσης του Θ1 από την Θέση ισορροπίας της ταλάντωσης του. Να
γίνει το αντίστοιχο διάγραµµα σε κατάλληλα ϐαθµολογηµένους άξονες.

Μονάδες 5

∆ίνονται :

� η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2.

� ηµ30 =
1

2
, συν30 =

√
3

2

Να ϑεωρήσετε :

� τις διαστάσεις των ϑραυσµάτων αµελητέες

� ϑετική την ϕορά από το Α προς το Γ

http://www.perifysikhs.com 10
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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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