Προσοµοίωση Φυσικής Γ Ενιαίου Λυκείου
Θετικών Επιστηµών & Επιστηµών Υγείας

ισ
τή

Θέµα Α

ρι

Σύνολο Σελίδων : έντεκα (11) - ∆ιάρκεια Εξέτασης : 3 ώρες
Τετάρτη 25 Απριλίου 2022
Ονοµατεπώνυµο:
frontistiriteam

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.
Ο συντονισµός είναι µια περίπτωση εξαναγκασµένης ταλάντωσης όπου
το πλάτος ταλάντωσης του συστήµατος γίνεται µέγιστο διότι

ντ

Α.1.

(α) ο διεγέρτης του προσφέρει ενέργεια µε τον ϐέλτιστο τρόπο.

Φ
ρο

(ϐ) η συχνότητα του διεγέρτη δεν το επηρεάζει.
(γ) το ταλαντούµενο σύστηµα δεν χάνει ενέργεια λόγω τριβών
(δ) η συχνότητα του διεγέρτη είναι µέγιστη.
Μονάδες 5

΄Ενα σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ο ϱυθµός µεταβολής
της ορµής του σώµατος σε κάθε περίοδο µηδενίζεται
Α.2.

(α) καµία ϕορά.
(ϐ) µία ϕορά.
(γ) δύο ϕορές.
(δ) τέσσερις ϕορές.
Μονάδες 5
1
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∆ύο κινούµενα σώµατα αποτελούν ένα σύστηµα σωµάτων. Το σύστηµα
των δύο σωµάτων :
Α.3.

(α) ϑα µπορούσε να έχει ορµή και κινητική ενέργεια ίσες µε µηδέν.
(ϐ) ϑα µπορούσε να έχει ορµή ίση µε µηδέν και κινητική ενέργεια µη
µηδενική.

ρι

(γ) ϑα µπορούσε να έχει ορµή µη µηδενική και κινητική ενέργεια ίση µε
µηδέν.
(δ) απαραιτήτως πρέπει να έχει ορµή και κινητική ενέργεια µη µηδενικές.

ισ
τή

Μονάδες 5

΄Ενας άνθρωπος κάθεται σε µια στρεφόµενη καρέκλα και περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα χωρίς τριβές µε τα χέρια του απλωµένα.
Κάποια στιγµή ο άνθρωπος συµπτύσσει τα χέρια του και τα κολλά στο σώµα
του. Κατά τη διαδικασία αυτή, για το σύστηµα άνθρωπος - καρέκλα έχουµε :
Α.4.

ντ

(α) αύξηση της ϱοπής αδράνειας.

Φ
ρο

(ϐ) µείωση της ϱοπής αδράνειας.
(γ) µείωση της στροφορµής.
(δ) αύξηση της στροφορµής.

Μονάδες 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.
Α.5.

(α) Από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο µε το ίδιο πλάτος και µε
συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο µεταξύ τους, προκύπτει περιοδική κίνηση µε περίοδο ανεξάρτητη των επιµέρους συχνοτήτων.
http://www.perifysikhs.com
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(ϐ) Κάθε µαγνήτης ανεξάρτητα από το σχήµα του έχει δύο πόλους.
(γ) Η ϱοπή Ϲεύγους δυνάµεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σηµείο του
επιπέδου που αυτές ορίζουν
(δ) Τα όργανα που χρησιµοποιούµε για τη µέτρηση εναλλασσόµενων τάσεων
και ϱευµάτων δείχνουν ενεργές τιµές.

ρι

(ε) ΄Ενα σώµα που ισορροπεί ακίνητο κάποια στιγµή διασπάται σε δύο κοµµάτια. Τα κοµµάτια αυτά αµέσως µετά την διάσπαση δεν ϑα µπορούσαν
να κινούνται σε κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις.

ισ
τή

Μονάδες 5

Θέµα Β

Κυλινδρικό ∆οχείο περιέχει ιδανικό υγρό µέχρι ύψους H , µε την
ελεύθερη επιφάνεια του σε επαφή µε τον ατµοσφαιρικό αέρα. Σε σηµείο
της παράπλευρης επιφάνειας και σε ύψος h από το έδαφος ανοίγουµε µια
οπή διατοµής Α, πολύ µικρότερης από την διατοµή του δοχείου. Από την
οπή εξέρχεται στον ατµοσφαιρικό αέρα ϕλέβα ϱευστού εκτελώντας καµπυλόγραµµη τροχιά και ϕτάνει στο έδαφος σε σηµείο που απέχει απόσταση 2h
από την παράπλευρη επιφάνεια του δοχείου. Κατά την εκροή του ϱευστού
να ϑεωρήσετε ότι το ∆οχείο ισορροπεί ακίνητο.

Φ
ρο

ντ

Β.1.

Ο όγκος της ϕλέβας ϱευστού που ϐρίσκεται ανάµεσα στην οπή και το
έδαφος είναι ίσος µε :
http://www.perifysikhs.com
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(α)

AH
2
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(ϐ) AH

(γ) 2AH

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ρι

Μονάδες 6
΄Ενα σώµα µάζας m1 κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα
µέτρου υ1 και συγκρούεται κεντρικά µε αρχικά ακίνητο σώµα µάζας m2 .

ισ
τή

Β.2.

 ΄Οταν η κρούση είναι ελαστική, η κινητική ενέργεια του σώµατος m2
µετά την κρούση είναι ίση µε K2 .

 ΄Οταν η κρούση είναι πλαστική, η κινητική ενέργεια του συσσωµατώµατος που προκύπτει είναι ίση µε Κ.

m1
, είναι ίσος µε
m2

1
3

(γ)

(ϐ)

Φ
ρο

(α) 3

ντ

Αν ισχύει K2 = K , ο λόγος των µαζών

1
4

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 7

Το σωληνοειδές του σχήµατος έχει αντίσταση R, αποτελείται από Ν
σπείρες εµβαδού Α η κάθε µία και ϐρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό
πεδίο έντασης B1 , του οποίου οι δυναµικές γραµµές τέµνουν κάθετα τις
σπείρες του σωληνοειδούς και το µέτρο της αυξάνεται σταθερά σύµφωνα µε
τη σχέση B1 = λt (λ > 0).

Β.3.
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Φ
ρο

ντ

Ο οριζόντιος αγωγός ΚΛ έχει µήκος L, αντίσταση R και µπορεί να κινείται
κατακόρυφα χωρίς τριβές ευρισκόµενος συνέχεια σε επαφή µε τα κατακόρυφα σύρµατα Γy και ∆y 0 τα οποία δεν έχουν αντίσταση. Ο αγωγός ΚΛ ϐρίσκεται µέσα σε οµογενές µαγνητικό πεδίο έντασης µέτρου B2 και ισορροπεί.
Αν η ένταση του ϐαρυτικού πεδίου στην περιοχή είναι g , τότε η µάζα m του
αγωγού ΚΛ είναι :

B2 AλN L
(α) m =
2Rg

B2 AλN 2 L
(ϐ) m =
2Rg

(γ) m =

B2 AλL
Rg

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6

Θέµα Γ
http://www.perifysikhs.com
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Φ
ρο

ντ

ισ
τή

ρι

Στην παρακάτω διάταξη δύο κατακόρυφοι µη λείοι αγωγοί Αx και Γy
µεγάλου µήκους και αµελητέας αντίστασης γεφυρώνονται στα πάνω άκρα
τους Α και Γ µε αντιστάτη αντίστασης R1 = 2 Ω . Μια αγώγιµη οµογενής
ϱάβδος µήκους ` = 1m, αντίστασης R2 = 3 Ω, και µάζας m = 0, 6kg
µπορεί να ολισθαίνει σε συνεχή επαφή µε τους κατακόρυφους αγωγούς,
παραµένοντας συνεχώς οριζόντια.

Ηλεκτρική πηγή έχει ΗΕ∆ E = 15V και εσωτερική αντίσταση r = 0, 8 Ω
και είναι συνδεδεµένη µέσο διακόπτη (δ) στα άκρα x και y των κατακόρυφων
αγωγών. Στον χώρο υπάρχει ένα οριζόντιο οµογενές µαγνητικό πεδίο, έντασης B = 1T κάθετο στο επίπεδο της διάταξης , µε ϕορά από την σελίδα
προς τον αναγνώστη. Αρχικά ο διακόπτης (δ) είναι κλειστός και ο αγωγός
ΚΛ ισορροπεί οριζόντιος.
Γ.1 Να ελέγξετε αν υπάρχει στατική τριβή και αν ναι να υπολογίσετε το
http://www.perifysikhs.com
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µέτρο της και να αναφέρετε την ϕορά της.
Μονάδες 5
Την χρονική στιγµή to = 0 ανοίγουµε τον διακόπτη (δ) και ταυτόχρονα
εκτοξεύουµε τον αγωγό προς τα κάτω µε αρχική ταχύτητα υo = 15m/s.
Γ.2 Να περιγράψετε αναλυτικά το είδος της κίνησης του αγωγού για t > to .

ρι

Μονάδες 5

ισ
τή

Γ.3 Να υπολογίσετε την συνολική ϑερµότητα που εκλύεται στο περιβάλλον µετά από χρονικό διάστηµα ∆t = 2sec (µονάδες 3) καθώς και
την µεταβολή της Βαρυτικής δυναµικής ενέργειας της ϱάβδου στο ίδιο
χρονικό διάστηµα (µονάδες 3).
Μονάδες 6

Φ
ρο

ντ

Αν την χρονική στιγµή to = 0 άνοιγε ο διακόπτης (δ) ακαριαία και το
σώµα ξεκινούσε την κίνηση του χωρίς αρχική ταχύτητα τότε την χρονική
στιγµή t0 > 0 αποκτάει την οριακή της ταχύτητα.
Γ.4 Να εκφράσετε την επιτάχυνση της ϱάβδου ως συνάρτηση της ταχύτητας
της και να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραµµα σε κατάλληλα ϐαθµολογηµένους άξονες.
Μονάδες 4

Γ.5 Αν στο χρονικό διάστηµα to → t0 η ϱάβδος έχει µετατοπιστεί κατά d =
30m να υπολογίσετε την ενέργεια που εκλύεται υπο µορφή ϑερµότητας στο περιβάλλον από τον αντιστάτη αντίστασης R1 στο ίδιο χρονικό
διάστηµα.
Μονάδες 5

http://www.perifysikhs.com
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∆ίνεται : Να ϑεωρήσετε αµελητέες τις αντιστάσεις του αέρα κατά την κίνηση
της ϱάβδου και το µέτρο της τριβής ολίσθησης ίσο µε το µέτρο της στατικής
τριβής (εφόσον αυτή υπάρχει). Η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2

Θέµα ∆
Πάνω σε οριζόντιο επίπεδο ϐρίσκεται ένας δίσκος µάζας M1 = 2kg και
ακτίνας R = 0, 5m, ο οποίος έχει την περιφέρεια του τυλιγµένο πολλές ϕορές
αβαρές και µη εκτατό νήµα (1). Πάνω στο επίπεδο του δίσκου υπάρχει

R
, οµόκεντρη µε τον δίσκο στην οποία έχει τυλιχθεί
2

Φ
ρο

ντ

ισ
τή

αβαρές και µη εκτατό νήµα (2) πολλές ϕορές.

ρι

εγκοπή ακτίνας r =

http://www.perifysikhs.com
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Το νήµα (2) αφού περάσει από τροχαλία µάζας M2 = 1, 5kg και ακτίνας

R
στερεώνεται στο πάνω µέρος σώµατος Σ1 µάζας m1 = 0, 5kg . Το
2
σώµα Σ1 είναι κολληµένο πάνω σε δεύτερο σώµα Σ2 µάζας m2 = 0, 5kg το

r=

οποίο είναι στερεωµένο στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς k = 50N/m.
~o το
Ασκώντας στο ελεύθερο άκρο του νήµατος (1) οριζόντια δύναµη F
σύστηµα ισορροπεί µε τα νήµατα τεντωµένα και το ελατήριο επιµηκυσµένο
κατά ∆`1 = 0, 2m.

ισ
τή

ρι

~o (µονάδες 3) και να προσ∆.1 Να υπολογίσετε το µέτρο της δύναµης F
διορίσετε την συνολική δύναµη (µέτρο και κατεύθυνση) που δέχεται ο
δίσκος από το έδαφος. (µονάδες 2)
Μονάδες 5

Φ
ρο

ντ

Κάποια χρονική στιγµή (to = 0) τα σώµατα αποκαλούνται ακαριαία,
~o , ο δίσκος αρχίζει να κυλίεται χωρίς να
χωρίς να µεταβληθεί η δύναµη F
ολισθαίνει, η τροχαλία περιστρέφεται και το Σ1 ανέρχεται. Ο άξονας περιστροφής του δίσκου παραµένει συνεχώς σε οριζόντια ϑέση, µετατοπιζόµενος
παράλληλα προς την αρχική του ϑέση, τα νήµατα είναι τεντωµένα και δεν
ολισθαίνουν στην περιφέρεια του δίσκου και της τροχαλίας καθώς και στην
εγκοπή του δίσκου.
∆.2 Να ϐρεθεί η επιτάχυνση του κέντρου µάζας του δίσκου µετά την αποκόλληση
των δύο σωµάτων.
Μονάδες 5

∆.3 Να υπολογιστεί ο λόγος της Κινητικής ενέργειας του δίσκου προς την
κινητική ενέργεια της τροχαλίας.
Μονάδες 3
∆.4 Να υπολογιστεί ο ϱυθµός µε τον οποίο παρέχει ενέργεια στο σύστηµα
~o την χρονική στιγµή t1 = 1s.
η δύναµη F
http://www.perifysikhs.com
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Μονάδες 3
∆.5 Για την κίνηση του Σ2 µετά την αποκόλληση :
(α) Να δείξετε ότι ϑα εκτελέσει απλή αρµονική ταλάντωση και να προσδιορίσετε την συχνότητα της.
Μονάδες 3

ρι

(ϐ) Να γράψετε την χρονική εξίσωση της συνισταµένης δύναµης που
δέχεται κατά την κίνηση του, ϑεωρώντας ως ϑετική την ϕορά προς
τα πάνω.

ισ
τή

Μονάδες 3

(γ) Να προσδιορίσετε τη χρονική στιγµή t2 που για πρώτη ϕορά η Κινητική του ενέργεια είναι ίση µε την δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης.

ντ

∆ίνονται :

Μονάδες 3

 Η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2

Φ
ρο

 η ϱοπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του

1
I1 = M1 R2 .
2

 Να ϑεωρήσετε ότι η τροχαλία έχει όλη την µάζα της οµοιόµορϕα συγκεντρωµένη στην περιφέρεια της και µπορεί περιστρέφεται
γύρω από άξονα περιστροφής που είναι κάθετος στο επίπεδο της και
διέρχεται από το κέντρο µάζας της.

Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες

 Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντιγράφων 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.
http://www.perifysikhs.com
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 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.

ρι

Και ϕτάνοντας στο τέλος µιας δύσκολης χρονιάς, όπως κάθε χρόνο για τους
µαθητές της Γ Λυκείου που παλεύουν µε κόπο να διαβάσουν τους παρακάτω
στοίχους, ώστε να κατανοήσουν, ότι το ταξίδι πάντα είναι αυτό που µετράει...

ντ

ισ
τή

- 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)

Φ
ρο

Επιµέλεια : Γ. Βασιλάκης, Ανδρέας Χουλάκης, ∆ρ Μ. Καραδηµητρίου
**πηγές : Α,Β.3 study4exams , Β.1 Νίκος Κυριάκος, Τράπεζα Θεµάτων
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