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∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Επαναληπτικά Θέµατα Φυσικής

Προσανατολισµού

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

Κυριακή 6 Μάρτη 2016

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. Στο πρότυπο του απλού αρµονικού ταλαντωτή στην διάρκεια µιας πε-
ϱιόδου:
(α) η δυναµική του ενέργεια παίρνει την µέγιστη τιµή της µόνο µια ϕορά,

(ϐ) η δυναµική του ενέργεια είναι ίση µε την κινητική του µόνο µια ϕορά,

(γ) η ολική του ενέργεια παραµένει σταθερή,

(δ) η κινητική του ενέργεια. παίρνει την µέγιστη τιµή της µόνο µια ϕορά.

Α.2. ΄Ενα ιδανικό ϱευστό ϱέει σε σωλήνα κυλινδρικού σχήµατος. Σε µια
περιοχή Α ο σωλήνας έχει διατοµή διαµέτρου d και η ϱοή του ϱευστού
έχει ταχύτητα µέτρου υ1. Σε µια άλλη περιοχή Β ο σωλήνας έχει διατοµή

διαµέτρου
d

2
και η ϱοή του ϱευστού ταχύτητα µέτρου υ2. Για τις ταχύτητες

αυτές ισχύει :

(α) υ2 = 4υ1 (ϐ)υ1 = 4υ2 (γ) υ2 = 2υ1 (δ) υ2 = 16υ1

1



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2015-2016 ∆ιαγώνισµα Γ Λυκείου

Α.3. ΄Ενα τραίνο κινείται µε σταθερή ταχύτητα και ο µηχανοδηγός ϑέτει σε
λειτουργία την κόρνα που εκπέµπει αρµονικό ήχο σταθερής συχνότητας.
΄Ενας επιβάτης κάθεται στην ϑέση του στο δεύτερο ϐαγόνι του τραίνου και
αντιλαµβάνεται το ήχο.

(α) Η συχνότητα του ήχου που αντιλαµβάνεται ο επιβάτης ϑα είναι µεγα-
λύτερη από την συχνότητα που αντιλαµβάνεται ο µηχανοδηγός.

(ϐ) Η συχνότητα του ήχου που αντιλαµβάνεται ο επιβάτης ϑα είναι µικρότε-
ϱη από την συχνότητα που αντιλαµβάνεται ο µηχανοδηγός.

(γ) Η συχνότητα του ήχου που αντιλαµβάνεται ο επιβάτης ϑα είναι ίση µε
την συχνότητα που αντιλαµβάνεται ο µηχανοδηγός.

(δ) Τα δεδοµένα δεν επαρκούν για να απαντήσουµε.

Α.4. Κατά µήκος µιας χορδής, µήκους L, µε σταθερά άκρα δηµιουργείται
στάσιµο κύµα µε 4 δεσµούς (συµπεριλαµβανοµένων των άκρων). Το µήκος
κύµατος των αρχικών κυµάτων που συµβάλλουν για να δηµιουργήσουν το
στάσιµο κύµα είναι :

(α) λ =
3L

2
(ϐ) λ =

L

3
(γ)λ =

2L

3
(δ)λ = L

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) Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση ο αριθµός των ταλαντώσεων ανά µο-
νάδα χρόνου συµπίπτει µε την ιδιοσυχνότητα του ταλαντούµενου συ-
στήµατος.

(ϐ) Σε ϕθίνουσα µηχανική ταλάντωση η αύξηση της σταθεράς απόσβεσης b
προκαλεί αύξηση του ϱυθµού ελάττωσης της ενέργειας της ταλάντωσης.

(γ) ∆ύο σύγχρονες πηγές αρµονικών κυµάτων ϐρίσκονται στην επιφάνεια
ενός ήρεµου υγρού παράγοντας αρµονικά κύµατα ίδιου πλάτους. Τα
σηµεία της επιφάνειας του υγρού που ισαπέχουν από τις δύο πηγές ϑα
ταλαντώνονται µε το µέγιστο δυνατό πλάτος.
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(δ) η πίεση που οφείλεται στο ϐάρος ενός ϱευστού ονοµάζεται υδροστατική
πίεση.

(ε) Νευτώνεια ϱευστά ονοµάζονται όλα τα πραγµατικά ϱευστά.

Θέµα Β

Β.1. Στο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k αναρτάται σώµα Σ1

µάζαςm1 και στην συνέχεια µέσω αβαρούς νήµατος αναρτάται και ένα δεύτε-
ϱο σώµα Σ2 µάζας m2. Το σύστηµα ισορροπεί και κάποια στιγµή κόβουµε
ακαριαία το νήµα µε αποτέλεσµα το Σ1 να εκτελεί ταλάντωση πλάτους Α.
(Πείραµα 1)

1

1

2

2 υο

Πείραμα 1 Πείραμα 2

Ακινητοποιούµε το Σ1 στην ϑέση ισορροπίας του και εκτοξεύουµε το Σ2

κατακόρυφα προς το Σ1, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία συσσωµατώµατος
που ϑα εκτελεί ταλάντωση µε πλάτος A′ = 2A. (Πείραµα 2)

Η ταχύτητα ~υo του Σ2 λίγο πριν την κρούση του µε το Σ1 ϑα έχει µέτρο :

α. g

√
3(m1 +m2)

k
ϐ.g

√
k

3(m1 +m2)
γ. g

√
3(m1 +m2)

2k
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όπου g η επιτάχυνση της ϐαρύτητας.

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

Β.2. Μια οµογενής σφαίρα µάζας Μ και ακτίνας R έχει ϱοπή αδράνειας ως

προς κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας της Icm =
2

5
MR2.

Η σφαίρα περιστρέφεται µε σταθερή συχνότητα fo, γύρω από τον παραπάνω
άξονα.

Από µικρό ύψος αφήνεται να πέσει ένα µικρό σώµα µάζας m =
M

5
και

προσκολλάται στην επιφάνεια της σφαίρας σε σηµείο όπου η ευθεία που
διέρχεται από το σώµα και το κέντρο της σφαίρας να σχηµατίζει γωνία 30o

µε τον άξονα περιστροφής.

Η συχνότητα περιστροφής του συστήµατος σφαίρας - σώµατος ϑα είναι :

α. f =
8

9
fo ϐ.f =

2

7
fo γ. f =

5

2
fo

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [ 2+6 = 8 µονάδες]
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Β.3. ΄Ενα ανοικτό δοχείο περιέχει νερό το οποίο ϑεωρείται ιδανικό ϱευστό,
µέχρι ύψος h πάνω από την ϐάση του (σηµείο ∆). Στο πλευρικό τοίχωµα του

δοχείου και σε ύψος h1 =
3h

4
(σηµείο Α) υπάρχει οπή εµβαδού διατοµής A,

που είναι πολύ µικρότερο από το εµβαδόν της ϐάσης του δοχείου. Μέσω
µιας ϐρύσης µε σταθερή παροχή, το ύψος της στήλης του νερού στο δοχείο
παραµένει σταθερό.

1. Η παροχή της ϐρύσης ισούται µε :

(α) A
√

2gh (ϐ)A

√
1

2
gh (γ) A

√
3

2
gh

2. Το εµβαδόν διατοµής της ϕλέβας του νερού που εξέρχεται από την
οπή, τη χρονική στιγµή που µόλις η ϕλέβα ϕτάνει στο έδαφος, είναι ίσο µε :

(α) A (ϐ)
3A

4
(γ)

A

2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την κάθε απάντησή σας. [(1+4) +(1+ 4)=10 µονάδες]

Θέµα Γ

Το σηµείο Ο γραµµικού ελαστικού µέσου το οποίο ταυτίζεται µε τον άξονα
x′Ox, εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις που γίνονται
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στην ίδια διεύθυνση, κάθετα στον άξονα x′x και γύρω από την ίδια ϑέση
ισορροπίας. Οι ταλαντώσεις περιγράφονται από τις εξισώσεις :

y = 0, 1ηµ(10πt+
π

3
) (S.I.)

y = 0, 1
√

3ηµ(10πt− π

6
) (S.I.)

Γ.1 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της συνισταµένης ταλάντωσης που εκτελεί
το σηµείο Ο είναι :

y = 0, 2ηµ(10πt) (S.I.)

Γ.2 Θεωρούµε το σηµείο Ο σαν πηγή αρµονικού κύµατος που διαδίδεται
κατά µήκος του Ox ηµιάξονα. Αν τη χρονική στιγµή t1 που η πηγή
ολοκληρώνει δύο ταλαντώσεις το κύµα ϕθάνει σε ένα σηµείο Γ που α-
πέχει από την πηγή xΓ = 20cm, να γράψετε την εξίσωση του αρµονικού
κύµατος που διαδίδεται κατά µήκος της χορδής.

Γ.3 Η ϕάση ταλάντωσης ενός σηµείου Κ του ελαστικού µέσου την χρονική

στιγµή t1 ισούται µε φk =
3π

2
. Να υπολογίσετε την διαφορά ϕάσης

ανάµεσα στοΚ και στο πιο αποµακρυσµένο σηµείο Λ από την πηγή που
αρχίζει να ταλαντώνεται την χρονική στιγµή t2 = 0, 7s. Να σχεδιαστεί
το στιγµιότυπο του κύµατος την χρονική στιγµή t2.

Γ.4 Να γράψετε την εξίσωση ενός δεύτερου κύµατος που όταν διαδίδεται
κατά µήκος του ίδιου ελαστικού µέσου µε το πρώτο δηµιουργεί στάσιµο
κύµα. Ποια ϑα είναι η εξίσωση του στάσιµου κύµατος που προκύπτει ;
Να ϑεωρήσετε ότι το υλικό σηµείο Ο είναι κοιλία του στάσιµου κύµατος
και τα κύµατα συµβάλλουν την t = 0 εκεί.

Γ.5 Να ϐρείτε πόσες κοιλίες και πόσοι δεσµοί του στάσιµου κύµατος ϐρίσκον-
ται µεταξύ των σηµείων Κ, Λ.

[5+5+6+5+4 µονάδες]
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Θέµα ∆

Στο παρακάτω σχήµα δίνεται µια διπλή τροχαλία που αποτελείται από
δύο κολληµένους δίσκους µε συνολική µάζα M = 8kg και ακτίνες R =

0, 2m και r =
R

2
. Η τροχαλία µπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα

που διέρχεται από το κέντρο της. Στην περιφέρεια του µικρού δίσκου έχουµε
τυλίξει αβαρές µη εκτατό νήµα το οποίο είναι δεµένο σε σώµα Σ µάζας m =
4kg. Το Σ είναι ϐρίσκεται πάνω σε λείο επίπεδο και είναι στερεωµένο στο
άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k. Στην περιφέρεια του µεγάλου δίσκου

F

είναι τυλιγµένο δεύτερο αβαρές και µη εκτατό νήµα στο άκρο του οποίου
ασκούµε οριζόντια δύναµη ~F . ΄Οταν η δύναµη έχει µέτρο Fo = 5N το
σύστηµα ισορροπεί µε το ελατήριο παραµορφωµένο κατά 0, 1m σε σχέση µε
το ϕυσικό του µήκος.

∆.1 Να υπολογίσετε την δυναµική ενέργεια παραµόρφωσης του ελατηρίου
κατά την ισορροπία του συστήµατος.

Επαναφέρουµε το Σ στην ϑέση που το ελατήριο έχει το ϕυσικό του µήκος
απουσία δύναµης (F = 0). Στην συνέχεια ασκούµε στο άκρο του νήµατος

δύναµη µέτρου F = 70N . ΄Οταν η τροχαλία εκτελέσει
2

π
περιστροφές να

ϐρεθούν :

∆.2 Η ταχύτητα του σώµατος Σ.

∆.3 Το µέτρο της στροφορµής της τροχαλίας.

http://www.perifysikhs.com 7



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2015-2016 ∆ιαγώνισµα Γ Λυκείου

Την παραπάνω στιγµή την οποία ϑεωρούµε ως to = 0 κόβουµε το νήµα
που συγκρατεί το σώµα Σ, οπότε το σώµα ϑα εκτελέσει απλή αρµονική τα-
λάντωση.

∆.4 Να γράψετε την εξίσωση αποµάκρυνσης από την ϑέση ισορροπίας για
το Σ ϑεωρώντας ως ϑετική την ϕορά προς τα αριστερά.

∆.5 Να ϐρείτε την χρονική στιγµή t1 που το Σ διέρχεται για πρώτη ϕορά από
την Θέση ισορροπίας του. Για την ίδια χρονική στιγµή να υπολογιστεί
ο ϱυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας του Σ.

Ταυτόχρονα την to = 0 καταργούµε την δύναµη F και η τροχαλία χάνει
την σύνδεση της µε το στήριγµα µε αποτέλεσµα να έρθει σε επαφή µε το
δάπεδο, διατηρώντας σταθερή την κινητικής της κατάσταση µέχρι να έρθει
σε επαφή µε το δάπεδο, καθώς η υψοµετρική διαφορά ϐάσης και δαπέδου
είναι αµελητέα.

∆.5 Ποια χρονική στιγµή t2 µετά την to = 0το ανώτερο σηµείο της τροχαλίας
ϑα αποκτήσει ταχύτητα διπλάσια από την ταχύτητα του κέντρου µάζας
της ;

∆.6 Να υπολογίσετε την απώλεια της µηχανικής ενέργειας της τροχαλίας
στο παραπάνω χρονικό διάστηµα

∆.7 Για t > t2 να υπολογιστεί το µέτρο και η κατεύθυνση της στατικής
τριβής που ασκείται στην τροχαλία.

Σας δίνονται : Η ϱοπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς άξονα που

διέρχεται από το κέντρο µάζας της Icm =
5

8
MR2. Ο συντελεστής τριβής ο-

λίσθησης της τροχαλίας µε το δάπεδο είναι µ = 2/13 και ότι η επιτάχυνση
της ϐαρύτητας είναι g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε ότι τα νήµατα δεν ολισθα-
ίνουν στην περιφέρεια κάθε δίσκου.

[4+4+5+4+4+4 µονάδες]
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Οδηγίες

� Στο εξώφυλλο του τετραδίου σας να γράψετε το εξεταζόµενο µάθηµα.
Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συµπληρώσετε τα ατοµικά στοιχεία µα-
ϑητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ηµε-
ϱοµηνία 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-
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 : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου, Φυσικός

Σας εύχοµαι Καλή Επιτυχία !
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