ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ Α
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της
ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
A1.

Σε μία φθίνουσα ταλάντωση στην οποία το πλάτος μειώνεται εκθετικά με
το χρόνο
α)
η περίοδος δεν διατηρείται για ορισμένη τιμή της σταθεράς
απόσβεσης b
β)
όταν η σταθερά απόσβεσης b μεγαλώνει, το πλάτος της
ταλάντωσης μειώνεται πιο γρήγορα
γ)
η κίνηση μένει περιοδική για οποιαδήποτε τιμή της σταθεράς
απόσβεσης
δ)
η σταθερά απόσβεσης b εξαρτάται μόνο από το σχήμα και τον
όγκο του σώματος που ταλαντώνεται.
Μονάδες 5

A2.

Όταν ένα κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης, αλλάζουν
α)
η ταχύτητα διάδοσης του κύματος και η συχνότητά του
β)
το μήκος κύματος και η συχνότητά του
γ)
το μήκος κύματος και η ταχύτητα διάδοσής του
δ)
η συχνότητα και το πλάτος του κύματος.
Μονάδες 5

A3.

Το δοχείο του σχήματος 1 είναι γεμάτο με υγρό και κλείνεται με έμβολο Ε
στο οποίο ασκείται δύναμη F.

Σχήμα 1
Όλα
α)
β)
γ)
δ)

τα μανόμετρα 1, 2, 3, 4 δείχνουν πάντα
την ίδια πίεση, όταν το δοχείο είναι εντός του πεδίου βαρύτητας
την ίδια πίεση, όταν το δοχείο βρίσκεται εκτός πεδίου βαρύτητας
διαφορετική πίεση, αν το δοχείο βρίσκεται εκτός πεδίου βαρύτητας
την ίδια πίεση, ανεξάρτητα από το αν το δοχείο είναι εντός ή εκτός
του πεδίου βαρύτητας.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
A4.

Ένας δίσκος στρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο του
και είναι κάθετος στο επίπεδό του. Η τιμή της γωνιακής ταχύτητας του
δίσκου σε συνάρτηση με τον χρόνο παριστάνεται στο διάγραμμα του
σχήματος 2.

Σχήμα 2
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
α)
β)
γ)
δ)

Α5.

Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης αυξάνεται στο χρονικό
διάστημα από t 1 έως t 2 .
Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης τη χρονική στιγμή t 1 είναι
μικρότερο από το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης τη χρονική
στιγμή t 4 .
Τη χρονική στιγμή t 3 η γωνιακή επιτάχυνση είναι θετική.
Το διάνυσμα της γωνιακής επιτάχυνσης τη στιγμή t 1 έχει αντίθετη
κατεύθυνση από την κατεύθυνση που έχει η γωνιακή επιτάχυνση
τη χρονική στιγμή t 4 .
Μονάδες 5

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό,
αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Ένα σύνθετο κύμα μπορούμε να το θεωρήσουμε ως αποτέλεσμα της
επαλληλίας ενός αριθμού αρμονικών κυμάτων με επιλεγμένα πλάτη
και μήκη κύματος.
Σε κάθε στάσιμο κύμα μεταφέρεται ενέργεια από ένα σημείο του
ελαστικού μέσου σε άλλο.
Το φαινόμενο Doppler αξιοποιείται από τους γιατρούς για την
παρακολούθηση της ροής του αίματος.
Η εξίσωση της συνέχειας στα ρευστά είναι άμεση συνέπεια της
αρχής διατήρησης ενέργειας.
Σκέδαση ονομάζεται κάθε φαινόμενο του μικρόκοσμου στο οποίο τα
«συγκρουόμενα» σωματίδια αλληλεπιδρούν με σχετικά μικρές
δυνάμεις για πολύ μικρό χρόνο.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ Β
Β1.

Ένα τρένο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα
μέτρου

Uηχ
, όπου Uηχ είναι η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα.
10

Το τρένο κατευθύνεται προς τούνελ που βρίσκεται σε κατακόρυφο βράχο.
Ο ήχος που εκπέμπεται από τη σειρήνα του τρένου ανακλάται στον
κατακόρυφο βράχο. Ένας ακίνητος παρατηρητής που βρίσκεται πάνω στις
γραμμές και πίσω από το τρένο ακούει δύο ήχους. Έναν ήχο απευθείας
από τη σειρήνα του τρένου, με συχνότητα f 1 , και έναν ήχο από την
ανάκλαση στον κατακόρυφο βράχο, με συχνότητα f 2 . Ο λόγος των δύο
συχνοτήτων

i.

11
9

f1
είναι ίσος με:
f2
ii.

10
11

iii.

9
11

.

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Β2.

Μονάδες 6

Σε χορδή που εκτείνεται κατά μήκος του άξονα x΄x, έχει δημιουργηθεί
στάσιμο κύμα που προέρχεται από τη συμβολή δύο απλών αρμονικών
κυμάτων πλάτους Α, μήκους κύματος λ και περιόδου Τ. Το σημείο Ο, που
βρίσκεται στη θέση x o = 0, είναι κοιλία και τη χρονική στιγμή t=0 βρίσκεται
στη θέση ισορροπίας του, κινούμενο προς τη θετική κατεύθυνση της
απομάκρυνσής του. Το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας ταλάντωσης ενός
σημείου Μ της χορδής που βρίσκεται στη θέση Χ Μ =

i.

2 2πΑ
Τ

ii.

2πΑ
Τ

iii.

4πΑ
Τ

9λ
, είναι ίσο με:
8

.

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 2
Μονάδες 6

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Β3.

Στον οριζόντιο σωλήνα, του σχήματος 3, ασυμπίεστο ιδανικό ρευστό έχει
στρωτή ροή από το σημείο Α προς το σημείο Β.

Σχήμα 3
Η διατομή Α Α του σωλήνα στη θέση Α είναι διπλάσια από τη διατομή Α Β
του σωλήνα στη θέση Β. Η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου στο
σημείο Α έχει τιμή ίση με Λ . Η διαφορά της πίεσης ανάμεσα στα σημεία Α
και Β είναι ίση με:
i.

3Λ
4

ii. 3Λ

iii. 2Λ .

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 2
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ
Σώμα Σ 1 μάζας m 1 βρίσκεται στο σημείο Α λείου κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου

q) . Η ακτίνα ΟΑ είναι οριζόντια και ίση με R= 5m. Το σώμα αφήνεται να
( ΑΓ
ολισθήσει κατά μήκος του τεταρτοκυκλίου. Φθάνοντας στο σημείο Γ του
τεταρτοκυκλίου, το σώμα συνεχίζει την κίνησή του σε οριζόντιο επίπεδο με το
οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής μ=0,5. Αφού διανύσει διάστημα S 1 =3,6m,
συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά στο σημείο Δ με σώμα Σ 2 μάζας m 2 =3m 1 , το
οποίο τη στιγμή της κρούσης κινείται αντίθετα ως προς το Σ 1 , με ταχύτητα
μέτρου U 2 =4m/s, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.

Σχήμα 4

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Γ1.

Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ 1 στο σημείο Γ,
όπου η ακτίνα ΟΓ είναι κατακόρυφη.
Μονάδες 5

Γ2.

Να υπολογίσετε τα μέτρα των ταχυτήτων των σωμάτων Σ 1 και Σ 2 αμέσως
μετά την κρούση.
Μονάδες 8

Γ3.

Δίνεται η μάζα του σώματος Σ 2 , m 2 =3kg. Να υπολογίσετε το μέτρο της
μεταβολής της ορμής του σώματος Σ 2 κατά την κρούση (μονάδες 3) και να
προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της (μονάδες 2).
Μονάδες 5

Γ4.

Να υπολογίσετε το ποσοστό της μεταβολής της κινητικής ενέργειας του
σώματος Σ 1 κατά την κρούση.
Μονάδες 7
Δίνεται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s 2 .
Θεωρήστε ότι η χρονική διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα.

ΘΕΜΑ Δ
Σώμα Σ, μάζας m = 1 kg, είναι δεμένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς k = 100 N/m. Το πάνω άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο σε
ακλόνητο σημείο στην κορυφή κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης φ = 30 Ο .
Το τμήμα ΒΓ του κεκλιμένου επιπέδου είναι λείο.
Ομογενής κύλινδρος μάζας Μ = 2 kg και ακτίνας R = 0,1 m συνδέεται με το
σώμα Σ με τη βοήθεια αβαρούς νήματος που δεν επιμηκύνεται. Ο άξονας του
κυλίνδρου είναι οριζόντιος. Το νήμα και ο άξονας του ελατηρίου βρίσκονται
στην ίδια ευθεία, που είναι παράλληλη στο κεκλιμένο επίπεδο. Το σύστημα των
σωμάτων ισορροπεί όπως φαίνεται στο σχήμα 5.

Σχήμα 5

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Δ1.

Να υπολογίσετε το μέτρο της τάσης του νήματος (μονάδες 3) και την
επιμήκυνση του ελατηρίου (μονάδες 2).
Μονάδες 5

Τη χρονική στιγμή t = 0 κόβεται το νήμα. Το σώμα Σ αρχίζει να εκτελεί απλή
αρμονική ταλάντωση και ο κύλινδρος αρχίζει να κυλίεται χωρίς ολίσθηση.
Δ2.

Να γράψετε την εξίσωση της δύναμης επαναφοράς για το σώμα Σ σε
συνάρτηση με το χρόνο, θεωρώντας ως θετική φορά την προς τα πάνω,
όπως φαίνεται στο σχήμα 5.
Μονάδες 7

Δ3.

Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής του κυλίνδρου, όταν θα έχει
διαγράψει Ν =

12
περιστροφές κατά την κίνηση του στο κεκλιμένο επίπεδο.
π

Μονάδες 7

Δ4.

Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του
κυλίνδρου, κατά την κίνηση του στο κεκλιμένο επίπεδο, τη χρονική στιγμή
t = 3 s.
Μονάδες 6

Δίνονται:
• η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s 2 .
• η ροπή αδράνειας ομογενούς κυλίνδρου ως προς τον άξονά του

1
MR 2 .
2
1
ο
• ημ30 =
2 .
ΙCM =

1.

2.

3.

4.
5.
6.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία 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 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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - NEO ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)
Θέμα Α
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της
ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
A1.

Η σταθερά απόσβεσης b μιας φθίνουσας ταλάντωσης, στην οποία η
αντιτιθέμενη δύναμη είναι ανάλογη της ταχύ τητας,
α)
εξαρτάται από την ταχύτητα του σώματος που ταλαντώνεται
β)
μειώνεται κατά τη διάρκεια της φθίνουσας ταλάντωσης
γ)
έχει μονάδα μέτρησης στο S.I. το kg ∙ s
δ)
εξαρτάται από τις ιδιότητες του μέσου μέσα στο οποίο γίνεται η
φθίνουσα ταλάντωση .
Μονάδες 5

A2.

Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων , ίδιας διεύθυνσης
και ίδιου πλάτους, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο και που οι
περίοδοι τους Τ 1 και Τ 2 διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους, προκύπτει
ταλάντωση μεταβλητού πλάτους με περίοδο Τ που είναι ίση με
α)
β)
γ)
δ)

Τ1  Τ2
2
2Τ1 Τ2
Τ
Τ1  Τ2

Τ

Τ1  Τ2
2
ΤΤ
Τ 1 2 .
Τ2  Τ1
Τ

Μονάδες 5
A3.

Εγκάρσια μηχανικά ονομάζονται τα κύματα
α)
στα οποία όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται
παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος
β)
στα οποία σχηματίζονται πυκνώματα και αραιώματα
γ)
στα οποία όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται
κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος
δ)
που διαδίδονται στα αέρια.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ
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A4.

Μια αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ περιστρέφεται, χωρίς τριβές,
έχοντας τα χέρια της σε σύμπτυξη. Όταν η αθλήτρια, κατά την περιστροφή
της, απλώσει τα χέρια της σε οριζόντια θέση, τότε
α)
η στροφορμή της μειώνεται
β)
η στροφορμή της αυξάνεται
γ)
η συχνότητα περιστροφής της αυξάνεται
δ)
η συχνότητα περιστροφής τ ης μειώνεται.
Μονάδες 5

Α5.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδι ό
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τ η λέξη Σωστό,
αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α)
Η ταυτόχρονη διάδοση δύο ή περισσοτέρων κυμάτων στην ίδια
περιοχή ενός ελαστικού μέσου ονομάζεται συμβολή .
β)
Η ταχύτητα ροής ενός ασυμπίεστου ιδανικού ρευστού κατά μήκος
ενός σωλήνα που δεν έχει σταθερή διατομή , είναι μεγαλύτερη εκεί
που πυκνώνουν οι ρευματικές γραμμές.
γ)
Η ροή ενός ρευστού είναι στρωτή, όταν παρουσιάζει στροβίλους .
δ)
Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος είναι διανυσματικό
μέγεθος.
ε)
Σε μια κρούση αμελητέας χρονικής διάρκειας η δυναμική ενέργεια
των σωμάτων, που εξαρτάται από τη θέση τους στο χώρο , δεν
μεταβάλλεται.
Μονάδες 5

Θέμα Β
Β1.

Ένα μικρό σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις , με
εξισώσεις απομάκρυνσης

x1  Α1 ημω t και x 2  Α 2 ημ(ω t 

π
) και με
2

ενέργειες ταλάντωσης Ε 1 και Ε 2 , αντίστοιχα. Οι ταλαντώσεις γίνονται γύρω
από το ίδιο σημείο και στην ίδια διεύθυνση. Η ενέργεια ταλάντωσης Ε της
σύνθετης ταλάντωσης είναι ίση με 
i.

Ε

Ε1  Ε2
2

ii.

Ε  Ε1  Ε2

α)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

β)

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
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iii.

Ε  Ε12  Ε 2 2 .
Μονάδες 2
Μονάδες 6

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - NEO ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Β2.

Εγκάρσιο
αρμονικό
κύμα
διαδίδεται
χωρίς
απώλειες
ενέργειας σε γραμμικό ελαστικό
μέσο που ταυτίζεται με τον
άξονα x΄Οx προς τη θετική
κατεύθυνση.
Η πηγή του κύματος βρίσκεται
στην αρχή Ο του άξονα x΄Οx
και εκτελεί απλή αρμονική
ταλάντωση
με
εξίσωση
y  Α ημω t .
Στο διάγραμμα του σχήματος 1 παριστάνεται η φάση των σημείων του
ελαστικού μέσου σε συνάρτηση με την απόστασή τους x από την πηγή, τη
χρονική στιγμή t 1 = 2s. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι ίση με:
i.

Β3.

υ = 0,8 m/s

ii.

υ = 5 m/s

α)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

β)

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

iii.

υ = 12,5 m/s
Μονάδες 2
Μονάδες 6

Δοχείο με κατακόρυφα τοιχώματα περιέχει ένα ασυμπίεστο ιδανικό υγρό.
Το ύψος του υγρού στο δοχείο είναι h, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.

Στο δοχείο ανοίγουμε μικρή οπή στο πλευρικό του τοίχωμα, σε
ύψος y = h / 2 από τη βάση του. Η φλέβα που δημιουργείται, συναντά το
έδαφος σε οριζόντια απόσταση x από τη βάση του δοχείου.
Η απόσταση x είναι ίση με :
i.
h
ii.
h / 2
iii.
2 h
α)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

β)

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
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Μονάδες 2
Μονάδες 7

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - NEO ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Θέμα Γ
Σώμα Σ 1 ,
σταθεράς
Το σώμα
οριζόντιο

x1  

μάζας m 1 = 1 kg, είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου
k = 100 N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητα στερεωμένο.
Σ 1 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, πλάτους Α = 0,4 m, σε λείο
επίπεδο. Τη χρονική στιγμή που το σώμα Σ 1 έχει απομάκρυνση

A 3
, κινούμενο κατά τη θετική φορά , συγκρούεται πλαστικά με σώμα Σ 2 ,
2

μάζας m 2 = 3 kg. Το σώμα Σ 2 κινείται, λίγο πριν την κρούση, με ταχύτητα
υ 2 = 8 m/s σε διεύθυνση που σχηματίζει γωνία φ (όπου συν φ 

1
) με το
3

οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα 3. Το συσσωμάτωμα
προκύπτει μετά την κρούση , εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση .

που

Γ1.

Να υπολογίσετε τ ην ταχύτητα του σώματος Σ 1 λίγο πριν την κρούση
(μονάδες 3) και την ταχύτητα του συσσωματώματος , αμέσως μετά την
κρούση (μονάδες 4).
Μονάδες 7

Γ2.

Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωματώματος .
Μονάδες 6

Γ3.

Να εκφράσετε την κινητική ενέργεια του συσσωματώματος σε συνάρτηση
με την απομάκρυνση. Να σχεδιάσετε (με στυλό) σε βαθμολογημένους
άξονες την κινητική ενέργεια του συσσωματώματος σε συνάρτηση με την
απομάκρυνση.
Μονάδες 6

Γ4.

Να υπολογίσετε το ποσοστό επί τοις εκατό (%) της κινητικής ενέργειας του
συστήματος των σωμάτων Σ 1 και Σ 2 , ακριβώς πριν την κρούση που
μετατράπηκε σε θερμότητα , κατά την κρούση.
Μονάδες 6

Να θεωρήσετε ότι:
 η διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα.
 η θετική φορά είναι αυτή που φαίνεται στο σχήμα 3.
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Θέμα Δ
Ομογενής δίσκος Σ 1 έχει μάζα Μ 1 = 8 kg και ακτίνα R 1 = 0,2 m. Στο σημείο Β της
κατακόρυφης διαμέτρου του δίσκου, που απέχει απόσταση d 

3
R από το
2 1

οριζόντιο επίπεδο , είναι στερεωμένο οριζόντιο αβαρές μη εκτατό νήμα (1).
Το άλλο άκρο Α του νήματος (1) είναι ακλόνητα στερεωμένο, όπως φαίνεται στο
σχήμα 4. Γύρω από την περιφέρεια του δίσκου Σ 1 είναι τυλιγμένο πολλές φορές
άλλο δεύτερο αβαρές μη εκτατό νήμα (2), το οποίο διέρχεται από τροχαλία Σ 2 ,
μάζας Μ 2 = 2 kg και ακτίνας R 2 = 0,1 m. Στο άλλο άκρο του νήματος (2) είναι
συνδεδεμένο σώμα Σ 3 , μάζας Μ 3 = 1 kg. Το σύστημα αρχικά ισορροπεί . Το
τμήμα ΓΔ του νήματος (2) είναι οριζόντιο.

Δ1.

Να υπολογίσετε το μέτρο της τάσης που ασκεί το νήμα (1) στο δίσκο Σ 1 .
Μονάδες 6

Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 το νήμα (1) κόβεται. Το σώμα Σ 3 κατέρχεται με
επιτάχυνση. Η τροχαλία Σ 2 αρχίζει να περιστρέφεται , χωρίς τριβές, γύρω από
τον άξονά της και ο δίσκος Σ 1 αρχίζει να κυλίεται, χωρίς να ολισθαίνει, πάνω
στο οριζόντιο επίπεδο.
Δ2.

Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του δίσκου Σ 1 .
Μονάδες 10

Δ3.

Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής της τροχαλίας Σ 2 τη χρονική
στιγμή t 1 = 1s.
Μονάδες 5

Δ4.

Να υπολογίσετε τη μεταβολή της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας του
σώματος Σ 3 για την κίνηση του από τη χρονική στιγμή t 0 = 0 έως τη
χρονική στιγμή t 1 = 1s.
Μονάδες 4
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Δίνονται 
 η ροπή αδρανείας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται
από το κέντρο μάζας του

1
I1  M1 R12
2

 η ροπή αδρανείας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής που
διέρχεται από το κέντρο μάζας του

1
I2  M2 R22
2

 η επιτάχυνση της βαρύτητας g  10 m / s .
2

Να θεωρήσετε ότι :
 η τριβή του νήματος (2) τόσο με το δίσκο Σ 1 , όσο και με την τροχαλία Σ 2 , είναι
αρκετά μεγάλη ώστε να μην παρατηρείται ολίσθηση.
 κατά τη διάρκεια όλου του φαινομένου , ο δίσκος παραμένει στο οριζόντιο
επίπεδο, χωρίς να συγκρούεται με την τροχαλία.
 ο άξονας περιστροφής του δίσκου δεν αλλάζει κατεύθυνση , κατά τη διάρκεια
της κίνησής του.
 το σώμα Σ 3 έχει αμελητέες διαστάσεις.
 η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία 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 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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 18.30
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ Α
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την
ημιτελή πρόταση.
A1.

Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων ισχύει ότι:
α)
η μηχανική ενέργεια του συστήματος
παραμένει σταθερή
β)
η μηχανική ενέργεια του συστήματος
αυξάνεται
γ)
η κινητική ενέργεια του συστήματος
παραμένει σταθερή
δ)
η ορμή του συστήματος των δύο σωμάτων

των

δύο

σωμάτων

των

δύο

σωμάτων

των

δύο

σωμάτων

παραμένει σταθερή.
Μονάδες 5

A2.

Σώμα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Παρατηρείται ότι για δύο
διαφορετικές συχνότητες f 1 και f 2 του διεγέρτη με f 1 < f 2 το πλάτος της
ταλάντωσης είναι ίδιο. Για την ιδιοσυχνότητα f 0 του συστήματος ισχύει :
α)
f0 < f1
β)
f0 > f2
γ)
f1 < f0 < f2
δ)
f1 = f0.
Μονάδες 5

A3.

Σε μία φλέβα ρέει ιδανικό ρευστό. Όταν σε μια περιοχή του υγρού οι
ρευματικές γραμμές πυκνώνουν , τότε:
α)
η ταχύτητα ροής αυξάνεται και η πίεση ελαττώνεται
β)
η παροχή της φλέβας αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται
γ)
η παροχή της φλέβας ελαττώνεται και η πίεση ελαττώνεται
δ)
η ταχύτητα ροής αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται.
Μονάδες 5

A4.

Διακρότημα δημιουργείται μετά από σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων
της ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω απ ό το ίδιο σημείο, όταν οι
ταλαντώσεις έχουν
α)
ίσα πλάτη και ίσες συχνότητες
β)
διαφορετικά πλάτη και ίσες συχνότητες
γ)
διαφορετικά πλάτη και διαφορετικές συχνότητες
δ)
ίσα πλάτη και συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο
μεταξύ τους.
Μονάδες 5
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Α5.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδι ό
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τ η λέξη Σωστό,
αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α)
Η εξίσωση της συνέχειας είναι άμεση συνέπεια της αρχής
διατήρησης της ενέργειας στη ροή των ιδανικών ρευστών.
β)
γ)
δ)
ε)

Η ροπή μιας δύναμης F ως προς άξονα περιστροφής είναι μηδέν,
όταν ο φορέας της δύναμης είναι παράλληλος στον άξονα
περιστροφής.
Σε μια φθίνουσα ταλάντωση , στην οποία η αντιτιθέμενη δύναμη είναι
ανάλογη της ταχύτητας, ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων
απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση διατηρείται σταθερός .
Η κίνηση ενός τροχού που κυλίεται είναι αποτέλεσμα της επαλληλίας
μιας μεταφορικής και μιας στροφικής κίνησης .
Σε ένα στάσιμο κύμα , που έχει δημιουργηθεί σε ένα ελαστικό μέσο, η
απόσταση δύο διαδοχικών κοιλιών είναι ίση με ένα μήκος κύματος λ.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Ένα κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k έχει το άνω άκρο του
στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο και βρίσκεται στη θέση φυσικού μήκους.
Στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου και ενώ αυτό βρίσκεται στη θέση
φυσικού μήκους, στερεώνεται μάζα m. Από τη θέση αυτή το σύστημα
αφήνεται ελεύθερο και αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.

Σχήμα 1
Η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου κατά τη διάρκεια της απλής
αρμονικής ταλάντωσης του σώματος είναι ίση με :

m 2 g2
i.
k

2m 2g2
ii.
k

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
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m 2 g2
iii.
2k
Μονάδες 2
Μονάδες 7

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Β2.

Ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο με κατακόρυφα τοιχώματα περιέχει νερό μέχρι ύψους
Η. Από τον πυθμένα του πλευρικού τοιχώματος του δοχείου εξέρχεται λεπτός
κυλινδρικός σωλήνας σταθερής διατομής. Ο σωλήνας είναι αρχικά οριζόντιος και
στη συνέχεια κάμπτεται, ώστε να γίνει κατακόρυφος προς τα πάνω. Το άνοιγμα
του σωλήνα βρίσκεται σε ύψος h 

H
πάνω από το επίπεδο του πυθμένα του
5

δοχείου, όπως φαίνεται στο σχήμα 2:

Σχήμα 2
Να θεωρήσετε ότι:
 η ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει η στάθμη του νερού στο ανοιχτό
δοχείο είναι αμελητέα
 το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό
 η ατμοσφαιρική πίεση παραμένει σταθερή.
Το μέτρο της ταχύτητας  A με την οποία ρέει το νερό στο σημείο Α του
οριζόντιου σωλήνα είναι ίσο με:
i.

2gh

ii.

10gh

iii. 2 2gh .

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Β3.

Μονάδες 2
Μονάδες 6

Οι παρατηρητές Α και Β κινούνται στην ίδια οριζόντια κατεύθυνση με ταχύτητες
μέτρου 1 


5

και 2 


10

αντίστοιχα. Στην πλάτη του παρατηρητή Α είναι

στερεωμένη ηχητική πηγή, όπως φαίνεται στο σχήμα 3:

Σχήμα 3
Η ηχητική πηγή εκπέμπει συνεχώς ήχο σταθερής συχνότητας fs , ο οποίος

διαδίδεται στον αέρα με ταχύτητα  . Ο παρατηρητής Β αντιλαμβάνεται
τον ήχο της ηχητικής πηγής με συχνότητα ίση με :
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
9
11
11
i.
ii.
iii.
fs
fs
f
12
12
8 s
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 2
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ
Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται χωρίς απώλειες ενέργειας σε γραμμικό
ελαστικό μέσο (χορδή ) που ταυτίζεται με τον ημιάξονα Οx, προς τη θετική
κατεύθυνση. Η πηγή του κύματος βρίσκεται στο άκρο Ο (x=0) του ημιάξονα Οx
του ελαστικού μέσου. Η πηγή εκτελεί απλή αρμονική τ αλάντωση με εξίσωση
απομάκρυνσης y=A∙ημωt.
Στοιχειώδης μάζα Δm=10 - 6 kg του ελαστικού μέσου έχει ενέργεια ταλάντωσης

ET  52  107 J .
Το ελάχιστο χρονικό διάστημα για την απευθείας μετάβαση της στοιχειώδους
μάζας Δm του ελαστικού μέσου από τη ν κάτω ακραία θέση ταλάντωσ ής της
μέχρι την επάνω ακραία θέση ταλάντωσής της είναι Δt=0,4s.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα το κύμα έχει διαδοθεί σε απόσταση Δ x=4cm.
Γ1.

Να υπολογίσετε τ ην περίοδο του κύματος (μονάδες 2), το μήκος κύματος
του κύματος (μονάδες 2) και το πλάτος ταλάντωσης της στοιχειώδους
μάζας Δm (μονάδες 3).
Μονάδες 7

Γ2.

Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος (μονάδες 2) και να
σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το στιγμιότυπο του κύματος τη
χρονική στιγμή t 1 =1,4s (μονάδες 4).
Μονάδες 6

Γ3.

Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια της στοιχειώδους μάζας Δ m, όταν η
απομάκρυνσή της από τη θέση ισορροπίας της είναι y=0,2m.
Μονάδες 6

Δύο σημεία Ρ και Σ της χορδής έχουν διαφορά φάσης    
Γ4.

3
rad .
2

Να υπολογίσετε την ταχύτητα του Σ , όταν η απομάκρυνση του σημείου Ρ
από τη θέση ισορροπίας του είναι y Ρ =0,4m.
Μονάδες 6

Όπου εμφανίζεται το  να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ Δ
Μία ομογενής άκαμπτη ράβδος ΑΓ σταθερής διατομής έχει μάζα Μ=4Kg. Η
ράβδος ισορροπεί σε οριζόντια θέση και το άκρο της Α συνδέεται με άρθρωση
σε κατακόρυφο τοίχο. Το άλλο άκρο Γ της ράβδου συνδέεται μέσω αβαρούς μη
εκτατού νήματος ΓΔ με τον κατακόρυφο τοίχο . Το νήμα σχηματίζει με τη ράβδο
γωνία φ. Γύρω από ένα λεπτό ομογενή δίσκο κέντρου Κ, μάζας m=2kg και
ακτίνας R=0,1m είναι τυλιγμένο πολλές φορές ένα λεπτό μη εκτατό αβαρές
νήμα. Το ελεύθερο άκρο του νήματος έχει στερεωθεί στο άκρο Γ της ράβδου ΑΓ,
όπως φαίνεται στο σχήμα 4 :

Σχήμα 4
Τη χρονική στιγμή t 0 =0 ο δίσκος αφήνεται να κινηθεί και το νήμα ξετυλίγεται
χωρίς να ολισθαίνει .
Δ1.

Να υπολογίσετε τ ο μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του δίσκου,
καθώς αυτός κατέρχεται .
Μονάδες 6

Δ2.

Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται η ράβδος ΑΓ στο άκρο
της Γ από το νήμα ΓΔ, όταν ο δίσκος κατέρχεται .
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Τη χρονική στιγμή που το κέντρο μάζας Κ του δίσκου έχει κατέλθει κατακόρυφα
κατά h 1 =0,3m το νήμα που συνδέει το δίσκο με τη ράβδο κόβεται.
Δ3.

Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής του δίσκου ως προς τον άξονα
περιστροφής του, μετά από χρονικό διάστημα Δ t από τη στιγμή που
κόπηκε το νήμα.
Μονάδες 6

Δ4.

Να υπολογίσετε το λόγο της κινητικής ενέργειας λόγω περιστροφικής
κίνησης προς την κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης του δίσκου
μετά από χρονικό διάστημα Δ t΄=0,1s από τη στιγμή που κόπηκε το νήμα.
Μονάδες 7

Δίνονται:
 η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s 2
 η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα που διέρχεται από το

1
mR 2
2
συνφ  0,6

κέντρο μάζας του Ι C M =


ημφ  0,8 ,



ο άξονας περιστροφής του δίσκου παραμένει συνεχώς οριζόντιος κα ι
κινείται σε κατακόρυφη τροχιά σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του



ο δίσκος δε ν φτάνει στο έδαφος στη διάρκεια του φαινομένου.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία 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 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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

ΘΕΜΑ A
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς
προτάσεις A1 έως και Α4 και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό
συμπλήρωμά της.
A1.

Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που
γίνονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, με το ίδιο πλάτος Α και
συχνότητες f1 και f2 δημιουργείται σύνθετη κίνηση, η οποία παρουσιάζει
διακροτήματα. Η περίοδος του διακροτήματος είναι ίση με
α. T

1
f1

f2

β. T

1
f1

1
f2

γ. T

f1 f2
1
2 f1 f2

δ. T

Μονάδες 5

A2.

Δύο υλικά σημεία τα οποία βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών ενός
ελαστικού μέσου στο οποίο έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα, έχουν
α.
β.

ίδιο πλάτος ταλάντωσης.
διαφορά φάσης π rad μεταξύ τους.

γ.

διαφορά φάσης

δ.

ίδια συχνότητα ταλάντωσης.

π
rad μεταξύ τους.
2

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
A3.

Ο ομογενής δίσκος του σχήματος 1 ισορροπεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο.
Κάποια χρονική στιγμή ασκούμε στον δίσκο ζεύγος δυνάμεων, όπως φαίνεται
στο σχήμα 1.
F

F

Σχήμα 1
Η κίνηση του δίσκου είναι
α.
β.
γ.
δ.

A4.

Μονάδες 5

Η εξίσωση της συνέχειας των ιδανικών ρευστών είναι άμεση συνέπεια της
αρχής διατήρησης
α.
β.
γ.
δ.

A5.

μόνο στροφική με σταθερή γωνιακή ταχύτητα.
μόνο μεταφορική με σταθερή ταχύτητα.
μόνο στροφική με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση.
μόνο μεταφορική με σταθερή επιτάχυνση.

της ενέργειας.
της ύλης.
της ορμής.
της στροφορμής.

Μονάδες 5

Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι
Σωστό ή Λάθος, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα
στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Το πλάτος μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης εξαρτάται από τη
συχνότητα του διεγέρτη.
Σε κάθε εγκάρσιο κύμα δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα.
Το συνολικό έργο της στατικής τριβής στην κύλιση χωρίς ολίσθηση
ενός στερεού σώματος είναι ίσο με μηδέν.
Η πίεση που δημιουργεί ένα εξωτερικό αίτιο σε κάποιο σημείο ενός
ακίνητου υγρού μεταφέρεται αναλλοίωτη σε όλα τα σημεία του.
Σε κάθε φθίνουσα ταλάντωση η περίοδος της ταλάντωσης μειώνεται με
τον χρόνο.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΘΕΜΑ B
B1.

Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m και 4m αντίστοιχα έχουν ίσες κινητικές
ενέργειες. Τα σώματα κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και συγκρούονται
πλαστικά. Ο λόγος της τελικής κινητικής ενέργειας του συστήματος των
σωμάτων προς την αρχική κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων
είναι ίσος με
i.

1
4

ii.

1
5

iii.

1
10

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 6)

B2.

Μονάδες 8

Ένα δοχείο περιέχει νερό μέχρι ύψους Η και βρίσκεται πάνω σε ένα οριζόντιο
δάπεδο. Ανοίγουμε δύο μικρές οπές στο δοχείο σε ύψη h1 και h2 = 3 h1 πάνω
από το οριζόντιο δάπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Οι δύο φλέβες του
νερού που εκρέει από τις δύο μικρές οπές συναντούν το δάπεδο στο ίδιο
σημείο Α.

αέρας
αέρας

Η

h2
h1
A
Σχήμα 2

Να θεωρήσετε ότι:
 η ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει η στάθμη του νερού στο ανοιχτό
δοχείο είναι αμελητέα
 το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό
 η ατμοσφαιρική πίεση παραμένει σταθερή.
Η σχέση που ισχύει είναι
i. H = 4 h1

ii. H = 5 h1

iii. H = 6 h1

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 7)
Μονάδες 9

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

B3.

Ένας απομονωμένος ομογενής αστέρας σφαιρικού σχήματος ακτίνας R
στρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με αρχική
κινητική ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής K 0 . Ο αστέρας συρρικνώνεται λόγω
βαρύτητας διατηρώντας το σφαιρικό του σχήμα και την αρχική του μάζα. Σε
κάποιο στάδιο της συρρίκνωσής του η ακτίνα του υποδιπλασιάζεται. Η νέα
κινητική του ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής είναι ίση με K.
Δίνεται η ροπή αδράνειας ομογενούς συμπαγούς σφαίρας ακτίνας r ως προς
άξονα που διέρχεται το κέντρο μάζας της Ιcm
Ο λόγος

2
m r2 .
5

K
είναι ίσος με
K0
i.

1
2

ii. 2

iii. 4

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 6)
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Γ
Στην επιφάνεια ενός υγρού που ηρεμεί βρίσκονται δύο σύγχρονες και όμοιες
σημειακές πηγές Π1 και Π2 που απέχουν μεταξύ τους απόσταση d. Οι πηγές
αρχίζουν να ταλαντώνονται τη χρονική στιγμή t = 0 και εκτελούν ταλαντώσεις της
μορφής y = A ∙ ημωt δημιουργώντας στην επιφάνεια του υγρού εγκάρσια κύματα.
Ένα υλικό σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού που απέχει αποστάσεις r1 = 1,4 m
και r2 (r2 > r1) αντίστοιχα από τις πηγές Π1 και Π2 ταλαντώνεται και η απομάκρυνσή
του από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με τον χρόνο περιγράφεται από τη
γραφική παράσταση του σχήματος 3.

Σχήμα 3

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ1.

Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στην επιφάνεια του
υγρού (μονάδες 3) και την απόσταση r2 του σημείου Σ από την πηγή Π2.
(μονάδες 3)
Μονάδες 6

Γ2.

Να υπολογίσετε τη συχνότητα ταλάντωσης των πηγών Π1 και Π2
(μονάδες 3) και το μήκος κύματος λ των εγκαρσίων κυμάτων που
διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού. (μονάδες 3)
Μονάδες 6

Γ3.

Να υπολογίσετε την απομάκρυνση του σημείου Σ από τη θέση ισορροπίας
τη χρονική στιγμή t

Γ4.

5
s.
8

Μονάδες 6

Μεταβάλλουμε ταυτόχρονα, με τον ίδιο τρόπο, τη συχνότητα ταλάντωσης
των δύο πηγών Π1 και Π2. Να υπολογίσετε την ελάχιστη συχνότητα
ταλάντωσης των δύο πηγών Π1 και Π2 ώστε το σημείο Σ να παραμένει
συνεχώς ακίνητο, μετά τη συμβολή των κυμάτων στο σημείο αυτό.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Ομογενές στερεό σώμα Σ συνολικής μάζας Μ = 8 kg αποτελείται από δύο
κολλημένους ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R και 2R, όπου R = 0,1 m όπως
φαίνεται στα σχήματα 4α και 4β (το 4β αποτελεί εγκάρσια τομή του 4α).

Σχήμα 4α

Σχήμα 4β

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Η ροπή αδράνειας του στερεού Σ ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι

3
M R2 . Το στερεό Σ μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό
2

Ι

οριζόντιο άξονα Ο΄Ο. Ο οριζόντιος άξονας περιστροφής συμπίπτει με τον άξονα
συμμετρίας του κυλίνδρου. Γύρω από τον κύλινδρο του στερεού ακτίνας R είναι
τυλιγμένο πολλές φορές αβαρές μη εκτατό νήμα μεγάλου μήκους, στο ελεύθερο
άκρο Α του οποίου ασκείται οριζόντια δύναμη μέτρου F = 100 N.
Στο ελεύθερο άκρο αβαρούς μη εκτατού νήματος μεγάλου μήκους, που είναι
τυλιγμένο στον κύλινδρο ακτίνας 2R, είναι δεμένο σώμα Σ1 μάζας m1 = 2 kg. Το
σώμα Σ1 συνδέεται με αβαρές μη εκτατό νήμα με σώμα Σ2 μάζας m2 = 1 kg, που
συγκρατείται στερεωμένο σε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ.
Το σύστημα του στερεού Σ και των σωμάτων Σ 1 και Σ2 αρχικά ισορροπεί, με το
ελατήριο να έχει επιμηκυνθεί κατά Δl = 0,2 m από το φυσικό του μήκος. Τη χρονική
στιγμή μηδέν ( t 0 0 s ) το νήμα που συνδέει τα σώματα Σ1 και Σ2 κόβεται. Το σώμα
Σ2 αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, ενώ το στερεό Σ αρχίζει να
περιστρέφεται γύρω από τον οριζόντιο άξονα περιστροφής του Ο΄Ο.
Δ1.

Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς Κ του ελατηρίου.

Δ2.

Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο
της απλής αρμονικής ταλάντωσης που εκτελεί το σώμα Σ2. Θεωρήστε ως
θετική φορά τη φορά προς τα πάνω.
Μονάδες 6

Δ3.

Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος Σ1 (μονάδες 4) και
να προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της (μονάδα 1).
Μονάδες 5

Δ4.

Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του
στερεού Σ.
Μονάδες 4

Δ5.

Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F, όταν το στερεό Σ έχει εκτελέσει
περιστροφές.

Μονάδες 5

20
π

Μονάδες 5

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g 10 m / s .
2

Όπου εμφανίζεται το π να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση.
Να θεωρήσετε ότι :
κατά τη διάρκεια της περιστροφής του στερεού Σ το σώμα Σ 1 δεν συγκρούεται με
το στερεό Σ.
η τριβή του νήματος με τους κυλίνδρους του στερεού είναι αρκετά μεγάλη, ώστε
να μην παρατηρείται ολίσθηση.
κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης του σώματος Σ2, ο άξονας του ελατηρίου
παραμένει κατακόρυφος.
η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Ο ΔΗΓΙ Ε Σ ΓΙ Α ΤΟ Υ Σ Ε ΞΕ Τ ΑΖΟ ΜΕ ΝΟ ΥΣ
1 . Σ τ ο τ ετ ράδ ιο να γρά ψε τ ε μ ό νο τ α προ κα τ α ρκτ ικά (η μ ε ρο μη νία,
ε ξ ετ α ζό με νο μ ά θη μα ). Να μ η ν α ντ ι γράψε τ ε τ α θ έ μ ατ α σ το τε τ ράδ ιο .
2 . Να γρά ψε τε τ ο ο νο μ α τε πώνυ μ ό σ α ς στ ο πά νω μ έ ρο ς τ ων
φ ωτ ο α ντ ι γρά φ ων α μ έ σ ως μ ό λι ς σ ας πα ρα δ ο θ ού ν. Τ υ χό ν σ η μ ε ι ώσε ις
σ α ς πά νω σ τ α θέμ α τ α δ ε ν θ α β α θμ ο λο γη θ ού ν σ ε κα μ ία π ε ρί πτ ωσ η.
Κ α τ ά τ η ν α πο χώρη σ ή σ α ς να πα ραδ ώσ ε τε μ α ζί με τ ο τ ετ ρά διο και τα
φ ωτ ο α ντ ί γρα φ α .
3 . Να α πα ντ ή σ ετ ε στο τ ετ ράδ ι ό σας σ ε ό λα τα θέ μ ατ α .
4 . Να γρά ψε τ ε τ ι ς α πα ντ ή σ ει ς σ α ς μ ό νο μ ε μ πλε ή μό νο μ ε μ α ύ ρο σ τυ λό
α νε ξ ί τ η λη ς με λά νη ς.
5 . Κ ά θ ε α πά ντ η σ η ε πι στ η μο νι κά τε κμη ρ ιωμ έ νη ε ί να ι α ποδ εκτ ή .
6 . Δ ι ά ρκε ια
ε ξέ τ αση ς:
φ ωτ ο α ντ ι γρά φ ων.

τ ρει ς

(3 )

ώρε ς

μ ετ ά

7 . Χρό νο ς δ υ να τ ή ς α πο χώρη σ η ς: 1 7 :0 0.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KAΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙ Α
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

τη

δι α νο μ ή

τ ων

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8)
ΘΕΜΑ Α
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και
δίπλα το γράμμα πο υ αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την
ημιτελή πρόταση.
A1.

Δύο μικρά σώματα με μάζες m και 4m, που κινούνται στην ίδια ευθεία με
αντίθετες κατευθύνσεις και ταχύτητες υ 1 και υ 2 αντίστοιχα, συγκρούονται
μετωπικά και πλαστικά. Αν η χρονική δι άρκεια της κρούσης είναι αμελητέα
και το συσσωμάτωμα ακινητοποιείται, τότε τα δύο σώματα πριν την
κρούση είχαν
α)
αντίθετες ταχύτητες
β)
ίσες ορμές
γ)
αντίθετες ορμές
δ)
ίσες κινητικές ενέργειες .
Μονάδες 5

A2.

Ταλαντωτής εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με τη συχνότητα f του
διεγέρτη να είναι λίγο μεγαλύτερη από την ιδιοσυχνότητα f 0 του
ταλαντωτή. Αν ελαττώσουμε την περίοδο του διεγέρτη , το πλάτος της
ταλάντωσης του ταλαντωτή
α)
παραμένει σταθερό
β)
αυξάνεται αρχικά και μετά ελαττώνεται
γ)
ελαττώνεται αρ χικά και μετά αυξάνεται
δ)
ελαττώνεται.
Μονάδες 5

A3.

Μεταξύ δύο σημείων Α και Β ενός στάσιμου κύματος που έχει
δημιουργηθεί σε ένα γραμμικό ελαστικό μέσο παρεμβάλλονται συνολικά
δύο δεσμοί. Τα σημεία Α και Β έχουν μεταξύ τους
α)
διαφορά φάσης ίση με 0
β)
διαφορά φάσης ίση με π
γ)
διαφορά φάσης ίση με π/4
δ)
διαφορά φάσης ίση με π/2 .
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
A4.

Το ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο του σχήματος
βρίσκεται
εντός
πεδίου
βαρύτητας
με
επιτάχυνση βαρύτητας g και περιέχει νερό
πυκνότητας ρ. Το ύψος του νερού στο δ οχείο
είναι Η. Στο σημείο Α, που απέχει απόσταση
h από τον πυθμένα του δοχείο υ, η
υδροστατική πίεση είναι ίση με
α)
Pατμ + ρgh
β)
Pατμ + ρg(H-h)
γ)
ρgh
δ)
ρg(H-h).
Μονάδες 5

Α5.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδι ό
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τ η λέξη Σωστό,
αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α)
Περίοδος Τ δ ενός διακροτήματος ονομάζεται ο χρόνος ανάμεσα σε
δύο διαδοχικούς μηδενισμούς της απομάκρυνσης .
β)
Κατά τη ν εκδήλωση σεισμικής δόνησης το έδαφος λειτουργεί ως
διεγέρτης για τα κτίρια. Όταν η συχνότητα του σεισμικού κύματος
γίνει ίση με την ιδιοσυχνότητα ενός κτιρίου , το πλάτος της
ταλάντωσης του κτιρίου μεγιστοποιείται .
γ)
Σε μια φθίνουσα ταλάντωση , με μικρή σταθερά απόσβεσης b, όταν η
σταθερά απόσβεσης αυξηθεί λίγο, ο ρυθμός μείωσης του πλάτους
της ταλάντωσης ελαττώνεται.
δ)
Κατά τη ροή ιδανικού ρευστού σε οριζόντιο σωλήνα, όταν οι
ρευματικές γραμμές παρουσιάζουν την ίδια πυκνότητα, η ταχύτητα
ροής δεν μεταβάλλ εται.
ε)
Σε ένα ρολόι με δείκτες η γωνιακή επιτάχυνση του λεπτοδείκτη είναι
σταθερή και διάφορη του μηδενός .
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Στην ελεύθερη επιφάνεια νερού που ηρεμεί, στις θέσεις Κ και Λ βρίσκονται
δύο όμοιες και σύγχρονες κυματικές πηγές απλών αρμονικών κυμάτων Π 1
και

Π2,

που

απέχουν

μεταξύ

τους

απόσταση

d

3λ1
. Οι πηγές
2

ταλαντώνονται χωρίς αρχική φάση, με συχνότητα f 1 , πλάτος ταλάντωσης Α
και παράγουν κύματα μήκους κύματος λ 1 , που διαδίδονται στην επιφάνεια
του νερού με σταθερή ταχύτητα  .

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Ένα σημείο Σ της επιφάνειας του νερού
απέχει από την πηγή Π 1 απόσταση d1  2λ1
και από την πηγή Π 2 απόσταση d2 , όπως
στο σχήμα. Το ευθύγραμμο τμήμα ΣΚ είναι
κάθετο στο ΚΛ.
Διπλασιάζουμε τη συχνότητα ταλάντωσης
των δύο πηγών διατηρώντας σταθερό το
πλάτος Α της ταλάντωσής τους.
Το Σ μετά τον διπλασιασμό της συχνότητας
ταλάντωσης των πηγών θα είναι:
i.
σημείο ενίσχυσης
ii.
σημείο απόσβεσης
iii.
σημείο που ταλαντώνεται με πλάτος Α .
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 6
Β2.

Το σφαιρίδιο του σχήματος, μάζας m,
διαγράφει οριζόντιο κύκλο ακτίνας ΚΣ = R
με γωνιακή ταχύτητα ω δεμένο στο άκρο
αβαρούς μη εκτατού νήματος, το οποίο
περνάει από κατακόρυφο σωλήνα ΚΛ. Στο
άκρο Μ του νήματος ασκείται κατάλληλη
δύναμη F, ώστε αυτό να κινηθεί χωρίς
τριβή διαμέσου του σωλήνα μέχρι η
ακτίνα περιστροφής του σφαιριδίου μάζας
m να γίνει ΚΣ΄ = R/2.
Σε όλη τη διάρκεια της μεταβολής της
ακτίνας της κυκλικής τροχιάς, θεωρούμε
ότι το σφαιρίδιο κινείται εκτελώντας κυκλική κίνηση στο οριζόντιο επίπεδο χωρίς
τριβές.
Το έργο της δύναμης F για τη μετακίνηση του σφαιριδίου μάζας m θα είναι ίσο
με:
i.

1
mω2R2
2

ii.

2
mω2R2
3

iii.

3
mω2R2
2

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 2
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Β3.

Ο κυλινδρικός σωλήνας ΓΔ του σχήματος αποτελεί τμήμα ενός μεγάλου σωλήνα
μεταβλητής διατομής και βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο. Στον σωλήνα ρέει
με σταθερή παροχή ιδανικό υγρό πυκνότητας ρ με φορά από το Γ προς το Δ. Η
σχέση των εμβαδών των εγκαρσίων διατομών του σωλήνα στα σημεία Γ και Δ
είναι Α Γ = 2 Α Δ . Το μέτρο της ταχύτητας με την οποία κινείται το υγρό στο σημείο
Γ είναι

 .

Τα σημεία Γ και Δ απέχουν υψομετρικά κατά h, όπως φαίνεται στο

σχήμα. Η φλέβα του υγρού που εξέρχεται από το στόμιο Δ πέφτει σε σημείο Κ
στην προέκταση της οριζόντιας ευθείας που διέρχεται από το σημείο Γ.

Η απόσταση ΖΚ (βελη νεκές) είναι ίση με 4h.
Η διαφορά πίεσης Δ Ρ μεταξύ των σημείων Γ και Δ ισούται με
i. 2ρ

2


ii. ρ

2


ρ2
iii.
.
2

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 2
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Τα ιδανικά ελατήρια του σχήματος με σταθερές k 1 και k 2 (k 1 = k 2 = k = 50 Ν/m)
έχουν το ένα άκρο τους στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο (Γ και Ζ, αντίστοιχα).
Στα ελεύθερα άκρα των ελατηρίων συνδέονται τα σώματα m 1 και m 2 με
m 1 = m 2 = 2 kg.
Τα δύο σώματα αρχικά εφάπτονται μεταξύ τους και είναι ακίνητα. Τα ελατήρια
βρίσκονται στο φυσικό τους μήκος και οι άξονές τους βρίσκονται στην ίδια
ευθεία.
Στο άκρο Γ του ελατηρίου k 1 υπάρχει ακίνητη ηχητική πηγή S που εκπέμπει
συνεχώς ήχο συχνότητας f s . Στο σώμα m 1 έχει τοποθετηθεί αβαρής σημειακός
δέκτης ηχητικών κυμάτων Δ.
Εκτρέπουμε το σώμα m 1 από τη θέση ισορροπίας, συμπιέζοντας το ελατήριο k 1
κατά Δℓ = 0,4 m και το αφήνουμε ελεύθερο. Τη στιγμή που το σώμα m 1 διέρχεται
από τη θέση ισορροπίας του συγκρούεται πλαστικά με το σώμα m 2 .
Γ1.

Να υπολογίσετε τ ο λόγο της συχνότητας f 1 του ήχου που καταγράφει ο
δέκτης λίγο πριν την κρούση προς την αντίστοιχη συχνότητα f 2 που
καταγράφει αμέσως μετά την κρούση .
Μονάδες 7

Γ2.

Να δείξετε ότι το σ υσσωμάτωμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με
σταθερά επαναφοράς D = 2k και να υπολογίσετε το πλάτος της
ταλάντωσης.
Μονάδες 6

Γ3.

Να υπολογίσετε σε πόσο χρόνο μετά την κρούση ο δέκτης καταγράφει για
πρώτη φορά συχνότητα ίση με τη συχνότητα f s που εκπέμπει η ηχητική
πηγή.
Μονάδες 6

Γ4.

Να υπολογίσετε το μέτρο του μέγιστου ρυθμού μεταβολής της ορμής του
συσσωματώματος κατά τη διάρκεια της ταλάντωσή ς του.
Μονάδες 6

Να θεωρήσετε :
 ότι κατά την κρούση τα δύο σώματα δεν παραμορφώνονται
 θετική κατεύθυνση την κα τεύθυνση κίνησης του συσσωματώματος αμέσως
μετά την κρούση
 αμελητέες τις τριβές, την αντίσταση του αέρα και το χρόνο κρούσης.
 ότι ο ηχητικός δέκτης δεν καταστρέφεται κατά την κρούση.


Δίνεται η ταχύτητα του ήχου στον αέρα: υ η χ = 340 m/s.

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ Δ
Λεπτή ομογενής ράβδος ΟΑ μήκους ℓ = 3m και μάζας Μ = 8kg είναι σταθερά
συγκολλημένη με το ένα άκρο της Ο στο κέντρο ομογενούς δίσκου Δ
μάζας m Δ = 4kg και ακτίνας R Δ 

2
m . Το σύστημα των δύο αυτών σωμάτων
2

(ράβδου-δίσκου) μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές ως ένα σώμα γύρω από
σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο Ο και είναι κάθετος στο
επίπεδο του δίσκου.
Το μέσον Γ της ράβδου ΟΑ έχει δεθεί με τη βοήθεια λεπτού οριζόντιου αβαρούς
και μη εκτατού νήματος ΖΓ (νήμα (1)) με διπλή τροχαλία Σ 1 και η ράβδος
σχηματίζει γωνία φ με την προέκταση του οριζόντιου νήματος ΖΓ. Η διπλή
τροχαλία αποτελείται από δύο ομογενείς συγκολλημένους ομοαξονικούς δίσκους
με ακτίνες R και 2R, όπου R = 0,2 m και η ροπή αδράνειάς της ως προς άξονα
που διέρχεται από το κέντ ρο της και είναι κάθετος στο επίπεδό της είναι ίση με

Ι c m ( τ ρ ο χ α λ ί α ς ) = 1,95 kg m 2 .

Ένα δεύτερο λεπτό , αβαρές και μη εκτατό νήμα (2), που είναι παράλληλο σ ε
κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ, είναι τυλιγμένο πολλές φορές σε ένα λεπτό
αυλάκι του εσωτερικού δίσκου ακτίνας R της τροχαλίας Σ 1 και το άλλο του άκρο
είναι τυλιγμένο στην περιφέρεια ενός ομογενούς κυλίνδρου Σ 2 μάζας m = 30 kg
και ακτίνας R, όπως φαίνεται στο σχήμα .
Το σύστημα όλων των σωμάτων του σχήματος ισορροπ εί στο ίδιο κατακόρυφο
επίπεδο.

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Δ1.

Να υπολογίσετε τ η ροπή αδράνειας του συστήματος των δύο σωμάτων
ράβδου-δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής Ο .
Μονάδες 4

Τη χρονική στιγμή t = 0 το νήμα ΖΓ που συνδέει τη ράβδο με την τροχαλία
κόβεται και ο κύλινδρος αρχίζει να εκτελεί κύλιση χωρίς ολίσ θηση.
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του
συστήματος των δύο σωμάτων ράβδου -δίσκου ως προς τον άξονα
περιστροφής Ο τη χρονική στιγμή t = 0.
Μονάδες 5
Δ3. Να υπολογίσετε τ ην κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων
ράβδου-δίσκου τη χρονική στιγμή που η ράβδος γίνεται κατακόρυφη για
πρώτη φορά μετά το κόψιμο του νήματος .
Μονάδες 5
Δ4. Να υπολογίσετε τ ην επιτάχυνση του κέντρου μάζας Κ του ομογενούς
κυλίνδρου (μονάδες 8) καθώς και την ταχύτητα του κέντρου μάζας του
κυλίνδρου όταν έχει διανύσει διάστημα s = 2m στο κεκλιμένο επίπεδο
(μονάδες 3).
Μονάδες 11

Δίνονται:
 η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s 2
 η ροπή αδράνειας του δίσκου Δ ως προς τον άξονα που διέρχεται από το
κέντρο μάζας του είναι ίση με Ι c m ( Δ ) =


η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το
κέντρο μάζας της είναι ίση με Ι c m ( ρ ) =



1
mΔRΔ2
2
1
Μℓ 2
12

η ροπή αδράνειας του ομογενούς κυλίνδρου Σ 2 ως προς άξονα που
διέρχεται από το κέντρο μάζας τ ου είναι ίση με Ι c m ( κ υ λ ί νδ ρ ο υ ) =

1
mR 2
2



ημφ  0,8 ,



ο άξονας περιστροφής του ομογενούς κυλίνδρου Σ 2 παραμένει συνεχώς
οριζόντιος σε όλη τη διάρκεια της κίνησ ής του
το κεκλιμένο επίπεδο είναι μεγάλο υ μήκους
η τροχαλία περιστρέφεται χωρίς τριβές
το νήμα δεν ολισθαίνει στον κύλινδρο και στην τροχαλία
η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα για όλα τα σώματα






συνφ  0,6

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 8ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία 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 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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και
μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 8ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ(8)

ΘΕΜΑ A
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς
προτάσεις A1 έως και Α4 και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό
συμπλήρωμά της.
A1.

Ταλαντωτής εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση. Η αντιτιθέμενη δύναμη είναι
ανάλογη της ταχύτητας ( F= - b.u ). Η ενέργεια της ταλάντωσης τη χρονική
στιγμή t1 είναι ίση με Ε και το πλάτος της ίσο με Α. Αν μετά από χρόνο t η
ενέργεια της ταλάντωσης είναι ίση με
θα είναι ίσο με
α.

A
4

β.

A
2

γ.

3A
4

δ.

A

E
τότε το νέο πλάτος της ταλάντωσης
4

Μονάδες 5
A2.

Το οριζόντιο ομογενές στερεό του Σχήματος 1 είναι ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο και μπορεί να περιστραφεί κάθε φορά γύρω από τους
κατακόρυφους παράλληλους άξονες ε1 ή ε2 ή ε3 ή ε4, με την ίδια σταθερή
γωνιακή ταχύτητα ω.

Σχήμα 1

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Το μέτρο της στροφορμής του στερεού έχει τη μεγαλύτερη τιμή του όταν το
στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από τον άξονα
α.
β.
γ.
δ.

A3.

ε1
ε2
ε3
ε4

Μονάδες 5

Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που εκτελούνται στην
ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με εξισώσεις
x1=Aημ100πt (S.I.) και x2=Aημ104πt (S.I.) δημιουργούνται διακροτήματα.
Η συχνότητα των διακροτημάτων είναι ίση με
α.
β.
γ.
δ.

0,5 Hz
1,0 Hz
2,0 Hz
4,0 Hz
Μονάδες 5

A4.

Το Σχήμα 2 παριστάνει έναν κυλινδρικό σωλήνα μικρής διατομής που
βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο. Ο σωλήνας έχει σταθερή διατομή και στο
εσωτερικό του ρέει ιδανικό ρευστό με σταθερή παροχή.

Σχήμα 2
Για τις πιέσεις και τις ταχύτητες στα σημεία Α και Β του σωλήνα ισχύει:
α.
β.
γ.
δ.

pA
pA
pA
pA

= pΒ
> pΒ
< pΒ
> pΒ

και
και
και
και

uA
uA
uA
uA

= uΒ
> uΒ
= uΒ
= uΒ
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Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
A5.

Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι
Σωστό ή Λάθος, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα
στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
α.
β.
γ.
δ.
ε.

Σε μια φθίνουσα ταλάντωση η ενέργεια του ταλαντωτή παραμένει
σταθερή.
Σε ένα στάσιμο κύμα όλα τα σημεία του μέσου τα οποία ταλαντώνονται
φτάνουν ταυτόχρονα σε θέσεις μέγιστης απομάκρυνσης.
Όταν ένας παρατηρητής πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα μια ακίνητη
ηχητική πηγή, η συχνότητα του ήχου που ακούει είναι συνεχώς
μεγαλύτερη από τη συχνότητα που παράγει η πηγή.
Αν σε ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό σώμα ασκηθεί σταθερή
δύναμη της οποίας ο φορέας διέρχεται από το κέντρο μάζας του, το
σώμα θα περιστραφεί.
Η ταχύτητα ενός ιδανικού ρευστού που ρέει σε οριζόντιο σωλήνα είναι
μεγαλύτερη στις περιοχές όπου οι ρευματικές γραμμές είναι
πυκνότερες.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ B
B1. Δύο ιδανικά ελατήρια Α και Β με σταθερές k1 και k2 αντίστοιχα
κρέμονται από δύο ακλόνητα σημεία (Σχήμα 3). Στα κάτω
άκρα των ελατηρίων Α και Β είναι δεμένα και ισορροπούν δύο
σώματα Σ1 μάζας m1 και Σ2 μάζας m2 .
Στην κατάσταση αυτή το ελατήριο Α έχει διπλάσια επιμήκυνση
από το ελατήριο Β. Εκτρέπουμε τα σώματα Σ1 και Σ2
κατακόρυφα μέχρις ότου τα ελατήρια αποκτήσουν το φυσικό
τους μήκος και τα αφήνουμε ελεύθερα. Τα σώματα Σ1 και Σ2
εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση με ενέργειες ταλάντωσης

E1 και E 2 = 2E1 αντίστοιχα.
Ο λόγος των σταθερών k1 και k2 των δύο ελατηρίων Α και Β
είναι ίσος με:
α)

k1 1
=
k2 4

β)

k1 1
=
k2 8

γ)

k1
=8
k2

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Σχήμα 3
Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
B2.

Από το εσωτερικό άκρο Α ενός ημισφαιρίου ακτίνας R (Σχήμα 4) αφήνεται
ελεύθερη μάζα m1 αμελητέων διαστάσεων. Στο κατώτατο σημείο Γ του
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ημισφαιρίου είναι ακίνητη μια πανομοιότυπη μάζα m2 ( m1 = m 2 = m )
αμελητέων διαστάσεων. Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες.

Σχήμα 4
B2.Α. Η μάζα m1 συγκρούεται με τη μάζα m2 κεντρικά και ελαστικά. Μετά
την κρούση η μάζα m2 θα ανέλθει σε ύψος Η ως προς το κατώτατο σημείο
του ημισφαιρίου ίσο με
α)

R
4

β) R

γ)

3R
2

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Μονάδες 1
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 3
B2.Β. Η μάζα m1 συγκρούεται με τη μάζα m2 μετωπικά και πλαστικά. Μετά
την κρούση το συσσωμάτωμα θα ανέλθει σε ύψος h ως προς το κατώτατο
σημείο του ημισφαιρίου ίσο με
α)

R
4

β) R

γ)

3R
2

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Μονάδες 1
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 3
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
B3.

Σε ανοιχτό κωνικό δοχείο (Σχήμα 5) που περιέχει ιδανικό ρευστό αφαιρούμε
τον πυθμένα με αποτέλεσμα το ρευστό να αρχίσει να ρέει. Κάποια χρονική
στιγμή το περιεχόμενο ρευστό στο δοχείο έχει ύψος H. Η ταχύτητα του
ρευστού στην επιφάνεια εμβαδού Α1 είναι ίση με u1 ενώ η αντίστοιχη
ταχύτητα του ρευστού στον πυθμένα εμβαδού A 2 =

A1
είναι ίση με u2.
6

Σχήμα 5
Tότε το ύψος H ισούται με:
α)

11u12
2g

β)

35u12
2g

γ)

35u12
g

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ Γ
Γραμμικό ελαστικό μέσο μεγάλου μήκους εκτείνεται κατά μήκος του ημιάξονα Οx.
Το άκρο Ο (x=0) του ελαστικού μέσου εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές
ταλαντώσεις στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας.
Οι δύο ταλαντώσεις του άκρου Ο περιγράφονται από τις σχέσεις:

y 1 =Aημ(ωt+

π
)
3

(S.I.) και

y 2 = 3 Αημ(ωt–

π
)
6

(S.I.)

Το άκρο Ο του ελαστικού μέσου ξεκινά να ταλαντώνεται τη χρονική στιγμή t=0 και
εκτελεί 10 πλήρεις ταλαντώσεις κάθε 2 sec με πλάτος ταλάντωσης Α=0,05m. Η
συνησταμένη ταλάντωση του άκρου Ο του ελαστικού μέσου δημιουργεί αρμονικό
κύμα που διαδίδεται στο ελαστικό μέσο και σε χρόνο t1=0,3sec διανύει απόσταση
1,5m.
Γ1.
Γ2.

Να δείξετε ότι η εξίσωση απομάκρυνσης y της απλής αρμονικής ταλάντωσης
του άκρου Ο σε συνάρτηση με το χρόνο είναι y=0,1 ημ10πt (S.I.).
Μονάδες 6
Να γράψετε την εξίσωση του στιγμιότυπου του κύματος τη χρονική στιγμή

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
t 2 = t1 + 5

T
(μονάδες 3) και να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη
4

χρονική στιγμή t2 σε βαθμολογημένους άξονες (μονάδες 4)

Μονάδες 7

Γ3.

Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης ενός σημείου Ν που βρίσκεται σε
απόσταση x=1,75m από το άκρο O του ελαστικού μέσου τη χρονική στιγμή
που η φάση της ταλάντωσης του άκρου O είναι ίση με 3,75π rad.
Μονάδες 6

Γ4.

Εάν κατά μήκος της χορδής διαδοθεί ταυτόχρονα με το παραπάνω κύμα ένα
κύμα αντίθετης φοράς με τα ίδια χαρακτηριστικά, τότε τα δύο κύματα
συμβάλλουν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στάσιμο κύμα με κοιλία στη
θέση x=0.

Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος (μονάδες 3) και να βρείτε τη
θέση του πέμπτου δεσμού του στάσιμου κύματος. (μονάδες 4)
Μονάδες 6
Δίνονται:
•

ημ60ο =

3
1
και συν60ο =
2
2

ΘΕΜΑ Δ
Συμπαγής ομογενής κύλινδρος μάζας m και ακτίνας R=0,1m είναι προσδεμένος σε
ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=100Ν/m στο σημείο Α και ισορροπεί πάνω σε
κεκλιμένο επίπεδο μεγάλου μήκους γωνίας κλίσης φ όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.
Ο άξονας του ελατηρίου είναι παράλληλος στο κεκλιμένο επίπεδο. Το άλλο άκρο
του ελατηρίου είναι στερεωμένο ακλόνητα στο σημείο Γ. Η επιμήκυνση του
ελατηρίου είναι ΔA = 0,06m

.

Σχήμα 6
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ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Δ1.

Να υπολογίσετε τη μάζα του κυλίνδρου.

Μονάδες 5

Τη χρονική στιγμή t0=0 ο κύλινδρος αποσπάται από το ελατήριο και κυλίεται χωρίς
να ολισθαίνει κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου.
Να υπολογίσετε:
Δ2.

την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου,

Μονάδες 5

Δ3.
το μέτρο της στατικής τριβής που δέχεται ο κύλινδρος από το κεκλιμένο
επίπεδο κατά τη διάρκεια της κύλισής του,
Μονάδες 4
Δ4.
τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου τη χρονική
στιγμή t=1sec.
Μονάδες 5
Έστω ότι στο κέντρο μάζας του κυλίνδρου είναι ενσωματωμένος σημειακός
ανιχνευτής ηχητικών κυμάτων, ο οποίος φέρει λαμπάκι. Στη βάση του κεκλιμένου
επιπέδου είναι στερεωμένη πηγή S ηχητικών κυμάτων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6,
συχνότητας fs=1700Hz. Το λαμπάκι του ανιχνευτή ανάβει όταν ανιχνεύονται
συχνότητες μεταξύ των τιμών f1=1750Hz και f2=1800Hz.
Δ5.
Κατά την κύλιση του κυλίνδρου στο κεκλιμένο επίπεδο να εξετάσετε αν
το λαμπάκι θα ανάψει από τη χρονική στιγμή t1=1sec μέχρι τη χρονική
στιγμή t2=2sec.
Μονάδες 6
Δίνονται:
• η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2
• η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα που διέρχεται από το
κέντρο μάζας του είναι ίση με Ιcm =

1
mR2
2

• ημφ=0,6 και συνφ=0,8
• η ταχύτητα του ήχου στον αέρα ίση με uήχ.=340m/s
Να θεωρήσετε ότι:
• ο άξονας περιστροφής του κυλίνδρου παραμένει συνεχώς σε οριζόντια θέση
σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του
• η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα
• η ευθεία που ενώνει την πηγή και τον ανιχνευτή είναι παράλληλη στο
κεκλιμένο επίπεδο.
• η λήψη των ηχητικών κυμάτων από τον ανιχνευτή δεν επηρεάζεται από την
κύλιση και το υλικό του κυλίνδρου.
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ΑΡΧΗ 8ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
• ΟΔΗ Γ ΙΕΣ Γ ΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1 . Σ τ ο τ ετ ρά δι ο να γ ρ ά ψ ετ ε μόνο τ α προ κ α τ α ρκ τι κ ά ( ημερομηνία ,
εξεταζόμενο μάθημα ) . Να μην α ν τ ι γ ρά ψετ ε τ α θέματα στο τ ετ ρά δι ο.
2 . Να γ ρά ψετ ε το ο νο μα τ επών υμ ό σας στο πά ν ω μέρος τ ων
φ ωτ ο α ν τ ι γ ρά φ ων αμέσως μ ό λ ι ς σας παραδοθούν . Τ υχ όν ση μειώσεις
σας π ά ν ω στα θ έμ α τ α δε ν θα βαθμολογηθούν σε κ α μ ί α περί πτ ωσ η .
Κατά την αποχώρησή σας ν α παραδώσετε μ α ζ ί με τ ο τ ετ ρά δι ο κ α ι τα
φ ωτ ο α ν τ ί γ ρα φ α .
3 . Να α πα ντ ή σ ετ ε στο τ ετ ράδ ιό σ ας σε όλα τ α θέματα.
4 . Να γράψετε τ ι ς α πα ν τ ή σ ει ς σας μ ό ν ο με μπ λε ή μόν ο με μ α ύ ρ ο στυλό
α ν εξί τ η λ ης μελάνης.
5 . Κάθε απάντηση επι σ τ η μ ο ν ι κ ά τεκμηρ ιωμένη ε ί ν α ι α ποδεκ τ ή .
6 . Δ ι άρ κ ε ι α
εξέτασης :
φ ωτ ο α ν τ ι γ ρά φ ων .

τ ρει ς

(3)

ώρες

μετά

7 . Χρόνος δυν α τ ή ς α πο χώρη σ η ς : 1 7 : 0 0 .

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KAΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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τη

διανομή

των

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8)
ΘΕΜΑ Α
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την
ημιτελή πρόταση.
A1. Δύο σύγχρονες πηγές Π 1 και Π 2 δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού
αρμονικά κύματα ίδιου πλάτους Α και ίδιας συχνότητας f, τα οποία
συμβάλλουν. Τα σημεία της επιφάνειας του υγρού στα οποία έχουν φτάσει
και τα δύο κύματα
α) ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα και διαφορετικά πλάτη με
τιμές που κυμαίνονται από 0 έως Α
β) ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα και διαφορετικά πλάτη με
τιμές που κυμαίνονται από 0 έως 2Α
γ)
ταλαντώνονται με διαφορετικές συχνότητες και διαφορετικά πλάτη
δ) ταλαντώνονται με διαφορετικές συχνότητες και ίδιο πλάτος.
Μονάδες 5
A2.

Κατά μήκος δύο όμοιων ομογενών και ελαστικών χορδών (1) και (2)
διαδίδονται δύο εγκάρσια αρμονικά κύματα με την ίδια ταχύτητα . Το κύμα
στην χορδή (1) έχει διπλάσια συχνότητα και το μισό πλάτος από αυτό στη
χορδή (2). Τότε
α) το μήκος κύματος στη χορδή (1) είναι ίσο με το μήκος κύματος στη
χορδή (2)
β) το μήκος κύματος στη χορδή (1) είναι διπλάσιο από το μήκος
κύματος στη χορδή (2)
γ)
η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σωματιδίων της χορδής (1)
είναι ίση με τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σωματιδίων της
χορδής (2)
δ) η μέγιστη επιτάχυνση της ταλάντωσης των σωματιδίων της χορδής
(1) είναι μικρότερη από τη μέγιστη επιτάχυνση ταλάντωσης των
σωματιδίων της χορδής (2).
Μονάδες 5

A3.

Ένα σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με δύναμη αντίστασης στην κίνηση
της μορφής F = -bu, όπου u η ταχύτητα ταλάντωσης του σώματος. Η
σταθερά απόσβεσης b στο διεθνές σύστημα μονάδων μέτρησης ( S.I.)
μετριέται σε
α) kg / s
β) kg / s 2
γ) kg · m / s
δ) kg · m / s 2 .
Μονάδες 5
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A4.

Ένας υδραυλικός ανυψωτήρας της μορφής του Σχήματος 1 έχει δύο
αβαρή έμβολα που μπορούν να κινούνται
χωρίς
τριβές
και
περιέχει
ιδανικό
ασυμπίεστο υγρό . Το μικρό έμβολο έχει
εμβαδόν εγκάρσιας διατομής Α 1 και το
μεγάλο έμβολο έχει εμβαδό ν εγκάρσιας
διατομής Α 2 = 3 Α 1 .
Αρχικά τα έμβολα βρίσκονται ακίνητα στο
ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Ασκούμε δύναμη
στο μικρό έμβολο και τη στιγμή που αυτό
έχει κατέβει κατά d 1 , το μεγάλο έμβολο
έχει ανεβεί κατά d 2 .
Σχήμα 1
Για τις αποστάσεις d 1 και d 2 ισχύει ότι
α) d 1 = 1,5 d 2
β) d 1 = 2 d 2
γ) d 1 = 3 d 2
δ) d 1 = 4 d 2 .
Μονάδες 5

Α5.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδι ό
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τ η λέξη Σωστό,
αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α) Μικρή σφαίρα μάζας m κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε
διεύθυνση κάθετη σε κατακόρυφο τοίχο και συγκρούεται ελαστικά με
αυτόν. Αν το μέτρο της ορμής της σφαίρας ακριβώς πριν την κρούση
είναι ίσο με p, τότε το μέτρο της μεταβολής της ορμής της σφαίρας
λόγω της κρούσης με τον τοίχο είναι ίσο με το μηδέν .
β) 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 δια φέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους, προκύπτει
περιοδική κίνηση που παρουσιάζει διακροτήματα .
γ) Όταν ρέει ιδανικό ρευστό με σταθερή παροχή σε οριζόντιο
κυλινδρικό σωλήνα μεταβλητής διατομής, στις περιοχές στις οποίες
το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής αυξάνεται, η πίεση μειώνεται .
δ) Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση το πλάτος της ταλάντωσης
εξαρτάται από τη συχνότητα του διεγέρτη και τη σταθερά
απόσβεσης b.
ε) Όταν σε ένα αρχικά ακίνητο και ελεύθερο στερεό σώμα ασκηθεί
δύναμη που ο φορέας της διέρχεται από το κέντρο μάζας του
στερεού, τότε το στερεό σώμα δεν περιστρέφεται.
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ Β
Β1.

Παρατηρητής Α είναι ακίνητος σε μικρή απόσταση από σώμα Σ 1 μάζας m
που κινείται με ταχύτητα us

u
(όπου u
20

η ταχύτητα του ήχου στον

ακίνητο αέρα) και απομακρύνεται απ’ αυτόν. Ο παρατηρητής και η πηγή
βρίσκονται στην ίδια οριζόντια διεύθυνση όπως φαίνεται στο σχήμα 2.

Σχήμα 2
Το σώμα Σ 1 φέρει πηγή που εκπέμπει ήχο συχνότητας f s . Όσο η πηγή
απομακρύνεται από τον παρατηρητή, αυτός αντιλαμβάνεται ήχο
συχνότητας f 1 . Κατά την κίνησή του το σώμα Σ 1 συγκρούεται πλαστικά με
ίδιο σώμα Σ 2 που είναι ακίνητο. Κατά την κρούση, που είναι ακαριαία, η
πηγή δεν καταστρέφεται και το συσσωμάτωμα συνεχίζει να κινείται προς
την ίδια κατεύθυνση.
Ο παρατηρητής μετά την κρούση αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας f 2 .
Ο λόγος των συχνοτήτων f 1 και f 2 που ακούει ο παρατηρητής είναι ίσος με
i.

39
42

ii.

41
42

38
39

iii.

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Β2.

Στον οριζόντιο
ρέει με σταθερή
το Β προς το Γ.
(2), αντίστοιχα,

Μονάδες 6

κυλινδρικό σωλήνα ΒΓ μεταβλητής διατομής του Σχήματος 3,
παροχή νερό, το οποίο θεωρείται ιδανικό ρευστό με φορά από
Για τα εμβαδά των εγκαρσίων διατομών των περιοχών (1) και
2 2 . Σε σημείο Δ της περιοχής (1) έχουμε
ισχύει
1

προσαρμόσει ένα λεπτό κατακόρυφο σωλήνα, στον οποίο η ελεύθερη επιφάνεια
του νερού βρίσκεται σε ύψος h από την οριζόντια διεύθυνση x΄x.
Το νερό που εξέρχεται από το στόμιο Γ του σωλήνα χύνεται σε δοχείο μεγάλου
όγκου που είναι στερεωμένο σε οριζόντιο έδαφος. Στη βάση του δοχείου στη
θέση (3) υπάρχει μικρή οπή Ζ με εμβαδόν διατομής

2
3
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. Λόγω της εξόδου
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του νερού από την οπή Ζ το δοχείο δεν μπορεί να γεμίσει και η ελεύθερη
επιφάνεια του νερού σταθεροποιείται σε ύψος Η (Σχήμα 3).

Σχήμα 3
Ο λόγος του ύψους h του νερού στον κατακόρυφο σωλήνα προς το ύψος H του
νερού στο δοχείο είναι ίσος με
i.

3
4

ii.

3
8

iii.

3
.
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α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Β3.

Μονάδες 6

Λεπτή ισοπαχής ομογενής ράβδος μήκους L και μάζας Μ μπορεί να
περιστρέφεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές γύρω από
κατακόρυφο άξονα που περνά από το άκρο της Ο και είναι κάθετος στο
επίπεδο.

Σχήμα 4

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ
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Η αρχικά ακίνητη ράβδος στη θέση (ΟΑ), υπό την επίδραση δύναμης F
σταθερού μέτρου, που ασκείται συνεχώς κάθετα στο άκρο της αρχίζει να
κινείται (Σχήμα 4).
Όταν η ράβδος έχει διαγράψει γωνία φ = 90 ο και φτάσει στη θέση (ΟΔ), η
δύναμη παύει ακαριαία να ασκείται και ταυτόχρονα συγκρούεται πλαστικά
με ένα σώμα μικρών διαστάσεων μάζας m που ενσωματώνεται ακαριαία
στο άκρο της Δ (Σχήμα 5).
Ο χρόνος
t που θα χρειαστεί η ράβδος με το σώμα μάζας m για να
διαγράψει τη γωνία θ = 90 ο από την θέση (ΟΔ) έως τη θέση (ΟΕ) είναι
ίσος με
i.

1
s
6

ii.

1
s
3

iii.

4
s
3

Δίνονται:
η ροπή αδράνειας της λεπτής ομογενούς ράβδου ως προς τον άξονα
περιστροφής είναι ίση με Ι ( ρ ά β δ ο υ ) =

1 2
ΜL
3

Μ = 3 kg, m = 1 kg, L = 1 m,
F = 9π Ν
Όπου εμφανίζεται το π , να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση.
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 2
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ
Ένα κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k έχει το πάνω άκρο του
στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου αναρτάται
σώμα Σ 1 μάζας m 1 = 1 kg και, όταν το σώμα ισορροπεί , η επιμήκυνση του
ελατηρίου είναι ίση με Δℓ = 0,05 m.

Σχήμα 6
Δεύτερο σώμα Σ 2 μάζας m 2 = 1 kg κινούμενο κατακόρυφα προς τα πάνω
συγκρούεται πλαστικά με ταχύτητα μέτρου u o με το σώμα Σ 1 (Σχήμα 6) Η
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διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα και το συσσωμάτωμα , που προκύπτει από
την κρούση, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς της
ταλάντωσης D = k και φτάνει μέχρι τη θέση στην οποία το ελατήριο έχει το
φυσικό του μήκος.
Γ1.

Να υπολογίσετε τ η σταθερά k του ελατηρίου (μονάδες 2) και το πλάτος της
ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωμάτωμα (μονάδες 4).
Μονάδες 6

Γ2.

Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του σώματος Σ 2 πριν την κρούση.
Μονάδες 7

Γ3.

Να υπολογίσετε το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος Σ 2 κατά
την κρούση (μονάδες 4) και να προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της
(μονάδες 2).
Μονάδες 6

Γ4.

Αν t 0 = 0 η χρονική στιγμή της κρούσης , να γράψετε τη σχέση που δίνει
την απομάκρυνση του συσσωματώματος από την θέση ισορροπίας του σε
συνάρτηση με το ν χρόνο.
Μονάδες 6

Να θεωρήσετε :
θετική κατεύθυνση την κατεύθυνση κίνησης του συσσωματώματος αμέσως
μετά την κρούση
ότι κατά την κρούση δεν έχουμε απώλεια μάζας
ότι η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα για όλα τα σώματα
Δίνονται:
η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s 2

ημ

π
6

1
,
2

ημ

π
4

2
,
2

ημ

π
3

3
2

ΘΕΜΑ Δ
Ομογενής, άκαμπτη και μικρού πάχους σανίδα Α Β μάζας Μ = 2kg και
μήκους ℓ = 4m ισορροπεί σε πλάγια θέση με τη βοήθεια υποστηρίγματος, το
οποίο έχουμε στερεώσει σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Η σανίδα ακουμπά με το
άκρο της Α στο λείο δάπεδο σχηματίζοντας γωνία φ = 30 ο με αυτό.
Η σανίδα συνδέεται με την κορυφή του υποστηρίγματος με άρθρωση σε
σημείο της Γ, το οποίο απέχει από το άκρο της Β απόσταση (ΒΓ) = 1,5 m. Η
σανίδα μπορεί να περιστ ρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που
διέρχεται από το σημείο Γ (κάθετος στο επίπεδο του σχήματος).
Ομογενής κύλινδρος μάζας Μ Κ = 2 kg και ακτίνας R Κ βρίσκεται σε επαφή
με τη σανίδα στο σημείο Δ, το οποίο απέχει από το Γ απόσταση (ΓΔ) = 0,2 m.
Στο μέσο της επιφάνειας του κυλίνδρου , που φέρει ένα λεπτό αυλάκι , έχουμε
τυλίξει πολλές φορές λεπτό, αβαρές και μη εκτατό νήμα, στο άλλο άκρο του
οποίου έχουμε δέσει σώμα Σ μικρών διαστάσεων μάζας Μ Σ = 2 kg.
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Σχήμα 7
Το νήμα περνάει από το αυλάκι ομογενούς τροχαλίας μάζας Μ Τ = 2 kg και
ακτίνας R Τ , την οποία έχουμε στερεώσει σε ακλόνητο σημείο. Η τροχαλία μπορεί
να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το
κέντρο μάζας της και είναι κάθετος στο επίπεδο της τροχαλίας.
Το τμήμα του νήματος που συνδέει τον κύλινδρο με την τροχαλία έχει
διεύθυνση παράλληλη με τη σανίδα.
Αρχικά ασκούμε δύναμη F στο κέντρο μάζας του κυλίνδρου με διεύθυνση
παράλληλη προς την διεύθυνση ΑΒ, ώστε το σύστημα κύλινδρος -τροχαλία-σώμα
να ισορροπεί , όπως φαίνεται στο Σχήμα 7.
Δ1.

Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης F .

Μονάδες 4

Τη χρονική στιγμή t = 0 καταργούμε ακαριαία τη δύναμη και το σώμα Σ
αρχίζει να κατέρχεται κατακόρυφα , ενώ ο κύλινδρος αρχίζει να ανέρχεται στη
σανίδα εκτελώντας κύλιση χωρίς ολίσθηση και το νήμα δεν ολισθαίνει στο
αυλάκι της τροχαλίας.
Δ2.

Να αποδείξετε ότι το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κατέρχεται το
σώμα Σ είναι ίσο με 4 m / s 2 και να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης
του κέντρου μάζας του κυλίνδρου .
Μονάδες 8

Τη χρονική στιγμή t 1 = 0,5 s κόβουμε ακαριαία το νήμα στο σημείο που
εφάπτεται με τον κύλινδρο και στο σημείο πρόσδεσης με το σώμα Σ. Μετά το
κόψιμο του νήματος, αυτό δεν εμποδίζει τ ην κίνηση του κυλίνδρου και του
σώματος. Ο κύλινδρος συνεχίζει την κίνησή του εκτελώντας κ ύλιση χωρίς
ολίσθηση.
Δ3.

Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t 2 στην οποία ο κύλινδρος σταματά
στιγμιαία να κινείται πάνω στη σανίδα.
Μονάδες 6
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Δ4.

Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που δι άνυσε ο κύλινδρος από τη
χρονική στιγμή t = 0 έως τη χρονική στιγμή t 2 .
Μονάδες 3

Δ5.

Να δείξετε ότι κατά τη διάρκεια της ανόδου του κυλίνδρου πάνω στη
σανίδα, από τη χρονική στιγμή t = 0 έως τη χρονική στιγμή t 2 , που ο
κύλινδρος σταματά στιγμιαία, η σανίδα δεν ανατρέπεται.
Μονάδες 4

Δίνονται:
ημφ = 0,5
η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s 2
η ροπή αδράνειας ομογενούς κυλίνδρου ως προς άξονα που διέρχεται από
το κέντρο μάζας του είναι ίση με Ι c m ( κ υ λ ί νδ ρ ο υ ) =

1
ΜΚRΚ2
2

η ροπή αδράνειας της ομογενούς τροχαλίας ως προς άξονα που διέρχεται
από το κέντρο μάζας τ ης είναι ίση με Ι c m ( τ ρ ο χ α λ ί α ς ) =

1
ΜΤRΤ2
2

ο άξονας περιστροφής του ομογενούς κυλίνδρου παραμένει συνεχώς
οριζόντιος σε όλη τη διάρκεια της κίνησ ής του
η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα για όλα τα σώματα
ο χαρακτηρισμός λεπτό νήμα αφορά νήμα αμελητέου πάχους .

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία 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 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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Για τα σχήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
μολύβι.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 8ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7)
ΘΕΜΑ Α
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμ ό της ερώτησης και
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την
ημιτελή πρόταση.
A1. Μία από τις μονάδες μέτρησης της στροφορμής των στοιχειωδών
σωματιδίων στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI) είναι
α) J∙s 2
β) J∙s
γ)
kg∙m 2 /s 2
δ) kg∙m/s 2 .
Μονάδες 5
A2.

Η υδροστατική πίεση στον πυθμένα ανοιχτού δοχείου το οποίο περιέχει
υγρό σε ισορροπία και βρίσκεται στην επιφάνεια της γης
α) οφείλεται μόνο στο βάρος του υγρού που περιέχει το δοχείο
β) εξαρτάται από την ατμοσφαιρική πίεση και το βάρος του υγρού που
περιέχει το δοχείο
γ)
είναι ανεξάρτητη της πυκνότητας του υγρού
δ) είναι πάντα κάθετη στον πυθμένα του δοχείου .
Μονάδες 5

A3. Οριζόντιος δίσκος στρέφεται γύρω
από κατακόρυφο σταθερό άξονα
που διέρχεται από το κέντρο
μάζας του και είναι κάθετος σε
αυτόν.
Η στροφορμή
L
του
δίσκου
μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως
φαίνεται στο σχήμα 1.
Σχήμα 1
Η συνισταμένη των ροπών των δυνάμεων που ασκούνται στο δίσκο
α) είναι σταθερή και ίση με το μηδέν
β) είναι μηδέν τη χρονική στιγμή t 1
γ) αυξάνεται με το χρόνο
δ) είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός .
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
A4.

Στο ίδιο υλικό διαδίδονται ο κυματικός παλμός Π 1 κατά τη θετική
κατεύθυνση x΄x και οι κυματικοί παλμοί Π 2 , Π 3 , Π 4 , Π 5 κατά την αρνητική
κατεύθυνση x΄x, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.

Σχήμα 2
Για να
α)
β)
γ)
δ)

Α5.

έχουμε απόσβ εση ο παλμός Π 1 πρέπει να συναντηθεί με τον παλμό
Π2
Π3
Π4
Π5.
Μονάδες 5

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδι ό
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τ η λέξη Σωστό,
αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α) Στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, όταν το ταλαντούμενο σύστημα
βρίσκεται στην κατάσταση συντονισμού, το μέγιστο πλάτος
ταλάντωσης εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης.
β) Όταν ένα ποδήλατο κινείται προς το νότ ο η στροφορμή των τροχών
του, ως προς τον άξονα περιστροφής τους , είναι ένα διάνυσμα με
κατεύθυνση προς τη δύση.
γ) Ένα ασυμπίεστο ρευστό, που παρουσιάζει εσωτερικές τριβές και
τριβές με τα τοιχώματα του σωλήνα μέσα στον οποίο ρέει ,
χαρακτηρίζεται ως ιδανι κό.
δ) Στην κεντρική ελαστική κρούση δύο σωμάτων η μεταβολή της ορμής
του ενός σώματος είναι πάντα αντίθετη από την μεταβολή της ορμής
του άλλου σώματος.
ε) Με το σύστημα ανάρτησης των αυτοκινήτων
(αμορτισέρ),
επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση της απόσβεσης των ταλαντώσεων.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΘΕΜΑ Β
Β1.

Ένα σώμα εκτελεί σύνθετη ταλάντωση που προκύπτει από τη
σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, που
γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο με το ίδιο πλάτος ταλάντωσης και
γωνιακές συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους. Οι εξισώσεις
των δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων είναι της μορφής x 1 =Α∙ημ(399πt)
(SI) και x 2 =Α∙ημ(401πt) (SI).
Ο αριθμός των ταλαντώσεων που εκτελεί το σώμα στο χρονικό
διάστημα μεταξύ τριών διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους είναι ίσος με
i.
400
ii.
600
iii. 800
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Β2.

Μονάδες 6

Ο σωλήνας στο ροόμετρο Venturi είναι οριζόντιος και διαρρέεται από
ιδανικό ρευστό, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.

Σχήμα 3
Η εγκάρσια διατομή στην περιοχή (1) έχει εμβαδόν Α 1 και η
αντίστοιχη στην περιοχή (2) έχει εμβαδόν Α 2 με

Α1
 2.
Α2

Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι ίση με g και η υψομετρική
διαφορά της στάθμης του υγρού που περιέχεται στους κατακόρυφους
λεπτούς ανοιχτούς σωλήνες είναι ίση με h.
Διπλασιάζουμε την ταχύτητα ροής του ιδανικού ρευστού στην
περιοχή (1). Η υψομετρική διαφορά της στάθμης του υγρού στους
κατακόρυφους λεπτούς ανοικτούς σωλήνες γίνεται ίση με
i.

1
h
2

ii. 2h

iii. 4h.

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

Μονάδες 2
Μονάδες 7

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Β3.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο μια σφαίρα Σ 1 μάζας m μικρών
διαστάσεων συγκρούεται ελαστικά , αλλά όχι κεντρικά, με δεύτερη όμοια
σφαίρα Σ 2 ίσης μάζας m, η οποία είναι αρχικά ακίνητη.
Μετά την κρούση οι σφαίρες Σ 1 και Σ 2 κινούνται με ταχύτητες υ1 και

υ2 αντίστοιχα. Η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα της ταχύτητας υ1 με
το διάνυσμα της ταχύτητας υ2 είναι:
i.

60 ο

ii.

90 ο

iii.

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

120 ο
Μονάδες 2

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ
Γραμμικό ομογενές ελαστικό μέσο μεγάλου μήκους εκτείνεται κατά μήκος
του θετικού ημιάξονα Ο x. Στο σημείο Ο (στη θέση x=0) είναι τοποθετημένη
σημειακή πηγή που εκτελεί αρμονική ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνσης της
μορφής y=Α∙ημωt, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα εγκάρσιο αρμονικό
κύμα, το οποίο διαδίδεται χωρίς απώλειες ενέργειας προς τη θετική κατεύθυνση
του άξονα Ox. Η γραφική παράσταση της φάσης φ σε συνάρτηση με το χρόνο t,
για ένα σημείο Ρ του ελαστικού μέσου, το οποίο βρίσκεται στη θέση x P =1m,
δίνεται από το σχήμα 4 .

Σχήμα 4
Η ενέργεια ταλάντωσης μιας στοιχειώδους
ελαστικού μέσου είναι ίση με 16π 2 ∙10 - 8 J.

μάζας

Δm=2∙10 - 6 kg

του

Γ1.

Να υπολογίσετε τ o πλάτος ταλάντωσης Α της πηγής του κύματος .
Μονάδες 6

Γ2.

Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος στο διεθνές σύστημα
μονάδων (SI).
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Ένα σημείο Σ του ελαστικού μέσου βρίσκεται στη θέση x Σ =1,15m.
Γ3.

Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητα ς του σημείου Σ (μονάδες 6) και την
κατεύθυνσή της (μονάδ α 1) τη χρονική στιγμή που το σημείο Ρ διέρχεται
από τη θέση ισορροπίας του με θετική ταχύτητα.
Μονάδες 7

Γ4.

Να γράψετε την εξ ίσωση της απομάκρυνσης του σημείου Σ με το χρόνο,
από τη χρονική στιγμή t=0 μέχρι τη χρονική στιγμή t 1 =2,7s (μονάδες 3) και
να την σχεδιάσετε σε βαθμολογημ ένους άξονες (μονάδες 3).
Μονάδες 6



Να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση τ ου αριθμού π.

ΘΕΜΑ Δ
Στερεό σώμα Σ μάζας Μ=1,5kg αποτελείται από δύο κολλημένους
ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R και 2R αντίστοιχα, όπου R = 0,1m όπως
φαίνεται στο σχήμα 5. Το στερεό Σ μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω
από σταθερό οριζόντιο άξονα που συμπίπτει με τον άξονα συμμετρίας του.
Η ροπή αδράνειας του στερεού Σ ως προς τον άξονα περιστροφής του, ο
οποίος διέρχεται από το κέντρο του Ο δίνεται από τη σχέση Ι Σ = 2ΜR 2 .

Σχήμα 5
Τα σώματα Σ 1 μάζας m 1 = 1kg και Σ 2 μάζας m 2 = 1,5kg κρέμονται στα
ελεύθερα άκρα αβαρών και μη εκτατών νημάτων (1) και (2). Τα νήματα είναι
πολλές φορές τυλιγμένα στους κυλίνδρους ακτίνας R και 2R, αντίστοιχα, όπως
φαίνεται στο σχήμα 5.

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Στην κορυφή λείου κεκλιμένου επιπέδου μεγάλου μήκους γωνία ς κλίσης φ,
όπου ημφ=0,8 και συνφ=0,6 στερεώνεται ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=300N/m
στο άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται σώμα Σ 3 μάζας m 3 = 3kg. Ο άξονας του
ελατηρίου είναι παράλληλος στο κεκλιμ ένο επίπεδο.
Το σώμα Σ 3 συνδέεται με τον κύλινδρο ακτίνας R με τη βοήθεια οριζόντιου
αβαρούς και μη εκτατού νήματος ( 3), όπως φαίνεται στο σχήμα 5.
Το σύστημα των σωμάτων αρχικά ισορροπεί και τα σώματα Σ 1 και Σ 2
απέχουν κατακόρυφα μεταξύ τους απόσταση h=0,48m.
Δ1.

Να υπολογίσετε την επιμήκυνση του ελατηρίου από τη θέση του φυσικού
του μήκους.
Μονάδες 5

Τη χρονική στιγμή t = 0 κόβουμε το νήμα (3). Το σώμα Σ 3 αρχίζει να εκτελεί
απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά επαν αφοράς D=k και θετική φορά προς
τα πάνω, όπως φαίνεται στο σχήμα 5 και τo στερεό σώμα Σ αρχίζει να
περιστρέφεται γύρω από το σταθερό οριζόντιο άξονά του.
Δ2.

Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος
Σ 3 τη χρονική στιγμή t 1 =

π
s.
15

Μονάδες 5

Δ3.

Να υπολογίσετε τ ο μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του στερεού σώματος
Σ.
Μονάδες 6

Δ4.

Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής του στερεού σώματος Σ ως
προς τον άξονα περιστροφής του τη χρονική στιγμή που τα σώματα Σ 1 και
Σ 2 διέρχονται από το ίδιο οριζόντιο επίπεδο.
Μονάδες 4

Δ5.

Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας
του στερεού σώματος Σ τη χρονική στιγμή που το σώμα Σ έχει διαγράψει
Ν=

20
περιστροφές.
π

Μονάδες 5



Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας : g = 10 m/s 2



Να θεωρήσετε ότι τα μήκη των νημάτων (1) και (2) είναι πολύ μεγάλα ώστε
τα σώματα Σ 1 και Σ 2 να μη συγκρούονται με το στερεό Σ, κατά τη διάρκεια
της κίνησής τους.



Να θεωρήσετε ότι τα σώματα Σ 1 , Σ 2 , Σ 3 είναι πολύ μικρών διαστάσεων.



Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.



Να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση τ ου αριθμού π.

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία 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 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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Για τα σχήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
μολύβι.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 17:00
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ

