ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ Μ.Δ.ΠΡΟΟΓΟ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ Γ΄ ΛΤΚΔΙΟΤ
Θέμα 1ο
Σηις ερφηήζεις Α1-Α4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό ηης ερώηηζης και δίπλα ηο
γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη θράζη, η οποία ζσμπληρώνει ζφζηά ηην ημιηελή πρόηαζη.
A1. Σν θαηλόκελν ηεο παιιίξνηαο εκθαλίδεηαη ιόγσ:
α) ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο πνπ εθηειεί ε κάδα ηνπ λεξνύ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο.
β) ησλ θπκάησλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.
γ) ηεο πεξηζηξνθήο ηεο Γεο γύξσ από ηνλ εαπηό ηεο.
δ) ηεο πδξνζηαηηθήο πίεζεο.
(Μνλάδεο 5)
A2.Η ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο ζε έλα κέζν δηάδνζεο
α) είλαη αλεμάξηεηε από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ κέζνπ.
β) εμαξηάηαη από ην κήθνο θύκαηνο.
γ) είλαη ζηαζεξή.
δ) είλαη αλάινγε ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ θύκαηνο.
(Μνλάδεο 5)
A3. ε κηα θζίλνπζα ηαιάλησζε,όπνπ ε δύλακε απόζβεζεο δίλεηαη από ηνλ ηύπν F=-bπ
α) ε ζπρλόηεηα εμαξηάηαη από ην πιάηνο.
β) ην πιάηνο κεηώλεηαη γξακκηθά κε ηνλ ρξόλν.
γ)όηαλ ε ζηαζεξά απόζβεζεο έρεη ηηκή b=0 ε θίλεζε είλαη απεξηνδηθή.
δ)ν ξπζκόο κείσζεο ηνπ πιάηνπο εμαξηάηαη από ηελ πεγή ηεο ζηαζεξάο b.
(Μνλάδεο 5)
A4.Καηά κήθνο ελόο ζσιήλα πνπ δελ έρεη ζηαζεξή δηαηνκή
α) ε ηαρύηεηα ξνήο είλαη παληνύ ίδηα.
β) ε παξνρή κεηαβάιιεηαη.
γ) εθεί πνπ νη ξεπκαηηθέο γξακκέο αξαηώλνπλ ε ηαρύηεηα ξνήο είλαη κηθξόηεξε.
δ) ε πίεζε είλαη ζηαζεξή.
(Μνλάδεο 5)
Α5. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδην ζαο, δίπια ζην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε ωστό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε
Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
α) ηνλ καθξόθνζκν ππάξρνπλ απνιύησο ειαζηηθέο θξνύζεηο.
β)Γηαθνξεηηθνί παξαηεξεηέο αληηιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ην ίδην θύκα.
γ)Σν αίκα είλαη λεπηώλεην ξεπζηό.
δ)Σα ζηνηρεηώδε ζσκαηίδηα (πξσηόληα-λεηξόληα-ειεθηξόληα) έρνπλ ζπίλ κέηξνπ ℏ/2.
ε)Οπνηαδήπνηε θπκαηηθή δηαηαξαρή κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη πξνέξρεηαη από ην άζξνηζκα ελόο
αξηζκόπ αξκνληθώλ θπκάησλ.
(Μνλάδεο 5)

Θέμα 2ο
Β1. Οκνγελήο ξάβδνο κάδαο m=3kg θαη κήθνπο L=2m κπνξεί λα θηλείηαη ειέπζεξα πάλσ ζε ιείν
νξηδόληην επίπεδν ρσξίο ηξηβέο.Αξρηθά ε ξάβδνο είλαη αθίλεηε.Γύν ζεκεηαθά βιήκαηα κε κάδεο
m1=m2=0,5kg θηλνύκελα κε ηαρύηεηα κέηξνπ π1=5m/s θαη π2=1m/s ζπγθξνύνληαη κε ηελ ξάβδν
θάζεηα ζηα άθξα ηεο θαη δεκηνπξγνύλ ζπζζσκάησκα κε απηή

Μεηά ηελ θξόπζε ην ζπζζσκάησκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζα έρεη:
α) cm  0 m / s   1,5 rad / s
β) cm  0,5 m / s   0,6 rad / s
γ) cm  0,5 m / s   1,5 rad / s
Γίλεηαη ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ σο πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην έλα άθξν ηεο είλαη
  4kg  m2 .
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή επηινγή (Μνλάδεο 2)
Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (Μνλάδεο 7)
Β2. Καηά κήθνο ηεο ρνξδήο κηαο θηζάξαο κήθνπο d,δηαδίδνληαη πξνο αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο δύν
θύκαηα ίδηνπ πιάηνπο θαη ζπρλόηεηαο κε ηαρύηεηα π.Γηα λα έρνπκε ζηάζηκα θύκαηα ζηελ ρνξδή,ε
ζπρλόηεηα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηνλ ηύπν:
k
α) f 
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Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή επηινγή (Μνλάδεο 2)
Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (Μνλάδεο 6)

Β3.Σν αεξνπιάλν(S) ηνπ ζρήκαηνο πεηά ζε ύςνο h=400m κε ζηαζεξή ηαρύηεηα  S  100 m / s
εθπέκπνληαο ήρν ζπρλόηεηαο fS  280 Hz .ην έδαθνο ην όρεκα (Α) θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα
  20 m / s αληίζεηεο θνξάο από ηελ ηαρύηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ πιεζίαδνληαο πξνο απηό.

Η ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ πνπ αληηιακβάλεηαη δέθηεο πνπ βξίζθεηαη ζην όρεκα,όηαλ ε νξηδόληηα
απόζηαζε νρήκαηνο-αεξνπιάλνπ είλαη x=300m, έρεη ηηκή:
α)280 Hz
β)352 Ηz
γ)420 Hz
Γίλεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ   340 m / s
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή επηινγή (Μνλάδεο 2)
Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (Μνλάδεο 6)
Θέμα 3ο
Υνξδή κήθνπο L=2m έρεη ην έλα άθξν ηεο αθιόλεηα ζηεξσκέλν ζε έλαλ ηνίρν ελώ ην άιιν άθξν
ηεο είλαη ειεύζεξν λα θηλεζεί.ηελ ρνξδή έρνπκε δεκηνπξγία ζηαζίκνπ θύκαηνο κε ην ειεύζεξν
άθξν ηεο(ζεκείν 0),πνπ ζεσξόπκε σο αξρή κέηξεζεο ησλ απνζηάζεσλ(ρ=0) λα είλαη θνηιία.Σν
ζεκείν 0 δηαλύεη θαζώο ηαιαληώλεηαη,δηάζηεκα s=1,2m ζε ρξνληθό δηάζηεκα Γt=0,5s,ελώ ε
ειάρηζηε απόζηαζή ηνπ από ηνλ πιεζηέζηεξν δεζκό είλαη Γρ=0,4m.Αλ ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ησ
θπκάησλ πνπ δεκηνπξγνύλ ην ζηάζηκν θύκα είλαη π=3,2m/s,λα βξεζνύλ:
Γ1. Η εμίζσζε ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο θαζώο θαη ην πιήζνο ησλ δεζκώλ ζηελ ρνξδή.
(Μνλάδεο 5)
Γ2. Η δηαθνξά θάζεο κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Α(xΑ=0,6 m) θαη Β(xB=1,6m).
(Μνλάδεο 5)
Γ3. Η κέγηζηε απόζηαζε κεηαμύ ηεο πξώηεο θαη ηεο δεύηεξεο θνηιίαο.
(Μνλάδεο 5)
Γ4. Να ζρεδηαζηνύλ ηα ζηηγκηόηππα ηνπ ζηαζίκνπ θύκαηνο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο t=1,125s θαη
t=29/24 s.
(Μνλάδεο 5)
Γ5. Πνηα ε ειάρηζηε ηηκή ηεο ζπρλόηεηαο γηα ηελ νπνία έρνπκε δεκηνπξγία ζηαζίκνπ θύκαηνο ζηελ
ρνξδή.
(Μνλάδεο 5)

Θέμα 4ο
Σν βαξνύιθν ηνπ ζρήκαηνο απνηειείηαη από έλαλ νκνγελή θύιηλδξν κάδαο Μ=2Kg αθηίλαο
R=0,4m θαη κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από αθινλεην αβαξή άμνλα ν νπνίνο
θαηαιήγεη ζε ρεηξνιαβή ακειεηέαο κάδαο θαη κήθνπο l=0,8m.ηελ πεξηθέξεηα ηνπ βαξνύιθνπ
είλαη ηπιηγκέλν αβαξέο λήκα ζην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη δεκέλν ζώκα κάδαο m1=1kg.Έλα
δεύηεξν αβαξέο λήκα ζπλδέεη ην ζώκα m1 κε θύιηλδξν κάδαο m2=2kg θαη εκβαδνύ βάζεο
kg
  20cm2 ν νπνίνο είλαη βπζηζκέλνο θαηά έλα κέξνο ηνπ κέζα ζε λεξό ππθλόηεηαο   103 3 .To
m
όιν ζύζηεκα ηζνξξνπεί κε ηελ βνήζεηα δύλακεο F=10N ε νπνία αζθείηαη κέζσ λήκαηνο θάζεηα
ζηελ άθξε ηεο ρεηξνιαβήο.(Καηά ηελ ηζνξξνπία όια ηα λήκαηα είλαη ηελησκέλα)

Γ1. Να ππνινγηζηεί ην κέξνο ηνπ θπιίλδξνπ (h) πνπ είλαη βπζηζκέλν ζην λεξό
(Μνλάδεο 5)
Κάπνηα ζηηγκή (t=0) θόβνπκε ην λήκα 2 πνπ ζπλδέεη ην ζώκα m1 κε ηνλ θύιηλδξν πνπ είλαη
βπζηζκέλνο ζην λεξό.
Γ2. Να δείμεηε όηη ν θύιηλδξνο ζηε ζπλέρεηα εθηειεη Α.Α.Σ θαη λα βξεζεί ε πεξίνδνο θαη ε κέγηζηε
επηηάρπλζε ηνπ θπιίλδξνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο απηήο.(Θεσξείζηε όηη θαηά ηελ
θίλεζε ηνπ θπιίλδξνπ δελ αιιάδεη ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ)
(Μνλάδεο 6)

Γ3. Να ππνινγηζηεί ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ βαξνύιθνπ αθξηβώο κεηά ηελ ζηηγκή
πνπ θόβεηαη ην λήκα 2(t=0)
(Μνλάδεο 6)
Γ4. Μεηά ην θόςηκν ηνπ λήκαηνο 2,ε δύλακε F ζπλερίδεη λα αζθείηαη ζην λήκα 3 έηζη ώζηε ην
λήκα απηό λα είλαη ζπλερώο θαηαθόξπθν.Να ππνινγηζηεί πόζν από ην λήκα 1 έρεη ηπιηρζεί ζην
βαξνύιθν από ηελ ζηηγκή t=0 κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ην βαξνύιθν απνθηά κέγηζηε γσληαθή
ηαρύηεηα γηα πξώηε θνξά.
(Μνλάδεο 8)
Γίλεηαη ε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ θπιίλδξνπ,πνπ απνηειεί ην βαξνύιθν,σο πξνο ηνλ άμνλα
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Θέμα 1ο
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Θέμα 2ο
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Θέμα 3ο
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Θέμα 4ο
Γ1. h=0,5m
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