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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΘΚΑ ΔΘΑΓΩΝΘΜΑΣΑ Γ΄ ΛΤΚΕΘΟΤ 

ΚΤΡΘΑΚΗ 3 ΑΠΡΘΛΘΟΤ 2016 

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΤΘΚΗ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΘΜΟΤ ΘΕΣΘΚΩΝ   

ΤΝΟΛΟ ΕΛΘΔΩΝ: (4)  

 

ΘΕΜΑ Α 
Α1 Αν ςτον αρμονικό ταλαντωτό, εκτόσ από την ελαςτικό δύναμη επαναφορϊσ ενεργεύ και 
δύναμη αντύςταςησ Fαπ= -bu (b=ςταθ.) τότε: 
α) το πλϊτοσ τησ ταλϊντωςησ ελαττώνεται γραμμικϊ με τον χρόνο. 
β) το πλϊτοσ τησ ταλϊντωςησ θα μεταβϊλλεται ςύμφωνα με τη ςχϋςη Α=Α0e-bt 
γ) όταν το ςώμα περνϊ από την αρχικό θϋςη ιςορροπύασ του, ϋχει επιτϊχυνςη. 
δ) η περύοδοσ τησ φθύνουςασ ταλϊντωςησ ελαττώνεται με την πϊροδο του χρόνου. 

          Μονάδες 5 

Α2 Σύγχρονεσ πηγϋσ κυμϊτων Π1 και Π2 δημιουργούν ςτην επιφϊνεια υγρού αρμονικϊ κύματα με 
ύδιο πλϊτοσ Α και ύδια ςυχνότητα f. Τα ςημεύα που βρύςκονται ςτη μεςοκϊθετο του τμόματοσ 
Π1Π2: 
α) εύναι ςυνεχώσ ακύνητα. 
β) ϋχουν μϋγιςτη επιτϊχυνςη umax = ω22Α 
γ) ϋχουν μϋγιςτη ταχύτητα umax =ωΑ 
δ) ικανοποιούν τη ςχϋςη d1-d2=κλ/2, όπου d1, d2 οι αποςτϊςεισ των ςημεύων από τισ δύο πηγϋσ 
αντύςτοιχα και k ανόκει Ζ. 

          Μονάδες 5 

Α3 Ιδανικό ρευςτό πυκνότητασ ρ κινεύται ςε ςωλόνα. Σύμφωνα με την εξύςωςη Bernoulli, κατϊ 
μόκοσ κϊθε ρευματικόσ γραμμόσ ιςχύει η ςχϋςη: 
α) 1/3p + ρυ2 + ρgy= ςταθ. 
β) p + 1/2ρυ2 + ρgy= ςταθ. 
γ) p + 1/3ρυ2 +1/2ρgy= ςταθ. 
δ) 1/2p + 1/3ρυ2 +2ρgy= ςταθ. 

          Μονάδες 5 
Α4 Δύςκοσ αρχύζει να περιςτρϋφεται με γωνιακό επιτϊχυνςη αγων γύρω από ςταθερό ϊξονα 
περιςτροφόσ που περνϊει απ’ το κϋντρο του και εύναι κϊθετοσ ςτο επύπεδό του. Ποιεσ από τισ 
επόμενεσ προτϊςεισ εύναι Σωςτϋσ και ποιεσ Λϊθοσ. 
α) όλα τα ςημεύα του δύςκου εκτελούν κυκλικό κύνηςη εκτόσ από αυτϊ που ανόκουν ςτον ϊξονα 
περιςτροφόσ που παραμϋνουν ςυνεχώσ ακύνητα. 
β) όλα τα ςημεύα του δύςκου που κινούνται ϋχουν την ύδια ςτιγμό την ύδια γραμμικό και την ύδια 
γωνιακό κατϊ μϋτρο ταχύτητα. 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

γ) τα διανύςματα τησ γωνιακόσ ταχύτητασ ενόσ ςημεύου του ςτερεού που κινεύται και τησ 
γραμμικόσ ταχύτητασ του ύδιου ςημεύου εύναι ομόρροπα και βρύςκονται πϊνω ςτον ϊξονα 
περιςτροφόσ. 
δ) το ευθύγραμμο τμόμα που ενώνει δύο τυχαύα ςημεύα του δύςκου μετατοπύζεται παρϊλληλα 
ςτον εαυτό του. 
ε) το μϋτρο τησ γραμμικόσ επιτϊχυνςησ (επιτρόχιασ) των ςημεύων του δύςκου εύναι ανϊλογο τησ 
απόςταςησ των ςημεύων από τον ϊξονα περιςτροφόσ του ςτερεού.  

          Μονάδες 5 

Α5 Να χαρακτηρύςετε τισ ακόλουθεσ προτϊςεισ ωσ Σωςτϋσ ό ωσ Λϊθοσ. 
α) αν οι εξιςώςεισ δύο ταλαντώςεων εύναι x1=Α1ημωt και x2=A2ημ(ωt +φ), τότε η ενϋργεια τησ 
ςύνθετησ ταλϊντωςησ εύναι ύςη με το ϊθροιςμα των ενεργειών των επιμϋρουσ ταλαντώςεων. 
β) το ρευςτό που κυλϊει ςε κϊποια φλϋβα δεν αναμιγνύεται με το περιεχόμενο ϊλλησ φλϋβασ. 
γ) περύοδοσ διακροτόματοσ εύναι ο χρόνοσ μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενιςμών του πλϊτουσ τησ 
ταλϊντωςησ. 
δ) ϋκκεντρη κρούςη λϋγεται η κρούςη που οι αρχικϋσ ταχύτητεσ των ςφαιρών που 
ςυγκρούονται βρύςκονται πϊνω ςε τυχαύεσ διευθύνςεισ. 
ε) το κϋντρο μϊζασ ενόσ ςτερεού ςώματοσ εύναι πϊντα ςημεύο του ςώματοσ. 

          Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β 

Β1 Ένα ςώμα εκτελεύ απλό αρμονικό ταλϊντωςη με εξύςωςη x=Aημωt. Ο ελϊχιςτοσ χρόνοσ που 
απαιτεύται, ώςτε το ςώμα να μεταβεύ από τη θϋςη Β, που ιςχύει η ςχϋςη Κ1=3U1, ςτη θϋςη Γ που 
ιςχύει η ςχϋςη U2=K2, εύναι: 
α) t=T/12    
β) t=T/24   
γ) t=T/12 
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη.                          

Μονάδες 2 
Να αιτιολογόςετε την επιλογό ςασ.       

Μονάδες 6 

Β2 Αυτοκύνητο Α πληςιϊζει τούχο με ταχύτητα μϋτρου υΑ=20m/s, ενώ αυτοκύνητο Β κινεύται 
μεταξύ του αυτοκινότου Α και του τούχου ςε αντύθετη κατεύθυνςη από το αυτοκύνητο Α και με 
ταχύτητα μϋτρου υΒ= 20m/s.  
Ο οδηγόσ του αυτοκινότου Β πατϊει την κόρνα του για να προειδοποιόςει τον οδηγό του Α. η 
ςυχνότητα του όχου τησ κόρνασ εύναι fs=640Hz, όπωσ την αντιλαμβϊνεται ο οδηγόσ του. Η 
ςυχνότητα με την οπούα αντιλαμβϊνεται ο οδηγόσ του αυτοκινότου Α τον όχο τησ κόρνασ, μετϊ 
την ανϊκλαςό του εύναι:  
α) 720Hz    
β) 640Hz    
γ) 830Ηz 
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη.  Δύνεται η ταχύτητα του όχου υ=340m/s 

Μονάδες 2 
Να αιτιολογόςετε την επιλογό ςασ.       

Μονάδες 6 
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 Β3 

Η εξϋδρα του ςχόματοσ, μϊζασ M=80Kg και ακτύνασ R=1m, 
περιςτρϋφεται γύρω από τον κατακόρυφο ϊξονϊ τησ που 
περνϊ από το κϋντρο τησ Κ. Άνθρωποσ μϊζασ m=60kg, εύναι 
ακύνητοσ ςτο ςημεύο Α. Ξαφνικϊ αρχύζει να κινεύται κατϊ 
μόκοσ τησ περιφϋρειασ τησ εξϋδρασ με ταχύτητα μϋτρου υ= 
4m/s, ωσ προσ την εξϋδρα, ενώ η εξϋδρα αρχύζει αν κινεύται ςε 
αντύθετη φορϊ. Όταν ο ϊνθρωποσ φτϊςει ςτο αντιδιαμετρικό 
ςημεύο του Α, το Α’, η γωνύα κατϊ την οπούα ϋχει ςτραφεύ για 
ϋναν παρατηρητό ςτο ϋδαφοσ εύναι:  

α) 0,4π rad  
β) 0,6π rad   
γ) 0,2π rad 

Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη.       
Μονάδες 2 

Να αιτιολογόςετε την επιλογό ςασ.      
Μονάδες 7 

Δύνεται η ροπό αδρϊνειασ τησ εξϋδρασ ωσ προσ τον ϊξονα περιςτροφόσ τησ Ι=1/2ΜR2. 

 

ΘΕΜΑ Γ 
Δύο ςύγχρονεσ πηγϋσ Π1 και Π2 δημιουργούν ςτην επιφϊνεια ενόσ υγρού αρμονικϊ κύματα με 

πλϊτοσ Α=0,25 και ςυχνότητα f=5Ηz. Η ταχύτητα διϊδοςησ των κυμϊτων εύναι ύςη με υ=2,5m/s. 

Ένα μικρό κομμϊτι φελλού μϊζασ m=0,01kg, βρύςκεται ςτην επιφϊνεια του υγρού και απϋχει 

αποςτϊςεισ r1=5m και r2=7,5m από τισ πηγϋσ αντύςτοιχα. 

Γ1 Να γραφεύ η εξύςωςη τησ απομϊκρυνςησ του φελλού, λόγω τησ ςυμβολόσ των κυμϊτων. 
                                                      Μονάδες 6 

Γ2 Να βρεθεύ η ταχύτητα του φελλού, όταν η απομϊκρυνςη του από τη θϋςη ιςορροπύασ εύναι 
y=0,3m .        

Μονάδες 6 
Γ3 Να υπολογιςτεύ το ϋργο τησ δύναμησ επαναφορϊσ μεταξύ των χρονικών ςτιγμών t3=3s και 
t4= 4s.          

Μονάδες 6 

Γ4 Να βρεθεύ ο λόγοσ τησ κινητικόσ ενϋργειασ του φελλού προσ τη δυναμικό του ενϋργεια τη 
χρονικό ςτιγμό t=37/12s.      

 Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ Δ 

Στο διπλανό ςχόμα φαύνεται ϋνα τμόμα ενόσ 

οριζοντύου κυλινδρικού ςωλόνα εμβαδού 

διατομόσ Α1= 9cm2 (περιοχό 1 και 3), ο οπούοσ 

τροφοδοτεύται από κρουνό νερού ςταθερόσ 

παροχόσ Π= 0,9 L/s και παρουςιϊζει ςτϋνωςη 

εμβαδού διατομόσ Α2= 3cm2 ςτην περιοχό (2). 

Ένασ λεπτόσ κυλινδρικόσ ςωλόνασ ςχόματοσ 

U, που περιϋχει υγρό πυκνότητασ ρυγ= 

2000kg/m3, ϋχει προςαρμοςτεύ ςτισ περιοχϋσ 

(1) και (2) του οριζόντιου ςωλόνα, ενώ ςτην 

περιοχό (3) ϋχει προςαρμοςτεύ λεπτόσ κατακόρυφοσ ςωλόνασ. Να υπολογιςτούν: 

Δ1 Η μϊζα του νερού που διϋρχεται ανϊ δευτερόλεπτο από μια διατομό τησ ςτϋνωςησ του 
ςωλόνα.        

Μονάδες 6 
Δ2 Το μϋτρο τησ ταχύτητασ ροόσ του νερού ςτισ περιοχϋσ (1) και (2) του ςωλόνα.  

          Μονάδες 6 

Δ3 Η υψομετρικό διαφορϊ του υγρού ςτα δύο ςκϋλη του ςωλόνα ςχόματοσ U.  
          Μονάδες 7 

Δ4 Το ύψοσ h τησ ςτόλησ του νερού ςτον κατακόρυφο ςωλόνα, αν η πύεςη ςτην περιοχό (2) του 
οριζόντιου ςωλόνα εύναι ύςη με την ατμοςφαιρικό.  

Μονάδες 6 

Δύνονται η πυκνότητα νερού ρ=1000Kg/m3, καθώσ και η επιτϊχυνςη τησ βαρύτητασ g=10 m/s2. 

Να θεωρόςετε ότι το νερό και το υγρό πυκνότητασ ρυγ ςυμπεριφϋρονται ωσ ιδανικϊ. 

ΟΔΗΓΙΕΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ) 
1. Στο τετρϊδιο να γρϊψετε μόνο τα προκαταρκτικϊ (ημερομηνύα, τϊξη, κατεύθυνςη, 
εξεταζόμενο μϊθημα). Να μην αντιγρϊψετε τα θϋματα ςτο τετρϊδιο. 
2. Να γρϊψετε το ονοματεπώνυμό ςασ ςτο πϊνω μϋροσ των φωτοαντιγρϊφων αμϋςωσ μόλισ ςασ 
παραδοθούν. Δεν επιτρϋπεται να γρϊψετε καμύα ϊλλη ςημεύωςη. Κατϊ την αποχώρηςό ςασ να 
παραδώςετε μαζύ με το τετρϊδιο και τα φωτοαντύγραφα. 
3. Να απαντόςετε ςτο τετρϊδιο ςασ ςε όλα τα θϋματα. 
4. Να γρϊψετε τισ απαντόςεισ ςασ μόνο με μπλε ό μόνο με μαύρο ςτυλό. 
5. Κϊθε απϊντηςη επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνη εύναι αποδεκτό. 
6. Διϊρκεια εξϋταςησ: Τρεισ (3) ώρεσ μετϊ τη διανομό των φωτοαντιγρϊφων. 
7. Χρόνοσ δυνατόσ αποχώρηςησ: Μύα (1) ώρα μετϊ την διανομό των φωτοαντιγρϊφων. 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 


