
 

 

12o ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ                                                                                                         
ΤΑΞΗ Γ΄ Γραπτές Απολυτήριες Εξετάσεις  ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
Μαΐου 2017 

 

Εισηγητής: Ανδρέας Ριζόπουλος Πάτρα           12/05/2017 

 
ΘΕΜΑ Α (5+5+5+5+5=25μορ) 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις ακόλουθες ημιτελείς προτάσεις, 
Α1-Α4, και δίπλα της το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της. 
Α1) Σώμα μάζας m κρεμασμένο στο άκρο ελατηρίου σταθεράς k εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση πλάτους Α. Αντικαθιστούμε το σώμα με άλλο διπλάσιας μάζας, το οποίο 
θέτουμε σε ταλάντωση ίδιου πλάτους. Η ενέργεια της νέας ταλάντωσης                                                                                                
α) παραμένει ίδια     β) υποδιπλασιάζεται   γ) διπλασιάζεται  δ) τετραπλασιάζεται.   
Α2) Ένα μηχανικό σύστημα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Με κατάλληλη διάταξη 
μεταβάλλουμε μόνο την σταθερά απόσβεσης b του συστήματος. Αυξάνοντας τη σταθερά 
απόσβεσης b, παρατηρούμε στο συντονισμό: 
α) αύξηση του πλάτους.   β) μείωση του πλάτους. 
γ) το πλάτος γίνεται άπειρο.   δ) το πλάτος δεν θα αλλάξει.  
Α3) Ένα παιδί κάθεται στην περιφέρεια μύλου μιας παιδικής χαράς, που περιστρέφεται. 
Επειδή έχει ζαλιστεί, μετακινείται προς το κέντρο του μύλου. Τότε  
α) η στροφορμή του συστήματος μύλος-παιδί θα αυξηθεί. 
β) η γωνιακή ταχύτητα του συστήματος μύλος-παιδί θα αυξηθεί. 
γ) η γωνιακή ταχύτητα του συστήματος μύλος-παιδί θα μείνει σταθερή. 
δ) η κινητική ενέργεια του παιδιού θα μείνει σταθερή. 
Οι τριβές και οι αντιστάσεις στην περιστροφή είναι μηδενικές. 
Α4)  Σε ελεύθερη ακίνητη ράβδο AB, που βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, 

ασκείται στο άκρο της Α, δύναμη F
�

, με διεύθυνση κάθετη στη ράβδο. Η κίνηση που θα 
κάνει η ράβδος είναι: 
α) μόνο μεταφορική  β) μόνο στροφική γ) σύνθετη δ) ακινησία.                  
Α5) 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) Εκτρέπουμε έναν αρμονικό ταλαντωτή, κατά 10cm από τη θέση ισορροπίας. Αν εκτραπεί 
κατά 5cm, η περίοδος της ταλάντωσης θα είναι μικρότερη. 
β) Η ροπή αδράνειας ως προς άξονα ενός στερεού έχει τη μικρότερη τιμή της, όταν ο 
άξονας αυτός διέρχεται από το κέντρο μάζας του στερεού. 
γ) Αν λιώσουν οι πάγοι  της Γης η διάρκεια μιας μέρας θα αυξηθεί. 
δ) Σύμφωνα με την εξίσωση Bernoulli σε ένα σωλήνα σταθερής διατομής, η πίεση είναι 
σταθερή. 
ε) Η τιμή του συντελεστή ιξώδους του νερού στους 200C είναι μικρότερη από την τιμή του 
στους 980C. 
 
ΘΕΜΑ Β (13+12=25μορ) 
Β1) Σώμα Σ1 μάζας m είναι δεμένο και ισορροπεί στο ελεύθερο άκρο 
κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα 
στερεωμένο στο έδαφος, όπως φαίνεται στο σχήμα. Εκτρέπουμε το σώμα Σ1  
φέρνοντας το ελατήριο στη θέση φυσικού μήκους και το αφήνουμε ελεύθερο, 
οπότε εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α1 . Όταν το σώμα Σ1 φτάσει 
για πρώτη φορά στην κάτω ακραία θέση της ταλάντωσής του, τοποθετούμε πάνω 
του ακαριαία και χωρίς αρχική ταχύτητα σώμα Σ2 τριπλάσιας μάζας, οπότε το 
σύστημα των δύο σωμάτων Σ1, Σ2 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α2.  
Για τις μέγιστες ταχύτητες ταλάντωσης υmax,1 και υmax,2 του σώματος Σ1 αρχικά και 
του συστήματος Σ1, Σ2 τελικά, ισχύει: 
α. υmax,2 = υmax,1  β. υmax,2 = 2υmax,1  γ. υmax,2 = 4υmax,1 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (4+9=13μορ) 



 

 

Β2) Νοσοκόμα κρατώντας οριζόντια μια σύριγγα, που  
περιέχει ορό πυκνότητας ρ, πριν κάνει την ένεση στον 
ασθενή της ασκεί στο μεγάλο έμβολο διατομής Α1, σταθερή 

οριζόντια δύναμη μέτρου F. Παρατηρεί ότι 
ο ορός εξέρχεται από το λεπτό ακροφύσιο 
διατομής Α2 ( Α2<< Α1 ), με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ. Αν διπλασιάσει το 
μέτρο της ασκούμενης δύναμης, το μέτρο της ταχύτητας εκροής θα είναι 
α) 2υ   β) υ 2    γ) 4υ 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να τη δικαιολογήσετε. Θεωρείστε 
ότι ο ορός είναι ιδανικό ρευστό και ότι το έμβολο κινείται χωρίς τριβές.     
(4+8=12μορ)                                                                                                                                                             

 
ΘΕΜΑ Γ (6+9+10=25 μορ) 
Στο σχήμα φαίνεται ένα τμήμα ενός δικτύου 
ύδρευσης με μια μόνιμη και στρωτή ροή, σταθερής 
παροχής 3,5L/s. Το νερό πυκνότητας ρ = 1.000kg/m3 
θεωρείται ιδανικό ρευστό και τα δυο οριζόντια και 
σταθερής διατομής τμήματα του σωλήνα, απέχουν 
κατακόρυφη απόσταση h = 0,5m. Οι οριζόντιοι 
σωλήνες έχουν διατομές Α1 = 70cm2 και Α2 = 10cm2, 
ενώ δύο λεπτοί κατακόρυφοι σωλήνες, έχουν 
συγκολληθεί σε αυτούς, με αποτέλεσμα το νερό να ανέρχεται στο εσωτερικό τους κατά  
h1 = 80cm και h2 αντίστοιχα. 
Γ1) Να υπολογιστούν οι ταχύτητες ροής στους δυο οριζόντιους σωλήνες. 
Γ2) Να υπολογιστεί η τιμή της πίεσης στα σημεία Κ και Λ. 
Γ3) Να βρεθεί το ύψος h2 στο οποίο έχει ανέβει το νερό στον δεύτερο κατακόρυφο σωλήνα. 
Δίνεται g = 10m/s2 και pατμ = 105Ν/m2. 
 
ΘΕΜΑ Δ (7+4+7+7=25 μορ) 
Ομογενής σφαίρα μάζας m = 0,7kg και ακτίνας r = 0,1m, 
εκτοξεύεται με ταχύτητα κέντρου μάζας υcm = 6m/s και 
κατάλληλη γωνιακή ταχύτητα ω, από σημείο Α που 
βρίσκεται στη βάση κατακόρυφου τεταρτοκύκλιου και 
αμέσως κυλίεται χωρίς ολίσθηση. Η ακτίνα του 
τεταρτοκύκλιου είναι R = 1,5m, όπως στο σχήμα. Να 
υπολογίσετε: 
Δ1) Την επιτάχυνση αcm του κέντρου μάζας της σφαίρας 
όταν η σφαίρα διέρχεται από τη θέση Γ, ανερχόμενη στο 

τεταρτοκύκλιο, αν η γωνία �ΑΚΓ = φ = 300. 
Δ2) Το ρυθμό μεταβολής της ιδιοστροφορμής της σφαίρας, 
όταν η σφαίρα διέρχεται από τη θέση Γ. 
Δ3) Το μέτρο της ιδιοστροφορμής της σφαίρας, όταν φτάνει στο ανώτερο σημείο Δ του 
τεταρτοκύκλιου. 
Δ4) Το μέγιστο ύψος από το οριζόντιο δάπεδο που φτάνει το κέντρο μάζας της σφαίρας. 
Δίνονται η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας 
της =

22

5cmI mr , g = 10m/s2, αντίσταση αέρα αμελητέα. 

 
  

F
�

  

A1 

A2 υ
�

  

R 

υcm 

     r 

K 

A 
Γ 

Δ 

φ 

ω 


