ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ – Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2009 – 2010

ΘΕΜΑ 1ο:
Για τις ερωτήσεις 1 – 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της
ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.

1.

Κατακόρυφο ελατήριο είναι στερεωµένο στο κάτω του άκρο. Στο
ελεύθερο επάνω άκρο του ελατηρίου τοποθετούµε σώµα και το
αφήνουµε από τη θέση αυτή χωρίς αρχική ταχύτητα, οπότε αρχίζει να
εκτελεί ΓΑΤ.

α)
β)
γ)
δ)

Η επιτάχυνση του σώµατος στη θέση αυτή είναι µηδέν.
Το σώµα θα επιταχύνεται συνέχεια µέχρι την κάτω ακραία θέση.
Η µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου είναι διπλάσια από το
πλάτος της ταλάντωσης.
Η αποµάκρυνση της ταλάντωσης συµπίπτει µε την παραµόρφωση
του ελατηρίου.

Μονάδες 5
2.

Στο διπλανό σχήµα φαίνεται το
διάγραµµα επιτάχυνσης – χρόνου σε µια
ταλάντωση, της οποίας το πλάτος είναι
Α=20cm.

α

t (s)
0

1

2

α)

Τη στιγµή t = 1s το µέτρο της
ταχύτητας είναι µηδέν.

β)
γ)
δ)

Τη στιγµή t = 2s το σώµα φτάνει στη θέση x = –20cm.

3

4

Η εξίσωση της ταχύτητας είναι υ = 10π·ηµ(πt/2) cm/s.
Τη στιγµή t = 3,5s το σώµα περνάει από τη θέση x = –10cm.

Μονάδες 5
3. ∆ύο σηµεία Π1, Π2 της επιφάνειας υγρού αρχίζουν να ταλαντώνονται
τη στιγµή t=0 µε εξισώσεις y1= y2 = Α·ηµ(ωt). Τα παραγόµενα κύµατα
διαδίδονται στην επιφάνεια δηµιουργώντας φαινόµενα συµβολής. Ένα
σηµείο Σ της επιφάνειας βρίσκεται πλησιέστερα στην πηγή Π1 και
ταλαντώνεται µε πλάτος 2Α.

α)

Τα δύο κύµατα φτάνουν στο σηµείο Σ σε αντίθεση φάσης.
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β)

Τη στιγµή που φτάνει το δεύτερο κύµα από την πηγή Π2, το
σηµείο Σ βρίσκεται ήδη σε αποµάκρυνση y=+Α εξαιτίας του
πρώτου κύµατος.

γ)

Το σηµείο Σ βρίσκεται πάνω στη µεσοκάθετο του ευθύγραµµου
τµήµατος Π1Π2.

δ)

Τα δύο κύµατα φτάνουν στο Σ µε διαφορά χρόνου που είναι
ακέραιο πολλαπλάσιο της περιόδου ταλάντωσης.

Μονάδες 5
4.

∆ύο σφαίρες Σ1 και Σ2 κυλίονται οριζόντια µε ίσες σταθερές
ταχύτητες. Κάποια στιγµή φτάνουν στα κάτω άκρα κεκλιµένων επίπεδων
ίδιας γωνίας κλίσης, περνούν σ’ αυτά χωρίς να µεταβληθούν τα µέτρα
των ταχυτήτων τους και λόγω αδράνειας αρχίζουν να ανεβαίνουν. Το
επίπεδο στο οποίο ανεβαίνει η Σ1 είναι λείο, ενώ το άλλο δεν είναι. Αν
κατά την άνοδό τους δεν χάνεται ενέργεια σε θερµότητα, τότε:

α)
β)
γ)
δ)

Η Σ1 θα ανέβει κατά µεγαλύτερο ύψος από αυτό της Σ2.
Οι δύο σφαίρες θα ανέβουν κατά το ίδιο ύψος.
Η Σ2 θα ανέβει κατά µεγαλύτερο ύψος από αυτό της Σ1.
Το ύψος κατά το οποίο θα ανέβει η κάθε σφαίρα, εξαρτάται από τη
µάζα της.

Μονάδες 5
5. Για τις προτάσεις (5.α) έως (5.ε) να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθµό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα Σ αν είναι
σωστή ή Λ αν είναι λανθασµένη.
α) Αν διπλασιάσουµε το πλάτος µιας ελεύθερης ΓΑΤ, τότε
διπλασιάζεται και ο χρόνος που χρειάζεται το σώµα για να πάει
από τη µία ακραία θέση στην άλλη.

β)

Όσο µεγαλύτερη είναι η συχνότητα ενός αρµονικού κύµατος τόσο
πιο γρήγορα διαδίδεται σε κάποιο ελαστικό µέσο.

γ)

Οι οπτικές ίνες κατασκευάζονται από διαφανές υλικό που έχει
δείκτη διάθλασης η<1, ώστε το ηλεκτροµαγνητικό κύµα να
παραµένει στο εσωτερικό τους.

δ)

Αν σε ένα ακίνητο σώµα, που είναι ελεύθερο να κινηθεί, ασκηθούν
δύο αντίρροπες δυνάµεις που τα µέτρα τους είναι ίσα, τότε αυτό θα
παραµείνει ακίνητο.
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ε)

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Αν ένα σώµα Σ1 συγκρουστεί κεντρικά και ελαστικά µε ένα σώµα
Σ2 πολύ µεγαλύτερης µάζας που ήταν αρχικά ακίνητο, τότε η ορµή
του µεγάλου σώµατος θα παραµείνει µηδενική.

Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο:
1. Ταλαντωτής

εκτελεί ταυτόχρονα
δύο αρµονικές ταλαντώσεις στην ίδια
διεύθυνση και γύρω από την ίδια
θέση ισορροπίας. Οι αποµακρύνσεις
τους απεικονίζονται στο διπλανό
διάγραµµα σε σχέση µε το χρόνο.
Η συνισταµένη κίνηση περιγράφεται
από την εξίσωση:

α)

π
y = 20·ηµ  ωt +  cm.

β)

π
y = 20·ηµ  ωt +  cm.

γ)

y = 20 3 ·συν 
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1.A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις πιο πάνω.
Μονάδες 2
1.Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
2. Σε λεπτό αυλάκι της στεφάνης του
διπλανού σχήµατος έχουµε τυλίξει
λεπτό νήµα ώστε να µπορεί να
ξετυλίγεται χωρίς να γλιστράει.

F

2R

Ασκώντας οριζόντια δύναµη F όπως
στο σχήµα, αναγκάζουµε τη στεφάνη
να κυλίεται επιταχυνόµενη επάνω στο µη λείο οριζόντιο επίπεδο. Η ροπή
αδράνειάς της ως προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από το
κέντρο µάζας της είναι Ι=ΜR2.
Η τριβή T που δέχεται η στεφάνη από το δάπεδο:
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α) Έχει µηδενική τιµή.
β) Είναι διάφορη του µηδενός και έχει φορά προς τα δεξιά.
γ) Είναι διάφορη του µηδενός και έχει φορά προς τα αριστερά.
2.A. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις πιο πάνω.
Μονάδες 2
2.Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 7
3.

Το ξύλινο σώµα στα δύο διπλανά σχήµατα έχει
µάζα Μ και είναι αρχικά ακίνητο. Το βλήµα έχει µάζα
m, ταχύτητα υο και σφηνώνεται και στις δύο
περιπτώσεις στο ξύλινο σώµα. Το ποσό θερµότητας
που εκλύεται κατά τη συσσωµάτωση είναι:

α)
β)
γ)
3.Α.

m

υο

m

υο

Μ

(Ι)
Μ

(ΙΙ)

Μεγαλύτερο στην περίπτωση (Ι).
Μεγαλύτερο στην περίπτωση (ΙΙ).
Ίδιο και στις δύο περιπτώσεις.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις πιο πάνω.

Μονάδες 2
3.Β.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο:
Πυκνωτής χωρητικότητας C=10-4F φορτίζεται σε τάση VC=200Volt και
στη συνέχεια συνδέεται µε ιδανικό πηνίο L. Το φορτίο του τότε αρχίζει
να µεταβάλλεται σύµφωνα µε τη σχέση q=Q·συν(ωt). Τη χρονική στιγµή
t1=0,03πs µετά την έναρξη της ταλάντωσης, η ενέργειά του έχει
µετατραπεί για δεύτερη φορά εξ ολοκλήρου σε ενέργεια µαγνητικού
πεδίου.

α)

Να υπολογίσετε την περίοδο Τ της ταλάντωσης.

Μονάδες 5
β)

Να υπολογίσετε τον συντελεστή αυτεπαγωγής L του πηνίου και τη
µέγιστη τιµή Ι της έντασης του ρεύµατος.
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Μονάδες 6
γ)

Κάποια στιγµή πριν από την t1, το φορτίο του πυκνωτή έχει γίνει
q=+Q/2. Να βρείτε τότε τις τιµές των τάσεων vC και vL στα άκρα
του πυκνωτή και του πηνίου, καθώς και τον ρυθµό µεταβολής του
ρεύµατος.

Μονάδες 6
δ)

Με ποιο ρυθµό µεταβάλλεται την ίδια στιγµή η ενέργεια του
ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή;

Μονάδες 8
∆ίνεται: 3 ≈ 1,7

και

π = 3,14

ΘΕΜΑ 4ο:
Το σώµα Σ στο διπλανό
A
σχήµα έχει µάζα m3 και
ισορροπεί πάνω στο λείο
οριζόντιο επίπεδο, δεµένο στο
l
m2
άκρο ιδανικού ελατηρίου. Ο
άξονας του ελατηρίου είναι
m3
οριζόντιος και διέρχεται από
m1 υο
Σ
το κέντρο µάζας του σώµατος.
Το ελατήριο έχει σταθερά k
και το άλλο του άκρο είναι στερεωµένο στον τοίχο.

k

Η λεπτή ράβδος µήκους l και µάζας m2 ισορροπεί κατακόρυφα και
µπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο
άξονα που διέρχεται από το πάνω άκρο της Α. Το επίπεδο περιστροφής
της είναι κατακόρυφο και περιέχει τον άξονα του ελατηρίου. Στη θέση
ισορροπίας της το κάτω άκρο της είναι σχεδόν σε επαφή µε το σώµα Σ.
Το βλήµα µάζας m1 κινείται οριζόντια και τη στιγµή που συγκρούεται µε
τη ράβδο έχει ταχύτητα υο που ο φορέας της συµπίπτει µε τον άξονα του
ελατηρίου. Η κρούση είναι πλαστική και το βλήµα σφηνώνεται στη
ράβδο, στο κάτω της άκρο.
Αµέσως µετά την πρώτη αυτή κρούση, ακολουθεί νέα κρούση, µεταξύ
του συσσωµατώµατος και του σώµατος Σ. Το συσσωµάτωµα µετά από
τη δεύτερη κρούση παραµένει ακίνητο.
Οι δύο κρούσεις έχουν ασήµαντη διάρκεια και γίνονται διαδοχικά, η
δεύτερη αµέσως µετά την πρώτη. Ζητούνται τα εξής:

α)

Να υπολογίσετε το ποσοστό κατά το οποίο ελαττώθηκε η κινητική
ενέργεια του συστήµατος αµέσως µετά την πρώτη κρούση.
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Μονάδες 7
β)

Να εξετάσετε αν η δεύτερη κρούση είναι ελαστική ή ανελαστική.

Μονάδες 6
γ)

Το ελατήριο µετά τη δεύτερη κρούση συµπιέζεται από το σώµα Σ.
Να υπολογίσετε τη µέγιστη συσπείρωσή του. Σε πόσο χρόνο µετά
τη δεύτερη θα επακολουθήσει και τρίτη κρούση;

Μονάδες 6
δ)

Πόση είναι η µέγιστη γωνία εκτροπής του διαµήκη άξονα της
ράβδου από την κατακόρυφη, µετά την τρίτη κρούση;

Μονάδες 6
*ε)

(Προαιρετικό). Σε ποια θέση µεγιστοποιείται το µέτρο του ρυθµού
µεταβολής της στροφορµής του συστήµατος των τριών σωµάτων
ως προς το σηµείο Α και ποια είναι τότε η τιµή του µέτρου αυτού;

Μονάδες ☺
∆ίνονται:

m1=m ,

m2=3·m , m3=2·m , όπου:

k=160N/m ,

m=0,2kg

l=2m , υο=10m/s , g=10m/s2 , π = 3,14

Ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της:
Ι (Α) = 1/3·m2·l 2

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, εξεταζόµενο
µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα θέµατα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των φωτοαντιγράφων αµέσως
µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας µόνο µε µπλε ή µόνο µε µαύρο στυλό. Μπορείτε να
χρησιµοποιήσετε µολύβι µόνο για σχέδια, διαγράµµατα και πίνακες.
5. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: δύο ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.
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ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο:
(1.) → (γ)
(5.)

(2.) → (γ)

(α) → Λ

(β) → Λ

(3.) → (δ)
(γ) → Λ

(4.) → (γ)
(δ) → Λ

(ε) → Λ

ΘΕΜΑ 2ο:
(1.)

(1.Α) → (α)

(1.Β) → Από το διάγραµµα: y1=10ηµ(ωt) και y2=10 3 ηµ(ωt+π/2) οπότε η
σύνθεσή τους είναι y= y1+ y2=Aηµ(ωt+θ) όπου:
A=

(10 3 ) + 10

(2.)

(2.Α) → (α)

2

2

cm = 20cm και εφθ =

10 3
= 3
10

→ θ = π/3

(2.Β) → Από τους νόµους του Νεύτωνα για µεταφορική και στροφική κίνηση:
ΣF = M·αcm → F – Tστ = M·αcm
α

= α /R

γων
Στ = Ι·αγων 
cm→ F·R + Tστ·R = M·R2·αcm / R → F + Tστ = M·αcm

και µε συνδυασµό προκύπτει Τστ = 0

(3.)

(3.Α) → (α)

(2.Β) → Στην (Ι) ισχύει: Q1 = Κπριν – Κµετά → Q1 = 1/2·m·υo2 διότι Κµετά = 0

Στην (ΙΙ) όµως, λόγω διατήρησης ορµής: m·υo + 0 = (m+M)·υκ → υκ ≠ 0 άρα
Q2 = Κπριν – Κµετά → Q2 = 1/2·m·υo2 – 1/2·(m+Μ)·υκ2 και προφανώς Q1 > Q2

ΘΕΜΑ 3ο:
(α) Από το διάγραµµα: t1=3T/4 →

i

+Q/2

(β) ω=2π/Τ → ω = 50 r/s
1
LC

q

+Q

T = 0,04π s

ω=

t1

t2

0

T/4

T/2

3T/4

T

→ L=4H

I = ω·Q και Q = C·VC → I = 1 A

(γ) Έστω t2 η στιγµή όπου είναι q=+Q/2.
Τότε vC = q/C → vC = 100 V
και από β΄ Kirchhoff vC + vL = 0 → vL = –vC = –100 V
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Επίσης |vL| = |εαυτ| = L

di
dt

→

είναι φθίνουσα στο σηµείο αυτό:

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

v
di
= L = 25 A/s και επειδή η συνάρτηση i(t)
dt
L
di
= –25 A/s
dt

(δ) Από τη διατήρηση της ενέργειας προκύπτει για την ένταση i του ρεύµατος:
UE + UB = E → … → i = – ω Q 2 − q 2 = −

3
A
2

Οπότε ο ζητούµενος ρυθµός είναι:
dU E
= p C = v C ·i C →
dt

dU E
= – 50 3 J/s
dt

ΘΕΜΑ 4ο:
(α) Κρούση βλήµατος – ράβδου: Στεξ (Α) = 0 → Lπριν = Lµετά → m1·υο·l = Ι·ω
όπου Ι = 1/3·m2·l2 + m1·l2 = … → I = 2·m·l2 και µε αντικατάσταση: ω =

υ0
2⋅l

Οπότε: Κπριν = 1/2·m·υο2 , Κµετά = 1/2·Ι·ω2 = 1/4·m·υο2
και το ζητούµενο ποσοστό είναι: π% = 100%·(Κπριν – Κµετά) / Κπριν = 50%

(β) Κρούση συσσωµατώµατος – σώµατος Σ:
Lπριν = Lµετά →

Ι·ω = m3·υ·l →

Στεξ (Α) = 0 →

2·m·l2·υο/(2·l) = 2·m·υ·l → υ = υο/2 = 5 m/s

Η κινητική ενέργεια µετά τη 2η κρούση είναι: Κ2 = 1/2·m3·υ2 = 1/2·2m·υο2/4 ή
Κ2 = 1/4·m·υο2
ελαστική.

δηλαδή όση και πριν από τη 2η κρούση, εποµένως η κρούση είναι

(γ) Συσπείρωση ελατηρίου: Umax = K2 → 1/2·k·∆l2 = 1/4·m·υο2 → ∆l = 0,25 m
Ο ζητούµενος χρόνος είναι µισή περίοδος ΓΑΤ:
∆t = Τ/2 = π

m3
k

→ ∆t =

π
s
20

(δ) 3η κρούση (ελαστική):
m3·υ·l = m3·υ΄·l + Ι·ω → υ – υ΄ = l·ω
2
2
2
2
2
2 2
1
/2·m3·υ = 1/2·m3·υ΄ + 1/2·Ι·ω → υ – υ΄ = l ·ω → υ + υ΄ = l·ω

→

υ΄= 0
ω = υ/l

Αν είναι h το ύψος που θα ανέλθει το άκρο της ράβδου, τότε το µέσο της θα ανέλθει
κατά h/2. Από την Α∆ΜΕ έχουµε:
1

2
/2·Ι·ω + m2·g·l/2 = m2·g·(l+h)/2 + m1·g·h → h = 1m

και συνφ = (l – h) / l = 0,5 άρα φ=60º

*(ε)

dL συστ
dt

∆ιονύσης Μητρόπουλος

= Στεξωτ,max (A) = Fελατ,max·l = k·∆l·l →
(max)

dL συστ
dt

= 80 Nm
(max)

(Σελίδα 8 από 8)

