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Σχολική Χρονιά 2011-2012 Φυσική Γ Λυκείου

Τελικό ∆ιαγώνισµα

Απρίλης 2012

Ηµεροµηνία : ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµός:

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

1.1. Σε ένα ιδανικό κύκλωµα L − C το ϕορτίο του πυκνωτή µεταβάλλεται µε τον χρόνο σύµφωνα

µε την εξίσωση q = Qσυνωt.Η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου µεγιστοποιήται τις χρονικές στιγµές

που:

(α) το ϕορτίο του πυκνωτή παίρνει την µέγιστη τιµή του

(ϐ) ειναι περιττά πολλαπλάσια του
T
4

(γ) είναι πολλαπλάσια του
T
2

(δ) ο ϱυθµός µεταβολής του ϕορτίου του πυκνωτή ισούται µε µηδέν.

1.2. Από την σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης και ίδιας ϑέσης ισορ-

ϱοπίας που περιγράφονται από τις εξισώσεις x1 = Aηµω1t και x2 = Aηµω2t µε ω1 ≈ ω2, προκύπτει

περιοδική κίνηση µε συχνότητα ίση µε:

(α) ω = |ω1 − ω2|

(ϐ) ω = |ω1−ω2|
2

(γ) ω = ω1+ω2

2

(δ) ω =
√
ω2
1 + ω2

2

1.3 ΄Ενα συστηµα σώµα-ελατήριο εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε συχνότητα f = 2f0, όπου

f0 η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος. Για να πετύχουµε κατάσταση συντονισµού αρκεί να αντικαταστί-

σουµε το σώµα του συστηµατος που έχει µάζα m, µε άλλο σώµα που έχει µάζα m′, ίση µε :

(α) 2m

(ϐ) 4m

(γ)
m
2

(δ)
m
4

1.4 ΄΄Οταν ένας παρατηρητής πλησιάζει µε σταθερή ταχύτητα µια ακίνητη πηγή τότε ακούει ήχο

(α) σταθερής συχνότητας µεγαλύτερης από την συχνότητα που παράγει η πηγή

(ϐ) συχνότητας η οποία αυξάνεται όσο ο παρατηρητής έρχεται πιο κοντά στην πηγή

(γ) συχνότητας η οποία µειώνεται όσο ο παρατηρητής έρχεται πιο κοντά στην πηγή

(δ) σταθερής συχνότητας µικρότερης από την συχνότητα του ήχου που παράγει η πηγή
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1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5

µονάδες)

(α) Το ϕαινόµενο της ολικής ανάκλασης µπορει να συµβεί όταν µια ακτινοβολία προσπίπτει κάθετα

στην διαχωριστική επιφάνεια δύο οπτικών µέσων.

(ϐ) Η κρούση µεταξύ δυο σωµατιδιων του µικρόκοσµου είναι απολύτως ελαστική και ονοµάζεται

σκέδαση.

(γ) Ο ήχος είναι εγκάρσιο ηλεκτροµαγνητικό κύµα.

(δ) Κατά την κρούση δύο σωµάτων η κινητική ενέργεια του συστήµατος διατηρείται πάντα σταθερή.

(ε) Το σπιν της Γης παραµένει σταθερό διότι η ελκτική δύναµη που δέχεται η Γη κάθε στιγµή από

τον ΄Ηλιο, δεν δηµιουργεί ϱοπή, αφού ο ϕορέας της διέρχεται από το κέντρο µάζας της.

Θέµα 2ο

k             m   (1) 

  

k/2              2m   (2) 

 

2.1 Στο διπλανό σχήµα ϕαίνονται δύο συστήµατα ε-

λατηρίου µάζας (1) και (2) που το καθένα εκτελεί απλή

αρµονική ταλάντωση. Οι ολικές ενέργειες των δύο συστη-

µάτων είναι ίσες.

Α. ο λόγος των πλατών
A1

A2
των δύο ταλαντώσεων είναι

ίσος µε :

(α)

√
2

(ϐ)

√
2
2

(γ) 2

(δ) 2
√
2

Β. Ο λόγος των πλατών των ταχυτήτων
υmax(1)

υmax(2)
των δύο

ταλαντώσεων είναι ίσος µε :

(α)

√
2

(ϐ)

√
2
2

(γ) 2

(δ) 2
√
2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(2+3+2+2=9 µονάδες)

 

i

t

A

B

I

I / 2

2.2. Στο διπλανό σχηµα ϕαίνονται τα διαγράµµατα της

έντασης του ϱευµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο δύο

κυκλωµάτων LA − CA και LB − CB των οποίων τα πηνία

έχουν τον ίδιο συντελεστή αυτεπαγωγής (LA = LB = L).

Οι λόγοι των χωρητικότήτων των πυκνωτών
CA

CB
και των

ενεργειών των κυκλωµάτων
EA

EB
είναι αντίστοιχα ίση µε:

(α) 1 και 2

(ϐ) 4 και 4

(γ) 1 και 4

(δ) 2 και 2

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την

επιλογή σας. (3+4 = 7 µονάδες)
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2.3. Μια ηχητική πηγή S κινείται µε ταχύτητα υS = 25% υηχ, όπου υηχ η ταχύτητα διάδοσης του

ήχου στον αέρα. Στην ευθεία κίνησης της ηχητικής πηγής ϐρίσκονται δύο ακίνητοι παρατηρητές A1

και A2 σε τέτοιες ϑέσεις, ώστε η πηγή να αποµακρυνεται από τον παρατηρτητή A1 και να πλησιάζει

τον παρατηρητή A2. Ο λόγος των συχνοτήτων
f(A1)

f(A2)
που αντιλαµβάνονται οι δύο παρατηρητές είναι

ίσος µε :

(α)
1
5 (ϐ)

2
5 (γ)

3
5

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(2+2=4 µονάδες)

2.4. Σώµα µάζας m1 συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά µε αρχικά ακίνητο σώµα µάζας m2. Το

ποσοστό απώλειας της κινητικής ενέργειας του συστήµατος των δύο σωµάτων είναι ίσο µε :

(α)
m1

m2
100% (ϐ)

m1

m1+m2
100% (γ)

m2

m1+m2
100%

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(2+3 = 5 µονάδες)

Θέµα 3ο

Τεντωµένο νήµα ΟΑ που ϑεωρείται γραµµικό ελαστικό µέσο εκτείνεται κατα µήκος του ϑετικού

ηµιάξονα x′Ox. Το ελεύθερο άκρο του νήµατος ταυτίζεται µε την αρχή Ο του άξονα, ενώ το άλλο

άκρο του είναι ακλώνητα στερεωµένο. Κατά µήκος του νήµατος και προς την ϑετική κατεύθυνση

διαδίδεται εγκάρσιο αρµονικό κύµα µε εξίσωση y1 = 0, 2ηµπ(5t − 5x)(S.I.). Κατά την αρνητική

κατεύθυνση του άξονα διαδίδεται άλλο εγκάρσιο αρµονικό κύµα ίδιου πλάτους και συχνότητας που

όταν συµβάλλει µε το προηγούµενο κύµα δηµιουργεί στάσιµο κύµα.

Το σηµείο Ο ταλαντώνεται λόγω του κύµατος που διαδίδεται προς τα αριστερά χωρίς αρχική ϕάση.

(α) Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος, την συχνότητα και την ταχύτητα διάδοσης των τρέχοντων

κυµάτων.

(ϐ) Να γράψετε την εξίσωση του κύµατος που διαδίδεται προς τα αριστερά και την εξίσωση του

στάσιµου κύµατος που προκύπτει από την συµβολή των δυο κυµάτων.

(γ) ΄Ενα σηµείο Β του νήµατος ϐρίσκεται στη ϑέση µε συντεταγµένη xB = 1
3m. Να υπολογίσετε τη

µέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης του.

(δ) Το στάσιµο κύµα εµφανίζει συνολικά πέντε δεσµούς. Να ϐρεθεί το µήκος του νήµατος.

(ε) Να σχεδιάσετε τα στιγµιότυπα του στάσιµου κύµατος τις χρονικές στιγµές t1 = 0, 1sec και

t2 = 0, 3sec.

Στις πράξεις σας ϑεωρήστε ότι π2 = 10.

(3+4+6+6+6 µονάδες)

Θέµα 4ο

Οµογενής ϱάβδος ΑΓ µήκους L = 4m και µάζας M = 3kg, µπορει να περιστρέφεται χωρις τριβές

γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το σηµείο της Ο, το οποίο απέχει απόσταση L1 = 1m
από το άκρο Α. Στο άκρο Γ της ϱάβδου έχουµε κολλήσει σηµειακή µάζα m2 = 2kg, ενώ στο σηµείο

∆ που απέχει απόσταση L2 = 1, 8m από το σηµείο Ο, είναι δεµένο αβαρές και µη εκτατό νήµα

που είναι τυλιγµένο στο µικρό αυλάκι διπλής τροχαλίας ακτίνας r. Στην περιφέρεια της τροχαλίας

ακτίνας R = 0, 1m είναι τυλιγµένο αβαρές και µη εκτατό νήµα, στο άλλο άκρο του οποίου είναι

δεµένο σώµα µάζας m1 = 1kg. Το συστηµα στην αρχή ισορροπέι.
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             L/2              Σ 

                      Ο              Κ                Δ m1 

      Α                                              Γ m2 

              L1                     L2  

     m3   υο  

  
Α. (α) Να υπολογιστούν οι δυνάµεις που ασκούνται στην ϱάβδο και να ϐρεθεί η ακτίνα r του

µικρού αυλακιού της διπλής τροχαλίας.

(ϐ) Να ϐρεθεί η ϱοπή αδράνειας του συστήµατος ϱάβδου - σώµατος m2 , ως προς τον άξονα

περιστροφής.

Β. Κάποια στιγµή το νήµα που συνδέει την ϱάβδο µε την τροχαλία κόβεται, οπότε η ϱάβδος µαζί

µε το σώµα που είναι στερεωµένο στο άκρο της αρχίζει να περιστρέφεται στο επίπεδο του

σχήµατος και το σώµα µάζαςm1 αρχίζει να κατέρχεται περιστρέφοντας την τροχαλία, µέσω του

τεντωµένου νήµατος που δεν ολισθαίνει στο αυλάκι της. Να υπολογίσεται :

(α) Την γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας και της ϱάβδου την στιγµή που κόβεται το νήµα.

(ϐ) Το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος m1,όταν ϑα έχει ξετυλιχθεί νήµα µήκους l = 2m.

(γ) Την ταχύτητα του σώµατοςm2 στο άκρο της ϱάβδου την στιγµή που ϕτάνει στην κατακόρυφη

ϑέση για πρώτη ϕορά.

Γ. ΄Οταν η ϱάβδος ϕτάσει στην κατακόρυφη ϑέση, συγκρούεται πλαστικά µε σηµειακή µάζαm3 =
11kg, οποία κινείται οριζόντια µε ταχύτητα υ0 µε ϕορά προς τα δεξιά. Η σύγκρουση γίνεται στο

κέντρο Κ της ϱάβδου. Αµέσως µετά την σύγκρουση η ϱάβδος έχει ϕορά περιστροφής αντίθετη

της αρχικής και ακινητοποιείται στιγµιαία όταν γίνει οριζόντια. Να υπολογίσεται :

(α) Το µέτρο της στροφορµής της ϱάβδου ελάχιστα πριν τη σύγκρουση.

(ϐ) Το µέτρο της ταχύτητας υ0.

∆ίνεται g = 10m/s2. Η ϱοπή αδράνειας της ϱάβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο

µάζας της είναι Icm = 1
12ML2

, ενώ η ϱοπή αδράνειας της διπλής τροχαλίας είναι Iτρoχ = 0, 09kgm2
.

(3+2+4+4+4+3+5 µονάδες)

Οδηγίες

http://perifysikhs.wordpress.com 

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ειναι σωστή

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας...

Καλή Επιτυχία !
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