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Σχολική Χρονιά 2013-2014 Τελικό ∆ιαγώνισµα Β Λυκείου

Τελική Εξέταση - Φυσική Γενικής Παιδείας

Κυριακή 11 Μάη 2014

Σύνολο Σελίδων: (6)

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία %

Θέµα Α

Στις ερωτήσεις Α.1 – Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. Από ύψος h εκτοξεύονται ταυτόχρονα δύο σώµατα Κ,Λ µε οριζόντιες
ταχύτητες 2υo και υo αντίστοιχα.

(α) Το σώµα Κ ϑα ϕτάσει πρώτο στο έδαφος.

(ϐ) Το σώµα Κ ϑα πέσει µακρύτερα από το Λ.

(γ) Το σώµα Κ ϑα ϕτάσει στο έδαφος µε µικρότερη ταχύτητα σε σχέση µε
το Λ.

(δ) Το Λ πέφτοντας ϑα αποκτήσει µεγαλύτερη επιτάχυνση από το Κ.

Α.2. Σώµα µάζας m και ϐάρους w εκτελεί κυκλική κίνηση σε κατακόρυφο
κυκλικό οδηγό διαµέτρου 2R. Αν η ταχύτητα του στο ανώτερο σηµείο της
κίνησης είναι υ τότε η κατακόρυφη δύναµη που ασκείται στο σώµα από τον
οδηγό ϑα είναι ίση µε :

(α) µηδέν

(ϐ)
mυ2

R

(γ) w +
mυ2

R

(δ)
mυ2

R
− w
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Α.3. ∆ύο παράλληλοι ϱευµατοφόροι αγωγοί µήκους L διαρρέονται από ϱε-
ύµατα I1 = I2 = I ίδιας κατεύθυνσης και απέχουν απόσταση 2L. Η µαγνη-
τική σταθερά έχει τιµή kµ. Η µεταξύ τους δυνάµεις ϑα είναι :

(α) ίδιας ϕοράς και µέτρου kµI2

(ϐ) αντίθετης ϕοράς και µέτρου kµI2

(γ) ίδιας ϕοράς και µέτρου kµI2L

(δ) αντίθετης ϕοράς και µέτρου kµI2L

Α.4. Σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε πλάτος 50 cm, εκτελών-
τας 10 ταλαντώσεις σε χρόνο 2 s. Την χρονική στιγµή to = 0 διέρχεται
επιταχυνόµενο από την ϑέση x = +25cm. Η εξίσωση που περιγράφει την
αποµάκρυνση από την Θέση Ισορροπίας ϑα δίνεται στο S.I. από την σχέση:

(α) x = 50ηµ(10πt+
π

6
)

(ϐ) x = 0, 5ηµ(5πt+
5π

6
)

(γ) x = 25ηµ(10πt)

(δ) x = 0, 5ηµ(5πt+
π

6
)

Α.5 Σηµειώστε µε (Σ) κάθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη
πρόταση. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) Η ορµή ενός σώµατος που ϐάλλεται οριζόντια από ένα ύψος παραµένει
σταθερή.

(ϐ) ΄Ενα σώµα που εκτελεί οµαλή κυκλική κίνηση δεν επιταχύνεται.

(γ) Οι δυναµικές γραµµές του Ηλεκτρικού πεδίου µπορούν να τέµνοντε.

(δ) Για ένα διαµαγνητικό υλικό η µαγνητική διαπερατότητα είναι µεγα-
λύτερη της µονάδας.
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(ε) Η µεταβολή της ϱοής του µαγνητικού πεδίου είναι ιση µε την επαγωγική
ΗΕ∆.

Θέµα Β

Β.1. Σύµφωνα µε το ¨ατοµικό πρότυπο Bohr ¨ το άτοµο του Υδρογόνου (H)
αποτελείται από τον πυρήνα και ένα ηλεκτρόνιο που εκτελεί οµαλή κυκλική
κίνηση σε απόσταση Ro από τον πυρήνα. Σας είναι γνωστό ότι ο πυρήνας
έχει ϕορτίο q1 = e , το ηλεκτρόνιο έχει ϕορτίο q2 = −e µε e το στοιχειώδες
ηλεκτρικό ϕορτίο.

Α. Να σχεδιαστούν αναλυτικά η γωνιακή και η γραµµική ταχύτητα του
ηλεκτρονίου και οι δυνάµεις που ασκούνται ανάµεσα στα δύο ϕορτία.
[2 µονάδες]

Β. Αν η µάζα του ηλεκτρονίου ϑεωρηθεί γνωστή και ίση µε me και η στα-
ϑερά του Coulomb ίση µε kc, τότε το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας
του ηλεκτρονίου ϑα ισούται µε :

(α)

√
kce2

Rome
(ϐ)

√
kce2Ro

me
(γ)

√
kce2me

Ro

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [1+4= 5 µονάδες]

Β.2. Επίπεδος πυκνωτήςχωριτικότητας C ϕορτίζεται υπο διαφορά δυναµι-
κού V αποκτώντας ϕορτίο Q. Αν διπλασιάσουµε το ϕορτίο του πυκνωτή τότε
η Ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου που είναι αποθηκευµένη σε αυτόν ϑα:

(α) διπλασιαστεί.

(ϐ) τετραπλασιαστεί

(γ) παραµείνει ίδια

(γ) υποτετραπλασιαστεί

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [1+5 = 6 µονάδες]
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Β.3. Σώµα µικρών διαστάσεων εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, για την
οποία σας δίνεται το ακόλουθο διάγραµµα ταχύτητας - χρόνου.

0 , 0 0 , 2 0 , 4 0 , 6

- 2

0

2u  ( m / s )

t  ( s )

Σηµειώστε µε (Σ) κάθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρότα-
ση. (4 × 1 = 4 µονάδες)

(α) Το σώµα εκτελεί µια πλήρη ταλάντωση σε χρόνο t = 0, 6s

(ϐ) Το πλάτος της ταλάντωσης είναι
40

π
cm

(γ) Το σώµα διέρχεται από την Θέση Ισορροπίας την t1 = 0, 2s

(δ) Η αρχική ϕάση της ταλάντωσης ισούται µε φ0 =
π

2
rad

Να αιτιολογήσετε την κάθε απάντηση σας.[4 × 2 = 8 µονάδες]
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Θέµα Γ

Στα άκρα ευθυγράµµου τµήµατος (ΑΒ) = α = 0,2m συγκρατούνται ακίνητα
τα σηµειακά ϕορτία QA = −2µC και QB = +4µC. Να υπολογίσετε :

(α) την δύναµη που ασκείται από το ένα ϕορτίο στο άλλο,

(ϐ) το µέτρο και η κατεύθυνση της έντασης του ηλεκτροστατικού πεδίου
στο µέσο Μ του ΑΒ,

(γ) το δυναµικό του ηλεκτροστατικού πεδίου σε σηµείο Γ που ϐρίσκεται
πάνω στην µεσοκάθετο της (ΑΒ) µε (ΑΓ) = (ΒΓ) = α,

(δ) το έργο της δύναµης του ηλεκτροστατικού πεδίου αν ϕορτίο q = −3µC
µετακινηθεί από το σηµείο Γ στο µέσο Μ του (ΑΒ).

∆ίνεται η σταθερά του Coulomb kc = 9 · 109Nm2/C2

[6+6+6+7 µονάδες]

Θέµα ∆

Σώµα Σ1 µάζαςm = 2kg είναι δεµένο στο ένα άκρο νήµατος µήκους l = 1m,
το άλλο άκρο του οποίου είναι δεµένο σε καρφί στο σηµείο Κ. Το σώµα ισορ-
ϱοπεί. ∆εύτερο σώµα Σ2 µάζας m2 = m, κινείται πάνω στο λείο επίπεδο µε
ταχύτητα ~υo κάθετη στην διεύθυνση του νήµατος και συγκρούεται κεντρικά
και πλαστικά µε το Σ1. Το συσσωµάτωµα που προκύπτει εκτελεί οµαλή

κυκλική κίνηση περιόδου T =
π

2
s.
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Α. Να υπολογίσετε το µέτρο :

(α) της ταχύτητας του συσσωµατώµατος µετά την κρούση,

(ϐ) της τάσης του νήµατος

(γ) της ταχύτητας ~υo.

Β. Αν σας είναι γνωστό ότι το όριο για την ϑραύση του νήµατος είναι 100
Ν, να υπολογίσετε την µέγιστη τιµή που µπορεί να έχει η ταχύτητα ~υo
του Σ2 πριν την κρούση, ώστε κατά την κυκλική κίνηση του συσσωµα-
τώµατος να µην κόβεται το νήµα.

Γ. Για την παραπάνω περίπτωση να υπολογιστούν οι ενεργειακές απώλειες
που οφείλονται στην πλαστική κρούση.

Σας δίνεται ότι το νήµα είναι αβαρές και µη εκτατό, παραµένοντας τεν-

τωµένο σε όλη την διάρκεια της κίνησης και ότι τα σώµατα µπορούν να

ϑεωρηθούν υλικά σηµεία.

[3+4+7+7+4 µονάδες]

Οδηγίες

� Η διάρκεια της εξέτασης είναι αυστηρά 3 ώρες !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση είναι σωστή.

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

Επιµέλεια : Καραδηµητρίου Μιχάλης, Καραλάκης Νίκος

Καλή Επιτυχία !
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