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Εξέταση Προσοµοίωσης Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου

Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Σύνολο σελίδων : επτά (7)

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία %

Θέµα Α

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1–Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της πρότασης

και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά.

Α.1. ΄Ενα σύστηµα ελατηρίου - µάζας εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν
τετραπλασιάσουµε την ολική ενέργεια της ταλάντωσης αυτού του συστήµατος, τότε :

(α) η συχνότητα ταλάντωσης ϑα διπλασιαστεί.

(ϐ) η σταθερά επαναφοράς ϑα τετραπλασιαστεί.

(γ) το πλάτος της ταλάντωσης ϑα τετραπλασιαστεί.

(δ) η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης ϑα διπλασιαστεί.

Μονάδες 5

Α.2. Η εξίσωση που περιγράφει το ηλεκτρικό πεδίο ενός αρµονικού ηλεκτροµαγνητικού
κύµατος που διαδίδεται σε οπτικό µέσο µε δείκτη διάθλασης n είναι :

E = Emaxηµπ(1015 · t− 2x

3
· 107) (S.I.)

Αν η ταχύτητα του ϕωτός στο κενό είναι c = 3 · 108m/s, ο δείκτης διάθλασης του οπτικού
µέσου είναι :

(α) n = 1

(ϐ) n = 2

(γ) n = 1, 5

(δ) n = 3

Μονάδες 5
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Α.3. ΄Ενα σώµα εκτελεί σύνθετη ταλάντωση από δυο αρµονικές ταλαντώσεις της ίδιας
διεύθυνσης που γίνονται γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας µε εξισώσεις x1 = Aηµ(2πf1t)
και x2 = Aηµ(2πf2t) µε συχνότητες f1 και f2 που διαφέρουν πολύ λίγο µεταξύ τους. Η
σύνθετη ταλάντωση :

(α) είναι απλή αρµονική

(ϐ) έχει µεταβλητό πλάτος και ο χρόνος µεταξύ δυο διαδοχικών µηδενισµών του είναι
ανάλογος της διαφοράς |f1 − f2| των επιµέρους συχνοτήτων.

(γ) έχει συχνότητα |f1 − f2|

(δ) µεταξύ δυο διαδοχικών µηδενισµών του πλάτους γίνονται
f1 + f2

2|f1 − f2|
ταλαντώσεις.

Μονάδες 5

Α.4. ∆ύο σύγχρονες σηµειακές πηγές Α και Β, που ϐρίσκονται στην επιφάνεια υγρού,
ταλαντώνονται αρµονικά παράγοντας κύµατα πλάτους Α µε µήκος κύµατος λ = 16cm.
Σηµείο Γ που ϐρίσκεται σε αποστάσεις rA = 24cm και rB = 20cm από τις πηγές Α και Β
αντίστοιχα, έχει πλάτος ταλάντωσης :

(α)

√
3A

(ϐ) 0

(γ)

√
2A

(δ) 2A

Μονάδες 5

Α.5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράµµα τη

λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασµένη.

(α) Το ορατό ϕως δεν ανήκει στα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα.

(ϐ) Στην περίπτωση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων ο κύριος λόγος απόσβεσης είναι η ωµική
αντίσταση.

(γ) Η ϱοπή αδράνειας ως προς έναν άξονα περιστροφής στερεού, έχει την µικρότερη τιµή
της όταν ο άξονας περιστροφής διέρχεται από το κέντρο µάζας του στερεού.

(δ) Το ϕαινόµενο της ολικής εσωτερικής ανάκλασης µπορεί να συµβεί όταν το ϕως µετα-
ϐαίνει από ένα οπτικά πυκνό µέσο σε ένα οπτικά αραιό µέσο.

(ε) Βασιζόµενοι στο ϕαινόµενο Doppler µπορούµε να ϐγάλουµε συµπεράσµατα για την
ταχύτητα ενός άστρου σε σχέση µε την γη.

Μονάδες 5
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Θέµα Β

Β.1. ΄Ενα σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη αρµονική ταλάντωση µε µικρή απόσβεση. Στο
σχήµα παριστάνεται η αποµάκρυνση του σώµατος σε συνάρτηση µε τον χρόνο για δύο
διαφορετικές συχνότητες του διεγέρτη, fδ(A) και fδ(B). Αν σας δίνεται ότι η µια από αυτές τις

x

t

( A )

( B )

καµπύλες αντιστοιχεί στην συχνότητα συντονισµού και ότι fσ είναι η συχνότητα συντονισµού
τότε για τις δύο συχνότητες του διεγέρτη ισχύει :

(α) fδ(A) = fσ και fδ(B) = 2fσ

(ϐ) fδ(A) =
fδ(B)

2
και fδ(B) = fσ

(γ) Αν f0 είναι η ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή, τότε fδ(A) < f0

Να χαρακτηρίσετε καθεµία από τις παραπάνω προτάσεις ως Σωστή ή Λάθος. Να αιτιο-
λογήσετε κάθε επιλογή σας.

9 µονάδες

Β.2. ΄Ενας ταλαντωτής εκτελεί ταυτόχρονα τρεις αρµονικές ταλαντώσεις µε ίδιες συχνότη-
τες που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας. Οι εξισώσεις
τους (στο S.I.) είναι :

x1 = A1ηµ(ωt) , x2 = 0, 6ηµ(ωt+
π

2
) και x3 = 1, 0ηµ(ωt+ π)

Η σύνθετη ταλάντωση έχει πλάτος A = 1, 0m. Το πλάτος A1 είναι :

α. A1 = 0, 2m ϐ. A1 = 1, 8m γ. A1 = 1, 8m ή A1 = 0, 2m

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

2+6 = 8 µονάδες
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Β.3. Μια Σφαίρα Σ1 µάζας m1, η οποία ϕέρει δέκτη ηχητικών κυµάτων, κινείται σε λείο
οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα µέτρου

υ

10
(όπου υ η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα).

Στην πορεία της συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα ίσης µάζας, που
έχει πάνω της προσαρµοσµένη µια πηγή ηχητικών κυµάτων που εκπέµπει ήχο σταθερής
συχνότητας.

Ο λόγος των µηκών κύµατος που καταγράφει ο δέκτης πριν και µετά την ελαστική
κρούση είναι ίσος µε :

α.
11

10
ϐ.

10

11
γ.

10

9

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

2+6 = 8 µονάδες

Θέµα Γ

Σε ένα γραµµικό οµογενές ελαστικό µέσο που συµπίπτει µε τον άξονα x′Ox διαδίδεται
εγκάρσιο αρµονικό κύµα κατά την ϑετική ϕορά διάδοσης. Το σηµείο Ο (x = 0) του µέσου
αρχίζει να ταλαντώνεται την χρονική στιγµή t = 0 µε ταχύτητα υmax = +6, 28m/s. Στο
παρακάτω σχήµα ϕαίνεται το στιγµιότυπο του κύµατος την χρονική στιγµή t = t1.

0 , 3 0 , 6 0 , 9

- 0 , 2

0 , 0

0 , 2

y  ( m )

x  ( m )

t  =  t 1

Γ.1. Να γραφεί η εξίσωση του κύµατος y = f(x, t).

Μονάδες 5
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΄Εστω ότι στο παραπάνω ελαστικό µέσο διαδίδεται ταυτόχρονα άλλο ένα κύµα πανοµοιότυ-
πο µε το προηγούµενο µε αντίθετη ϕορά διάδοσης, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός
στάσιµου κύµατος µε κοιλία στην ϑέση Ο(x = 0). Θεωρήστε ως χρονική στιγµή t = 0 την
στιγµή συνάντησης των δύο κυµάτων στο σηµείο Ο.

Γ.2. Να γραφεί η εξίσωση του στάσιµου κύµατος.

Μονάδες 5

Γ.3. Να υπολογιστεί η ταχύτητα ταλάντωσης του υλικού σηµείου Κ(xκ =
1

30
m) την χρονι-

κή στιγµή t =
1

40
s.

Μονάδες 5

Γ.4. Να προσδιοριστεί ο αριθµός των υλικών σηµείων που ταλαντώνονται µε µέγιστο πλάτος
και ϐρίσκονται ανάµεσα στα σηµεία Μ (xM = 0, 6m) και Ν (xN = 2m) του ελαστικού
µέσου.

Μονάδες 5

Γ.5. Να υπολογιστεί η ελάχιστη µεταβολή της συχνότητας των τρεχόντων κυµάτων έτσι ώστε
ο πλησιέστερος δεσµός στο σηµείο Ο να γίνει κοιλία του στάσιµου κύµατος.

Μονάδες 5

∆ίνεται : π = 3, 14

Θέµα ∆

Σώµα Σ µάζας m = 0, 4kg ισορροπεί δεµένο στο ελεύθερο άκρο ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς k = 103N/m, όπως ϕαίνεται στο σχήµα.

Σε κάποια απόσταση από το σώµα Σ υπάρχει ϱάβδος ΟΑ µάζας M = 1, 2kg και µήκους
l = 0, 8m, η οποία είναι αρθρωµένη στο ένα άκρο της Ο και µε το άλλο εφάπτεται στο
οριζόντιο επίπεδο. Η ϱάβδος µπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο
γύρω από άξονα που διέρχεται από το άκρο της Ο.

Την χρονική στιγµή που ϑεωρούµε ως στιγµή t0 = 0 εκτρέπουµε το σώµα Σ συµπιέζον-
τας το ελατήριο κατά d = 0, 2m. Το σώµα Σ εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση και την
χρονική στιγµή t =

π

100
s, εκρηγνύεται εξαιτίας εσωτερικού µηχανισµού που διαθέτει σε

δυο κοµµάτια Σ1 και Σ2 µε µάζες m1 = 0, 1kg και m2 = 0, 3kg αντίστοιχα. Η χρονική
διάρκεια της έκρηξης µπορεί να ϑεωρηθεί αµελητέα.

Αµέσως µετά την έκρηξη, το Σ2 που παραµένει δεµένο στο ελατήριο αποκτά ταχύτητα
υ2 = 8m/s, ενώ το Σ1 κινείται µε ταχύτητα ~υ1 αντίθετης ϕοράς µε την ~υ2, στο οριζόντιο
δάπεδο και σφηνώνεται στο άκρο Α της ϱάβδου.
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…ένας χαμός αυτές οι ασκήσεις! 
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∆.1. Για την ταλάντωση του σώµατος Σ :

α. Να υπολογιστεί η περίοδος και το πλάτος της ταλάντωσης.

Μονάδες 2

ϐ. Να γραφτεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης από την Θέση Ισορροπίας x = f(t) ϑεω-
ϱώντας ως ϑετική την ϕορά της αρχικής εκτροπής.

Μονάδες 3

∆.2. Να υπολογιστεί το πλάτος της ταλάντωσης που ϑα εκτελέσει το Σ2 µετά την έκρηξη.

Μονάδες 4

∆.3. Να υπολογιστεί η ταχύτητα ~υ1 του Σ1 µετά την έκρηξη.

Μονάδες 4

∆.4. Για το σύστηµα ϱάβδος - Σ1:

α. Να υπολογιστεί η ϱοπή αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής.

Μονάδες 3

ϐ. Να υπολογιστεί η γωνιακή ταχύτητα ω0 αµέσως µετά την κρούση.

Μονάδες 4

∆.5. Να υπολογιστεί η ταχύτητα του Σ1 στην ϑέση που ο ϱυθµός µεταβολής της στροφορµής
του συστήµατος ϱάβδος - Σ1 είναι µέγιστος για πρώτη ϕορά.
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Μονάδες 5

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 , η ϱοπή αδράνειας της ϱάβδου ως

προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας της Icm =
1

12
ML2. Επίσης να ϑεωρήσετε

ότι το δάπεδο είναι λείο.

Οδηγίες

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. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα ϕωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιο 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.

6. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

7. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των ϕωτοαντιγράφων.

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.µ.

Καλή Επιτυχία !
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