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2ο Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα

Γ Τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου

Παρασκευή 1 Μάη 2015

Εξεταζόµενο Μάθηµα: Φυσική

Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο: %

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. [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1 Στο σχήµα ϕαίνεται η πορεία µιας µονοχρωµατικής ακτίνας ϕωτός. Ο
λογος των δεικτών διάθλασης των δύο µέσων

n1

n2
είναι :

(α)
2√
3

(ϐ) 2 (γ)
1

2
(δ)

√
3

2
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Α.2 Σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις µε εξισώσεις αποµάκρυνσης
x1 = Aηµωt και x2 = 2Aηµ(ωt +

π

2
). Το µέτρο της µέγιστης επιτάχυνσης

για την παραπάνω κίνηση ϑα είναι :

(α)

√
5ω2A (ϐ) 3ω2A (γ)

√
3

2
ω2A (δ) ω2A

Α.3 Σε ένα σύστηµα που εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση στην οποία η αντιτι-
ϑέµενη δύναµη είναι ανάλογη της ταχύτητας του σώµατος,

(α) η κινητική ενέργεια του σώµατος παραµένει σταθερή µε το χρόνο.

(ϐ) το πλάτος της ταλάντωσης παραµένει σταθερό µε το χρόνο.

(γ) η συχνότητα της ταλάντωσης του συστήµατος παραµένει σταθερή µε το
χρόνο.

(δ) η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος µειώνεται γραµµικά µε τον χρόνο.

Α.4 Σε ένα γραµµικό ελαστικό µέσο διαδίδονται ταυτόχρονα δύο κύµατα
µε εξισώσεις y1 = Aηµ2π(ft− x

λ
) και y1 = Aηµ2π(ft+

x

λ
). Η διαφορά

ϕάσης ανάµεσα στα σηµεία K(xK =
λ

8
) και Λ(xΛ =

λ

16
) είναι :

(α) 0 (ϐ)
π

16
(γ) π (δ)

π

8

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. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) Η ιδιοσυχνότητα ενός συστήµατος, που αποτελείται από ένα σώµα µάζας
m δεµένο σε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k και εκτελεί εξαναγκα-
σµένη ταλάντωση, ϑα διπλασιαστεί αν διπλασιάσουµε τη συχνότητα του
διεγέρτη.

(ϐ) Περίοδος του διακροτήµατος είναι ο χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχι-
κούς µηδενισµούς της αποµάκρυνσης.
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(γ) Οι ακτίνες Χ διαδίδονται στο κενό µε µεγαλύτερη ταχύτητα από τις
υπέρυθρες.

(δ) Σε κάθε ελαστική κρούση, τα σώµατα ανταλλάσσουν ταχύτητες.

(ε) Μια κρούση µεταξύ δύο κινούµενων σωµάτων ϑεωρείται ελαστική όταν
η µεταβολή της κινητικής ενέργειας του ενός σώµατος είναι αντίθετη
της µεταβολής της κινητικής ενέργειας του άλλου.

Θέµα Β

Β.1 Σώµα µάζας m ισορροπεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελα-
τηρίου σταθεράς k, του οποίου το πάνω άκρο είναι ακλόνητα στερεωµένο
στην οροφή ερευνητικού εργαστηρίου. Η επιτάχυνση της ϐαρύτητας δίνεται
g = 10m/s2. Την t = 0 εκτρέπουµε το σώµα από την ισορροπία και το
αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί. Το σώµα ϑα εκτελέσει απλή αρµονική τα-
λάντωση. Η δύναµη του ελατηρίου σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση από
την Θέση ισορροπίας ϑα δίνεται από το παρακάτω διάγραµµα.

- 0 , 2 - 0 , 1 0 , 0 0 , 1 0 , 2

- 2 0

- 1 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0
F e l ( N )

x ( m )

Η εξίσωση της αποµάκρυνσης από την Θέση ισορροπίας σε συνάρτηση
µε τον χρόνο ϑα είναι :

http://www.perifysikhs.com 3



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2014-2015 Επαναληπτικό Γ Λυκείου

(α) x = 0, 2ηµ(10t+
3π

2
)

(ϐ) x = 0, 2ηµ(10t+
π

2
)

(γ) x = 0, 2ηµ(20t+
3π

2
)

(δ) x = 0, 2ηµ(20t+
π

2
)

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+6=8 µονάδες]

Β.2 Τρεις όµοιες οµογενής ϱάβδοι µάζας Μ και µήκους L µε ϱοπή α-

δράνειας ως προς το κέντρο µάζας Icm =
1

12
ML2. Οι ϱάβδοι συνδέονται

όπως ϕαίνεται στο σχήµα µε (∆Ζ) =
L

4
. Το σύστηµα µπορεί να περιστρέφε-

ται γύρω από ακλόνητο άξονα που διέρχεται γύρω από το σηµείο Κ που
ϐρίσκεται στο µέσο της ϱάβδου ΑΓ. Η ϱοπή αδράνειας του συστήµατος ως
προς το σηµείο Κ είναι :

Κ
Α Γ

Δ Ε

Ζ

(α)
25

16
ML2

(ϐ)
25

4
ML2

(γ)
25

8
ML2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολο-
γήσετε την απάντησή σας. [ 2+6 = 8 µονάδες]
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Β.3. Στο διπλανό σχήµα ϕαίνονται δύο σύγχρονες πηγές ιδίου πλάτους Π1

και Π2 που δηµιουργούν αρµονικά κύµατα µήκους κύµατος λ στην επι-
ϕάνεια ενός ελαστικού µέσου. Οι δύο πηγές απέχουν µεταξύ τους απόστα-
ση 3λ, ενώ ένα υλικό σηµείο Κ της επιφάνειας του ελαστικού µέσου απέχει
απόσταση 4λ από την Π1.

K

M

Μετά την συµβολή των δύο κυµάτων, το πηλίκο των µέγιστων ταχυτήτων
ταλάντωσης του σηµείου Κ και του σηµείου Μ που ϐρίσκεται στο µέσο της
ευθείας που ενώνει τις δύο πηγές

υmax(K)

υmax(M)
είναι :

(α) 0 (ϐ) 1 (γ) 2 (δ)

√
2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+7=9 µονάδες]

Θέµα Γ

Ιδανική πηγή µε ΗΕ∆ E = 10V και εσωτερικής αντίστασης r = 1Ω,
συνδέετε µε αντίσταση R = 4Ω, ιδανικό πηνίο συντελεστή αυτεπαγωγής
L = 20mH και πυκνωτή χωρητικότητας C = 2µF . Αρχικά ο (δ) ϐρίσκεται
για αρκετό χρόνο στην ϑέση (1).
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΘΕΜΑ Γ  
Ιδανική  πηγή  με  ΗΕΔ  Ε  = 20 V και  
εσωτερική  αντίσταση  r = 0, συνδέεται  
με  αντίσταση  R = 10 Ω,  με  ιδανικό 
πηνίο   με  συντελεστή   αυτεπαγωγής   
L = 9 ⋅10-3 H και     πυκνωτή  

χωρητικότητας -91C = 10  F
36

 

Αρχικά  ο διακόπτης  (δ) βρίσκεται  στη  θέση  1 για  αρκετό  χρόνο  και  ο  
πυκνωτής έχει  φορτίο Q1 = 1 ⋅10-6 C. 
 
Γ1. Να  υπολογίσετε  την  ενέργεια  του ηλεκτρικού πεδίου  του  πυκνωτή  και  

την ενέργεια  του μαγνητικού πεδίου του  πηνίου .  
Μονάδες 6 

 
 
Μεταφέρουμε  ακαριαία  το διακόπτη  (δ) στη  θέση  2 χωρίς να  ξεσπάσει  
ηλεκτρικός  σπινθήρας  και  το  κύκλωμα  L-C εκτελεί  αμείωτες  ηλεκτρικές 
ταλαντώσεις.  
 
 
Γ2. Να  υπολογίσετε την  περίοδο  (Τ) των ταλαντώσεων .  

Μονάδες 6 
 
 
Γ3. Να  υπολογίσετε το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή.  

Μονάδες 7 
 
 

Γ4. Αμέσως  μετά  τη  μεταφορά  του  διακόπτη  (δ) στη  θέση  2 να  υπολογίσετε  
την  απόλυτη  τιμή  του  ρυθμού  μεταβολής της  τάσης  στα  άκρα  του 
πυκνωτή . 

Μονάδες 6 
 
 
ΘΕΜΑ Δ  
Μια ισοπαχής  δοκός  ΑΒ  αποτελείται  από  δύο  ομογενή  τμήματα  ΑΚ  και ΚΒ  

μήκους  L
2

 το  καθένα, με μάζες m1 = 5 m2 και m2 = 0,5 kg, αντίστοιχα .  

Τα  κομμάτια  αυτά  είναι  κολλημένα μεταξύ τους  στο σημείο  Κ ,  ώστε  να  
σχηματίζουν  μία δοκό  ΑΒ μήκους  L = 1m. 
H δοκός  ισορροπεί  σε  οριζόντια θέση  με  το  άκρο της  Α  να  στηρίζεται  στον  
τοίχο  μέσω  άρθρωσης ,  ενώ το  μέσο  της  Κ  συνδέεται  με  τον  τοίχο  με  σχοινί  
που  σχηματίζει  γωνία φ = 30°  με τη  δοκό .  

––

+ +E,r

R

C

1 2

δ

L

Γ.1 Να υπολογίσετε την ένταση του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο, καθώς
και την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή την ίδια στιγµή.

Μεταφέρουµε ακαριαία το διακόπτη (δ) στη ϑέση 2 χωρίς να ξεσπάσει ηλε-
κτρικός σπινθήρας και το κύκλωµα L-C εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαν-
τώσεις.

Γ.2 Να υπολογίσετε την περίοδο (Τ) των ταλαντώσεων

Γ.3 Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις του ϕορτίου q = f(t)και της έντα-
σης του ϱεύµατος i = f(t) και να σχεδιάσετε τις αντίστοιχες γραφικές
παραστάσεις σε ϐαθµολογηµένους άξονες.

Γ.4 Για την χρονική στιγµή t =
π

15
· 10−3s να διευκρινίσετε αν ο πυκνωτής

ϕορτίζεται ή εκφορτίζεται.

Γ.5 Να ϐρεθεί ο ϱυθµός µεταβολής της ενέργειας του µαγνητικού πεδίου
στο πηνίο, την χρονική στιγµή που η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου
του πηνίου είναι τριπλάσιο της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του
πυκνωτή, για πρώτη ϕορά.

[4+4+6+5+6 µονάδες]

Θέµα ∆

Κυκλικός δακτύλιος µάζας M = 1kg και ακτίνας R = 0, 1m ισορροπεί
στην ϑέση που ϕαίνεται στο σχήµα µε την επίδραση αβαρούς µη εκτατού
νήµατος πάνω σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ µε ηµφ = 0, 7. Στην
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ϐάση του κεκλιµένου επιπέδου υπάρχει σηµειακή πηγή ηχητικών κυµάτων
συχνότητας fs και στο κέντρο του δακτυλίου που ϐρίσκεται στην ίδια ευθεία
µε την πηγή υπάρχει σηµειακός ανιχνευτής ηχητικών κυµάτων αµελητέας
µάζας που καταγράφει συχνότητα 680Hz. Να υπολογίσετε :

∆.1 το µέτρο της τάσης του νήµατος που ασκείται στον τοίχο.

Την χρονική στιγµή t = 0 κόβουµε το νήµα, η σφαίρα αρχίζει να κυλιέται
χωρίς να ολισθαίνει στο τραχύ κεκλιµένο επίπεδο.

∆.2 Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του κέντρου µάζας του δακτυλίου κατά
την κίνηση του στο τραχύ επίπεδο.

Την χρονική στιγµή που ο ανιχνευτής καταγράφει συχνότητα για τον ήχο
f1 = 694Hz το τραχύ δάπεδο γίνεται λείο. Το σηµείο αυτό ϐρίσκεται σε
ύψος h = 2, 55m από το έδαφος. Τη στιγµή που η σφαίρα ϕτάνει στη ϐάση
του κεκλιµένου επιπέδου, να υπολογίσετε :

∆.3 Να υπολογιστεί το διάστηµα που έχει διανύσει ο δακτύλιος στο τραχύ
δάπεδο.

∆.4 Να περιγράψετε το είδος της κίνησης που ϑα εκτελέσει ο δακτύλιος στο
λείο δάπεδο και να υπολογιστεί η γωνιακή ταχύτητα και η ταχύτητα
του κέντρου µάζας στην ϐάση του κεκλιµένου.
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∆.5 Να υπολογιστεί ο ϱυθµός µεταβολής της Βαρυτικής δυναµικής ενέρ-
γειας την στιγµή που το δάπεδο γίνεται λείο.

∆.6 Να γράψετε την χρονική εξίσωση της συχνότητας που καταγράφει ο ανι-
χνευτής κατά την διάρκεια της καθόδου και να σχεδιάσετε το αντίστοιχο
διάγραµµα.

∆ίνονται : Η επίταχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 και η ταχύτητα του
ήχου στον αέρα υ = 340m/s. Να ϑεωρήσετε ότι η µάζα του δακτυλίου

είναι συγκεντρωµένη στην περιφέρεια του και το πάχος του είναι

πολύ µικρότερο από την ακτίνα του.

[3+5+4+4+4+5 µονάδες]

Οδηγίες

� Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντι-
γράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω
στα ϑέµατα δεν ϑα ϐαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την απο-
χώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα ϕωτοαντίγραφα.

� Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ϑέµατα µόνο µε µπλε ή µόνο
µε µαύρο στυλό µε µελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, µόνο
αν το Ϲητάει η εκφώνηση, και µόνο για πίνακες, διαγράµµατα κλπ.

� Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

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

� ΄Ωρα δυνατής αποχώρησης: µια (1) ώρα µετά την διανοµή των ϑεµάτων.

Επιµέλεια :Καραλάκης Νίκος, Καραδηµητρίου Μιχάλης

- Πρώτη Μαΐου κι απ’ τη Βαστίλη ξεκινάνε οι καρδιές των ϕοιτητών -

Σας ευχόµαστε Καλή Επιτυχία !
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