∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου
1ο Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα

Βαθµολογία

%

υσ
ικ

Ονοµατεπώνυµο:

ής

Σύνολο Σελίδων : επτά (7) - ∆ιάρκεια Εξέτασης : 3 ώρες
Πέµπτη 28 ∆εκέµβρη 2017

Να διαβαστούν οι Οδηγίες στην τελευταία σελίδα.

Φ

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]
Για την επιβράδυνση των νετρονίων (n) στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, προκαλούµε την κρούση τους µε ακίνητους πυρήνες. Αν οι κρούσεις ϑεωρηθούν κεντρικές ελαστικές, για να επιτύχουµε τα νετρόνια να
έχουν µηδενική κινητική ενέργεια µετά την κρούση, ϑα πρέπει αυτά να
συγκρουστούν µε πυρήνες :

Π

ερ
ι

Α.1.

(α) ϐηρυλλίου (mBe = 8mn )
(ϐ) ηλίου (mHe = 4mn )
(γ) υδρογόνου (mH = mn )
(δ) ουρανίου (mBe = 238mn )
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Σε µια ϕθίνουσα ταλάντωση στην οποία το πλάτος µειώνεται εκθετικά
µε το χρόνο :
Α.2.

(α) για ορισµένη τιµή της σταθεράς b, η περίοδος µειώνεται σε σχέση µε το
χρόνο.

ής

(ϐ) η κίνηση γίνεται απεριοδική για πολύ µικρές τιµές της σταθεράς απόσβεσης b.
(γ) όταν η σταθερά απόσβεσης µεγαλώνει, το πλάτος της ταλάντωσης µειώνεται πιο γρήγορα.

υσ
ικ

(δ) η σταθερά απόσβεσης εξαρτάται µόνο από το σχήµα του σώµατος που
ταλαντώνεται.
Ο συντονισµός είναι µια περίπτωση εξαναγκασµένης ταλάντωσης όπου
το πλάτος ταλάντωσης του συστήµατος γίνεται µέγιστο διότι :

Α.3.

Φ

(α) ο διεγέρτης του προσφέρει ενέργεια µε τον άριστο τρόπο.
(ϐ) η συχνότητα του διεγέρτη δεν το επηρεάζει.

-

(γ) το ταλαντούµενο σύστηµα δεν χάνει ενέργεια λόγω τριβών.

ερ
ι

(δ) η συχνότητα του διεγέρτη είναι µέγιστη.
΄Ενα σώµα εκτελεί ταλάντωση που προέρχεται από τη σύνθεση των
απλών αρµονικών ταλαντώσεων : x1 = A1 ηµωt καιx2 = A2 ηµ(ωt + π/3). Οι
δύο ταλαντώσεις γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο στην ίδια διεύθυνση. Η
ταλάντωση που εκτελεί το σώµα :

Π

Α.4.

(α) έχει συχνότητα διαφορετική από την ω .
(ϐ) έχει πλάτος A1 + A2
(γ) έχει πλάτος A1 − A2
(δ) είναι απλή αρµονική ταλάντωση.

http://www.perifysikhs.com
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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.5.

ής

(α) Από τη σύνθεση δύο ταλαντώσεων που έχουν την ίδια διεύθυνση και την
ίδια ϑέση ισορροπίας, αλλά οι συχνότητές τους διαφέρουν λίγο µεταξύ
τους, προκύπτει µια νέα αρµονική ταλάντωση.
(ϐ) Στην απλή αρµονική ταλάντωση, το ταλαντούµενο σώµα έχει µέγιστη
ταχύτητα όταν ο ϱυθµός µεταβολής της ορµής του είναι µηδενικός.

υσ
ικ

(γ) Τα διαµήκη κύµατα διαδίδονται στα στερεά αλλά όχι στα υγρά και στα
αέρια.
(δ) Το ϕαινόµενο Doppler εµφανίζεται µόνο όταν υπάρχει σχετική κίνηση
πηγής - παρατηρητή.

Φ

(ε) Μια σφαίρα προσπίπτει πλάγια σε µια ακλόνητη επιφάνεια και συγκρούεται ελαστικά µε αυτήν. Για τη σφαίρα ισχύει η αρχή διατήρησης
της ορµής.

-

Θέµα Β

΄Ενα σώµα Σ1 µάζας m1 είναι δεµένο στην άκρη οριζόντιου ιδανικού
ελατηρίου σταθεράς k και εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους A σε
λείο οριζόντιο επίπεδο . ΄Οταν το Σ1 διέρχεται από τη ϑέση ισορροπίας του,
συγκρούεται πλαστικά µε ακίνητο σώµα Σ2 µάζας m2 . Αν η ενέργεια της
ταλάντωσης του συσσωµατώµατος µετά την κρούση είναι ίση µε το 1/4 της
ενέργειας της ταλάντωσης του Σ1 πριν την κρούση, τότε ο λόγος m1 /m2 των
µαζών των δύο σωµάτων είναι ίσος µε :

Π

ερ
ι

Β.1.

(α) 3

(ϐ) 1/3

(γ) 1

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

http://www.perifysikhs.com
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Στο διπλανό σχήµα ϕαίνονται δύο σύγχρονες πηγές ιδίου πλάτους Π1
και Π2 που δηµιουργούν αρµονικά κύµατα µήκους κύµατος λ στην επιϕάνεια ενός ελαστικού µέσου. Οι δύο πηγές απέχουν µεταξύ τους απόσταση 3λ, ενώ ένα υλικό σηµείο Κ της επιφάνειας του ελαστικού µέσου απέχει
απόσταση 4λ από την Π1 .

ής

Β.2.

υσ
ικ

K

Φ

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

ερ
ι

ευθείας που ενώνει τις δύο πηγές
(α) 0

υmax(K)
είναι :
υmax(M )

(ϐ) 1

(γ) 2

√
(δ)

2

Π

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]
Β.3.

Σώµα Σ1 µάζας m κινείται προς ακίνητο σώµα Σ2 µάζας 3m µε τα-

υηχ
και συγκρούεται κεντρικά ελαστικά µε αυτό. Στο
5
σώµα Σ2 είναι κατάλληλα στερεωµένη ηχητική πηγή S ,που εκπέµπει κύµατα σταθερής συχνότητας fS , ενώ στο Σ1 είναι κατάλληλα στερεωµένος δέκτης
χύτητα µέτρου υ1 =

ηχητικών κυµάτων, ∆. Αν το µήκος κύµατος που αντιλαµβάνεται ο δέκτης

http://www.perifysikhs.com
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πριν την κρούση είναι λ1 και αυτό που αντιλαµβάνεται µετά την κρούση
είναι λ2 , τότε ο λόγος

(α)

λ1
είναι :
λ2

9
10

(ϐ)

10
11

(γ)

5
6

υσ
ικ

Θέµα Γ

ής

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

∆ύο εγκάρσια αρµονικά κύµατα µε το ίδιο πλάτος και την ίδια συχνότητα
διαδίδονται µε αντίθετες κατευθύνσεις σε γραµµικό ελαστικό µέσο το οποίο
ταυτίζεται µε τον οριζόντιο άξονα x0 Ox. Το κάθε κύµα εξαναγκάζει το σηµείο
Ο(x = 0) σε ταλάντωση της µορφής yo = Aηµ(ωt) . Τα κύµατα συµβάλλουν
και δηµιουργούν στάσιµο κύµα µε εξίσωση :

Φ

y = 2Aσυν(5πx)ηµ(8πt) (S.I.)

7
m) εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση για την
15
οποία οι ακραίες ϑέσεις απέχουν απόσταση 1m.

-

Το υλικό σηµείο Γ (x =

ερ
ι

Γ.1 Να γραφτούν οι εξισώσεις των οδεύοντων κυµάτων.
Γ.2 Να υπολογίσετε την ταχύτητα του υλικού σηµείου Γ, τη στιγµή που το
Ο ϐρίσκεται στη µέγιστη ϑετική του αποµάκρυνση.

√

Π

Γ.3 Υλικό σηµείο ∆ έχει εξίσωση ταχύτητας υ∆ = −4 2πσυν(8πt) (S.I.) .
Αν το σηµείο ∆ ϐρίσκεται µεταξύ της 6ης κοιλίας και του 6ου δεσµού
του ϑετικού ηµιάξονα, να προσδιορίσετε τη τετµηµένη της ϑέσης του.

Γ.4 Να υπολογίσετε το πλήθος των σηµείων του τµήµατος Ο∆ της χορδής, τα
οποία κάθε χρονική στιγµή έχουν ίση αποµάκρυνση και ίση ταχύτητα
µε το ∆.
[6+6+6+7 µονάδες]

http://www.perifysikhs.com
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Θέµα ∆

υσ
ικ

ής

Σώµα Σ1 µάζας m1 = 8kg ϐρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο
δεµένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k , έχοντας ενσωµατωµένη
πάνω του αβαρή πηγή ηχητικών κυµάτων συχνότητας fS = 678Hz . Πάνω
στο Σ1 τοποθετούµε δεύτερο σώµα Σ2 µάζας m2 = 2kg και το σύστηµα
ισορροπεί µε το ελατήριο να ϐρίσκεται στο ϕυσικό του µήκος. Εκτρέπουµε
το σύστηµα επιµηκύνοντας το ελατήριο κατά d = 0, 2m και σε µια στιγµή
που την ϑεωρούµε ως to = 0 αφήνουµε το σύστηµα ελεύθερο να κινηθεί από
την παραπάνω ϑέση, εκτελώντας απλή αρµονική ταλάντωση.

k

Φ

Στην ευθεία που διέρχεται από την πηγή υπάρχει ακίνητος ανιχνευτής
ηχητικών κυµάτων Α, όπως στο σχήµα. Ο Ανιχνευτής καταγράφει για πρώτη
ϕορά ήχο συχνότητας 678Hz την to = 0 και καταγράφει ξανά για πρώτη

-

ϕορά την ίδια συχνότητα την t1 =

π
s. Να υπολογιστούν :
5

ερ
ι

∆.1 η σταθερά επαναφοράς του συστήµατος, καθώς και η συχνότητα της
ταλάντωσης που εκτελεί το Σ1 ,
∆.2 η αλγεβρική τιµή της στατικής τριβής που δέχεται το Σ2 την χρονική

π
s,
15

Π

στιγµή t2 =

∆.3 η συχνότητα του ήχου που αντιλαµβάνεται ο ανιχνευτής, όταν µηδενίζεται για πρώτη ϕορά ο ϱυθµός µεταβολής της ορµής του συστήµατος,

∆.4 η συχνότητα του ήχου που αντιλαµβάνεται ο ανιχνευτής, όταν η κινητική ενέργεια του συστήµατος, είναι ίση µε το 25% της ενέργειας
ταλάντωσης για τρίτη ϕορά µετά την χρονική στιγµή to = 0,
∆.5 η συχνότητα του ήχου που αντιλαµβάνεται ο ανιχνευτής, όταν το σύστηµα των σωµάτων ϐρίσκεται σε ϑέση που το Σ2 είναι έτοιµο να ολισθήσει.
http://www.perifysikhs.com
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∆ίνεται : ο συντελεστής στατικής τριβής ανάµεσα στα δύο σώµατα µs = 0, 5,
η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 και η ταχύτητα του ήχου στον αέρα
υηχ = 340m/s. Να ϑεωρήσετε ως ϑετική την ϕορά της ϑετικής εκτροπής.
[4+5+5+5+6 µονάδες]

ής

Οδηγίες

 Στο εξώφυλλο του τετραδίου σας να γράψετε το εξεταζόµενο µάθηµα.

υσ
ικ

Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συµπληρώσετε τα ατοµικά στοιχεία µαϑητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ηµεϱοµηνία και το εξεταζόµενο µάθηµα. Να µην αντιγράψετε τα ϑέµατα
στο τετράδιο και να µη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνοµά
σας

 Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντι-

Φ

γράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω
στα ϑέµατα δεν ϑα ϐαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα ϕωτοαντίγραφα.

 Να απαντήσετε στο τετράδιο 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

ερ
ι

 Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
 ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των ϕωτοαντιγράφων.

Π

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου, Φυσικός

Το πιο ακατανόητο πράγµα στον κόσµο είναι ότι ο κόσµος είναι κατανοητός
΄Αλµπερτ Αϊνσταιν

Καλή Επιτυχία ! - Καλές Γιορτές !
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