∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου
1ο Επαναληπτικό

Βαθµολογία

ής

Σύνολο Σελίδων : επτά (7) - ∆ιάρκεια Εξέτασης : 3 ώρες
Σάββατο 5 Γενάρη 2019
%

υσ
ικ

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα Α

Φ

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]
∆ύο σώµατα µικρών διαστάσεων κινούνται πάνω σε λεία επιφάνεια και
συγκρούονται πλαστικά µε τις ταχύτητες τους να είναι κάθετες µεταξύ τους
ακριβώς πριν την κρούση. Πριν την κρούση η ορµή του ενός σώµατος έχει
µέτρο P και του δεύτερου σώµατος 2P . Το µέτρο της Ορµής του συσσωµατώµατος ϑα είναι ίσο µε :

ερ
ι

-

Α.1.

√

(ϐ) P

(γ)

5P

√
(γ)

3P

Π

(α) 3P

∆ύο σώµατα µε ίσες µάζες και αντίθετες ταχύτητες συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά κατά την κίνηση τους πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο.
Α.2.

(α) Η µεταβολή της ορµής κάθε σώµατος εξαιτίας της κρούσης ϑα είναι
µηδενική.
(ϐ) τα δύο σώµατα ϑα παραµείνουν ακίνητα αµέσως µετά την κρούση.
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(γ) Το µέτρο της ορµής κάθε σώµατος πριν την κρούση ϑα είναι ίσο µε το
µέτρο της ορµής του µετά την κρούση.
(δ) Η κινητική ενέργεια του συστήµατος των σωµάτων πριν την κρούση ϑα
είναι λίγο µεγαλύτερη από την κινητική ενέργεια µετά την κρούση.
Σε µια ελαστική χορδή µε κατάλληλο τρόπο δηµιουργείται στάσιµο
κύµα. Τα σηµεία της χορδής που ταλαντώνονται ϑα έχουν :

ής

Α.3.

(ϐ) το ίδιο πλάτος ταλάντωσης

υσ
ικ

(α) την ίδια συχνότητα ταλάντωσης

(γ) την ίδια ενέργεια ταλάντωσης
(δ) την ίδια µέγιστη επιτάχυνση

΄Ενα σώµα µάζας m ισορροπεί στερεωµένο στο άκρο ελεύθερου ελατηρίου σταθεράς k . Με την ϐοήθεια
! εξωτερικής περιοδικής δύναµης
r µιας

Φ

Α.4.

µε χρονική εξίσωση F = Fo συν

2

k
t
m

παρέχουµε συνεχώς ενέργεια στο

-

σώµα, ώστε να εκτελεί ταλάντωση µε σταθερό πλάτος Α και συχνότητα f .

r

ερ
ι

(α) Η συχνότητα ταλάντωσης του σώµατος ϑα είναι ω =

k
m

(ϐ) Το σώµα ϑα ταλαντώνεται µε το µέγιστο δυνατό πλάτος, απορροφώντας
την παρεχόµενη ενέργεια κατά τον ϐέλτιστο τρόπο.

Π

(γ) Αυξάνοντας την συχνότητα της εξωτερικής δύναµης παρατηρούµε ότι το
πλάτος της ταλάντωσης ϑα µειώνεται συνεχώς.

(δ) Αυξάνοντας την συχνότητα της εξωτερικής δύναµης παρατηρούµε ότι
το πλάτος της ταλάντωσης αρχικά ϑα αυξάνεται και στην συνέχεια ϑα
µειώνεται.

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.

(α) Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύµατος εξαρτάται µόνο από το µέσο διάδοσης.

ής

(ϐ) Σε ένα στάσιµο κύµα, όλα τα σηµεία που ϐρίσκονται ανάµεσα σε δύο
διαδοχικές κοιλίες ταλαντώνονται σε αντίθεση ϕάσης.

υσ
ικ

(γ) Το ϕαινόµενο Doppler χρησιµοποιείται στην ιατρική για την µελέτη της
ϱοής του αίµατος.
(δ) Στην απλή αρµονική ταλάντωση ο ϱυθµός µεταβολής της Κινητικής
ενέργειας είναι ϑετικός όταν το σώµα κινείται προς την ϑέση ισορροπίας
του.

Φ

(ε) Σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις που έχουν το ίδιο
πλάτος και παραπλήσιες συχνότητες, η σύνθετη κίνηση του σώµατος
είναι και αυτή µια αρµονική ταλάντωση.

-

Θέµα Β

Από σηµείο Α ενός ηµισφαιρικού λείου οδηγού ακτίνας R αφήνουµε
ελεύθερο ένα σώµα µικρών διαστάσεων.

Π

ερ
ι

Β.1.

Φτάνοντας το σώµα στο κατώτερο σηµείο Γ του οδηγού συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε δεύτερο ακίνητο πανοµοιότυπο σώµα.
http://www.perifysikhs.com
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Μετά την κρούση το δεύτερο σώµα ϑα ανέλθει σε ύψος H ως προς το
κατώτερο σηµείο του οδηγού ίσο µε :
(α)

R
4

(ϐ) R

(γ)

3R
2

Β.2.

΄Ενα τρένο κινείται µε ταχύτητα υ =

ής

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

υηχ
(όπου υηχ η ταχύτητα του
5

2
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-

(α)

Φ

υσ
ικ

ήχου) προσεγγίζοντας ένα τούνελ, έχοντας ϑέσει σε λειτουργία την κόρνα του
η οποία ϑεωρούµε ότι παράγει αρµονικό ήχο. Πίσω από το τρένο ακολουθεί
µια ϐοηθητική µηχανή που κινείται µε µικρότερη ταχύτητα σε σχέση µε το
τρένο, πλησιάζοντας επίσης προς το τούνελ.
Ο µηχανοδηγός της ϐοηθητικής µηχανής, αντιλαµβάνεται ταυτόχρονα
δύο ήχους, έναν απευθείας από την κόρνα του προπορευόµενου τρένου µε
συχνότητα f και έναν από ανάκλαση στην είσοδο του τούνελ µε συχνότητα
f 0 , για τις οποίες ισχύει ότι :

ερ
ι

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]
Σώµα µάζας m εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση µικρής απόσβεσης κατά
την διάρκεια της οποίας δέχεται δύναµη απόσβεσης της µορφής F 0 = −bυ .
Στο τέλος της πρώτης ταλάντωσης το πλάτος έχει υποδιπλασιαστεί και το
έργο της δύναµης απόσβεσης κατά την διάρκεια της πρώτης ταλάντωσης
ισούται µε W1 . Το έργο της δύναµης απόσβεσης κατά την διάρκεια της 2ης
ταλάντωσης είναι ίσο µε :

Π

Β.3

(α) W1

(ϐ)

W1
2

(γ)

W1
4

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [2+7=9 µονάδες]
http://www.perifysikhs.com
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Θέµα Γ

υσ
ικ

ής

Πάνω στην επιφάνεια µιας ήρεµης λίµνης τοποθετούµε δύο πηγές αρµονικών κυµάτων Π1 και Π2 (που µπορούν να ϑεωρηθούν ως σηµειακές) σε
σηµεία Α και Β αντίστοιχα. Οι δύο πηγές ξεκινούν να ταλαντώνονται ταυτόχρονα την to = 0 εκτελώντας 5 ταλαντώσεις κάθε √
δευτερόλεπτο µε αντίστοιχο πλάτος ταλάντωσης A1 = 0, 1m και A2 = 0, 1 3m και τα κύµατα που
δηµιουργούν διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού µε ταχύτητα υδ = 5m/s.
Σε ένα σηµείο Γ της επιφάνειας του υγρού ϐρίσκεται ένας ϕελλός ο οποίος
ξεκινά να ταλαντώνεται την χρονική στιγµή t1 = 0, 4s εξαιτίας του κύµατος
που παράγει η Π1 και όταν διέρχεται από την ακραία ϑετική του ϑέση για
δεύτερη ϕορά µετά την χρονική στιγµή t1 , ϕτάνει σε αυτό το κύµα από την
Π2 µε αποτέλεσµα το πλάτος ταλάντωσης του να γίνεται A.
Γ.1 Να ϐρεθούν οι αποστάσεις (ΑΓ) και (ΒΓ).

Φ

Γ.2 Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις y1 (t) και y2 (t) των δύο ανεξάρτητων
ταλαντώσεων που εκτελεί ο ϕελλός.
Γ.3 Να ϐρεθεί το πλάτος A της ταλάντωσης του ϕελλού, µετά την συµβολή
των δύο κυµάτων σε αυτό.

-

Γ.4 Να γράψετε την χρονική εξίσωση της επιτάχυνσης ταλάντωσης του ϕελλού α(t) για t ≥ 0.

Π

ερ
ι

Γ.5 Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος που παράγει η Π1 πάνω στο
ευθύγραµµο τµήµα ΑΓ την χρονική στιγµή t0 = 0, 35s. Να ϑεωρήσετε
ότι το δεύτερο κύµα δεν έχει ϕτάσει ακόµα στην περιοχή αυτή.
[4+5+5+6+5 µονάδες]

Θέµα ∆

Σώµα µάζας m1 = 3kg ισορροπεί δεµένο στο πάνω άκρο κατακόρυφου
ελατηρίου σταθεράς k = 300N/m στο κάτω άκρο του οποίου ϐρίσκεται στεϱεωµένο δεύτερο σώµα µάζας m2 = 9kg που ϐρίσκεται σε επαφή µε το
έδαφος. Από ύψος h = 0, 8m πάνω από το σώµα m1 αφήνεται ελεύθερο ένα
σφαιρίδιο µάζας m3 = 1kg . Η κρούση που ϑα ακολουθήσει ανάµεσα στα
δύο σώµατα είναι κεντρική και ελαστική.
http://www.perifysikhs.com
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m3
h

υσ
ικ

m2

ής

m1

Φ

∆.1 Να υπολογιστεί η µεταβολή της ορµής του σφαιριδίου εξαιτίας της κρούσης.

ερ
ι

-

∆.2 Να δείξετε ότι το σώµα m1 µετά την κρούση ϑα εκτελεί απλή αρµονική
ταλάντωση και να γράψετε την χρονική εξίσωση της αποµάκρυνσης από
την ϑέση ισορροπίας του. Να ϑεωρήσετε ως αρχή µέτρησης των χρόνων
την στιγµή της κρούσης.
∆.3 Να ϐρεθεί η χρονική στιγµή που η δυναµική ενέργεια του ελατηρίου
µηδενίζεται για δεύτερη ϕορά µετά την t = 0.

Π

∆.4 Να γράψετε την εξίσωση του µέτρου της δύναµης που δέχεται το σώµα
m2 από το δάπεδο κατά την διάρκεια της ταλάντωσης, σε συνάρτηση µε
τον χρόνο.
∆.5 Να ϐρεθεί το ελάχιστο ύψος h0 πάνω από το σώµα m1 που πρέπει να
αφήσουµε το σφαιρίδιο, ώστε κατά την διάρκεια της ταλάντωσης το m2
να χάνει επαφή µε το δάπεδο.

Να ϑεωρήσετε ως ϑετική την ϕορά προς τα κάτω, σας δίνεται η επιτάχυνση
της ϐαρύτητας g = 10m/s2
http://www.perifysikhs.com
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[4+5+5+5+6 µονάδες]
Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες

 Στο εξώφυλλο του τετραδίου σας να γράψετε το εξεταζόµενο µάθηµα.

ής

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

υσ
ικ

 Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντιγράφων 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

Φ

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.

ερ
ι

-

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

Επιµέλεια : ∆ρ Μιχάλης Καραδηµητρίου, Φυσικός

Π

«Και, ϑυµήσου, να κοιτάς τα αστέρια, όχι τα πόδια σου. Προσπάθησε να
καταλαβαίνεις ό,τι ϐλέπεις και να αναρωτιέσαι για το τι κάνει το Σύµπαν να
υπάρχει. Να είσαι περίεργος» Stephen Hawking

Καλή Επιτυχία !
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