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Εξετάσεις Γ Τάξης Ηµερησίου Λυκείου

Φυσική Προσανατολισµού

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

Τετάρτη 12 Ιούνη 2019

∆ιαβάστε µε Προσοχή τις οδηγίες στο τέλος των θεµάτων

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. Η ταχύτητα υ ενός σώµατος το οποίο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντω-
ση:

(α) είναι σταθερή.

(ϐ) είναι ανάλογη και αντίθετη της αποµάκρυνσης x.

(γ) έχει την ίδια ϕάση µε την επιτάχυνση.

(δ) γίνεται µέγιστη κατά µέτρο στη ϑέση x = 0.

Α.2. Η υδροστατική πίεση που επικρατεί σε σηµείο του πυθµένα ενός δο-
χείου που είναι γεµάτο µε υγρό και ϐρίσκεται εντός του πεδίου ϐαρύτητας
εξαρτάται από:

(α) το αν το δοχείο είναι ανοικτό ή κλειστό.

(ϐ) το εµβαδόν της επιφάνειας του πυθµένα.

(γ) την πυκνότητα του υγρού.

(δ) το σχήµα των πλευρικών τοιχωµάτων του δοχείου.
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Α.3. Μια σφαίρα Α συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε αρχικά ακίνητη
δεύτερη σφαίρα Β. Οι σφαίρες µετά την κρούση:

(α) ϑα κινηθούν κάθετα µεταξύ τους.

(ϐ) ϑα κινηθούν στην ίδια διεύθυνση.

(γ) ϑα αποκτήσουν ταχύτητες ίδιου µέτρου.

(δ) ϑα ανταλλάξουν ταχύτητες.

Α.4. Η ϱοπή Ϲεύγους δυνάµεων που ασκείται σε ένα στερεό :

(α) έχει µέγιστη τιµή ως προς το κέντρο µάζας.

(ϐ) έχει ελάχιστη τιµή ως προς το κέντρο µάζας.

(γ) είναι πάντοτε µηδέν.

(δ) είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σηµείο.

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 δύναµη απόσβεσης σε µια ϕθίνουσα ταλάντωση κατευθύνεται πάντα
προς τη ϑέση ισορροπίας.

(ϐ) ΄Οταν αυξάνουµε τη συχνότητα του διεγέρτη σε µια εξαναγκασµένη τα-
λάντωση, το πλάτος της ταλάντωσης παραµένει σταθερό.

(γ) Τα διαµήκη κύµατα διαδίδονται µόνο στα στερεά σώµατα.

(δ) Τα ιδανικά ϱευστά ονοµάζονται και νευτώνεια ϱευστά.

(ε) Το ϕαινόµενο Dopplerοφείλεται στην σχετική κίνηση ανάµεσα σε µια
ηχητική πηγή και έναν ανιχνευτή.
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Θέµα Β

Β.1. ΄Ενας ταλαντωτής εκτελεί ταλάντωση που προέρχεται από τη σύνθεση
δύο αρµονικών ταλαντώσεων που έχουν εξισώσεις :

x1 = Aηµ(196πt) (t σε s) και x2 = Aηµ(204πt) (t σε s)

Οι δύο ταλαντώσεις εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση γύρω από την ίδια
ϑέση ισορροπίας. Στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ δύο διαδο-
χικών µηδενισµών του πλάτους, ο ταλαντωτής διέρχεται από τη ϑέση ισορ-
ϱοπίας του:

(α) 50 ϕορές (ϐ) 100 ϕορές (γ) 25 ϕορές

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

Β.2. Στο παρακάτω σχήµα, το νερό της δεξαµενής (µεγάλης διατοµής) ε-
ξέρχεται από κατακόρυφο σωλήνα σχηµατίζοντας κατακόρυφο πίδακα που
ϕτάνει σε ύψος h πάνω από το στόµιο του σωλήνα. Αν στενέψουµε το στόµιο
του σωλήνα (π.χ. ϐάζοντας το δάκτυλο µας) ο πίδακας του νερού ϑα ϕτάσει
σε ύψος

(α) µικρότερο από H
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(ϐ) µεγαλύτερο από H

(γ) ίσο µε H

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

Β.3. Στην επιφάνεια ενός υγρού δηµιουργούµε από την πηγή Π αρµονικά
κύµατα µήκους κύµατος λ. Στο σηµείο Σ της επιφάνειας και σε απόσταση
ϐ από την πηγή, τα κύµατα µπορούν να ϕτάσουν είτε απευθείας (ακολου-
ϑώντας τη διαδροµή ΠΣ), είτε αφού ανακλαστούν στον ανακλαστήρα Ε που
ϐρίσκεται στη µεσοκάθετο του ΠΣ. ΄Οταν ο ανακλαστήρας ϐρίσκεται στη ϑέση
E1, απέχει από τις πηγές α και στο σηµείο Σ έχουµε απόσβεση. Μετακι-
νώντας τον ανακλαστήρα µέχρι τη ϑέση E2 που απέχει α′ από τις πηγές,
παρατηρούµε ότι στο Σ έχουµε για πρώτη ϕορά ενισχυτική συµβολή. Η
διαφορά των αποστάσεων α′ − α είναι :

(α)
λ

4
(ϐ)

λ

2
(γ) λ

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

Μια τεντωµένη χορδή ΑΒ, µήκους d = 4, 5m, έχει το άκρο της Β ακλόνη-
τα στερεωµένο και το Α ελεύθερο. Τη χρονική στιγµή t = 0, το άκρο Α που
ϐρίσκεται στη ϑέση x = 0 αρχίζει να ταλαντώνεται χωρίς αρχική ϕάση κάθε-
τα στη διεύθυνση της χορδής, δηµιουργώντας εγκάρσιο αρµονικό κύµα το
οποίο διαδίδεται µε ταχύτητα υδ = 2m/s.

Τη χρονική στιγµή t1 = 2s, ένα σηµείο ∆ της χορδής που ϐρίσκεται
στη ϑέση x∆ = 1m, διέρχεται για τρίτη ϕορά από την ϑέση ισορροπίας της
ταλάντωσης του µε ταχύτητα µέτρου 0, 05πm/s.

Γ.1 Να ϐρεθεί την συχνότητα ταλάντωσης του σηµείου Α και το µήκος του
τρέχοντος κύµατος που δηµιουργείται, πάνω στην χορδή.

Γ.2 Να γράψετε την εξίσωση του τρέχοντος κύµατος που δηµιουργείται
πάνω στην χορδή για το χρονικό διάστηµα 0 ≤ t ≤ 2, 25s και να γίνει
το στιγµιότυπο του κύµατος την χρονική στιγµή t = 2, 25s.

Το κύµα ανακλάται στο ακλόνητο άκρο Β της χορδής και δηµιουργείται
στάσιµο κύµα µε το σηµείο Α να είναι κοιλία. Θεωρούµε νέα µέτρηση
του χρόνου µε t′ = 0 τη χρονική στιγµή κατά την οποία η κοιλία Α, ϑέση
xA = 0, διέρχεται από τη ϑέση ισορροπίας της κινούµενη κατά τη ϑετική
κατεύθυνση.

Γ.3 Να ϐρεθεί το νέο πλάτος ταλάντωσης του σηµείου ∆ και να υπολογιστεί
η επιτάχυνση του την χρονική στιγµή t′1 = 1, 25s µετά την δηµιουργία
του στασίµου κύµατος.

Γ.4 Μεταβάλλουµε την συχνότητα ταλάντωσης του άκρου Α της χορδής.
Να ϐρεθεί η ελάχιστη αύξηση της συχνότητας, ώστε να δηµιουργείται
στάσιµο κύµα µε το σηµείο Α κοιλία.

∆ίνεται : π2 = 10

[4+8+7+6 µονάδες]
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Θέµα ∆

Στο διπλανό σχήµα, το σώµα Σ, έχει µάζα m = 2kg, ενώ η οµογενής
σφαίρα έχει µάζα M = 4Kg και ακτίνα R = 50cm. Το κεκλιµένο επίπεδο
έχει γωνία κλίσης φ = 30o και είναι λείο στο τµήµα Γ∆, ενώ στο τµήµα ∆Ζ
είναι τραχύ. Το σύστηµα των σωµάτων ισορροπεί µε τη ϐοήθεια ελατηρίου
σταθεράς k = 200N/m. Το νήµα που ενώνει το σώµα, Σ, µε τη σφαίρα είναι
αβαρές, µη εκτατό, παράλληλο µε το κεκλιµένο επίπεδο και η διεύθυνση του
συµπίπτει µε τον άξονα του ελατηρίου. Το νήµα δένεται σε ένα σηµείο P

της σφαίρας που απέχει από το κεκλιµένο επίπεδο απόσταση d =
R

2
, όπως

ϕαίνεται και στο σχήµα.

Κάποια χρονική στιγµή το νήµα κόβεται και το σώµα εκτελεί απλή αρµο-
νική ταλάντωση, ενώ η σφαίρα κυλίεται χωρίς ολίσθηση προς τη ϐάση του
κεκλιµένου επιπέδου.

∆.1 Να υπολογίσετε το µέτρο της τάσης του νήµατος πριν κοπεί.

∆.2 Να δείξετε ότι η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης του σώµατος Σ
είναι ίση µε την σταθερά του ελατηρίου.
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∆.3 Να ϐρεθεί η αποµάκρυνση του σώµατος Σ από την ϑέση ισορροπίας
σε συνάρτηση µε τον χρόνο. Να ϑεωρήσεις ως to = 0 την στιγµή που
κόβεται το νήµα και ϑετική την ϕορά προς τα κάτω.

∆.4 Να ϐρεθεί ο ϱυθµός µεταβολής της στροφορµής της σφαίρας ως προς
τον άξονα της, κατά την κάθοδο της στο κεκλιµένο επίπεδο.

∆.5 Να ϐρεθεί η ελάχιστη δυνατή τιµή του συντελεστή στατικής τριβής, ώστε
η σφαίρα να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει κατά την κάθοδο της στο
κεκλιµένο.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 και η ϱοπή αδράνειας

της σφαίρας ως προς τον άξονα περιστροφής της I =
2

5
MR2.

[4+4+6+5+6 µονάδες]

Οδηγίες:

� Στο εξώφυλλο του τετραδίου σας να γράψετε το εξεταζόµενο µάθηµα.
Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συµπληρώσετε τα ατοµικά στοιχεία µα-
ϑητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ηµε-
ϱοµηνία 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-
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 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

� Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

� ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των ϕωτοαντιγράφων.
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- Σα ϐγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, να εύχεσαι νάναι µακρύς ο δρόµος,
γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις. Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλω-
πας, τον ϑυµωµένο Ποσειδώνα µη ϕοβάσαι, τέτοια στον δρόµο σου ποτέ σου
δεν ϑα ϐρεις, αν µέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνησις το πνεύµα
και το σώµα σου αγγίζει. Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον άγριο
Ποσειδώνα δεν ϑα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή σου,
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εµπρός σου. - (Κ.Π. Καβάφης)

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου, Φυσικός

πηγή: study4exams

Καλή Επιτυχία !
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