ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Θέµα

1ο

Φυσική Γ’ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

1.1

Πολλαπλής επιλογής

A.

Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία:
α.
οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση βρίσκονται στην ίδια ευθεία
β.
η δυναµική ενέργεια του συστήµατος των σωµάτων παραµένει σταθερή
γ.
η ορµή του συστήµατος δε µεταβάλλεται
δ.
η κινητική ενέργεια του συστήµατος των σωµάτων παραµένει σταθερή

Β.

Στο κύκλωµα του σχήµατος ο µεταγωγός βρίσκεται αρχικά
στη θέση 1, το πηνίο θεωρείται ιδανικό και ο πυκνωτής
φορτίζεται αποκτώντας φορτίο QO. Τη στιγµή t=0 ο
2
3 4
µεταγωγός τοποθετείται στη θέση 2 και µια περίοδο 1
αργότερα στη θέση 3. Κατά τη µετακίνηση του µεταγωγού
R
2R
από τη θέση
α.
2 στην 3 η περίοδος µειώνεται.
β.
3 στην 4 ο ρυθµός µε τον οποίο εκλύεται
θερµότητα αυξάνεται.
γ.
2 στην 3 το µέγιστο φορτίο του πυκνωτή υποδιπλασιάζεται σε τριπλάσιο χρόνο.
δ.
3 στην 4 η συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης αυξάνεται.
Παρατηρητής Α κινείται προς ακίνητη ηχητική πηγή µε ταχύτητα µέτρου uA=uηχ/4 και την
προσπερνά χωρίς να αλλάξει ταχύτητα. Η επί τοις εκατό µείωση της συχνότητας που αντιλαµβάνεται ο
παρατηρητής εξαιτίας της προσπέρασης της πηγής ισούται µε:
α. 20%
β. 30%
γ. 40%
δ. 60%

Γ.

∆.

Η φάση της ταλάντωσης ενός αρµονικού κύµατος που διαδίδεται σε γραµµικό ελαστικό µέσο είναι
φ = 4πt-2πx (S.I). Ένα σηµείο που βρίσκεται στη θέση x = +2,5 m ξεκινά να ταλαντώνεται τη
χρονική στιγµή:
α. 2 s
β. 5 s
γ. 2,25 s
δ. 1,25 s
(20 µονάδες)

1.2

Σωστό/Λάθος

Α.

Μία ράβδος περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο
της. Ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής της γίνεται µέγιστος στην κατακόρυφη θέση.
Ιδανικό κύκλωµα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Όταν το φορτίο του πυκνωτή είναι µέγιστο η
ΗΕ∆ αυτεπαγωγής του πηνίου είναι ίση µε µηδέν.
Στην κεντρική ελαστική κρούση οι µεταβολές της κινητικής ενέργειας των δύο σωµάτων είναι
αντίθετες.
Ολική ανάκλαση παρατηρείται κατά τη διάδοση µιας ακτινοβολίας από οπτικώς πυκνότερο σε οπτικώς
αραιότερο µέσο εφόσον η γωνία ανάκλασης είναι µεγαλύτερη από την κρίσιµη γωνία.
Ένα µικρό σώµα εκτελεί δύο ΑΑΤ ίδιου πλάτους, οι οποίες εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω
από την ίδια θέση ισορροπίας, µε συχνότητες f1 = 98 Hz και f2 = 102 Hz. Σε χρόνο ίσο µε την
περίοδο του διακροτήµατος που δηµιουργείται, το σώµα εκτελεί 25 ταλαντώσεις.
(5 µονάδες)

Β.
Γ.
∆.
Ε.
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Θέµα 2ο
2.1

∆ύο σφαίρες (1) και (2) µε µάζα m1 και m2, αντίστοιχα, όπου m1 = 6m2, κινούνται στην ίδια ευθεία µε
ταχύτητες µέτρου υ1 και υ2, έχοντας ορµές µέτρου p1 και p2, αντίστοιχα. Οι δύο σφαίρες συγκρούονται
κεντρικά και ελαστικά, οπότε, εξαιτίας της κρούσης, η κινητική ενέργεια της σφαίρας (1) µηδενίζεται.

υ1
πριν την κρούση ισούται µε:
υ2

Α.

Το πηλίκο των αλγεβρικών τιµών των ταχυτήτων

Β.

α. +1, β. –0,4, γ. +0,5
Η ορµή της σφαίρας (2) αµέσως µετά την κρούση ισούται µε:
G
G
G
α. –1,4 p 2 , β. –1,8 p 2 , γ. +1,2 p 2
(8 µονάδες)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

(από 1 µονάδα)
(από 3 µονάδες)

2.2

Ένα παιδί κάθεται σε µία καρέκλα γραφείου διατηρώντας τα χέρια του τεντωµένα και οριζόντια. Στο
κάθε χέρι του κρατά ένα βαράκι, ενώ το σύστηµα περιστρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα γύρω
από κατακόρυφο άξονα χωρίς τριβές. Κάποια στιγµή συµπτύσσει τα χέρια του µε συνέπεια να
ελαττωθεί η ροπή αδράνειας του συστήµατος κατά 20%. Τότε η µεταβολή της κινητικής του ενέργειας
είναι ίση µε:
α. –20%,
β. +40%,
γ. +25%
δ. 0%
(6 µονάδες)
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(2 µονάδες)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(4 µονάδες)

2.3

Ε(V/m)
Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται το
στιγµιότυπο
της
έντασης
του
0,5
ηλεκτρικού
πεδίου
ενός
ηλεκτροµαγνητικού
κύµατος
που
διαδίδεται στο κενό. Το κύµα
0
7,5 x (m)
εισέρχεται σε γυάλινο πλακίδιο µε
-0,5
δείκτη διάθλασης n = 1,5, στο οποίο η
µέγιστη ένταση του ηλεκτρικού πεδίου
ελαττώνεται κατά 20%. ∆ίνεται η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος στο κενό: c=3·108 m/s. Η
εξίσωση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στο γυαλί είναι:
x
x
x
α. E = 0,4ηµ2π(10 8 t - ) , β. E = 0,3ηµ2π(10 6 t - ) , γ. E = 0,4ηµ2π(10 8 t - )
3
2
2

(4 µονάδες)
(1 µονάδα)
(3 µονάδες)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
2.4

Μία σφαίρα µάζας M και ακτίνας r αφήνεται ελεύθερη από την
κορυφή ηµικυλινδρικής επιφάνειας ακτίνας R. Η σφαίρα εκτελεί
κύλιση χωρίς ολίσθηση. Θωρείστε ότι η ακτίνα r της σφαίρας
είναι ασήµαντη σε σχέση µε την ακτίνα R της ηµικυλινδρικής
επιφάνειας και ότι η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς τον
2
άξονα περιστροφής της είναι I = Mr 2 .
5
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R

Α.

Η ταχύτητα του κέντρου µάζας της τη στιγµή που φτάνει στη βάση
της επιφάνειας ισούται µε:
gR
5gR
10gR
, β.
, γ.
α.
7
7
7
Β.
Η κάθετη δύναµη που δέχεται η σφαίρα από την επιφάνεια τη στιγµή που φτάνει στη βάση της
ισούται µε:
Mg
17Mg
α.
, β.
, γ. Mg
(7 µονάδες)
7
7
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(από 1 µονάδα)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(2+3 µονάδες αντίστοιχα)
2.5

Για τα δύο συστήµατα του σχήµατος δίνονται k = 200 N/m,
+
k
m1 = m2 = 2 kg. Εκτρέπουµε τη µάζα m1 κατά d1 = 4 cm
(κατά τη θετική φορά) και τη µάζα m2 κατά d2 = 3 cm (κατά
k
την αρνητική φορά) και τη χρονική στιγµή t = 0 τις αφήνουµε
ελεύθερες να εκτελέσουν ΑΑΤ. Οι τροχαλίες θεωρούνται
αβαρείς και τα νήµατα επίσης αβαρή και µη εκτατά. Η
εξίσωση της συνισταµένης κίνησης που θα εκτελέσει η µάζα Μ
είναι:
π
3π
π

α. x = 0,01ηµ(10t + ) , β. x = 0,07ηµ(10t + ) , γ. x = 0,01ηµ 20t + 
2
2
2


m1
m2

M

(7 µονάδες)
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

(2 µονάδες)
(5 µονάδες)

Θέµα 3ο
Μια χορδή ΟΚ µήκους L = 1,5 m ταυτίζεται µε το θετικό ηµιάξονα Ox έχοντας ελεύθερο το άκρο της Ο και
ακλόνητο το άκρο της Κ. Στη χορδή αυτή διαδίδονται µε αντίθετες ταχύτητες µέτρου υ = 2 m/s δύο όµοια
εγκάρσια αρµονικά κύµατα, µε συνέπεια τη στιγµή t=0 να δηµιουργείται στάσιµο αρµονικό κύµα. Το σηµείο
Ο (x = 0) είναι κοιλία και τη στιγµή αυτή (t=0) διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του έχοντας θετική
ταχύτητα. Μετά τη δηµιουργία του στάσιµου κύµατος οι ακραίες θέσεις ταλάντωσης του σηµείου Ο απέχουν
µεταξύ τους απόσταση 0,8 m, ενώ διέρχεται από αυτές 10 φορές ανά δευτερόλεπτο.
3.1
Να γραφεί η εξίσωση του στάσιµου κύµατος και να βρεθεί ο συνολικός αριθµός κοιλιών που
δηµιουργούνται στη χορδή.
(7 µονάδες)
3.2

Να γραφεί η εξίσωση της ταχύτητας και της επιτάχυνσης της ταλάντωσης του σηµείου Μ (xΜ = +
m) σε συνάρτηση µε το χρόνο.

3.3
3.4

5
6

(6 µονάδες)
Να υπολογιστεί το µέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης του σηµείου Ν (xΝ = +1,25 m) τη χρονική
στιγµή που απέχει από τη θέση ισορροπίας του y1 = +0,2 m.
(5 µονάδες)
Να σχεδιαστεί το στιγµιότυπο του στάσιµου κύµατος τη χρονική στιγµή t1 = 0,35 s.
(7 µονάδες)
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Θέµα 4ο
Οµογενής ράβδος ΑΓ µήκους L=4 m
και µάζας M = 6 kg µπορεί να
περιστρέφεται χωρίς τριβές σε
G
κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από άξονα
F
που διέρχεται από το ένα άκρο της Α
d
και είναι κάθετος στο επίπεδο
φ
περιστροφής της. Η ράβδος ισορροπεί Α }
σε οριζόντια θέση µε τη βοήθεια
L
αβαρούς νήµατος, που το ένα του
άκρο είναι δεµένο στο σηµείο Γ της
ράβδου και το άλλο σε ακλόνητο
σηµείο.
Το νήµα σχηµατίζει µε τη ράβδο γωνία φ = 30º και έχει όριο θραύσης Τmax = 120 Ν. Πάνω στη ράβδο
ισορροπεί ακίνητος οµογενής κύλινδρος, µάζας m = 4 kg και ακτίνας R = 0,1 m, σε απόσταση d = 1 m από
το άκρο της Α.
4.1
Να υπολογιστεί η τάση του νήµατος.
(5 µονάδες)
Τη χρονική στιγµή t = 0 ο κύλινδρος αρχίζει να κινείται πάνω στη ράβδο εκτελώντας κύλιση χωρίς ολίσθηση
υπό την επίδραση µιας εφαπτοµενικής οριζόντιας δύναµης µέτρου F = 3 N. Να υπολογιστούν:
4.2
η γωνιακή επιτάχυνση του κυλίνδρου,
(6 µονάδες)
4.3
η χρονική στιγµή που σπάει το νήµα.
(6 µονάδες)
4.4
Τη χρονική στιγµή που σπάει το νήµα, να προσδιοριστεί:
Ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου.
(8 µονάδες)
1
∆ίνεται η βαρυτική επιτάχυνση g =10 m/s2 και η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου: I = mR 2 .
2

“Καλή επιτυχία”
(διάρκεια 3h)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1Ο
1.1 Α.δ Β α)Λ β)Σ
1.2 Α)Λ Β)Λ Γ)Σ

γ)Λ
∆)Σ

δ)Λ
Ε)Σ

Γ.γ

∆.δ

ΘΕΜΑ 2Ο
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Α)β Β)γ
γ
γ
Α) γ Β)β
α

ΘΕΜΑ 3Ο
3.1

y = 0, 4συν (5π x) ⋅ηµ (10π t ) S.I.

3.2
υ = 2π 3 ⋅ συν (10π t ) S.I.
α = −2000π 3 ⋅ηµ (10π t )
3.3
υ = 2π m/s
3.4

y = 0, 4 ⋅ συν (5π x) ⋅ηµ (10π ⋅ 0,35)

= −0, 4 ⋅ συν (5π x)

ΘΕΜΑ 4Ο
4.1
4.2
4.3
4.4

T=80N
αγων.=5 r/s2
t= 2 3 s
3 3 J/s

Επιµέλεια:
Γιοµπλιάκης Λάζαρος,
Ματελόπουλος Αντώνης,
Στόκα Βάσω,
Φιρτινίδου Πόπη,
Καγκελίδης Κώστας
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