Σχολική Χρονιά 2011-2012

Φυσική Γ Λυκείου

1ο Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα
Ταλαντώσεις - Κύµατα
∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ηµεροµηνία :
Ονοµατεπώνυµο :
Βαθµός :

Θέµα 1ο
Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )
1.1. Στο σχήµα δίνεται στο στιγµιότυπο ενός στάσιµου
κύµατος το οποίο έχει δηµιουργηθεί κατα µήκος ενός
σχοινιού. Η ενέργεια του κύµατος κατά την χρονική στιγµή t, κατά την οποία έχει ληφθεί το στιγµιότυπο, είναι :
(α) µηδέν
(ϐ) µόνο κινητική
(γ) µόνο δυναµική
(δ) κινητική και δυναµική
1.2. Σε ένα ιδανικό κύκλωµα L − C , στο οποίο εκτελούνται αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, η
διαφορά ϕάσης µεταξύ της τάσης στα άκρα του πυκνωτή και της έντασης του ϱευµατος που διαρρέει
το κύκλωµα ειναι :
(α) 0
(ϐ)

π
4

(γ)

π
2

(δ) π
1.3 Αν σε µια ϕθίνουσα µηχανική ταλάντωση το πλάτος µειώνεται εκθετικά µε τον χρόνο, τότε τα
διαδοχικά πλάτη προς την ίδια κατευθυνση A1 , A2 και A3 , συνδέονται µε την σχέση :
(α) A21 = A2 A3
(ϐ) A2 =
(γ) A2 =
(δ) A2 =

A1 +A3
2

√

A1 A3

A1 −A3
2
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1.4 Για το ϕυσικό σύστηµα που αποτελείται απο γυάλινη πλάκα µε δείκτη διάθλασης n1 = 32 και
ποσότητα νερού µε δείκτη διάθλασης n2 = 43 , η τιµή του ηµιτόνου της κρίσιµης γωνίας για ορισµένη
µονοχρωµατική ακτινοβολία είναι :
(α) 9/16
(ϐ) 8/9

Β. Τα δηακήθε θύκαηα δηαδίδνληαη κόλν ζηα ζηεξεά ζώκαηα.
(γ) 9/8

Γ.(δ) Σύκθσλα
κε ηελ αξρή ηεο επαιιειίαο, ε ζπλεηζθνξά θάζε θύκαηνο ζηελ απνκάθξπλζ
1/2
ζεκείνπ ηνπ κέζνπ εμαξηάηαη από ηελ ύπαξμε ηνπ άιινπ θύκαηνο.

1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5
µονάδες)
Γ. Μήθνο θύκαηνο ι είλαη ε απόζηαζε ζηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θύκα ζε ρξόλν

κηαο πεξηόδνπ

της κιθάρας
σχηµατίζονται
κύµατα. Τα
άκρα κάθεζηελ
χορδής
είναι
υποΔ.(α) Στις
Η χορδές
ηαπηόρξνλε
δηάδνζε
δύν ή στάσιµα
πεξηζζνηέξσλ
θπκάησλ
ίδηα
πεξηνρή
ελόο ειαζηηθ
χρεωτικά δεσµοί.

νλνκάδεηαη
ζπκβνιή.
(ϐ) Μικροκύµατα παράγονται από ηλεκτρικά κυκλώµατα και χρησιµοποιούνται στα ϱαντάρ.
(γ) Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση, κατα τον συντονισµό η ενέργεια της ταλάντωσης είναι
µέγιστη.

ο

(δ) Η συχνότητα του διακροτήµατος είναι µεγαλύτερη από κάθε µια από τις συχνότητες των δύο
ταλαντώσεων που δηµιουργούν το διακρότηµα.

2 (ε)
ΘΔΜΑ
΄Ενα ακίνητο ηλεκτρικό ϕορτίο εκπέµπει ηλεκτροµαγνητικό κύµα.

1. Μνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία
κε κήθνο
Θέµα
2ο θύκαηνο ι ζην θελό, δηαπεξλά θάζεηα δύν
0

Α θαη Β, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τα δύν πιαθίδηα βξίζθνληαη ζηνλ αέξα.

2.1 Μονοχρωµατική ακτινοβολία µε µήµος κύµατος λ0 στο κενό, διαπερνά κάθετα δυο πλακίδια Α
και Β, όπως ϕαίνεται στο σχηµα. Τα δύο πλακίδια ϐρίσκονται στον αέρα.

d

d

A

B

Τν πάρνο ηνπ πιαθηδίνπ Β είλαη ίζν κε ην πάρνο ηνπ πιαθηδίνπ Α θαη ε αθηηλν

Το πάχος του πλακιδίου Β είναι ίσο µε το πάχος√
του πλακιδίου Α και η ακτινοβολία τα διαπερνά
σε χρόνους tA και tB για τους οποίους ισχύει tB = 3tA . Αν η κρισιµη γωνία κατά την διάδοση της
ακτινοβολίας από το υλικό Α στον αέρα είναι 60o , τότε η αντίστοιχη κρίσιµη γωνία κατά την µετάβαση
B
από το υλικό Β στον αέρα είναι : A

δηαπεξλά ζε ρξόλνπο t θαη t γηα ηνπο νπνίνπο ηζρύεη

. Αλ ε θξίζηκε γσ

ηελ δηάδνζε ηεο αθηηλνβνιίαο από ην πιηθό Α ζηνλ αέξα είλαη 60° , ηόηε ε αληίζηνηρ

(α) 30o
(ϐ) 45o

γσλία θαηά ηελ κεηάβαζε ηεο αθηηλνβνιίαο από ην πιηθό Β ζηνλ αέξα είλαη

(γ) 120o

α.Να 30°
β. 45°
γ. 120°
επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(4+5=9 µονάδες)
Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή ζρέζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ
ζαο.
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2.2. Τεντωµένη χορδή έχει µήκος L και τα δύο άκρα της Ζ και Η είναι στερεωµένα σε ακλόνητα
σηµεία, ενώ η χορδή διατηρείται οριζόντια. ∆ιεγέρτης ϑέτει το µέσο (Ο) της χορδής σε εξαναγκασµένη
αρµονική ταλάντωση µε εξίσωση y = Aηµ(2πf1 t), για ορισµένο χρονικό διάστηµα και µετά σταµατά.
΄Οταν αποκατασταθεί µόνιµο ϕαινόµενο στην χορδή, διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν 4 σηµεία που
παραµένουν ακίνητα, εκτός των Ζ και Η.
Μεταβάλλουµε την συχνότητα ταλάντωσηςτου διεγέρτη σε f2 και παρατηρούµε πως όταν αποκατασταθεί µόνιµο ϕαινόµενο στην χορδή, υπάρχουν 8 σηµεία που παραµένουν ακίνητα, εκτός των Ζ και
Η.
Ο λόγος των συχνοτήτων είναι ίσος µε :
(α)

f1
f2

=

5
9

(ϐ)

f1
f2

=

1
2

(γ)

f1
f2

=

9
5

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (3+4 = 7 µονάδες)
2.3. ΄Ενα υλικό σηµειο υποχρεώνεται να εκτελέσει ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις
που εκτελούνται γύρω από την √
ίδια ϑέση ισορροπίας στην ίδια διεύθυνση και έχουν εξισώσεις x1 =
0, 2ηµ(2πt)(S.I.) και x2 = 0, 2 3συν(2πt)(S.I.) . Η ταχύτητα του υλικού σηµείου κάθε χρονική
στιγµή ϑα δίνεται από την σχέση :
(α) υ = 0, 8πσυν(2πt +
(ϐ) υ = 0, 8πηµ(2πt +

π
3 )(S.I.)

π
3 )(S.I.)

(γ) υ = 0, 8πσυν(4πt)(S.I.)
(δ) υ = 0, 8πηµ(2πt)(S.I.)
Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας. (4+5 = µονάδες)

Θέµα 3ο
∆ίνεται η γραφική παράσταση της ϕάσης ενός γραµµικού αρµονικού κύµατος σε συνάρτηση µε τη
συντεταγµένη ϑέσης x τη χρονική στιγµή t = 3sec.
Το κύµα διαδίδεται κατα µήκος του άξονα 0 xOx και
την χρονική στιγµή t = 0 το σηµείο Ο (x = 0) διέρχεται
από την ϑέση ισορροπίας του κινούµενο προς την µέγιστη
ϑετική του αποµάκρυνση.
3.1 Να υπολογίσετε την περιοδο και το µήκος κύµατος
του κύµατος
3.2 Το πλάτος της ταλάντωσης των σηµείων του ελαστικού µέσου είναι A = 0, 1m
(α) Να υπολογίσετε την µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σηµείων του µέσου.
(ϐ) Να γράψετε την εξίσωση του κύµατος.
(γ) Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος την χρονική στιγµή t = 3sec.
3.3 Σηµείο Κ του ελαστικού µέσου ϐρίσκεται στη ϑέση
xκ = −5m.
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(α) Να ϐρείτε την χρονική στιγµή που το σηµείο Κ ξεκινά την ταλάντωση του
(ϐ) Να κάνετε την γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης του σηµείου Κ σε συνάρτηση µε
τον χρονο σε σύστηµα ϐαθµολογηµένων αξόνων.
(γ) Να ϐρείτε την διαφορά ϕάσης του σηµείου Κ από το σηµείο Ο (x = 0)
(4+3+3+4+3+4+4 µονάδες)

Θέµα 4ο
Το σώµα Σ1 µάζας m1 = 1kg του παρακάτω σχήµατος ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο δεµένο
στα άκρα δύο οριζοντιων ιδανικών ελατηρίων µε σταθερές k1 και k2 . Τα άλλα άκρα είναι δεµένα
σε ακλόνητα σηµεία. Στη ϑέση ισορροπίας του Σ1 τα δύο ελατήρια έχουν το ϕυσικό τους µήκος.
∆εύτερο σώµα Σ2 ϐρίσκεται στην κατακόρυφο που διέρχεται από το Σ1 σε ύψος h = 31, 25cm πάνω
από αυτό.
Μετακινούµε το σώµα Σ1 κατά µήκος του άξονα των
ελατηρίων έτσι ώστε το ελατήριο σταθεράς k1 να συµπιεστεί
κατά d = 20cm. Αφήνουµε ταυτόχρονα τα δύο σώµατα
ελεύθερα να κινηθούν. Τα δύο σώµατα συγκρούονται την
στιγµή που το Σ1 περνά από την ϑέση ισορροπίας του
για πρώτη ϕορά. Η κρούση των δύο σωµάτων ϑεωρείται
πλαστική.
4.1 Για την κίνηση των δύο σωµάτων µέχρι την κρούση
τους :
(α) Να αποδείξετε ότι το Σ1 εκτελει απλή αρµονική ταλάντωση και να υπολογίσετε την περίοδο
της.
(ϐ) Να υπολογίσετε τις ταχύτητες µε τις οποίες τα δύο σώµατα συγκρούονται µεταξύ τους.
4.2 Το συσσωµάτωµα διέρχεται από τη ϑέση ισορροπίας
του για πρώτη ϕορά µετά την κρούση µετά από χρόνο
t = 1sec.
(α) Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωµατώµατος.
(ϐ) Να υπολογίσετε το µέτρο ϱυθµού µεταβολής της ορµής του συσσωµατώµατος τη στιγµή
που διέρχεται από τη ϑέση της µέγιστης ϑετικής αποµάκρυνσης.
∆ίνεται g = 10m/s2 . Να ϑεωρήσετε ότι π 2 ≈ 10.
(6+6+7+6 µονάδες)
Οδηγίες

 Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !
 Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς
 Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ειναι σωστή
 Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας...
Καλή Επιτυχία !
Καλή Χρονιά !
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