ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ’ ΛΥΚΔΙΟΥ
Δηζεγεηήο: Γθίθαο Ση. Γθίθαο

ΘΔΜΑ Α

ος

Α1. Η κνλάδα 1 Wb, νξίδεηαη σο ε καγλεηηθή ξνή πνπ δηέξρεηαη:

α) από ηελ επηθάλεηα θπθιηθνύ ξεπκαηνθόξνπ αγσγνύ αθηίλαο 1m, όηαλ απηόο
δηαξξέεηαη κε ξεύκα έληαζεο 1Α .

άδ
ημ

β) από επίπεδε επηθάλεηα εκβαδνύ 1m2, θάζεηε ζηηο δπλακηθέο γξακκέο
νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ έληαζεο 1Tesla .
γ) από επίπεδε επηθάλεηα εκβαδνύ 1m2, ε νπνία είλαη ζην επίπεδν δύν
επζύγξακκσλ παξαιιήισλ, απείξνπ κήθνπο, ξεπκαηνθόξσλ αγσγώλ πνπ
απέρνπλ 1m ζην θελό, θαη δηαξξένληαη ν θαζέλαο ηνπο κε ξεύκα έληαζεο 1Α .
δ) από κηα ζπείξα ζην θέληξν ζσιελνεηδνύο απείξνπ κήθνπο ,πνπ δηαξξέεηαη
κε ξεύκα έληαζεο 1Α, θαη νη ζπείξεο ηνπ κε αθηίλα 1m, είλαη ζε επαθή.

Μονάδες 5

Α2. Σε κηα θεληξηθή ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ:

Ακ

α) ην αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ ηαρπηήησλ ηνπ ελόο ζώκαηνο ιίγν πξηλ θαη
ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε, είλαη ίζν κε ην αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ ηαρπηήησλ
ηνπ άιινπ ζώκαηνο ιίγν πξηλ θαη ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε, δειαδή
.
β) ε νιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ιίγν πξηλ θαη ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε, είλαη ίδηα.
γ) ην αιγεβξηθό άζξνηζκα ησλ κεηαβνιώλ ησλ νξκώλ ηνπο είλαη κεδέλ.
δ) ηζρύνπλ όια ηα πξνεγνύκελα α, β, γ.

Μονάδες 5

Α3. Σώκα πνπ είλαη δεκέλν ζε θαηαθόξπθν ηδαληθό ειαηήξην, εθηειεί
ηαιάλησζε κε ζπρλόηεηα
θαη νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζ’ απηό είλαη: ην
βάξνο, ε δύλακε ηνπ ειαηεξίνπ θαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα
, όπνπ b
ζεηηθή ζηαζεξά, θαη u ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο. Τόηε

α) ην πιάηνο κεηώλεηαη κε ην ρξόλν, έηζη πνπ ην πνζνζηό (%) κείσζήο ηνπ
αλά πεξίνδν, λα είλαη ζηαζεξό.
β) ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο
ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε

(

), ηα πιάηε

γ) ην πιάηνο θαη ε ζπρλόηεηα κεηώλνληαη γξακκηθά κε ην ρξόλν
δ) ην πιάηνο θαη ε ζπρλόηεηα κεηώλνληαη εθζεηηθά κε ην ρξόλν.

Μονάδες 5
Α4. Σε ζσιήλα πνπ έρνπκε ζηξσηή θαη κόληκε ξνή πγξνύ, θαηά ηε θνξά ξνήο
ηνπ πγξνύ, έρνπκε αύμεζε θαη ηεο πίεζεο θαη ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο αλά
κνλάδα όγθνπ. Τόηε:

ος

α) έρνπκε θαη αύμεζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο αλά κνλάδα όγθνπ ηνπ πγξνύ,
κε ηνλ ζσιήλα λα ζηελεύεη θαηά ηε θνξά ηεο ξνήο.
β) έρνπκε θαη κείσζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο αλά κνλάδα όγθνπ ηνπ πγξνύ,
κε ηνλ ζσιήλα λα πιαηαίλεη θαηά ηε θνξά ηεο ξνήο.

άδ
ημ

γ) έρνπκε θαη αύμεζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο αλά κνλάδα όγθνπ ηνπ πγξνύ,
κε ηνλ ζσιήλα λα πιαηαίλεη θαηά ηε θνξά ηεο ξνήο.
δ) έρνπκε θαη κείσζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο αλά κνλάδα όγθνπ ηνπ πγξνύ,
κε ηνλ ζσιήλα λα ζηελεύεη θαηά ηε θνξά ηεο ξνήο.

Μονάδες 5

Α5. Να ραξαθηεξίζεηε Σ (Σσζηή) ή Λ (Λαλζαζκέλε) θάζε κία από ηηο
πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ:
α) Σε αλνηθηό θύθισκα πνπ πεξηέρεη ζσιελνεηδέο θαη αληηζηάηε, απμάλνπκε
απόηνκα ηε καγλεηηθή ξνή ζην ζσιελνεηδέο. Τόηε, θαηά ηε δηάξθεηα πνπ
γίλεηαη ε αύμεζε ηεο καγλεηηθήο ξνήο, δελ έρνπκε εκθάληζε ΗΔΓ επαγσγήο,
γηαηί ην θύθισκα είλαη αλνηθηό.

Ακ

β) Γηαθξόηεκα πξνθύπηεη από ηε ζύλζεζε δύν αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ, πνπ
έρνπλ ηε ίδηα δηεύζπλζε, ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο, ην ίδην πιάηνο θαη
ζπρλόηεηεο πνπ δηαθέξνπλ πνιύ ιίγν κεηαμύ ηνπο.
γ) Η δηαθνξά πίεζεο κεηαμύ δύν ζεκείσλ Α θαη Β ζε πγξό πνπ ηζνξξνπεί,
παξακέλεη ίδηα, αθόκε θη αλ κεηαβάιινπκε ηελ εμσηεξηθή πίεζε ζην πγξό.
δ) Τν θέληξν κάδαο ελόο ζώκαηνο ζπκπίπηεη πάληα κε ην θέληξν βάξνπο ηνπ
ζώκαηνο.
ε) Τν καγλεηηθό πεδίν ζσιελνεηδνύο πνπ δηαξξέεηαη κε ξεύκα ζηαζεξήο
έληαζεο, εληζρύεηαη πάληνηε, αλ βάινπκε ζην εζσηεξηθό ηνπ νπνηνδήπνηε
κέηαιιν.
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ΘΔΜΑ Β
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Β1. Σε νξηδόληην δξόκν θαη θνληά ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή, ε ηξνραία βάδεη
«ζακαξάθηα», δειαδή εμνγθώκαηα ηνπ δξόκνπ Σ1 , Σ2 , Σ3, Σ4, όπσο θαίλεηαη
ζην παξαθάησ ζρήκα, ώζηε νη νδεγνί λα κεηώλνπλ ηελ ηαρύηεηά ηνπο.
Απηνθίλεην θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ⃗ θαη έλα ζώκα κάδαο m είλαη
θξεκαζκέλν από ηελ νξνθή κέζσ ειαηεξίνπ θαη ηζνξξνπεί. Όηαλ ην
απηνθίλεην κπαίλεη ζην δξόκν κε ηα «ζακαξάθηα», ην ζώκα m θάλεη
εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε κε ην κέγηζην δπλαηό πιάηνο Α. Κάζε θνξά πνπ νη
κπξνζηηλνί ή νη πίζσ ηξνρνί, πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο θαηά d, ζπλαληνύλ ηα
«ζακαξάθηα», έρνπκε δύλακε ζην πάλσ άθξν ηνπ ειαηεξίνπ κε θνξά πξνο ηα
πάλσ, πνπ δηαξθεί πνιύ κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα.

d

Θεσξείζηε όηη ε ζπρλόηεηα ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο, είλαη ίζε κε ηελ
ηδηνζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο m. Η ζηαζεξά k ηνπ ειαηεξίνπ
δίλεηαη από ηε ζρέζε:
α)
β)
γ)

Ακ

Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε

Μονάδες 2

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

Μονάδες 6

Β2. Σε εξγαζηεξηαθό πάγθν βξίζθνληαη δύν
Σ2 R
Σ1 R
παλνκνηόηππα θαξνηζάθηα πνπ κπνξνύλ λα
θηλνύληαη ρσξίο ηξηβέο. Πάλσ ζε θάζε
δ+ R
θαξνηζάθη είλαη ζηεξεσκέλα δύν όκνηα
Ε
ζσιελνεηδή Σ1 θαη Σ2 ρσξίο ππξήλα, θαη κε
ηνπο άμνλέο ηνπο ζηελ ίδηα δηεύζπλζε. Τν Σ1 έρεη αληίζηαζε R θαη ζπλδέεηαη
κε αγσγνύο θαη δηαθόπηε κε ειεθηξηθή πεγή ακειεηέαο κάδαο, πνπ έρεη Η.Δ.Γ.
ίζε κε Δ θαη εζσηεξηθή αληίζηαζε r. Τν Σ2 θιείλεη θύθισκα κέζσ αληίζηαζεο R.
Κιείλνπκε ην δηαθόπηε δ. Τόηε, κέρξη ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζην ζσιελνεηδέο
Σ1 λα ζηαζεξνπνηεζεί:
α) Τα θαξνηζάθηα ζα παξακείλνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο.

ος

β) Τα θαξνηζάθηα ζα απνκαθξύλνληαη ην έλα από ην άιιν κε αληίζεηεο
ηαρύηεηεο.
γ) Τα θαξνηζάθηα ζα πιεζηάζνπλ κεηαμύ ηνπο κε αληίζεηεο ηαρύηεηεο.
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Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε

Μονάδες 2

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

Μονάδες 6

Ακ

B3. Σε ιείν θεθιηκέλν επίπεδν ηζνξξνπνύλ
ζηε ζέζε 2 ηα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 ζε επαθή
κεηαμύ ηνπ, ίζεο κάδαο Μ, κε ην Σ1 λα
είλαη δεκέλν ζε ηδαληθό ειαηήξην ζηαζεξάο
k. Η ζπζπείξσζε ηνπ ειαηεξίνπ ζηε ζέζε
ηζνξξνπίαο (2), είλαη
. Μεηαηνπίδνπκε
ηα ζώκαηα θαηά d πξνο ηα θάησ όπσο
ζην ζρήκα, θαη ηα αθήλνπκε ειεύζεξα. Τν
Σ2 ράλεη ηελ επαθή ηνπ κε ην Σ1 ζηε ζέζε
Φ.Μ, θαη ζηακαηά ζηηγκηαία ζηε ζέζε 3, κεηαηνπηδόκελν θαηά
από ηε ζέζε
2, ελώ ην Σ1 ζπλερίδεη ηελ θίλεζή ηνπ ζπλδεδεκέλν ζην ειαηήξην. Η ζηαζεξά
επαλαθνξάο ηεο ηαιάλησζεο είλαη
.
Πνηα από ηηο παξαθάησ ζρέζεηο είλαη ε ζσζηή;
α)

√

β)
γ)

√

Να επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε

Μονάδες 2
Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.

Μονάδες 6
ΘΔΜΑ Γ
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Η ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ είλαη
.

υ
τάπα
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Τν δνρείν έρεη ύςνο
εκβαδό βάζεο
.

4

ος

Σην ζρήκα απεηθνλίδεηαη κηα αληιία
πνπ αληιεί λεξό από ππόγεηα ιίκλε
θαη από βάζνο
(ζεκείν 1) θαη
ην
αλεβάδεη
ζην
ρείινο
ηνπ
θπιηλδξηθνύ
δνρείνπ
ζε
ύςνο
, κε ηαρύηεηα
κε
ηζνδηακεηξηθό
ζσιήλα
δηαηνκήο
. Σην θαηώηεξν ζεκείν ηεο
παξάπιεπξεο επηθάλεηαο, ππάξρεη
κηθξή νπή εκβαδνύ
, πνπ
θιείλεηαη κε ηάπα.

θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο

Να ππνινγίζεηε:

Γ1. ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα λα γεκίζεη ην δνρείν.

Μονάδες 5

Γ2. ηελ ηζρύ ηεο αληιίαο.

Μονάδες 5

Ακ

Γ3. Τελ πίεζε ζην αλώηεξν ζεκείν 4 ηνπ ζσιήλα, πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο
.

Μονάδες 5

Όηαλ γεκίζεη ην δνρείν, ζηακαηάκε ηελ αληιία.
Γ4. Υπνινγίζηε ηε δύλακε ηξηβήο κεηαμύ ηεο ηάπαο θαη ησλ ηνηρσκάησλ ηεο
νπήο.

Μονάδες 5

Γ5. Υπνινγίζηε ηελ νξηδόληηα απόζηαζε πνπ θηάλεη ε θιέβα ηνπ λεξνύ, κόιηο
βγάινπκε ηελ ηάπα, θαζώο θαη ηε κάδα ηνπ λεξνύ πνπ βξίζθεηαη ζην αέξα
αξρηθά.

Μονάδες 5

Θεσξείζηε όηη ε ξνή είλαη ζηξσηή θαη κόληκε θαη πξηλ θαη κεηά ηελ αληιία. Η
αηκνζθαηξηθή πίεζε είλαη
. Σηελ επηθάλεηα ηεο ππόγεηαο ιίκλεο
ε πίεζε είλαη όζε θαη ε αηκνζθαηξηθή.

ΘΔΜΑ Γ

ος

Έλα ζώκα Σ1 κάδαο
είλαη ζηεξεσκέλν ζην
θάησ άθξν θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ θπζηθνύ
κήθνπο
θαη ζηαζεξάο ζθιεξόηεηαο , ην
πάλσ άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλν ζε νξνθή.
Γεύηεξν ζώ κα Σ2 κάδαο
είλαη δεκέλν κε
αβαξέο θαη κε εθηαηό λήκα κήθνπο κε ην ζώκα Σ1. Τν
ζύζηεκα ησλ δύν ζσκάησλ ηζνξξνπεί αθίλεην κε ην
ειαηήξην λα έρεη κήθνο
θαη ην ζώκα Σ2 λα
βξίζθεηαη ζε ύςνο από ην δάπεδν.

άδ
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Τε ρξνληθή ζηηγκή
εθηνμεύνπκε κε θαηάιιειε
αξρηθή ηαρύηεηα ην ζώκα Σ1 θαηαθόξπθα πξνο ηα
πάλσ, ώζηε ην λήκα λα παξακέλεη νξηαθά ηελησκέλν θαη
λα κελ ραιαξώλεη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ
δύν ζσκάησλ.

Γ1. Να δείμεηε όηη ην ζύζηεκα ησλ δύν ζσκάησλ εθηειεί απιή αξκνληθή
ηαιάλησζε θαη λα ππνινγίζεηε ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θάζεο ηεο
ηαιάλησζεο.
Να ζεσξήζεηε σο ζεηηθή γηα ηελ ηαιάλησζε ηε θνξά ηεο ζπζπείξσζεο ηνπ
ειαηεξίνπ θαη σο ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο ηαιάλησζεο ησλ δύν ζσκάησλ ηε ζέζε
ηνπ ζώκαηνο Σ1.

Ακ

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηελ θαηάιιειε αξρηθή ηαρύηεηα εθηόμεπζεο ηνπ ζώκαηνο
Σ1 θαζώο θαη ηε κέζε δύλακε πνπ ώζεζε ην ζώκα αλ απηή αζθήζεθε γηα
ακειεηέν ρξνληθό δηάζηεκα
(ιάθηηζκα), ώζηε ε ηαιάλησζε λα
μεθηλά από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο.
Αλ ην λήκα θζείξεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ιαθηίζκαηνο ζε κεγάιν πνζνζηό
θαη ζπάεη όηαλ ε ηάζε ηνπ λήκαηνο ιακβάλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο γηα πξώηε
θνξά ζηε δηάξθεηα ηεο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο:
Γ3. Να ππνινγίζεηε ην όξην ζξαύζεο ηνπ λήκαηνο θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο
ζξαύζεο ζηε δηάξθεηα ηεο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο.
Αλ γηα ηελ λέα απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ηνπ ζώκαηνο Σ1 ε ρξνληθή ζηηγκή
ηεο ζξαύζεο ηνπ λήκαηνο είλαη ε ζηηγκή
ηόηε:

Γ4. Να ππνινγίζεηε ην κήθνο
ηνπ λήκαηνο θαη ην ύςνο
νξνθήο –
δαπέδνπ, αλ ηε ζηηγκή πνπ ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ
ζώκαηνο Σ1 κεδελίδεηαη γηα ηξίηε θνξά, κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηαιάλησζήο ηνπ,
ην ζώκα Σ2 κόιηο θζάλεη ζην δάπεδν θαη ηα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 απέρνπλ ηόηε
απόζηαζε
.
θαη όηη

.

Ακ
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Γίλεηαη: ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο

