ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ 1ο
Στο κύκλωµα του σχήµατος το πηνίο είναι ιδανικό ο δ1 κλειστός και ο µεταγωγός διακόπτης (µ) είναι
στη θέση (1). Όταν το ρεύµα σταθεροποιηθεί µετακινώ τον (µ) στη θέση (2) (t= 0) και ταυτόχρονα
ανοίγω τον (δ1). ( Όλα γίνονται ακαριαία ).
Αν το κύκλωµα εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις να βρεις :
α) Το µέγιστο ρεύµα ( Ι ) του κυκλώµατος ( L- C )
β) Την εξίσωση i = f(t) αν την t = 0 θεωρήσεις ότι ο ρυθµός µεταβολής του ρεύµατος είναι αρνητικός.
( ∆ίνονται : Ε =60Volt, r = 2Ω, R1= 8Ω, R2= 10Ω, C= 2µF, L=

2 -4
10 H ).
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ΘΕΜΑ 2ο
Η οµογενής ράβδος Α∆ του σχήµατος έχει µάζα
M=4Kg και µήκος d=3m. Το ένα άκρο της ράβδου
στηρίζεται στο έδαφος µε άρθρωση, ενώ το άλλο
άκρο της ∆ είναι δεµένο µε νήµα το οποίου είναι
εξαρτηµένο σε σώµα µάζας m1=1Kg. Το σώµα µάζας
m1 είναι στερεωµένο στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου
ελατηρίου σταθεράς k =100Ν/m, του οποίου το άλλο
άκρο είναι στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο. Ένα σώµα
µάζας m2=1,5 Kg είναι κολληµένο σε σηµείο Γ της
ράβδου, µε απόσταση ΑΓ=2m.
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Α. Το σύστηµα αρχικά ισορροπεί µε τη ράβδο να σχηµατίζει γωνία φ µε το έδαφος. Να
υπολογίσετε τη δύναµη FA που δέχεται η ράβδος από την άρθρωση στο άκρο Α.
Β. Τη χρονική στιγµή to=0 κόβουµε το νήµα.
i. Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης της ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σώµα m1.
(Θετική φορά προς τα πάνω)
ii. Να υπολογίσετε τον ρυθµό µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος m1 τη χρονική
στιγµή t1=0,025π sec
iii. Να υπολογίσετε το µέτρο του ρυθµού µεταβολής της γωνιακής ταχύτητας του συστήµατος τη
στιγµή που κόβουµε το νήµα.
iv. Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας v µε την οποία η µάζα m2 φτάνει στο έδαφος.

∆ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2, η ροπή αδράνειας οµογενούς ράβδου µήκους d και
µάζας Μ, ως προς τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο µάζας της Icm =

1
Md2 και για την γωνία φ,
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ηµφ=0,8 , συνφ=0,6.
ΘΕΜΑ 3ο
Πάνω στον άξονα x΄x εξελίσσεται µια κυµατική διαταραχή. Τα σηµεία 1 και 2 βρίσκονται στη θετική
κατεύθυνση του ηµιάξονα Οx και απέχουν µεταξύ τους απόσταση 1 m ( x2>x1 ). Τα δύο σηµεία
εκτελούν απλές αρµονικές ταλαντώσεις σύµφωνα µε τις εξισώσεις :
y1= 2 .10-2 . ηµ12πt (SI) (1), y2= 5 .10-2 . ηµ12πt

(SI)

(2)

Η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος στο µέσο αυτό είναι 24m/s.
α) Να εξηγήσετε για ποιους λόγους τα δυο σηµεία δεν µπορεί να ανήκουν σε ένα γραµµικό ελαστικό
µέσο στο οποίο διαδίδεται ένα µόνο αρµονικό κύµα µε σταθερή ταχύτητα.
β) Να τροποποιήσετε την εξίσωση (2) ώστε οι δύο εξισώσεις να περιγράφουν αποµακρύνσεις µε το
χρόνο δύο σηµείων του γραµµικού ελαστικού µέσου στο οποίο διαδίδεται ένα κύµα προς τη θετική
κατεύθυνση του άξονα των x΄x.
γ Να τροποποιήσετε την εξίσωση (2) ώστε οι δύο εξισώσεις να περιγράφουν αποµακρύνσεις µε το
χρόνο δύο σηµείων ενός γραµµικού ελαστικού µέσου στο οποίο έχει αποκατασταθεί στάσιµο. Για τα
δύο σηµεία γνωρίζουµε επιπλέον ότι βρίσκονται σε ίσες αποστάσεις εκατέρωθεν ενός δεσµού και
απέχουν µεταξύ τους λιγότερο από λ.
ΘΕΜΑ 4ο
Η οµογενής ράβδος του σχήµατος έχει µάζα Μ=200Kg µήκος l = 24m και είναι τοποθετηµένη
οριζόντια σε δύο κατακόρυφες δοκούς χωρίς να είναι βιδωµένη σ’αυτές. Στο άκρο της (z) ισορροπεί
άνθρωπος µάζας m=50Kg που είναι δεµένος µε τεντωµένο αβαρές νήµα το οποίο µέσω της αβαρούς
τροχαλίας συνδέεται µε το σώµα µάζας m1=50Kg που ισορροπεί. Αν φ=30ο, d1=2m, d2=10m και
g=10m/s2.
α) Να βρείς τα µέτρα των κατακόρυφων δυνάµεων FΓ, F∆ που ασκούν οι δοκοί στην ράβδο αρχικά.
β) Το νήµα κόβεται και την t=0 ο άνθρωπος αρχίζει να κινείται οριζόντια µε µικρά βηµατάκια µε
u=0,5m/s κατά µήκος της ράβδου. Μέχρι πιο σηµείο µπορεί να φτάσει έτσι ώστε η ράβδος οριακά να
µην ανατραπεί ;
γ) Καθώς κινείται να βρείς πως µεταβάλλονται οι δυνάµεις FΓ και F∆ συναρτήσει του χρόνου.
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