Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΔΙΟΥ
Ημερομηνία

Φρόνος: 3 ΩΡΔΣ

Καθηγητής:
Ονοματεπώνσμο:

Τμήμα:

ΘΔΜΑΤΑ
Θέμα Α

(5x5=25 μονάδες)

Α1. Με έλα ιεπηό ζύξκα θαηαζθεπάδνπκε ηεηξάγσλν

πιαίζην πιεπξάο α. Τν πιαίζην ηνπνζεηείηαη ζε νκνγελέο
καγλεηηθό πεδίν εληάζεσο 𝛣

θαη δηαξξέεηαη απν ξεύκα

εληάζεσο I όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα. Η
ζπληζηακέλε δύλακε πνπ δέρεηαη ην πιάηζην ηζνύηαη κε:
α. ΒΙα
β κεδέλ
γ. 4ΒΙα
δ. 2ΒΙα
Α2. Γύν επζύγξακκνη αγσγνί (1) θαη (2) άπεηξνπ κήθνπο είλαη θάζεηνη κεηαμύ ηνπο θαη

δηαξξένληαη απν ξεύκαηα ίζεο έληαζεο κε θνξά όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Η ζπλνιηθή
έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγνύλ νη αγσγνί:
1

δ1

1

α. κεδελίδεηαη ζε όια ηα ζεκεία ησλ δηρνηόκσλ δ1 θαη δ2

2

β. κεδελίδεηαη ζηα ζεκεία ηεο δηρνηόκνπ δ1.

Ι1

γ. κεδελίδεηαη ζηα ζεκεία ηεο δηρνηόκνπ δ2

1

δ. δελ κεδελίδεηαη ζε θαλέλα ζεκείν ηνπ επηπέδνπ
πνπ νξίδνπλ νη δπν αγσγνί.

1

Ι2

1

δ2

Α3. Μαγλήηεο αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξα απν ύςνο H. Η ρξνληθή δηάξθεηα πηώζεο ηνπ

είλαη t1. Ο ίδηνο καγλεηήο πέθηεη απν ην ίδην ύςνο αιιά θάησ απν απηόλ βξίζθεηαη πελίν
κε ηνλ άμνλά ηνπ θαηαθόξπθν. Ο δηαθόπηεο δ είλαη θιεηζηόο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα πηώζεο
ηνπ είλαη t2. Δπαλαιακβάλνληαο ην ίδην πείξακα αιιά κε ην δηαθόπηε αλνηρηό ν ρξόλνο
πηώζεο ηνπ είλαη t3.
Γηα ηνπο ρξόλνπο t1, t2 , t3 ηζρύεη:
α. t1=t2 , t3 > t1,
β. t1= t2 = t3
γ. t1= t3, t2 < t1,
δ. t1= t3, t2 > t1,

δ

δ
Η

t1

t2

t3

Α4. Σθαίξα αθηίλαο r είλαη ηνπνζεηεκέλε νιόθιεξε κέζα ζε καγλεηηθό πεδίν εληάζεσο 𝛣.

Η νιηθή καγλεηηθή ξνή πνπ δηέξρεηαη απν ηελ ζθαηξα είλαη ίζε κε:
α. Β∙πr2
Β

β. κεδέλ
φ

γ. Β∙πr2ζπλθ
δ. δελ επαξθνύλ ηα δεδνκέλα γηα λα ηελ ππνινγίζνπκε.

Α5. Να ραξαθηεξίζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα (Σ) αλ είλαη ζσζηέο θαη κε ην
γξάκκα (Λ) αλ είλαη ιάζνο.
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α.

Όηαλ έλαο ξεπκαηνθόξνο αγσγό είλαη παξάιιεινο ζηηο δπλακηθέο γξακκέο

νκνγελνύο καγλεηηθνύ πεδίνπ δελ δέρεηαη δύλακε Laplace.
β. Παξακαγλεηηθά πιηθά ραξαθηεξίδνπκε ηα πιηθά πνπ έρνπλ καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα
κηθξόηεξε ηεο κνλάδαο.
γ.

Η πνζόηεηα ηνπ επαγσγηθνύ θνξηίνπ πνπ κεηαηνπίδεηαη ζε έλα θιεηζηό θύθισκα πνπ

δηαξξέεηαη απν επαγσγηθό ξεύκα απμάλεηαη όζν κηθξόηεξε είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα θαηά
ηελ νπνία ζπκβαίλεη ε αληίζηνηρε κεηαβνιή ηεο καγλεηηθήο ξνήο.
δ.

Τν δηάλπζκα ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ έρεη ηελ δηεύζπλζε ηεο καγλεηηθήο

βειόλαο όηαλ απηή ηζνξξνπεί ζ΄έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη θνξά
απν ην βόξεην πξνο ην λόηην πόιν ηεο βειόλαο.
ε.

Ο θαλόλαο ηνπ Lenz είλαη απνηέιεζκα ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο.

ΘΔΜΑ Β
Β1. Σην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε ρξνληθή κεηαβνιή ηεο καγλεηηθήο ξνήο πνπ

δηαπεξλά

έλα

πιαίζην

πνπ

βξίζθεηαη

ζε

καγλεηηθό πεδίν. Σην ρξνληθό δηάζηεκα απν 0
έσο t αλαπηύζζεηαη

Φ
4Φo

ζην πιαίζην επαγσγηθή

ηάζε Δ1 ελώ ζην ρξνληθό δηάζηεκα απν t έσο 3t
επαγσγηθή ηάζε Δ2. Η ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα

Φo

κέηξα ησλ δύν επαγσγηθώλ ηάζεσλ είλαη:
0

α) Δ1=2 Δ2

β) Δ1=Δ2/2

t
t

3t

γ) Δ1=Δ2

Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε δηθαηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο. (2+5 μονάδες).
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B2. Σην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη δπν παξάιιεινη ξεπκαηνθόξνη αγσγνί πνπ

δηαξξένληαη απν ξεύκαηα εληάζεσο Ι1= Ι θαη Ι2=2Ι. Η θνξά ηνπ ξεύκαηνο Ι1 ηνπ αγσγνύ (1)
δίλεηαη ζην ζρήκα ελώ ε θνξά ηνπ ξεύκαηνο Ι 2 ηνπ αγσγνύ (2) δελ έρεη ζρεδηαζηεί. Οη
αγσγνί απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε d θαη ηζνξξνπνύλ ζην ίδην θαηαθόξπθν επίπεδν. Ο
θάησ αγσγόο (1) είλαη ζηεξεσκέλνο ζε αθιόλεηα ζηεξίγκαηα ελώ ν πάλσ αγσγόο (2)
αησξείηαη.

Ι2
Αγωγός (2)
d
Αγωγός (1)
Ι1

Β2.1) Ο αγσγόο (2) δηαξέεηαη απν ξεύκα :
Α) νκόξξνπν ηνπ Ι1

Β) αληίξξνπν ηνπ Ι1

Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε δηθαηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο. (2 +2 μονάδες).
Β2.2) Αλ ν πάλσ αγσγόο (αγσγόο 2) έρεη ππθλόηεηα ξ θαη εκβαδό δηαηνκήο Α ηόηε ε
απόζηαζε d είλαη ίζε κε:
𝟐𝜤𝟐

α) 𝒅 = 𝑲𝝁 𝝆𝑨𝒈

𝜤𝟐

𝟒𝜤𝟐

β)𝒅 = 𝑲𝝁 𝝆𝑨𝒈

γ) 𝒅 = 𝑲𝝁 𝝆𝑨𝒈

Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε δηθαηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο. (2 +6 μονάδες).
Β2.3) Έλαο ηξίηνο αβαξήο ξεπκαηνθόξνο αγσγόο δηαξξέεηαη απν ξεύκα εληάζεσο I3
νκόξξνπν ηνπ Ι1 κέηξνπ Ι3=1,5Ι θαη ηνπνζεηείηαη παξάιιεια ζηνπο αγσγνύο (1) θαη (2)
ώζηε λα ηζνξξνπεί. Ο αγσγόο (3) ζα ηνπνζεηεζεί ζε απόζηαζε:
α) 2d θάησ απν ηνλ αγσγό (2)
β) 3d θάησ απν ηνλ αγσγό (2)
γ) d/3 πάλσ απν ηνλ αγσγό (1)
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Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε δηθαηνινγώληαο ηελ απάληεζή ζαο. (2 +4 μονάδες).

Θέμα Γ (5+8+6+6=25 μονάδες)
Σώκα κηθξώλ δηαζηάζεσλ κάδαο m=0,2kg εθηειεί θζίλνπζα ηαιάλησζεο κηθξήο
απόζβεζεο κε ηελ επίδξαζε δύλακεο απόζβεζεο F=-bu. Σε ρξνληθό δηάζηεκα 2sec εθηειεί
10 πιήξεο ηαιαληώζεηο ελσ ην πιάηνο ηνπ κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ην ρξόλν. Η ρξνληθή
εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηε κεηαβνιή ηεο ελέξγεηαο ηεο ηαιάλησζήο ηνπ ζώκαηνο δίλεηαη
απν ηε ζρέζε 𝛦 = 64𝑒 −

𝑙𝑛 2
2

𝑡

(S.I).

Να ππνινγίζεηε:
Γ1) ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζώκα έρεη ράζεη ην 75% ηεο ελέξγεηαο ηαιάλησζήο ηνπ
Γ2) αθνύ

εμάγεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ πιάηνπο ζηε ζπλέρεηα λα

ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο ηε ζηηγκή πνπ μεθηλάεη ε 21 ε
ηαιάλησζή ηνπ.
δηάζηεκα πνπ έρεη νινθιεξώζεη ηελ 10 ε

Γ3) ηελ ελέξγεηα απσιεηώλ ζην ρξνληθό

ηαιάλησζή ηνπ κέρξη ην μεθίλεκα ηεο 21εο ηαιάλησζήο ηνπ.
Κάπνηα ζηηγκή πνπ ην ζώκα δηέξρεηαη απν ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ κε ηαρύηεηα 2π m/s
αξρίδεη λα ηνπ αζθείηαη εμσηεξηθή πεξηνδηθή δύλακε ηεο κνξθήο F=Foζπλσt κε ζπρλόηεηα
ίδηα κε ηε ζπρλόηεηα ηεο θζίλνπζαο ηαιάλησζεο. Να ππνινγίζεηε:
Γ4) ην πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο θαζώο θαη ην πιήζνο ησλ ηαιαληώζεσλ
πνπ εθηέιεζε ην ζώκα κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ηνπ αζθήζεθε ε εμσηεξηθή δύλακε.
Γίλνληαη: ln2=0,7 θαη π2=10
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Θέμα Γ (5+8+6+6=25 μονάδες)
Οξηδόληηα κεηαιιηθή ξάβδνο ΚΛ κάδαο m=0,5kg, κήθνπο l=0,5m έρεη σκηθή αληίζηαζε
R=0,1Ω. Η ξάβδνο ζπγθξαηείηαη αθίλεηε πάλσ ζηνπο θαηαθόξπθνπο αγώγηκνπο νδεγνύο
Αρ θαη Γy νη νπνίνη έρνπλ ακειεηέα σκηθή αληίζηαζε. Τα
άθξα Α θαη Γ ζπλδένληαη κε κεηαιιηθό αγσγό κήθνπο
l1=40cm, εκβαδόλ δηαηνκήο Α=1mm2 θαη εηδηθήο αληίζηαζεο
ξ=10-6Ω∙m. Η δηάηαμε βξίζθεηαη κέζα ζε νκνγελέο νξηδόληην
καγλεηηθό πεδίν εληάζεσο Β=2Τ. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 ε
ξάβδνο Κι εθηνμεύεηαη πξνο ηα θάησ κε αξρηθή ηαρύηεηα
2m/s θαη

θηλείηαη παξακέλνληαο δηαξθώο θάζεηε ζηνπο

νδεγνύο ελώ δέρεηαη απν ηνλ θάζε νδεγό ηξηβή κέηξνπ

to=0, uo

Τ=1Ν. Η ξάβδνο αθνύ κεηαηνπηζηεί 2m απνθηά νξηαθή
ηαρύηεηα.
Γ1) Να πξνζδηνξίζεηε ηε πνιηθόηεηα ηεο επαγσγηθήο ηάζεο
πνπ αλαπηύζζεηαη ζηε ξάβδν θαζώο θαη ηε θνξά ηνπ
επαγσγηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην θύθισκα. Σηε
ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ
ξεύκαηνο ηε ζηηγκή ηεο εθηόμεπζεο ηεο ξάβδνπ.
Γ2) Να πεξηγξάςεηε ην είδνο θίλεζεο ηεο ξάβδνπ θαη λα ππνινγίζεηε ηελ νξηαθή ηαρύηεηα
ηεο. Πνηά ζα είλαη ε ηηκή ηεο δηαθνξάο δπλακηθνύ VΚ-VΛ ηε ζηηγκή πνπ ε ξάβδνο απνθηά
ηελ νξηαθή ηεο ηαρύηεηα;
Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ζπλνιηθή ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη ζην θύθισκα απν ηε ρξνληθή
ζηηγκή πνπ εθηνμεύζακε ηε ξάβδν έσο ηε ζηηγκή πνπ απέθηεζε ηελ νξηαθή ηεο ηαρύηεηα.
Γ4) Να ππνινγίζεηε ηε πνζόηεηα ηνπ επαγσγηθνύ θνξηίνπ πνπ κεηαηνπίζηεθε ζην
θύθισκα απν ηε ζηηγκή πνπ ε ξάβδνο απέθηεζε ηελ νξηαθή ηεο ηαρύηεηα κέρξη ηε ζηηγκή
πνπ κεηαηνπίζηεθε επηπιένλ 6m.
Γίλεηαη g=10m/s2.

Καλή Δπιτστία
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