ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ερωτήσεις 1 - 4 και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Η αρχή της επαλληλίας των κυμάτων:
α. παραβιάζεται μόνον όταν τα κύματα είναι τόσο
ισχυρά, ώστε οι δυνάμεις που ασκούνται στα
σωματίδια του μέσου, δεν είναι ανάλογες των
απομακρύνσεων.
β. δεν παραβιάζεται ποτέ.
γ. ισχύει μόνον όταν τα κύματα που συμβάλλουν,
προέρχονται από πηγές που βρίσκονται σε φάση.
δ. δεν ισχύει, όταν συμβάλλουν περισσότερα από δύο
κύματα.
Μονάδες 5
2. Μια κρούση λέγεται πλάγια όταν:
α. δεν ικανοποιεί την αρχή διατήρησης της ορμής.
β. δεν ικανοποιεί την αρχή διατήρησης της ενέργειας.
γ. οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων πριν
από την κρούση έχουν τυχαία διεύθυνση.
δ. οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων πριν
από την κρούση είναι παράλληλες.
Μονάδες 5
3. Η μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στις οπτικές
ίνες στηρίζεται στο φαινόμενο:
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

α. της συμβολής.
β. της διάθλασης.
γ. της περίθλασης.
δ. της ολικής ανάκλασης.
Μονάδες 5
4. Αν στον αρμονικό ταλαντωτή εκτός από την ελαστική
δύναμη επαναφοράς ενεργεί και δύναμη αντίστασης
F = - bυ, με b = σταθερό, το πλάτος της ταλάντωσης
μεταβάλλεται με το χρόνο σύμφωνα με την εξίσωση (για
Λ > 0).
α. Α = Α 0 – bt .
β. A = A 0 e Λt .
γ. A = A 0 e
δ.

A=

- Λt

.

A0
.
Λt

Μονάδες 5
Στην παρακάτω ερώτηση 5 να γράψετε στο τετράδιό
σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε
γράμμα τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη
λέξη Λάθος για τη λανθασμένη.
5.

α. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων
κύριος λόγος απόσβεσης είναι η ωμική αντίσταση του
κυκλώματος.
β. Σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση ο ρυθμός
μείωσης του πλάτους μειώνεται, όταν αυξάνεται η
σταθερά απόσβεσης b.
γ. Κατά το συντονισμό η ενέργεια μεταφέρεται στο
σύστημα κατά το βέλτιστο τρόπο, γι’ αυτό και το
πλάτος της ταλάντωσης γίνεται μέγιστο.
δ. Ένας αθλητής καταδύσεων, καθώς περιστρέφεται
στον αέρα, συμπτύσσει τα άκρα του. Με την τεχνική
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

αυτή αυξάνεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής
του.
ε. Σε κάθε κρούση ισχύει η αρχή διατήρησης της
ενέργειας.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Για τις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1.

∆ίνονται τα πιο κάτω ζεύγη εξισώσεων όπου Ε η ένταση
ηλεκτρικού πεδίου και Β η ένταση μαγνητικού πεδίου:
α. Ε = 75 ημ 2π (12⋅10 10 t – 4⋅10 4 x)
-

Β = 25⋅10 8 ημ 2π (12⋅10 10 t – 4⋅10 4 x)

(SI)

β. Ε = 300 ημ 2π (6⋅10 10 t – 2⋅10 2 x)
Β = 100⋅10

-8

ημ 2π (6⋅10 10 t – 2⋅10 2 x)

(SI)

γ. Ε = 150 ημ 2π (9⋅10 10 t – 3⋅10 2 x)
Β = 50⋅10 -8 ημ 2π (9⋅10 10 t + 3⋅10 2 x)

(SI)

Ποιο
από
τα
παραπάνω
ζεύγη
περιγράφει
ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται στο κενό;
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6
∆ίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c = 3⋅10 8 m/s .

2.

∆

∆ύο ίδιοι οριζόντιοι κυκλικοί
B
δίσκοι (α) και (β) μπορούν να
F
(β)
ολισθαίνουν πάνω σε οριζόντιο
ορθογώνιο τραπέζι Γ∆ΕΖ χωρίς
τριβές, όπως στο σχήμα. Αρχικά
(α)
οι δύο δίσκοι είναι ακίνητοι και
F
A
τα κέντρα τους απέχουν ίδια
απόσταση από την πλευρά ΕΖ. Γ
Ίδιες σταθερές δυνάμεις F με διεύθυνση παράλληλη
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

E

Z

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

προς τις πλευρές ∆Ε και ΓΖ ασκούνται σ’ αυτούς. Στο
δίσκο (α) η δύναμη ασκείται πάντα στο σημείο Α του
δίσκου. Στο δίσκο (β) η δύναμη ασκείται πάντα στο
σημείο Β του δίσκου.
Αν ο δίσκος (α) χρειάζεται χρόνο t α για να φτάσει στην
απέναντι πλευρά ΕΖ, ενώ ο δίσκος (β) χρόνο t β , τότε:
α. t α > t β

β. t α = t β

γ. t α < t β
Μονάδες 4

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
3.

Μονάδες 6

Σώμα μάζας Μ έχει προσδεθεί στο κάτω άκρο
κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ του
οποίου το άνω άκρο είναι στερεωμένο σε ακλόνητο
σημείο. Απομακρύνουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα
κάτω κατά απόσταση α από τη θέση ισορροπίας και
το
αφήνουμε
ελεύθερο
να
κάνει
ταλάντωση.
Επαναλαμβάνουμε το πείραμα και με ένα άλλο ελατήριο
σταθεράς Κ΄ = 4Κ.
Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των δυναμικών
ενεργειών των δύο ταλαντώσεων σε συνάρτηση με την
απομάκρυνση στο ίδιο διάγραμμα.
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 3ο
Κατά μήκος του άξονα Χ΄Χ εκτείνεται ελαστική χορδή. Στη
χορδή διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Η εγκάρσια
απομάκρυνση ενός σημείου Π 1 της χορδής περιγράφεται από
την εξίσωση:
y 1 = Aημ 30πt

(SI)

ενώ η εγκάρσια απομάκρυνση ενός σημείου Π 2 , που
βρίσκεται 6 cm δεξιά του σημείου Π 1 , περιγράφεται από την
εξίσωση:
π⎞
⎛
y 2 = Aημ ⎜ 30 πt + ⎟ (SI)
6⎠
⎝
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Η απόσταση μεταξύ των σημείων Π 1 και Π 2 είναι μικρότερη
από ένα μήκος κύματος.
α. Ποια είναι η φορά διάδοσης του κύματος;
Μονάδες 3
β. Ποια είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος;
Μονάδες 6
γ. Αν η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι ίση με την
μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σημείων της χορδής,
να υπολογίσετε το πλάτος του κύματος.
Μονάδες 5
δ. Στο
σχήμα
που
ακολουθεί,
στιγμιότυπο του κύματος.

απεικονίζεται

ένα

Γ
∆

Β

Ε

x΄

x

Α
Ζ
Η

Εκείνη τη στιγμή σε
και Η η ταχύτητα
ποια είναι μέγιστη
φορά της ταχύτητας

ποια από τα σημεία Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ
ταλάντωσης είναι μηδενική και σε
(κατ’ απόλυτη τιμή); Ποια είναι η
ταλάντωσης των σημείων Β, ∆ και Ζ;
Μονάδες 7

ε. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος που
όταν
συμβάλλει με το προηγούμενο, δημιουργεί στάσιμο
κύμα.
∆ίνεται π = 3,14 .

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 4

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 4ο
Έστω σώμα (Σ) μάζας Μ = 1 kg και κωνικό βλήμα (β) μάζας
m= 0,2 kg. Για να σφηνώσουμε με τα χέρια
μας ολόκληρο το βλήμα στο σταθερό σώμα
(Σ), όπως φαίνεται στο σχήμα, πρέπει να
β
δαπανήσουμε ενέργεια 100 J.
Σ
Έστω τώρα ότι το σώμα (Σ) που είναι
ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο,
πυροβολείται με το βλήμα (β). Το βλήμα
αυτό κινούμενο οριζόντια με κινητική ενέργεια Κ
προσκρούει στο σώμα (Σ) και ακολουθεί πλαστική κρούση.
α. Για Κ = 100 J θα μπορούσε το βλήμα να σφηνωθεί
ολόκληρο στο σώμα (Σ);
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 7
β. Ποια είναι η ελάχιστη κινητική ενέργεια Κ που πρέπει
να έχει το βλήμα, ώστε να σφηνωθεί ολόκληρο στο σώμα
(Σ);
Μονάδες 12
m
το βλήμα με κινητική
M
ενέργεια Κ = 100 J σφηνώνεται ολόκληρο στο (Σ);

γ. Για ποια τιμή του λόγου

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη
σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν μετά το
πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Αν κατά την ανάπτυξη των θεμάτων χρησιμοποιήσετε σχήματα,
αυτά μπορούν να γίνουν και με μολύβι.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)
ΘΕΜΑ 1 ο
Για τις ημιτελείς προτάσεις 1.1 έως 1.4 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
1.1

Σώμα μάζας m που είναι προσδεδεμένο σε οριζόντιο
ελατήριο σταθεράς k, όταν απομακρύνεται από τη
θέση ισορροπίας κατά Α, εκτελεί απλή αρμονική
ταλάντωση με περίοδο Τ. Αν τετραπλασιάσουμε την
απομάκρυνση Α, η περίοδος της ταλάντωσης γίνεται
α. 2Τ.
β. Τ.
γ. Τ/2.
δ. 4Τ.
Μονάδες 5

1.2

Άνθρωπος βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια και κοντά
στο κέντρο οριζόντιου δίσκου που περιστρέφεται με
γωνιακή ταχύτητα ω 1 γύρω από άξονα κάθετο στο
κέντρο του. Αν ο άνθρωπος μετακινηθεί στην
περιφέρεια του δίσκου, τότε η γωνιακή του ταχύτητα
ω 2 θα είναι
α. ω 2 = ω 1 .
β. ω 2 > ω 1 .
γ. ω 2 < ω 1 .
δ. ω 2 = 0.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1.3

Μονοχρωματική
ακτινοβολία
εισέρχεται στο μέσο 2 από
το μέσο 1, όπως φαίνεται
στο σχήμα. Αν f 1 και f 2
είναι οι συχνότητες, λ 1 και
λ 2 τα μήκη κύματος, υ 1 και
υ 2 οι ταχύτητες και n 1 και
n 2 οι δείκτες διάθλασης στα
δύο μέσα αντίστοιχα, θα
ισχύει ότι
α. f 1 > f 2 .
β. n 1 < n 2 .
γ. υ 1 > υ 2 .
δ. λ 1 < λ 2 .
Μονάδες 5

1.4

Στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις ένα σύστημα
ταλαντώνεται με συχνότητα που είναι ίση με
α. την ιδιοσυχνότητά του.
β. τη συχνότητα του διεγέρτη.
γ. τη διαφορά ιδιοσυχνότητας και συχνότητας του
διεγέρτη.
δ. το άθροισμα ιδιοσυχνότητας και συχνότητας του
διεγέρτη.
Μονάδες 5

1.5 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς από τα
στοιχεία της Στήλης Ι του παρακάτω πίνακα και δίπλα
σε κάθε αριθμό το γράμμα από τα στοιχεία της Στήλης
ΙΙ που αντιστοιχεί σε αυτόν. (Στη Στήλη ΙΙ περισσεύει
μια κατηγορία).

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Στήλη Ι

Στήλη ΙΙ

(Ιδιότητες ή εφαρμογές των
ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων)

(Κατηγορίες
ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων)

1. Λήψη ακτινογραφιών.

α. Ραδιοκύματα.

2. Λειτουργία τηλεόρασης.

β. Μικροκύματα.

3. Απορρόφηση από το όζον γ. Υπέρυθρες.
της στρατόσφαιρας.
4. Λειτουργία ραντάρ.

δ. Υπεριώδεις.

5. Εκπομπή από θερμά
σώματα.

ε. Ακτίνες Χ.
στ. Ακτίνες γ .
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2 ο
Για τις προτάσεις 2.1.Α - 2.4.Α να γράψετε στο τετράδιό
σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
2.1. ∆ύο ιδανικά κυκλώματα L 1 C 1 και L 2 C 2 με αυτεπαγωγές
L 1 και L 2 = 4L 1 έχουν την ίδια ολική ενέργεια.
2.1.Α. Για τα πλάτη των ρευμάτων που διαρρέουν τα
κυκλώματα θα ισχύει ότι
α. Ι 1 = 2Ι 2 .
β. Ι 1 = 4Ι 2 .
γ. Ι 1 = Ι 2 /2 .
Μονάδες 2
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2.1.Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
2.2. Ομογενής σφαίρα μάζας m και ακτίνας R κυλίεται
χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο. Η ταχύτητα
του κέντρου μάζας της σφαίρας είναι υ c m . Η ροπή
αδράνειας της σφαίρας ως προς άξονα που διέρχεται
από το κέντρο μάζας της είναι I c m = (2/5)mR 2 .
2.2.Α. Η ολική κινητική ενέργεια της σφαίρας είναι
α.

2
mυ2cm .
5

β.

7
mυ2cm .
10

γ.

9
mυ2cm .
10

Μονάδες 2
2.2.Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
2.3. Σώμα μάζας m που κινείται με ταχύτητα υ συγκρούεται
κεντρικά και πλαστικά με ακίνητο σώμα διπλάσιας
μάζας.
2.3.Α. Η ταχύτητα του
κρούση έχει μέτρο

συσσωματώματος

μετά

την

α. 2υ.
β. υ/2.
γ. υ/3.
Μονάδες 2
2.3.Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2.4. ∆ύο σύμφωνες πηγές (1) και (2) δημιουργούν στην επιφάνεια
υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα με πλάτος Α και μήκος
κύματος λ = 4 cm. Σημείο Μ της επιφάνειας του υγρού
απέχει r 1 = 17 cm από την πηγή (1) και r 2 = 9 cm από
την πηγή (2).
2.4.Α. Το πλάτος της ταλάντωσης στο σημείο Μ λόγω
συμβολής είναι ίσο με
α. 0.
β.

2 A.

γ. 2Α.
Μονάδες 2
2.4.Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3 ο

Σε ένα σημείο μιας λίμνης, μια μέρα χωρίς αέρα, ένα
σκάφος ρίχνει άγκυρα. Από το σημείο της επιφάνειας της
λίμνης που πέφτει η άγκυρα ξεκινά εγκάρσιο κύμα. Ένας
άνθρωπος που βρίσκεται σε βάρκα παρατηρεί ότι το κύμα
φτάνει σ’ αυτόν 50 s μετά την πτώση της άγκυρας. Το κύμα
έχει ύψος 10 cm πάνω από την επιφάνεια της λίμνης, η
απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικές κορυφές του κύματος
είναι 1 m, ενώ μέσα σε χρόνο 5 s το κύμα φτάνει στη βάρκα
10 φορές. Να υπολογίσετε:
Α.
Την περίοδο του κύματος που φτάνει στη βάρκα.
Μονάδες 5
Β.
Γ.

Την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.

Μονάδες 6
Την απόσταση της βάρκας από το σημείο πτώσης της
άγκυρας.
Μονάδες 7

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆.

Τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του ανθρώπου στη
βάρκα.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4 ο

Μια ομογενής ράβδος ΑΒ
που έχει μήκος ℓ = 1 m και
μάζα Μ = 6 kg, έχει στο άκρο
της Β μόνιμα στερεωμένο ένα
σώμα μικρών διαστάσεων με
m = 2 kg . Η ράβδος
μάζα
στηρίζεται με το άκρο της Α
μέσω άρθρωσης και αρχικά
διατηρείται οριζόντια με τη
βοήθεια νήματος, το ένα άκρο του οποίου είναι δεμένο στο
μέσο της ράβδου και το άλλο στον κατακόρυφο τοίχο, όπως
στο σχήμα. Η διεύθυνση του νήματος σχηματίζει γωνία φ =
30 ο με την διεύθυνση της ράβδου στην οριζόντια θέση
ισορροπίας.
A. Να υπολογίσετε:
Α.1.
Το μέτρο της τάσης του νήματος.
Μονάδες 6
Α.2.
Τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδου–
σώματος ως προς άξονα που διέρχεται από το Α και
είναι κάθετος στο επίπεδο του σχήματος.
Μονάδες 5
Β. Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται και η ράβδος μαζί με το
σώμα που είναι στερεωμένο στο άκρο της, αρχίζει να
περιστρέφεται στο επίπεδο του σχήματος. Θεωρώντας τις
τριβές αμελητέες να υπολογίσετε το μέτρο:
Β.1. Της γωνιακής επιτάχυνσης του συστήματος
ράβδου-σώματος ως προς τον άξονα περιστροφής, μόλις
κόβεται το νήμα.
Μονάδες 7
Β.2. Της ταχύτητας του σώματος στο άκρο της ράβδου,
όταν αυτή φτάνει στην κατακόρυφη θέση.
Μονάδες 7
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆ίνονται: Για τη ράβδο η ροπή αδράνειας ως προς τον
άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας και είναι
παράλληλος στον άξονα περιστροφής της: Icm = (1/12) Mℓ2.
Η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 .
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)
1.

2.
3.
4.
5.

Στο
τετράδιο
να
γράψετε
μόνο
τα
προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα
να μην τα αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα σχήματα που θα
χρησιμοποιήσετε στο τετράδιο μπορείτε να τα σχεδιάσετε και
με μολύβι. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος
των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα μετά τη διανομή
των φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ερωτήσεις 1 - 4 και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων
της ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο
σημείο, προκύπτει απλή αρμονική ταλάντωση σταθερού
πλάτους, μόνο όταν οι επιμέρους ταλαντώσεις έχουν:
α. ίσες συχνότητες.
β. παραπλήσιες συχνότητες.
γ. διαφορετικές συχνότητες.
δ. συχνότητες που η μια είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της
άλλης.
Μονάδες 5
2. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς τα αμορτισέρ ενός
αυτοκινήτου παλιώνουν και φθείρονται:
α. η τιμή της σταθεράς απόσβεσης b αυξάνεται.
β. η τιμή της σταθεράς απόσβεσης b μειώνεται.
γ. το πλάτος της ταλάντωσης του αυτοκινήτου, όταν
περνά από εξόγκωμα του δρόμου, μειώνεται πιο
γρήγορα.
δ. η περίοδος των ταλαντώσεων
παρουσιάζει μικρή αύξηση.

του

αυτοκινήτου
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

3. Γυάλινο πρίσμα είναι βυθισμένο εξ
ολοκλήρου σε υγρό. Μονοχρωματική
ακτινοβολία διαδίδεται, όπως δείχνει
το σχήμα. Αν το πρίσμα και το υγρό
έχουν δείκτες διάθλασης n 1 και n 2 αντίστοιχα, τότε
ισχύει:
α. n 1 >n 2 .
β. n 2 >n 1 .
γ. n 1 =n 2 .
δ. n 2 =2n 1 .
Μονάδες 5
4. Tροχός ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε
οριζόντιο επίπεδο. Αν υ cm η ταχύτητα του τροχού λόγω
μεταφορικής κίνησης, τότε η ταχύτητα των σημείων της
περιφέρειας του τροχού που απέχουν από το έδαφος
απόσταση ίση με R, έχει μέτρο:
α. υ cm .
β. 2υ cm .
γ. 0.
δ.

2 υcm .

Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α. Σε
κύκλωμα
εξαναγκασμένων
ηλεκτρικών
ταλαντώσεων μεταβάλλουμε τη χωρητικότητα του
πυκνωτή. Τότε μεταβάλλεται και η συχνότητα των
ταλαντώσεων του κυκλώματος.
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

β. Η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται ένα κύμα σε ένα
μέσον, εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του μέσου
που διαταράσσεται, και όχι από το πόσο ισχυρή
είναι η διαταραχή.
γ. Σε στάσιμο κύμα τα σημεία του μέσου που
ταλαντώνονται, διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση
ισορροπίας τους.
δ. Όταν μια σφαίρα μικρής μάζας προσκρούει ελαστικά
και κάθετα στην επιφάνεια ενός τοίχου, ανακλάται
με ταχύτητα ίδιου μέτρου και αντίθετης φοράς από
αυτή που είχε πριν από την κρούση.
ε. Τα ραδιοκύματα διαδίδονται στο κενό με ταχύτητα
μικρότερη από την ταχύτητα διάδοσης του φωτός.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Για τις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. ∆ιαθέτουμε
δύο
κυκλώματα
(L 1 C 1 ) και (L 2 C 2 ) ηλεκτρικών q
ταλαντώσεων. Τα διαγράμματα
(2)
(1)
Q
(1) και (2) παριστάνουν τα
0
φορτία των πυκνωτών C 1 και C 2
t
αντίστοιχα, σε συνάρτηση με το
χρόνο. Ο λόγος Ι 1 /Ι 2 των μέγιστων
τιμών της έντασης του ρεύματος στα δύο κυκλώματα
είναι:
α. 2.

β.

1
.
4

γ.

1
.
2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 2

Μονάδες 4

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

2.

Στη χορδή μιας κιθάρας δημιουργείται στάσιμο κύμα
συχνότητας f 1 . To στάσιμο κύμα έχει τέσσερις δεσμούς,
δύο στα άκρα της χορδής και δύο μεταξύ αυτών. Στην
ίδια χορδή, με άλλη διέγερση, δημιουργείται άλλο
στάσιμο κύμα συχνότητας f 2 , που έχει εννέα συνολικά
δεσμούς, δύο στα άκρα της χορδής και 7 μεταξύ αυτών.
Η συχνότητα f 2 είναι ίση με:
α.

4
f1 .
3

β.

8
f1.
3

γ.

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

3.

5
f1.
3

Μονάδες 2
Μονάδες 4

Yποθέτουμε ότι κλιματολογικές συνθήκες επιβάλλουν
την μετανάστευση του πληθυσμού της Γης προς τις
πολικές ζώνες. Η κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής
της Γης γύρω από τον άξονά της:
α. θα μείνει σταθερή.
β. θα ελαττωθεί.
γ. θα αυξηθεί.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

4. Σώμα μάζας m, το οποίο έχει κινητική ενέργεια Κ,
συγκρούεται πλαστικά με σώμα μάζας 4m. Μετά την
κρούση, το συσσωμάτωμα μένει ακίνητο. Η μηχανική
ενέργεια που χάθηκε κατά την κρούση, είναι:
5
7
K.
K
α.
β. Κ.
γ.
4
4
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 3ο
Το γιο-γιο του σχήματος αποτελείται από ομογενή συμπαγή
κύλινδρο
που
έχει
μάζα
m=0,12kg
και
ακτίνα
–2
R=1,5·10 m . . Γύρω από τον κύλινδρο έχει
τυλιχτεί νήμα. Τη χρονική στιγμή t=0
αφήνουμε τον κύλινδρο να πέσει. Το νήμα
ξετυλίγεται
και
ο
κύλινδρος
περιστρέφεται γύρω από νοητό οριζόντιο
x
άξονα x΄x, ο οποίος ταυτίζεται με τον
x΄
άξονα συμμετρίας του. Το νήμα σε όλη τη
διάρκεια της κίνησης του κυλίνδρου παραμένει κατακόρυφο
και τεντωμένο και δεν ολισθαίνει στην περιφέρεια του
κυλίνδρου. Τη στιγμή που έχει ξετυλιχτεί νήμα μήκους
ℓ=20R, η ταχύτητα του κέντρου μάζας του κυλίνδρου είναι
υ cm =2m/s.
α. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως
προς τον άξονα περιστροφής του. (Ο τύπος που μας δίνει
τη ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς άξονα που
διέρχεται από το κέντρο μάζας του, δεν θεωρείται
γνωστός).
Μονάδες 6
β. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της
στροφορμής του κυλίνδρου, καθώς αυτός κατέρχεται.
Μονάδες 7
γ. Τη χρονική στιγμή που η ταχύτητα του κέντρου μάζας
του κυλίνδρου είναι υ cm =2m/s, το νήμα κόβεται.
Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής του κυλίνδρου
ως προς τον άξονα περιστροφής του μετά την πάροδο
χρόνου 0,8s από τη στιγμή που κόπηκε το νήμα.
Μονάδες 6
δ. Να κάνετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα του
μέτρου της στροφορμής σε συνάρτηση με το χρόνο από
τη χρονική στιγμή t=0, μέχρι τη χρονική στιγμή που
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

αντιστοιχεί σε χρόνο 0,8s από τη στιγμή που κόπηκε το
νήμα.
Μονάδες 6
2
∆ίνεται g=10m/s
ΘΕΜΑ 4ο
Στην οροφή ερευνητικού εργαστηρίου είναι στερεωμένο
ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=60Ν/m, στο άλλο άκρο του
οποίου στερεώνεται σώμα Σ 1 με μάζα m 1 =17kg. To σύστημα
ισορροπεί. Ένας παρατηρητής βρίσκεται στον κατακόρυφο
άξονα y΄y που ορίζει ο άξονας του ελατηρίου. Ο
παρατηρητής εκτοξεύει κατακόρυφα προς τα πάνω σώμα Σ 2
μάζας m 2 =3kg με ταχύτητα μέτρου υ 0 =12m/s. Το σημείο
εκτόξευσης απέχει απόσταση h=2,2m από το σώμα Σ 1 . Το
σώμα Σ 2 έχει ενσωματωμένη σειρήνα που εκπέμπει συνεχώς
ήχο συχνότητας f s =700Hz.
α. Nα υπολογίσετε τη συχνότητα του ήχου που
αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής λίγο πριν από την
κρούση του σώματος Σ 2 με το σώμα Σ 1 .
Μονάδες 5
β. Η κρούση που επακολουθεί είναι πλαστική και γίνεται
με τρόπο ακαριαίο. Να βρεθεί η σχέση που περιγράφει
την
απομάκρυνση
y
της
ταλάντωσης
του
συσσωματώματος
από
τη θέση ισορροπίας
του
συσσωματώματος, σε συνάρτηση με το χρόνο. Για την
περιγραφή αυτή θεωρούμε ως αρχή μέτρησης του χρόνου
(t=0) τη στιγμή της κρούσης και ως θετική φορά του
άξονα των απομακρύνσεων τη φορά της ταχύτητας του
συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.
Μονάδες 8
γ. Η σειρήνα δεν καταστρέφεται κατά την κρούση. Να
βρεθεί η σχέση που δίνει τη συχνότητα f A , την οποία
αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής σε συνάρτηση με το
χρόνο μετά την κρούση.
Μονάδες 7
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

δ. Να βρεθεί ο λόγος της μέγιστης συχνότητας f Α ,max προς
την ελάχιστη συχνότητα f Α,min που αντιλαμβάνεται ο
παρατηρητής.
Μονάδες 5
∆ίνονται η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα
υ ηχ =340m/s και g=10m/s 2 .

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν μετά το
πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Αν κατά την ανάπτυξη των θεμάτων χρησιμοποιήσετε σχήματα,
αυτά μπορούν να γίνουν και με μολύβι.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1 ο
Στις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 4 που ακολουθούν,
να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της βασικής
φράσης και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στο
σωστό συμπλήρωμά της.
1. Ένα σώμα εκτελεί αρμονική ταλάντωση πλάτους Α.
Η ταχύτητα του σώματος
α. έχει την ίδια φάση με την επιτάχυνση α.
β. είναι μέγιστη στις ακραίες θέσεις.
γ. είναι μέγιστη, κατά μέτρο, στη θέση ισορροπίας.
δ. έχει πάντα αντίθετη φορά από τη δύναμη επαναφοράς.
Μονάδες 5
2. Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής στο σύστημα S.I.
είναι
α.
β.
γ.

1 kg

m
s

m2
1 kg
s
m
1 kg 2
s

δ. 1 J⋅s

Μονάδες 5
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3. Η περίοδος περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της
είναι σταθερή. Αυτό οφείλεται στο ότι η ελκτική δύναμη
που δέχεται η Γη από τον Ήλιο
α. δημιουργεί σταθερή ροπή ως προς τον άξονά της.
β. δημιουργεί μηδενική ροπή ως προς τον άξονά της.
γ. έχει τη διεύθυνση της εφαπτομένης σε ένα σημείο του
Ισημερινού της Γης.
δ. έχει τέτοιο μέτρο που δεν επηρεάζει την περιστροφή
της Γης.
Μονάδες 5
4. ∆ύο όμοιες πηγές κυμάτων που βρίσκονται στην
επιφάνεια νερού ταλαντώνονται σε φάση παράγοντας
αρμονικά κύματα ίδιου πλάτους. Ο γεωμετρικός τόπος
των σημείων της επιφάνειας του νερού τα οποία
παραμένουν διαρκώς ακίνητα, είναι
α. κύκλοι.
β. ελλείψεις.
γ. παραβολές.
δ. υπερβολές.
Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων
προτάσεων είναι σωστό ή λανθασμένο, γράφοντας στο
τετράδιό σας την ένδειξη (Σ) ή (Λ) δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
α. Στα διαμήκη κύματα όλα τα σημεία του ελαστικού
μέσου
ταλαντώνονται
κάθετα
στη
διεύθυνση
διάδοσης του κύματος.
β. Όταν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα
στερεό σώμα είναι μηδέν, τότε το σώμα έχει πάντοτε
μηδενική γωνιακή επιτάχυνση.
γ. Η ταυτόχρονη διάδοση δύο ή περισσοτέρων κυμάτων
στην ίδια περιοχή ενός ελαστικού μέσου ονομάζεται
συμβολή.
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δ. Όταν
ευθύγραμμος
αγωγός
διαρρέεται
από
εναλλασσόμενο ρεύμα, τότε γύρω του παράγεται
ηλεκτρομαγνητικό κύμα.
ε. Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος είναι
ανεξάρτητη από τη θέση του άξονα περιστροφής του.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2 ο
2.1.Ένας απομονωμένος ομογενής αστέρας σφαιρικού σχήματος
ακτίνας R στρέφεται γύρω από τον εαυτό του (ιδιοπεριστροφή)
με συχνότητα f0 . O αστέρας συρρικνώνεται λόγω βαρύτητας
διατηρώντας το σφαιρικό του σχήμα και την αρχική του μάζα.
Σε κάποιο στάδιο της συρρίκνωσής του η νέα συχνότητα
ιδιοπεριστροφής του θα είναι
α. μεγαλύτερη από την αρχική συχνότητα f 0 .
β. μικρότερη από την αρχική συχνότητα f 0 .
γ. ίση με την αρχική συχνότητα f 0 .
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό
συμπλήρωμα.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
2.2.Μονοχρωματική ακτινοβολία με μήκος κύματος λ 0 στο
κενό περνάει από το μέσον α με δείκτη διάθλασης n α στο
μέσον β με δείκτη διάθλασης n β προσπίπτοντας κάθετα
στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων. Αν n α =2n β ,
τότε το μήκος κύματος λ β της ακτινοβολίας στο μέσον β
και το μήκος κύματος λ α της ακτινοβολίας στο μέσο α
ικανοποιούν τη σχέση
α. λ β =

λα
.
2

β. λ β =2λ α .

γ. λ β =4λ α .
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Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό
συμπλήρωμα.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
2.3. Μια ηχητική πηγή κινείται με ταχύτητα U s ίση με το μισό
της ταχύτητας του ήχου, πάνω σε μια ευθεία ε
ενώ
πλησιάζοντας
ακίνητο
παρατηρητή
Π1
απομακρύνεται από άλλο ακίνητο παρατηρητή Π 2 . Οι
παρατηρητές βρίσκονται στην ίδια ευθεία με την ηχητική
πηγή. Ο λόγος της συχνότητας του ήχου που
αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής Π 1 προς την αντίστοιχη
συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής Π 2 είναι
α. 2 .

β. 1 .

γ. 3 .

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό
συμπλήρωμα.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 3 ο
Η ένταση Ε του ηλεκτρικού πεδίου ηλεκτρομαγνητικού
κύματος που διαδίδεται στον αέρα με ταχύτητα c=3⋅10 8 m/s
περιγράφεται από την εξίσωση
Ε=9⋅10 –3 ημ2π(10 8 t–

x
) (S.I.)
λ

Α. Να υπολογίσετε:
1. Τη μέγιστη τιμή Β max του μαγνητικού πεδίου.
Μονάδες 6
2. Το μήκος κύματος αυτού του ηλεκτρομαγνητικού
κύματος.
Μονάδες 6
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3. Να γράψετε την εξίσωση που περιγράφει το μαγνητικό
πεδίο.
Μονάδες 6
Β. Το κύμα αυτό φτάνει στην κεραία ραδιοφωνικού δέκτη
του οποίου το κύκλωμα επιλογής LC έχει πηνίο με τιμή
1
συντελεστή αυτεπαγωγής L=
H.
50π 2
Για ποια τιμή της χωρητικότητας C του πυκνωτή
συντονίζεται ο δέκτης;
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 4 ο
Το σώμα Σ 2 του σχήματος που έχει μάζα m 2 = 2 kg είναι
δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου,
σταθεράς k, του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητο. Το
σώμα Σ 2 ταλαντώνεται οριζόντια πάνω στο λείο οριζόντιο
π
επίπεδο ΠΠ΄ με πλάτος Α = 0,1 m και περίοδο Τ = s .
5

Γ

Σ1
Σ2

H

k
Π

Π
Α.

Να υπολογίσετε:
1. Την τιμή της σταθεράς k του ελατηρίου.
Μονάδες 6
2. Τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του σώματος Σ 2 .
Μονάδες 6

Β. Το σώμα Σ 1 του σχήματος με μάζα m 1 = 2 kg αφήνεται
ελεύθερο να ολισθήσει πάνω στο λείο πλάγιο επίπεδο,
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

από τη θέση Γ. Η κατακόρυφη απόσταση της θέσης Γ από το
οριζόντιο επίπεδο είναι Η = 1,8 m .
Το σώμα Σ1 , αφού φθάσει στη βάση του πλάγιου επιπέδου,
συνεχίζει να κινείται, χωρίς να αλλάξει μέτρο ταχύτητας, πάνω
στο οριζόντιο επίπεδο ΠΠ΄. Το Σ1 συγκρούεται μετωπικά
(κεντρικά) και ελαστικά με το σώμα Σ2 τη στιγμή που το Σ2 έχει
τη μέγιστη ταχύτητά του και κινείται αντίθετα από το Σ1 .
1.

Να υπολογίσετε τη μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου μετά από
αυτή την κρούση.
Μονάδες 7

2.

Να δείξετε πως στη συνέχεια το σώμα Σ2 θα προλάβει το σώμα
Σ1 και θα συγκρουστούν πάλι πριν το σώμα Σ1 φτάσει στη βάση
του πλάγιου επιπέδου.
Η απόσταση από τη βάση του πλάγιου επιπέδου μέχρι το κέντρο
της ταλάντωσης του Σ2 είναι αρκετά μεγάλη. Η διάρκεια της
κρούσης θεωρείται αμελητέα.
∆ίνεται g= 10 m/s 2
Μονάδες 6

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιό σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
∆εν
φωτοαντιγράφων
αμέσως
μόλις
σας
παραδοθούν.
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν μετά το πέρας
της εξέτασης.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα μετά τη διανομή
των φωτοαντιγράφων.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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