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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. Σε ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC στη
διάρκεια µιας περιόδου η ενέργεια του ηλεκτρικού
πεδίου του πυκνωτή γίνεται ίση µε την ενέργεια του
µαγνητικού πεδίου του πηνίου:
α. µία φορά.
β. δύο φορές.
γ. τέσσερις φορές.
δ. έξι φορές.
Μονάδες 5
2. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα:
α. είναι διαµήκη.
β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας.
γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα.
δ. δηµιουργούνται
ηλεκτρικό πεδίο.

από

σταθερό

µαγνητικό

και

Μονάδες 5
3. Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση η συχνότητα του
διεγέρτη είναι µικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
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ταλαντωτή. Αυξάνουµε συνεχώς τη συχνότητα του
διεγέρτη. Το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης θα:
α. αυξάνεται συνεχώς.
β. µειώνεται συνεχώς.
γ. µένει σταθερό.
δ. αυξάνεται αρχικά και µετά θα µειώνεται.
Μονάδες 5
4. Σώµα συµµετέχει ταυτόχρονα σε δύο απλές αρµονικές
ταλαντώσεις που περιγράφονται από τις σχέσεις
x 1 =Αηµω 1 t και x 2 =Aηµω 2 t, των οποίων οι συχνότητες ω 1
και ω 2 διαφέρουν λίγο µεταξύ τους.
Η συνισταµένη ταλάντωση έχει:
α. συχνότητα 2(ω1 − ω2 ) .
β. συχνότητα ω 1 +ω 2 .
γ. πλάτος που µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών µηδέν και 2Α.
δ. πλάτος που µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών µηδέν και Α.
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. Η ροπή αδράνειας εκφράζει την αδράνεια στη
µεταφορική κίνηση.
β. Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση το πλάτος
παραµένει σταθερό µε το χρόνο.
γ. Με τα στάσιµα κύµατα µεταφέρεται ενέργεια από το
ένα σηµείο του µέσου σε άλλο σηµείο του ιδίου
µέσου.
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δ. Έκκεντρη ονοµάζεται η κρούση στην οποία οι
ταχύτητες των κέντρων µάζας των σωµάτων που
συγκρούονται είναι παράλληλες.
ε. Το αποτέλεσµα της συµβολής δύο όµοιων κυµάτων
στην επιφάνεια υγρού είναι ότι όλα τα σηµεία της
επιφάνειας είτε παραµένουν διαρκώς ακίνητα είτε
ταλαντώνονται µε µέγιστο πλάτος.
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.

Μια µικρή σφαίρα µάζας m 1 συγκρούεται µετωπικά και
ελαστικά µε ακίνητη µικρή σφαίρα µάζας m 2 . Μετά την
κρούση οι σφαίρες κινούνται µε αντίθετες ταχύτητες
m1
ίσων µέτρων. Ο λόγος των µαζών
των δύο σφαιρών
m2
είναι:
1
1
α. 1
β.
γ.
3
2
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4

2.

Μονοχρωµατική ακτινοβολία που διαδίδεται στο γυαλί
προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια του γυαλιού µε
τον αέρα, µε γωνία πρόσπτωσης θ α τέτοια ώστε
3
. Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού είναι
ηµθ α =
2
nα = 2 . Η ακτινοβολία θα:
α. διαθλαστεί και θα εξέλθει στον αέρα.
β. κινηθεί παράλληλα προς τη διαχωριστική επιφάνεια.
γ. ανακλαστεί ολικά από τη διαχωριστική επιφάνεια.
Μονάδες 2
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Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

3.

Ένας παρατηρητής κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ Α
προς ακίνητη σηµειακή ηχητική πηγή. Οι συχνότητες
που αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής, πριν και αφού
διέλθει από την ηχητική πηγή, διαφέρουν µεταξύ τους
f
κατά s , όπου f s η συχνότητα του ήχου που εκπέµπει η
10
ηχητική πηγή. Αν υ η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον
υ
αέρα, ο λόγος A είναι ίσος µε:
υ
1
1
γ.
α. 10
β.
10
20
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5

4.

∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε ίσες µάζες ισορροπούν κρεµασµένα
από κατακόρυφα ιδανικά ελατήρια µε σταθερές k1 και k2
k
αντίστοιχα, που συνδέονται µε τη σχέση k1= 2 .
2
Αποµακρύνουµε τα σώµατα Σ1 και Σ2 από τη θέση ισορροπίας
τους κατακόρυφα προς τα κάτω κατά x και 2x αντίστοιχα και
τα αφήνουµε ελεύθερα την ίδια χρονική στιγµή, οπότε εκτελούν
απλή αρµονική ταλάντωση. Τα σώµατα διέρχονται για πρώτη
φορά από τη θέση ισορροπίας τους:
α. ταυτόχρονα.
β. σε διαφορετικές χρονικές στιγµές µε πρώτο το Σ 1 .
γ. σε διαφορετικές χρονικές στιγµές µε πρώτο το Σ 2 .
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
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ΘΕΜΑ 3ο
Ένα τεντωµένο οριζόντιο σχοινί ΟΑ µήκους L εκτείνεται κατά τη
διεύθυνση του άξονα x. Το άκρο του Α είναι στερεωµένο
ακλόνητα στη θέση x=L, ενώ το άκρο Ο που βρίσκεται στη θέση
x=0 είναι ελεύθερο, έτσι ώστε µε κατάλληλη διαδικασία να
δηµιουργείται στάσιµο κύµα µε 5 συνολικά κοιλίες. Στη θέση x=0
εµφανίζεται κοιλία και το σηµείο του µέσου στη θέση αυτή εκτελεί
απλή αρµονική ταλάντωση. Τη χρονική στιγµή t=0 το σηµείο x=0
βρίσκεται στη θέση µηδενικής αποµάκρυνσης κινούµενο κατά τη
θετική φορά. Η απόσταση των ακραίων θέσεων της ταλάντωσης
αυτού του σηµείου του µέσου είναι 0,1 m. Το συγκεκριµένο σηµείο
διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του 10 φορές κάθε
δευτερόλεπτο και απέχει κατά τον άξονα x απόσταση 0,1 m από
τον πλησιέστερο δεσµό.
α. Να υπολογίσετε την περίοδο του κύµατος.
Μονάδες 6
β. Να υπολογίσετε το µήκος L.
Μονάδες 6
γ. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιµου κύµατος.
Μονάδες 6
δ. Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας της ταλάντωσης
του σηµείου του µέσου x=0 κατά τη χρονική στιγµή που η
αποµάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας έχει τιµή
y = +0,03 m.
Μονάδες 7
∆ίνεται π = 3,14 .
ΘΕΜΑ 4ο
Συµπαγής και οµογενής σφαίρα µάζας m=10 kg και ακτίνας R=0,1 m
κυλίεται ευθύγραµµα χωρίς ολίσθηση ανερχόµενη κατά µήκος
κεκλιµένου επιπέδου γωνίας φ µε ηµφ=0,56. Τη χρονική στιγµή t=0 το
κέντρο µάζας της σφαίρας έχει ταχύτητα µε µέτρο υ0=8m/s. Να
υπολογίσετε για τη σφαίρα:
α. το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής της τη
χρονική στιγµή t=0.
Μονάδες 6
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β. το µέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου µάζας της.
Μονάδες 6
γ. το µέτρο του ρυθµού µεταβολής της στροφορµής κατά
τη διάρκεια της κίνησής της.
Μονάδες 6
δ. το µέτρο της ταχύτητας του κέντρου µάζας της καθώς
ανεβαίνει,
τη
στιγµή
που
έχει
διαγράψει
30
περιστροφές.
π
Μονάδες 7
∆ίνονται: η ροπή αδράνειας της σφαίρας περί άξονα
2
και η
διερχόµενο από το κέντρο της: Ι= mR2
5
επιτάχυνση της βαρύτητας: g = 10m/s 2 .
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)
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.
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
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ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)
ΘΕΜΑ 1ο
Για κάθε µια από τις προτάσεις 1.1, 1.2 και 1.3 να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθµό της αρχικής φράσης και,
δίπλα, το γράµµα που τη συµπληρώνει σωστά.
1.1

Τα φαινόµενα της ανάκλασης και της διάθλασης ...
α. περιορίζονται µόνο στα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα
που ανιχνεύει ο ανθρώπινος οφθαλµός.
β. δεν αφορούν
ακτινοβολία.

την

υπέρυθρη

και

υπεριώδη

γ. περιορίζονται µόνο στα ραδιοκύµατα.
δ. είναι κοινά σε όλα τα είδη
ηλεκτροµαγνητικά και µηχανικά.
1.2

των

κυµάτων,
Μονάδες 5

Η συχνότητα της εξαναγκασµένης ταλάντωσης ...
α. είναι πάντα
ταλάντωσης.

ίση

µε

β. είναι πάντα µεγαλύτερη
της ταλάντωσης.

την

ιδιοσυχνότητα

της

από την ιδιοσυχνότητα

γ. είναι ίση µε τη συχνότητα του διεγέρτη.
δ. είναι πάντα µικρότερη από την ιδιοσυχνότητα της
ταλάντωσης.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

1.3

Κατά τη στροφική κίνηση ενός σώµατος ...
α. όλα τα σηµεία
ταχύτητα.

του

σώµατος

έχουν

την

ίδια

β. κάθε σηµείο του σώµατος κινείται µε γραµµική
ταχύτητα υ = ωr (ω η γωνιακή ταχύτητα, r η
απόσταση
του
σηµείου
από
τον
άξονα
περιστροφής).
γ. κάθε σηµείο του σώµατος έχει γωνιακή ταχύτητα
ω = υ cm / R (υ cm η ταχύτητα του κέντρου µάζας, R η
απόσταση του σηµείου από το κέντρο µάζας).
δ. η διεύθυνση του διανύσµατος
ταχύτητας µεταβάλλεται.
1.4

της

γωνιακής
Μονάδες 5

Για κάθε µια από τις επόµενες προτάσεις να
µεταφέρετε στο τετράδιό σας το γράµµα της και δίπλα
να γράψετε την ένδειξη (Σ), αν αυτή είναι Σωστή, ή
(Λ), αν αυτή είναι Λανθασµένη.
α. Όταν µια σφαίρα προσκρούει ελαστικά σε ένα
τοίχο, τότε πάντα ισχύει

→

→

→

υ′ = - υ ( υ
→

η ταχύτητα

της σφαίρας πριν την κρούση, υ′ η ταχύτητα της
σφαίρας µετά την κρούση).
β. Κατά τη πλαστική κρούση δύο σωµάτων πάντα
ισχύει

→

→

→

p πριν = p µετά ( p πριν η ορµή του συστήµατος
→

πριν την κρούση, p µετά η ορµή του συστήµατος
µετά την κρούση).
γ. Κατά την κρούση δύο σωµάτων η κινητική ενέργεια
του συστήµατος πάντα διατηρείται.
δ. Σώµα Α συγκρούεται ελαστικά και κεντρικά µε
ακίνητο αρχικά σώµα Β που έχει την ίδια µάζα µε

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

το Α. Τότε η ταχύτητα του Α µετά την κρούση
µηδενίζεται.
ε. Έκκεντρη ονοµάζεται η κρούση αν οι ταχύτητες
των σωµάτων βρίσκονται σε τυχαία διεύθυνση.
Μονάδες 5
1.5

Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας
πίνακα και να τον συµπληρώσετε.

τον παρακάτω

Φυσικό µέγεθος
Μέγεθος*
Ροπή δύναµης ως προς
σηµείο.
Στροφορµή σώµατος.
Γωνιακή ταχύτητα.
∆ιανυσµατικό
Ροπή αδράνειας ως προς
άξονα.
* Να γράψετε µία
διανυσµατικό.

από

τις

λέξεις

Μονάδες
Ν⋅m

kg⋅ m 2
µονόµετρο

ή

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Για τις προτάσεις 2.1 Α, 2.2 Α και 2.3 Α να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθµό της αρχικής φράσης και, δίπλα, το
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
2.1

Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται η πορεία µιας
ακτίνας µονοχρωµατικού φωτός η οποία διέρχεται από
τρία διαφανή υλικά (1), (2) και (3), µε δείκτες
διάθλασης n 1 , n 2 και n 3 αντίστοιχα.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

2.1 Α.

Ποια σχέση ικανοποιούν οι δείκτες διάθλασης;
α. n 3 > n 2 > n 1
β. n 3 = n 2 > n 1
γ. n 1 > n 2 > n 3 .
Μονάδες 3

2.1 Β.

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5

2.2

Κύκλωµα LC µε αντίσταση R εκτελεί εξαναγκασµένη
ταλάντωση µε συχνότητα f 1 . Τότε το πλάτος του
ρεύµατος είναι Ι 1 . Παρατηρούµε ότι όταν η συχνότητα
του διεγέρτη ελαττώνεται µε αφετηρία την f 1 , το
πλάτος του ρεύµατος συνεχώς ελαττώνεται. Με
αφετηρία τη συχνότητα f 1 αυξάνουµε τη συχνότητα του
διεγέρτη.
2.2 Α.

Στην περίπτωση αυτή, τι ισχύει για το πλάτος
του ρεύµατος;
α. Θα µειώνεται συνεχώς.
β. Θα αυξάνεται συνεχώς.
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

γ.

Θα µεταβάλλεται και για κάποια συχνότητα
του διεγέρτη θα γίνει και πάλι Ι 1 .
Μονάδες 3

2.2 Β.

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6

2.3

∆ακτύλιος και δίσκος µε οπή, η µάζα του οποίου είναι
οµογενώς κατανεµηµένη, όπως στο σχήµα, έχουν την
ίδια µάζα και την ίδια ακτίνα.

R

2.3 Α.

R

Αν Ι ∆Σ και Ι ∆Κ οι ροπές αδράνειας του δίσκου
και του δακτυλίου αντίστοιχα ως προς άξονες
κάθετους στο επίπεδό τους που διέρχονται από
τα κέντρα τους, τι ισχύει;
α.

Ι ∆Σ > Ι ∆Κ .

β.

Ι ∆Σ < Ι ∆Κ .

γ.

Ι ∆Σ = Ι ∆Κ .
Μονάδες 3

2.3 Β.

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 3ο
Η κοινή φάση του ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου ενός
ηλεκτροµαγνητικού κύµατος είναι 2π (6 ⋅ 10 10 t – 2 ⋅ 10 2 x)
στο σύστηµα SI.
α. Να δειχθεί ότι το ηλεκτροµαγνητικό κύµα διαδίδεται στο
κενό.
Μονάδες 9
β. Όταν το παραπάνω ηλεκτροµαγνητικό κύµα διαδίδεται
σε ένα γυαλί έχει µήκος κύµατος 2,5 mm. Να βρεθεί ο
δείκτης διάθλασης του γυαλιού αυτού.
Μονάδες 7
γ. Αναφερόµαστε στη διάδοση του ηλεκτροµαγνητικού
κύµατος στο κενό. Τα πεδία του περιγράφονται από τις
60 ηµ[2π (6 ⋅ 10 10 t – 2 ⋅ 10 2 x)]

(1)

2 ⋅ 10 –7 ηµ[2π (6 ⋅ 10 10 t – 2 ⋅ 10 2 x)]

(2)

στο σύστηµα SI. Να αιτιολογήσετε ποια από τις (1), (2)
περιγράφει το ηλεκτρικό πεδίο και ποια το µαγνητικό
πεδίο.
Μονάδες 9
∆ίνεται ότι η ταχύτητα διάδοσης των ηλεκτροµαγνητικών
κυµάτων στο κενό είναι c = 3 ⋅ 10 8 m/s.
ΘΕΜΑ 4 ο
υ1

Σ

υ2

Σώµα Σ µάζας Μ = 0,1 kg είναι δεµένο στο ένα άκρο
οριζοντίου ελατηρίου και ηρεµεί. Το άλλο άκρο του
ελατηρίου είναι σταθερά συνδεδεµένο µε κατακόρυφο τοίχο.
Μεταξύ σώµατος και οριζοντίου δαπέδου δεν εµφανίζονται
τριβές. Βλήµα µάζας m = 0,001 kg κινούµενο κατά µήκος του
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

άξονα του ελατηρίου µε ταχύτητα υ 1 = 200 m/s διαπερνά
ακαριαία το σώµα Σ και κατά την έξοδό του η ταχύτητά του
γίνεται υ 2 = υ 1 /2 . Να βρεθούν:
α. Η ταχύτητα v µε την οποία θα κινηθεί το σώµα Σ αµέσως
µετά την έξοδο του βλήµατος.
Μονάδες 6
β. Η µέγιστη επιµήκυνση του ελατηρίου.
Μονάδες 6
γ. Η περίοδος µε την οποία ταλαντώνεται το σώµα Σ.
Μονάδες 6
δ. Η ελάττωση της
παραπάνω κρούση.

µηχανικής

ενέργειας

κατά

την

Μονάδες 7
∆ίνεται η σταθερά του ελατηρίου k = 1000 N/m.
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
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: Μία (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
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

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. Σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις
ίδιου πλάτους και διεύθυνσης. Οι συχνότητες f 1 και f 2
(f 1 > f 2 ) των δύο ταλαντώσεων διαφέρουν λίγο µεταξύ
τους, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται διακρότηµα. Αν η
συχνότητα f 2 προσεγγίσει τη συχνότητα f 1 , χωρίς να την
ξεπεράσει, ο χρόνος που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο
διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους θα:
α.
β.
γ.
δ.

αυξηθεί.
µειωθεί.
παραµείνει ο ίδιος.
αυξηθεί ή θα µειωθεί ανάλογα µε την τιµή της f 2 .
Μονάδες 5

2. Το πλάτος της ταλάντωσης κάθε σηµείου ελαστικού
µέσου στο οποίο σχηµατίζεται στάσιµο κύµα:
α.
β.
γ.
δ.

είναι το ίδιο για όλα τα σηµεία του µέσου.
εξαρτάται από τη θέση του σηµείου.
εξαρτάται από τη θέση και τη χρονική στιγµή.
εξαρτάται από τη χρονική στιγµή.
Μονάδες 5

3. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος
µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο:

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

α. το µέτρο της δύναµης που προκαλεί την απόσβεση
είναι ανάλογο της αποµάκρυνσης.
β. ο λόγος δύο διαδοχικών πλατών προς την ίδια
κατεύθυνση δεν διατηρείται σταθερός.
γ. η περίοδος διατηρείται σταθερή για ορισµένη τιµή
της σταθεράς απόσβεσης.
δ. το µέτρο της δύναµης που προκαλεί την απόσβεση
είναι σταθερό.
Μονάδες 5
4. Το παρατηρούµενο «σπάσιµο» µιας ράβδου της οποίας
ένα τµήµα είναι βυθισµένο στο νερό οφείλεται στο
φαινόµενο της:
α.
β.
γ.
δ.

ανάκλασης.
διάχυσης .
διάθλασης.
ολικής ανάκλασης.

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. Η αύξηση της αντίστασης σε κύκλωµα µε φθίνουσα
ηλεκτρική ταλάντωση συνεπάγεται και τη µείωση της
περιόδου της.
β. Κατά την επιταχυνόµενη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων
εκπέµπονται ηλεκτροµαγνητικά κύµατα.
γ. Η ροπή ζεύγους δυνάµεων είναι ίδια ως
οποιοδήποτε σηµείο του επιπέδου που ορίζουν.
δ. Τα ραδιοκύµατα
πυρήνες.

εκπέµπονται

από

προς

ραδιενεργούς

ε. Το φαινόµενο Doppler ισχύει και στην περίπτωση
των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

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.

Σε ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC, τη
στιγµή που το φορτίο του πυκνωτή είναι το µισό του
Q
), η ενέργεια U B του
µέγιστου φορτίου του ( q =
2
µαγνητικού πεδίου του πηνίου είναι το:
α. 25%
β. 50%
γ. 75%
της ολικής ενέργειας Ε του κυκλώµατος.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

2.

Μονάδες 4

Σώµα µάζας m είναι κρεµασµένο από ελατήριο σταθεράς
k και εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση πλάτους Α 1
και συχνότητας f 1 . Παρατηρούµε ότι, αν η συχνότητα
του διεγέρτη αυξηθεί και γίνει f 2 , το πλάτος της
εξαναγκασµένης ταλάντωσης είναι πάλι Α 1 . Για να γίνει
το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης µεγαλύτερο
του Α 1 , πρέπει η συχνότητα f του διεγέρτη να είναι:
α. f > f 2 .
β. f < f 1 .
γ. f 1 < f < f 2 .

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
3.

Μονάδες 2

Μονάδες 4

Σφαίρα Α µάζας m A συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά
µε δεύτερη ακίνητη σφαίρα Β µάζας m B . Το ποσοστό της
µηχανικής ενέργειας που έχει µεταφερθεί από την Α στη
Β µετά την κρούση γίνεται µέγιστο όταν:
α. m A = m Β

β. m A < m Β

γ. m A > m Β
Μονάδες 2

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
4.

Μονάδες 4

Ένα οµογενές σώµα µε κανονικό γεωµετρικό σχήµα
κυλίεται, χωρίς να ολισθαίνει. Η κινητική ενέργεια του
σώµατος λόγω της µεταφορικής κίνησης είναι ίση µε την
κινητική του ενέργεια λόγω της στροφικής κίνησης
γύρω από τον άξονα που περνά από το κέντρο µάζας
του. Το γεωµετρικό σχήµα του σώµατος είναι:
α. σφαίρα.
β. λεπτός δακτύλιος.
γ. κύλινδρος.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 2
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3ο
∆ύο σύγχρονες πηγές κυµάτων Π 1 και Π 2 βρίσκονται στα
σηµεία Α και Β αντίστοιχα της ελεύθερης επιφάνειας νερού
και προκαλούν όµοια εγκάρσια κύµατα που διαδίδονται µε
ταχύτητα u = 0,5 m/s. Ένα σηµείο Κ της επιφάνειας του
νερού βρίσκεται πάνω στο ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ και απέχει
από τα Α και Β αποστάσεις (ΑΚ) = r 1 και (ΒΚ) = r 2 µε r 1 > r 2 .
Tο σηµείο Κ είναι το πλησιέστερο προς το µέσο Μ του ΑΒ
που ταλαντώνεται µε µέγιστο πλάτος. Η αποµάκρυνση του
σηµείου Κ από τη θέση ισορροπίας λόγω της συµβολής των
κυµάτων περιγράφεται σε συνάρτηση µε το χρόνο t από την
5π
εξίσωση y K = 0,2ηµ
(t – 2) (σε µονάδες S.I.). Να υπολογίσετε:
3
α. την περίοδο, το µήκος κύµατος και το πλάτος των
κυµάτων που συµβάλλουν.
Μονάδες 6
β. την απόσταση ΑΒ των δύο πηγών.
Μονάδες 6
γ. τις αποστάσεις r 1 και r 2 του σηµείου Κ από τα
σηµεία Α και Β.
Μονάδες 7
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

δ. τον αριθµό των σηµείων του ευθύγραµµου τµήµατος
ΑΒ που λόγω της συµβολής έχουν πλάτος ίσο µε το
πλάτος της ταλάντωσης του σηµείου Κ.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 4ο
Η οµογενής τροχαλία του σχήµατος
ακτίνας R = 0,2 m και µάζας Μ = 3 kg
µπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές
γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που
R
περνάει από το κέντρο της Ο και είναι
O
κάθετος στο επίπεδό της. Σώµα Σ 1 µάζας
m 1 = 1 kg είναι δεµένο στο ελεύθερο άκρο
αβαρούς νήµατος το οποίο είναι τυλιγµένο
στην περιφέρεια της τροχαλίας. Αρχικά το
m1
σύστηµα είναι ακίνητο. Κάτω από το σώµα
Σ 1 και σε απόσταση h βρίσκεται σώµα Σ 2
h
µάζας m 2 = 3 kg το οποίο ισορροπεί
m2
στερεωµένο στη µια άκρη κατακόρυφου
ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 200 N/m
η άλλη άκρη του οποίου είναι στερεωµένη
στο έδαφος. Αφήνουµε ελεύθερο το
σύστηµα
τροχαλίας–σώµατος
Σ1
να
κινηθεί. Μετά από χρόνο t = 1s το σώµα Σ 1
συγκρούεται µετωπικά και πλαστικά µε το
σώµα Σ 2 , ενώ το νήµα κόβεται. Το συσσωµάτωµα εκτελεί
αµείωτη απλή αρµονική ταλάντωση στην κατακόρυφη
διεύθυνση. Να υπολογίσετε:
α. το µέτρο της επιτάχυνσης µε την οποία κινείται το σώµα
Σ 1 µέχρι την κρούση.
Μονάδες 6
β. την κινητική ενέργεια της τροχαλίας µετά την κρούση.
Μονάδες 6
γ. το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωµάτωµα.
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

δ. το µέτρο του ρυθµού µεταβολής της ορµής του
συσσωµατώµατος, τη στιγµή που απέχει από τη θέση
ισορροπίας της ταλάντωσης απόσταση x = 0,1 m.
Μονάδες 7
Να θεωρήσετε ότι το νήµα δεν ολισθαίνει στο αυλάκι της
τροχαλίας.
∆ίνονται: η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον
1
άξονα περιστροφής της: Ι= MR2 και η επιτάχυνση της
2
2
βαρύτητας: g = 10 m/s .

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)
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.
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: 10:00.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
∆΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1ο
Στις 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 Όταν ένα σύστηµα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση στην
οποία η αντιτιθέµενη δύναµη είναι ανάλογη της
ταχύτητας, τότε
α. η περίοδος µεταβάλλεται.
β. η µηχανική ενέργεια παραµένει σταθερή.
γ. ο λόγος δύο διαδοχικών µεγίστων αποµακρύνσεων
προς την ίδια κατεύθυνση αυξάνεται.
δ. το πλάτος µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο.
Μονάδες 5
1.2 Εάν η στροφορµή ενός σώµατος που περιστρέφεται γύρω
από σταθερό άξονα παραµένει σταθερή, τότε η συνολική
εξωτερική ροπή πάνω στο σώµα
α.
β.
γ.
δ.

είναι ίση µε το µηδέν.
είναι σταθερή και διάφορη του µηδενός.
αυξάνεται µε το χρόνο.
µειώνεται µε το χρόνο.

Μονάδες 5

1.3 Το ηλεκτροµαγνητικό κύµα
α. είναι διάµηκες.
β. είναι εγκάρσιο όπου τα διανύσµατα του ηλεκτρικού
και µαγνητικού πεδίου είναι παράλληλα µεταξύ τους.
γ. παράγεται από σταθερό ηλεκτρικό ή σταθερό
µαγνητικό πεδίο.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

δ. έχει ως αίτιο την επιταχυνόµενη κίνηση ηλεκτρικών
φορτίων.
Μονάδες 5
1.4 Σε µία γραµµική αρµονική ταλάντωση διπλασιάζουµε το
πλάτος της. Τότε:
α. η περίοδος διπλασιάζεται.
β. η συχνότητα διπλασιάζεται.
γ. η ολική ενέργεια παραµένει σταθερή.
δ. η µεγίστη ταχύτητα διπλασιάζεται.
Μονάδες 5
1.5 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα καθεµιάς από
τις προτάσεις που ακολουθούν και ακριβώς δίπλα του το
γράµµα Σ αν η πρόταση αυτή είναι σωστή ή το γράµµα
Λ, αν είναι λανθασµένη.
α. Η µονάδα µέτρησης της ροπής αδράνειας είναι 1 kg⋅m2
β. Τα διαµήκη κύµατα διαδίδονται µόνο στα στερεά
σώµατα.
γ. Τα µικροκύµατα παράγονται από ηλεκτρονικά
κυκλώµατα.
δ. Το όζον της στρατόσφαιρας απορροφά κατά κύριο
λόγο την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία.
ε. Ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού υλικού είναι
πάντα µικρότερος της µονάδας.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
1. Τρεις σφαίρες αµελητέων διαστάσεων που η κάθε µία
έχει την ίδια µάζα m, συνδέονται µεταξύ τους µε ράβδους
αµελητέας µάζας και µήκους L, όπως φαίνεται στο σχήµα.

L

L

L

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Το σύστηµα περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο γύρω
από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από µία από τις
σφαίρες.
Η ροπή αδράνειας του συστήµατος ως προς αυτόν τον
άξονα είναι:
α. mL 2

β. 2mL 2

γ. 3mL 2
Μονάδες 3

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
2. Σώµα ακίνητο αρχίζει τη χρονική στιγµή t=0 να
περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα µε σταθερή
γωνιακή επιτάχυνση. Αν τη χρονική στιγµή t 1 η κινητική
ενέργεια λόγω της περιστροφής είναι K 1 και τη χρονική
στιγµή t 2 =2t 1 είναι Κ 2 , τότε:
α. Κ 2 =2Κ 1

β. Κ 2 =4Κ 1

γ. Κ 2 =8Κ 1
Μονάδες 3

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
3. Το σχήµα 1 παριστάνει στιγµιότυπο εγκάρσιου
αρµονικού κύµατος, ενώ το σχήµα 2 παριστάνει την
κατακόρυφη αποµάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ενός
δεδοµένου σηµείου του ελαστικού µέσου, στο οποίο
διαδίδεται το παραπάνω κύµα, σε συνάρτηση µε το
χρόνο.

y

t = σταθερό
x (m)
Σχήµα 1

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
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∆΄ ΤΑΞΗ

y

x = σταθερό
t (s)
Σχήµα 2

Από τη µελέτη των δύο σχηµάτων προκύπτει ότι η
ταχύτητα διάδοσης του κύµατος είναι
α. 0,1 m/s .
β. 1 m/s .
γ. 10 m/s .
Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
Η ολική ενέργεια ιδανικού κυκλώµατος LC, του παρακάτω
σχήµατος, είναι 4,5⋅10 -5 J η δε περίοδος Τ = 4π ⋅10 -4 s.
∆

L

C

Εάν η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι C = 4 ⋅10 -5 F
υπολογίσετε:

να

1. το συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου.
Μονάδες 5
2. το πλάτος της έντασης του ρεύµατος.
Μονάδες 5
3. το µέγιστο φορτίο στους οπλισµούς του πυκνωτή.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

4. το φορτίο στους οπλισµούς του πυκνωτή τη χρονική
στιγµή που η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο
είναι τριπλάσια της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του
πυκνωτή.
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ 4ο
→

Σώµα Σ 1 µε µάζα m 1 =1kg και ταχύτητα υ1 κινείται σε
οριζόντιο επίπεδο και κατά µήκος του άξονα x΄x χωρίς
τριβές, όπως στο σχήµα. Το σώµα Σ 1 συγκρούεται µε σώµα Σ 2
µάζας m 2 =3kg που αρχικά είναι ακίνητο. Η κρούση οδηγεί
στη συγκόλληση των σωµάτων.

m1
Σ1

υ1

m2
Σ2

x΄
x
1. Να δικαιολογήσετε γιατί το συσσωµάτωµα που προκύπτει
από τη συγκόλληση θα συνεχίσει να κινείται κατά µήκος
του άξονα x΄x.
Μονάδες 5
2. Να εξηγήσετε γιατί η θερµοκρασία του συσσωµατώµατος
θα είναι µεγαλύτερη από την αρχική κοινή θερµοκρασία
των δύο σωµάτων.
Μονάδες 5
3. Να υπολογίσετε το λόγο K 2 /K 1 όπου Κ 2 η κινητική
ενέργεια του συσσωµατώµατος και Κ 1 η κινητική ενέργεια
του σώµατος Σ 1 πριν την κρούση.
Μονάδες 8
4. Να δικαιολογήσετε αν ο λόγος K 2 /K 1 µεταβάλλεται ή όχι
στην περίπτωση που το σώµα µάζας m 1 εκινείτο µε
ταχύτητα διπλάσια της υ 1 .
Μονάδες 7

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. 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 µπορούν να γίνουν
και µε µολύβι. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο
πάνω 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.
2. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
3. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
4. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
∆ΕΥΤΕΡΑ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ 1 ο
Στις προτάσεις 1 έως και 4 που ακολουθούν, να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα του,
το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.
1. Για κάθε ηλεκτροµαγνητικό κύµα που διαδίδεται στο
κενό, µε ταχύτητα c, ο λόγος του µέτρου της έντασης Β
του µαγνητικού πεδίου του κύµατος προς το µέτρο της
έντασης Ε του ηλεκτρικού πεδίου του κύµατος, στο ίδιο
σηµείο και την ίδια χρονική στιγµή, είναι
α. c.

β. c 2 .

γ.

1
.
c

δ.

1
c2

.
Μονάδες 5

2. Ένα στερεό σώµα περιστρέφεται γύρω από σταθερό
άξονα. Αν η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του
σώµατος υποδιπλασιαστεί, τότε η κινητική του ενέργεια
θα
α. υποτετραπλασιαστεί.
β. υποδιπλασιαστεί.
γ. τετραπλασιαστεί.
δ. παραµείνει αµετάβλητη.

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. ∆ύο όµοιες πηγές κυµάτων Π 1 και Π 2 , που βρίσκονται
στην επιφάνεια νερού, ταλαντώνονται σε φάση
παράγοντας αρµονικά κύµατα ίδιου πλάτους Α. Το
πλάτος της ταλάντωσης ενός σηµείου Σ που ισαπέχει από
τις πηγές Π 1 και Π 2 , είναι:
A
α. Α.
β. 2Α.
γ.
.
δ. 0 .
2
Μονάδες 5
4. Ένα σύστηµα ελατηρίου—µάζας εκτελεί απλή αρµονική
ταλάντωση πλάτους Α. Αν τετραπλασιάσουµε την ολική
ενέργεια της ταλάντωσης αυτού του συστήµατος, τότε
α. η συχνότητα ταλάντωσης θα διπλασιαστεί.
β. η σταθερά επαναφοράς θα τετραπλασιαστεί.
γ. το πλάτος της ταλάντωσης θα τετραπλασιαστεί.
δ. η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης θα διπλασιαστεί.
Μονάδες 5
5. Στον παρακάτω πίνακα, στη Στήλη Ι αναφέρονται
διάφορα είδη ακτινοβολίας, ενώ στη Στήλη ΙΙ
αναφέρονται ιδιότητες ή χρήσεις ή προέλευση των
ακτινοβολιών.
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της
Στήλης I και, ακριβώς δίπλα σε κάθε αριθµό, ένα
γράµµα από τη Στήλη ΙΙ, ώστε να δηµιουργείται σωστή
αντιστοίχηση.
(Ένα
δεδοµένο
της
Στήλης
ΙΙ
περισσεύει).
1.
2.
3.
4.
5.

Στήλη I
Ραδιοκύµατα
Μικροκύµατα
Υπέρυθρες ακτίνες
Υπεριώδεις ακτίνες
Ακτίνες γ

Στήλη ΙΙ
α. Ραντάρ
β. Μαύρισµα της επιδερµίδας
γ. Ραδιόφωνο
δ. Αύξηση της θερµοκρασίας
ε. Όραση
στ. Ραδιενεργοί πυρήνες
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ 2 ο
2.1. Σε ιδανικό κύκλωµα LC µε διακόπτη, φορτίζουµε τον
πυκνωτή και κλείνουµε τον διακόπτη. Μετά από πόσο
χρόνο από τη στιγµή που κλείσαµε το διακόπτη, ο
πυκνωτής θα αποκτήσει για πρώτη φορά την αρχική του
ενέργεια;
α. 2π LC .

β. π LC .

γ.

LC
.
π

Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
2.2. ∆ύο οµογενείς κυκλικοί δακτύλιοι ∆ 1 και ∆ 2 µε ακτίνες
R και 2R, κυλίονται σε οριζόντιο επίπεδο µε σταθερές
γωνιακές ταχύτητες 3ω και ω, αντίστοιχα.
Ο λόγος των ταχυτήτων των κέντρων µάζας των
δακτυλίων ∆ 1 και ∆ 2 , είναι
α.

3
.
2

β.

1
.
2

γ. 1.
Μονάδες 3

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
2.3. Σε µετωπική κρούση δύο σωµάτων Α και Β που έχουν
µάζες
m
και
2m,
αντίστοιχα,
δηµιουργείται
συσσωµάτωµα που παραµένει ακίνητο στο σηµείο της
σύγκρουσης. Ο λόγος των µέτρων των ορµών των δύο
σωµάτων πριν από την κρούση, είναι
α.

1
.
2

β. 2.

γ. 1.
Μονάδες 2

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
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ΘΕΜΑ 3 ο

Η πηγή Ο αρχίζει τη χρονική στιγµή t=0 να εκτελεί απλή
αρµονική ταλάντωση, που περιγράφεται από την εξίσωση
y=Aηµωt. Το κύµα που δηµιουργεί, διαδίδεται κατά µήκος
γραµµικού οµογενούς ελαστικού µέσου και κατά τη θετική
φορά. Ένα σηµείο Σ απέχει από την πηγή Ο απόσταση 10m.
Στη γραφική παράσταση που ακολουθεί φαίνεται η
αποµάκρυνση του σηµείου Σ από τη θέση ισορροπίας του, σε
συνάρτηση µε το χρόνο.
y(m)

4 x10-2
0

-4 x 10

1

2

3

4

t(s)

-2

Α. Να υπολογίσετε:
1. Τη συχνότητα του κύµατος.
Μονάδες 6
2. Την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος.
Μονάδες 6
3. Τη µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του σηµείου Σ.
Μονάδες 6
Β. Να γράψετε την εξίσωση αυτού του κύµατος.
Μονάδες 7
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ΘΕΜΑ 4 ο

Οµογενής και ισοπαχής ράβδος ΑΓ µε µήκος 1m και
βάρος 30Ν ισορροπεί οριζόντια. Το άκρο Α της ράβδου
συνδέεται µε άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Το άλλο άκρο
της Γ συνδέεται µε τον τοίχο µε αβαρές νήµα ∆Γ που
σχηµατίζει γωνία 30 ° µε τη ράβδο, όπως φαίνεται στο σχήµα.

∆

30

o

Γ

Α

Α. Να υπολογίσετε τα µέτρα των δυνάµεων που ασκούνται
στη ράβδο από το νήµα και την άρθρωση.
Μονάδες 8
Β. Κάποια στιγµή κόβουµε το νήµα στο άκρο Γ και η ράβδος
αρχίζει να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από την
άρθρωση σε κατακόρυφο επίπεδο.

Να υπολογίσετε:
1. Το µέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της ράβδου µόλις
κοπεί το νήµα.
Μονάδες 6
2. Το µέτρο του ρυθµού µεταβολής της στροφορµής της
ράβδου, τη στιγµή που αυτή σχηµατίζει γωνία 60 ° µε
την αρχική της θέση.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. Την κινητική ενέργεια της ράβδου, τη στιγµή που
διέρχεται από την κατακόρυφη θέση.
Μονάδες 5

∆ίνονται : η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον
οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το
άκρο της Α και είναι κάθετος σε αυτή
είναι Ι Α =1kg·m 2 .
1
.
ηµ 30 ° = συν 60 ° =
2
συν30 ° = ηµ60 ° =

1.
2.

3.
4.
5.
6.

3
2

.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα θέµατα στο
τετράδιό σας.
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, 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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