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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 f1 και f2

(f1 > f2) των δύο ταλαντώσεων διαφέρουν λίγο µεταξύ
τους, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται διακρότηµα . Αν η
συχνότητα f2 προσεγγίσει τη συχνότητα f1, χωρίς να την
ξεπεράσει, ο χρόνος που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο
διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους θα :

α. αυξηθεί .
β. µειωθεί .
γ. παραµείνει ο ίδιος .
δ. αυξηθεί ή θα µειωθεί ανάλογα µε την τιµή της f2.

Μονάδες 5

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

α. είναι το ίδιο για όλα τα σηµεία του µέσου .
β. εξαρτάται από τη θέση του σηµείου .
γ. εξαρτάται από τη θέση και τη χρονική στιγµή .
δ. εξαρτάται από τη χρονική στιγµή.

Μονάδες 5

3. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος
µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο :
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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. ανάκλασης .
β. διάχυσης  .
γ. διάθλασης .
δ. 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 προς
οποιοδήποτε σηµείο του επιπέδου που ορίζουν .

δ. Τα ραδιοκύµατα εκπέµπονται από ραδιενεργούς
πυρήνες .

ε. Το φαινόµενο Doppler ισχύει και στην περίπτωση
των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων .

Μονάδες 5
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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

µέγιστου φορτίου του (
2
Q

q = ), η ενέργεια UB του

µαγνητικού πεδίου του πηνίου είναι το :
α. 25% β. 50% γ. 75%

της ολικής ενέργειας Ε του κυκλώµατος.
Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .
Μονάδες 4

2. Σώµα µάζας m είναι κρεµασµένο από ελατήριο σταθεράς
k και εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση πλάτους Α1

και συχνότητας f1. Παρατηρούµε ότι, αν η συχνότητα
του διεγέρτη αυξηθεί και γίνει f2, το πλάτος της
εξαναγκασµένης ταλάντωσης είναι πάλι Α1. Για να γίνει
το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης µεγαλύτερο
του Α1, πρέπει η συχνότητα f του διεγέρτη να είναι :

α. f > f2.
β. f < f1.
γ. f1 < f < f2.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .
Μονάδες 4

3. Σφαίρα Α µάζας mA συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά
µε δεύτερη ακίνητη σφαίρα Β µάζας mB. Το ποσοστό της
µηχανικής ενέργειας που έχει µεταφερθεί από την Α στη
Β µετά την κρούση γίνεται µέγιστο όταν:

α. mA = mΒ β.  mA < mΒ γ. mA > mΒ

Μονάδες 2
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Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .
Μονάδες 4

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 .

Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3ο 

∆ύο σύγχρονες πηγές κυµάτων Π1 και Π2 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) = r1 και (ΒΚ) = r2 µε r1 > r2.
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

εξίσωση  yK = 0,2ηµ  
3

5π
 (t – 2) (σε µονάδες S.I.). Να υπολογίσετε:

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 r1 και r2 του σηµείου Κ από τα

σηµεία Α και Β .
Μονάδες 7
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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
περνάει από το κέντρο της Ο και είναι
κάθετος στο επίπεδό της. Σώµα Σ1 µάζας
m1 = 1 kg είναι δεµένο στο ελεύθερο άκρο
αβαρούς νήµατος το οποίο είναι τυλιγµένο
στην περιφέρεια της τροχαλίας . Αρχικά το
σύστηµα είναι ακίνητο . Κάτω από το σώµα
Σ1 και σε απόσταση h βρίσκεται σώµα Σ2

µάζας m2 = 3 kg το οποίο ισορροπεί
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 Σ1

συγκρούεται µετωπικά και πλαστικά µε το
σώµα Σ2, 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
Σ1 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

O
R

m1

h
m2
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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

άξονα περιστροφής της : Ι= 2MR
2
1

 και η επιτάχυνση της

βαρύτητας : g = 10 m/s2 .

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


