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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ(6)

ΘΕΜΑ 1ο
1.1 Στον παρακάτω πίνακα η Στήλη Α αναφέρεται σε
νόµους, κανόνες και µεγέθη. Η Στήλη Β αναφέρεται σε
µαθηµατικές διατυπώσεις. Να γράψετε στο τετράδιό
σας τους αριθµούς της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε
αριθµό το γράµµα της Στήλης Β, που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση.
Στήλη Α
Στήλη Β
1. πρώτος κανόνας Kirchhoff α) Ε=Ι.Roλ
νόµος του ΟΗΜ σε
β)
ΣΙ=0
2.
κλειστό κύκλωµα
∆Φ
ιδιοσυχνότητα
γ)
E=−
⋅n
3.
κυκλώµατος RLC σε σειρά
∆t
1
νόµος της επαγωγής
δ)
ν0 =
4.
2π⋅ L ⋅ C
ε)
V=V 0 ηµωt
Μονάδες 4
1.2 Γράψτε στο τετράδιό σας το γράµµα της πρότασης
και δίπλα, το γράµµα Σ αν είναι σωστή ή το γράµµα Λ
αν είναι λανθασµένη.
Στο κύκλωµα του σχήµατος, όταν ο δροµέας ∆
µετακινείται προς το Β:

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α) Ο λαµπτήρας Λ φωτοβολεί εντονότερα
β) Η αντίσταση του κυκλώµατος αυξάνεται
γ) Η ένταση Ι του ρεύµατος αυξάνεται

Μονάδες 6

Για κάθε µια από τις επόµενες ερωτήσεις (1.3, 1.4 και 1.5)
να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της και, δίπλα
να σηµειώσετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
1.3 Ο κανόνας του
διατήρησης:
α) της ορµής
β) της ενέργειας
γ) του φορτίου
δ) της µάζας
1.4

Lenz

βασίζεται

στην

αρχή

Μονάδες 5

Στο κύκλωµα του σχήµατος:

Λ

Κ
N

S

α) όταν ο µαγνήτης αποµακρύνεται από το πηνίο, στο
άκρο Λ του πηνίου εµφανίζεται βόρειος πόλος (Ν).
β) όταν ο µαγνήτης αποµακρύνεται από το πηνίο, στο
άκρο Λ του πηνίου εµφανίζεται νότιος πόλος (S).
γ) όταν ο µαγνήτης µένει ακίνητος, στο άκρο Λ του
πηνίου εµφανίζεται βόρειος πόλος (N).
δ) όταν ο µαγνήτης µένει ακίνητος, στο άκρο Λ του
πηνίου εµφανίζεται νότιος πόλος (S).
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1.5. Κύκλωµα
εναλλασσόµενου
ρεύµατος
που
περιλαµβάνει ωµική αντίσταση R, ιδανικό πηνίο µε
συντελεστή
αυτεπαγωγής
L
και
πυκνωτή
χωρητικότητας C συνδεδεµένα σε σειρά, διαρρέεται
από εναλλασσόµενο ρεύµα κυκλικής συχνότητας ω.
Αν η κυκλική συχνότητα ω ελαττωθεί, τότε:
α) η ωµική αντίσταση R αυξάνεται
β) η επαγωγική αντίσταση ΖL αυξάνεται
γ) η χωρητική αντίσταση ΖC αυξάνεται
δ) οι αντιστάσεις του κυκλώµατος δεν επηρεάζονται
από την µεταβολή της κυκλικής συχνότητας
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Για κάθε µια από τις δύο επόµενες ερωτήσεις (2.1 και
2.2) να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της και
δίπλα να σηµειώσετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη
σωστή απάντηση.

2.2 Κύκλωµα RLC σε σειρά βρίσκεται σε συντονισµό.
Αν αυξήσουµε την κυκλική συχνότητα ω της
εναλλασσόµενης τάσης, τότε το πλάτος της έντασης του
ρεύµατος:
α) αυξάνεται
β) ελαττώνεται
γ) παραµένει σταθερό
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 7

2.1 Η γέφυρα µε χορδή ισορροπεί όταν ο δροµέας
βρίσκεται στη θέση Κ, όπου ΑΚ = 0,6m, ΚΒ = 0,4m
και R1 = 10 Ω .

Τότε η τιµή της αντίστασης Rx είναι:
α) 5 Ω
β) 10 Ω
γ) 15 Ω
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δ) 20 Ω
Μονάδες 8

2.3 Στα άκρα ωµικής αντίστασης R εφαρµόζεται
εναλλασσόµενη τάση της µορφής: V = Vo ηµωt. Να
παρασταθούν γραφικά:
α) η τάση V
β) η ένταση του ρεύµατος Ι
γ) η ισχύς Ρ του εναλλασσόµενου ρεύµατος σε
συνάρτηση µε το χρόνο t κατά τη διάρκεια µιας
περιόδου Τ.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 3ο

Στο κύκλωµα του σχήµατος οι τιµές των ηλεκτρεγερτικών
δυνάµεων των πηγών και οι τιµές των ωµικών
αντιστάσεων είναι:
Ε1 = 12V, E2 = 40V, E3 =24 V, R1 = 8 Ω, R2 = 4 Ω
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

(Οι εσωτερικές αντιστάσεις των πηγών θεωρούνται
αµελητέες).
Να υπολογίσετε:
α) Τις εντάσεις των ρευµάτων που διαρρέουν τους
κλάδους του κυκλώµατος.
Μονάδες 15
β) Τη διαφορά δυναµικού στα άκρα της αντίστασης R1.
Μονάδες 5
γ) Τη διαφορά δυναµικού µεταξύ των σηµείων Λ και Ν
(VΛΝ ).
Μονάδες 5

β) την εµπέδηση Ζ του κυκλώµατος
Μονάδες 5
γ) τη διαφορά φάσης µεταξύ τάσης και έντασης
Μονάδες 5
δ) την ενεργό ένταση του ρεύµατος
Μονάδες 5
ε) την ενέργεια που καταναλώνεται στο κύκλωµα κατά
τη διάρκεια µιας περιόδου
Μονάδες 5
2
)
(∆ίνεται: συν45°=
2
1.

ΘΕΜΑ 4ο
0,2
Η και µε
π
ωµική αντίσταση Rπ=2Ω, συνδέεται σε σειρά µε ωµική
αντίσταση
R=18Ω.
Στα
άκρα
του
συστήµατος
εφαρµόζεται εναλλασσόµενη τάση V = 220 2 ηµ100πt .

Πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής

L=

2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
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 καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ζητήµατα.
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

Να υπολογίσετε:
α) την ενεργό τιµή
συστήµατος

της

τάσης

Vεν

στα

άκρα

του

Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ(6)

ΘΕΜΑ 1ο
Στις προτάσεις 1-3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθµό της αρχικής φράσης και, δίπλα το γράµµα που
αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.
1. Το φαινόµενο του συντονισµού παρατηρείται µόνο
στις
α. µηχανικές ταλαντώσεις.
β. ηλεκτρικές ταλαντώσεις.
γ. εξαναγκασµένες ταλαντώσεις.
δ. ελεύθερες ταλαντώσεις.
Μονάδες 5
2. Σε κάθε κρούση ισχύει
α. η αρχή διατήρησης της µηχανικής ενέργειας.
β. η αρχή διατήρησης της ορµής.
γ. η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.
δ. όλες οι παραπάνω αρχές.
Μονάδες 5
3. Αν το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών που δρουν
πάνω σ' ένα στερεό σώµα, το οποίο περιστρέφεται
γύρω από σταθερό άξονα, είναι µηδέν, τότε
α. η γωνιακή του ταχύτητα µεταβάλλεται.
β. η γωνιακή του ταχύτητα είναι σταθερή.
γ. η γωνιακή του επιτάχυνση µεταβάλλεται.
δ. η ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα περιστροφής
του µεταβάλλεται.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

4. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω
πίνακα που αναφέρεται στην απλή αρµονική
ταλάντωση και να συµπληρώσετε τα κενά µε τα
κατάλληλα µέτρα των φυσικών µεγεθών.
Χ
U
(αποµάκρυνση) (δυναµική ενέργεια)
0
x1

6J

x2

5J

Κ
(κινητική ενέργεια)

4J

A

Μονάδες 5
5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη
από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα
της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.
Στήλη Ι
Ροπή αδράνειας Ι σώµατος
ως προς άξονα

Στήλη ΙΙ
N·m

Στροφορµή L στερεού
σώµατος

rαd/s

Γωνιακή ταχύτητα ω

kg·m2

Ροπή δύναµης τ ως προς
άξονα
Συχνότητα f περιοδικού
φαινοµένου

F
kg·

m2
s

Hz
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 2ο
Α. ∆ύο αρµονικά εγκάρσια κύµατα, που διαδίδονται σε
επιφάνεια νερού, έχουν την ίδια συχνότητα και το
ίδιο
πλάτος.
Τα
κύµατα
βρίσκονται σε φάση και
ξεκινούν ταυτόχρονα από τις
πηγές Π1 και Π2. Τα κύµατα
φτάνουν σε σηµείο Σ που
απέχει απόσταση r1 από την
πηγή Π1 και απόσταση r2 από
την πηγή Π2, όπως φαίνεται
στο διπλανό σχήµα.
1. Τί εννοούµε µε τον όρο ενίσχυση του κύµατος στο
σηµείο Σ;
Μονάδες 2
2. Ποια σχέση καθορίζει τη θέση των σηµείων στα
οποία έχουµε ενισχυτική συµβολή;
Μονάδες 2
3. Τί εννοούµε µε τον όρο απόσβεση του κύµατος σε
σηµείο Σ;
Μονάδες 2
4. Ποια σχέση καθορίζει τη θέση των σηµείων στα
οποία έχουµε απόσβεση;
Μονάδες 2
Β. Μονοχρωµατική ακτινοβολία µήκους κύµατος
περνάει από τον αέρα (κενό) σε διαφανές µέσο.

λο

Να εξηγήσετε, γιατί το µήκος κύµατος της
ακτινοβολίας στο µέσο αυτό δεν µπορεί να αυξηθεί.
Μονάδες 7
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

Γ. Σ' ένα κύκλωµα LC που εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση
µε αµείωτο πλάτος παρεµβάλλουµε µεταβλητή
αντίσταση R.
α. Τί συµβαίνει στο πλάτος της έντασης του ρεύµατος
για διάφορες τιµές της αντίστασης R;
Μονάδες 5
β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3ο
Οµογενής δοκός ΑΒ µήκους L=3m και βάρους w=50Ν
ισορροπεί οριζόντια, στηριζόµενη στο άκρο Α και στο
σηµείο Γ, που απέχει από το άλλο άκρο Β απόσταση
d=0,5m, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.

1. Να υπολογίσετε τις δυνάµεις που ασκούν τα
στηρίγµατα στη δοκό στα σηµεία Α και Γ.
Μονάδες 12
Στο άκρο Β της δοκού τοποθετείται σώµα βάρους w1 και
παρατηρούµε ότι η δύναµη που ασκείται στη δοκό από το
στήριγµα στο άκρο Α ελαττώνεται στο µισό.
2. Να υπολογίστε το βάρος w1 του σώµατος.
Μονάδες 13

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 4ο
Ακίνητο σώµα µάζας Μ=9·10-2 kg βρίσκεται πάνω σε λείο
οριζόντιο επίπεδο και είναι προσδεµένο στην άκρη
οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς K=1000N/m. Η άλλη
άκρη του ελατηρίου είναι ακλόνητα στερεωµένη, όπως
φαίνεται στο σχήµα.

∆΄ ΤΑΞΗ

1.

2.

3.
4.
5.

Βλήµα µάζας m=1·10 -2 kg που κινείται κατά τη διεύθυνση
του άξονα του ελατηρίου µε ταχύτητα υ, συγκρούεται µε
το ακίνητο σώµα µάζας Μ και σφηνώνεται σ' αυτό.
Μετά την κρούση το συσσωµάτωµα εκτελεί απλή
αρµονική ταλάντωση πλάτους Α=0,1m.

6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
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 καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα ζητήµατα.
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

Α. Να υπολογίσετε:
α. την περίοδο Τ της ταλάντωσης του συσσωµατώµατος.
Μονάδες 4
β. την ταχύτητα του συσσωµατώµατος, αµέσως µετά
την κρούση.
Μονάδες 8
γ. την ταχύτητα υ, µε την οποία το βλήµα προσκρούει
στο σώµα µάζας Μ.
Μονάδες 8
Β. Να γράψετε την εξίσωση αποµάκρυνσης της
ταλάντωσης σε σχέση µε το χρόνο.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

∆΄ ΤΑΞΗ

1.3

γ. Α =

Στις προτάσεις 1.1 έως 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθµό της αρχικής φράσης και, δίπλα, το γράµµα που
αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

1.2

1.4

Η µονάδα µέτρησης της στροφορµής είναι
α. 1 kg ⋅ m 2 /s .

β. 1 kg ⋅ m/s 2 .

γ. 1 kg ⋅ m 2 .

δ. 1 kg ⋅ m/s .

Μονάδες 5

To
παρακάτω
σχήµα
παριστάνει
στιγµιότυπο
εγκάρσιου αρµονικού κύµατος. Το σηµείο του
ελαστικού µέσου που κινείται µε µέγιστη ταχύτητα και
φορά προς τα επάνω είναι το

y

∆
Α

β. Β .

γ. Γ .

δ. ∆ .
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

.

δ. Α =

A12 − A22

.

Μονάδες 5
Ένα σώµα εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση.
Όταν διέρχεται από τη θέση ισορροπίας
α. η κινητική του ενέργεια είναι µηδέν.
β. η επιτάχυνσή του είναι µέγιστη.
γ. η δύναµη επαναφοράς είναι µηδέν.
δ. η δυναµική του ενέργεια είναι µέγιστη.
Μονάδες 5
Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που
ακολουθούν µε το γράµµα Σ, αν είναι σωστές ή µε το
γράµµα Λ, αν είναι λανθασµένες.
α. Το
µήκος
κύµατος
µιας
µονοχρωµατικής
ακτινοβολίας µειώνεται όταν αυτή περνά από ένα
διαφανές µέσο (π.χ. γυαλί) στον αέρα.
ταλάντωση, κατά το
της ταλάντωσης είναι

γ. Κατά την πλαστική κρούση
δύο σωµάτων η
µηχανική ενέργεια του συστήµατος παραµένει
σταθερή.

x

Β
α. Α .

1.5

A12 + A22

β. Σε µια εξαναγκασµένη
συντονισµό, η ενέργεια
µέγιστη.

Γ

Ο

β. Α = ⏐Α 1 - Α 2 ⏐ .

α. Α = Α 1 + Α 2 .

ΘΕΜΑ 1ο

1.1

∆ύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις πραγµατοποιούνται
στο ίδιο σηµείο, έχουν την ίδια διεύθυνση και
συχνότητα, και πλάτη Α 1 και Α 2 . Αν οι ταλαντώσεις
αυτές παρουσιάζουν διαφορά φάσης 180 ο , τότε το
πλάτος Α της σύνθετης ταλάντωσης που προκύπτει από
τη σύνθεσή τους είναι

δ. Η γωνιακή επιτάχυνση ενός στερεού σώµατος που
περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα είναι
ανάλογη προς τη συνολική εξωτερική ροπή που
ασκείται στο σώµα.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ε. Αν η στροφορµή ενός στερεού σώµατος παραµένει
σταθερή, τότε η συνολική εξωτερική ροπή που
ασκείται στο σώµα είναι µηδέν.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Στις προτάσεις 2.1.Α, 2.2.Α και 2.2.Γ να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθµό της αρχικής φράσης και, δίπλα, το
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
2.1

∆΄ ΤΑΞΗ

2.2

Ένα σώµα µάζας m είναι προσδεµένο σε ελατήριο
σταθεράς Κ και εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση. Η
συχνότητα του διεγέρτη είναι f = f 0 , όπου
f0 η
ιδιοσυχνότητα του συστήµατος.
Αν τετραπλασιάσουµε τη µάζα m του σώµατος, ενώ η
συχνότητα του διεγέρτη παραµένει σταθερή, τότε:
2.2.Α Η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος
α. γίνεται

∆ύο ιδανικά κυκλώµατα ηλεκτρικών ταλαντώσεων L, C
έχουν πυκνωτές ιδίας χωρητικότητας C 1 = C 2 . Στο
παρακάτω διάγραµµα παριστάνονται οι µεταβολές των
ρευµάτων που διαρρέουν τα δύο κυκλώµατα σε
συνάρτηση µε το χρόνο.

f0
.
2

β. γίνεται 2 f 0 .
γ. παραµένει σταθερή.
Μονάδες 3
2.2.Β Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στο 2.2.Α .
Μονάδες 5

i
1

2

2.2.Γ Το πλάτος της ταλάντωσης του συστήµατος
α. αυξάνεται.

t

β. ελαττώνεται.
γ. παραµένει σταθερό.
Μονάδες 3

2.1.Α Για τους συντελεστές αυτεπαγωγής των πηνίων
L 1 και L 2 αντίστοιχα ισχύει:

L2
.
α. L 1 =
2

β. L 1 = 4 L 2 .

γ. L 1 = 2L 2 .

L2
δ. L 1 =
.
4

Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο

Μονάδες 3
2.1.Β Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στο 2.1.Α .
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2.2.∆ Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στο 2.2.Γ .

Η πηγή κύµατος Ο αρχίζει τη χρονική στιγµή t 0 = 0 s να
εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α = 0,05 m. Το
αρµονικό κύµα που δηµιουργείται διαδίδεται κατά µήκος
γραµµικού οµογενούς ελαστικού µέσου, κατά τον άξονα Οx.
Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται το στιγµιότυπο του

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

κύµατος µετά από χρόνο t 1 = 0,3 s, κατά τον οποίο το κύµα
έχει διαδοθεί σε απόσταση 3m.

προσδεµένο στο άκρο αβαρούς ελατηρίου, σταθεράς
Κ = 20 Ν/m . Ο άξονας του ελατηρίου είναι οριζόντιος και
εφάπτεται της κυκλικής τροχιάς του σφαιριδίου Σ 1 (όπως
στο σχήµα). Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωµένο
ακλόνητα. Οι διαστάσεις των σφαιριδίων είναι αµελητέες.

y(m)
0,05
Ο

→

1

2

3

x(m)

Όταν η ταχύτητα υ του σφαιριδίου Σ 1 έχει τη διεύθυνση
του άξονα του ελατηρίου, το σφαιρίδιο Σ 1 αποκολλάται από
τη ράβδο και κινούµενο ευθύγραµµα συγκρούεται µε το
σφαιρίδιο Σ 2 µε το οποίο ενσωµατώνεται.

α. Να βρείτε την ταχύτητα υ διάδοσης του κύµατος στο
ελαστικό µέσο.
Μονάδες 5
β. Να βρείτε την περίοδο T του αρµονικού κύµατος.
Μονάδες 5

Ο

γ. Να γράψετε την εξίσωση του αρµονικού κύµατος.
Μονάδες 7
δ. Να απεικονίσετε το στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική
T
στιγµή t 2 = t1 +
.
4
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 4ο
Οµογενής στερεά ράβδος ΟΑ, µήκους L = 2 m και µάζας
Μ = 0,3 kg µπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα (χωρίς τριβές)
στο οριζόντιο επίπεδο, περί κατακόρυφο άξονα που
διέρχεται από το σταθερό σηµείο Ο. Στο άκρο Α της ράβδου
στερεώνεται σφαιρίδιο Σ 1 µάζας m = 0,1 kg, και το σύστηµα
ράβδου και σφαιριδίου Σ 1 περιστρέφεται µε σταθερή
γωνιακή ταχύτητα ω = 1 rad/s. Στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο
βρίσκεται δεύτερο σφαιρίδιο Σ 2 , ίσης µάζας µε το Σ 1 ,
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α Σ1

υ

Σ2

Να βρείτε:
α. Τη στροφορµή του συστήµατος ράβδου-σφαιριδίου Σ 1 ως
προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από το
σηµείο Ο.
Μονάδες 8
β. Το µέτρο υ της ταχύτητας του σφαιριδίου τη στιγµή που
αποκολλάται από τη ράβδο.
Μονάδες 4
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ ΤΑΞΗ

γ. Την περίοδο Τ της ταλάντωσης του
ελατηρίου-συσσωµατώµατος Σ 1 και Σ 2 .

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

συστήµατος
Μονάδες 5

δ. Το πλάτος της ταλάντωσης αυτής.
Μονάδες 8
(∆ίνονται: Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον
κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το σηµείο Ο,

1
Ι0 =
ML2 και π = 3,14).
3

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

α. περιορίζονται µόνο στα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα
που ανιχνεύει ο ανθρώπινος οφθαλµός.

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 καµιά 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

Τα φαινόµενα της ανάκλασης και της διάθλασης ...

β. δεν αφορούν
ακτινοβολία.

την

υπέρυθρη

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.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

και

Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

1.3

∆΄ ΤΑΞΗ

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

του

σώµατος

έχουν

την

το Α. Τότε η ταχύτητα του Α µετά την κρούση
µηδενίζεται.

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).

ε. Έκκεντρη ονοµάζεται η κρούση αν οι ταχύτητες
των σωµάτων βρίσκονται σε τυχαία διεύθυνση.
Μονάδες 5
1.5

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

* Να γράψετε µία
διανυσµατικό.

α. Όταν µια σφαίρα προσκρούει ελαστικά σε ένα
τοίχο, τότε πάντα ισχύει

→

→

υ′ = - υ ( υ
→

β. Κατά τη πλαστική κρούση δύο σωµάτων πάντα
→

→

από

τις

λέξεις

→

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.

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.

δ. Σώµα Α συγκρούεται ελαστικά και κεντρικά µε
ακίνητο αρχικά σώµα Β που έχει την ίδια µάζα µε

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες
Ν⋅m

η ταχύτητα

της σφαίρας πριν την κρούση, υ′ η ταχύτητα της
σφαίρας µετά την κρούση).
ισχύει

τον παρακάτω

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

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.
→

Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας
πίνακα και να τον συµπληρώσετε.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

∆΄ 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
2.1 Α.

R

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

2.3 Α.

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

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

ΑΡΧΗ 7ΗΣ 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.

∆΄ 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.

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

ενέργειας

κατά

την

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

2.

ΘΕΜΑ 4 ο
υ1

µηχανικής

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

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

1.3

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.

Μονάδες 5
1.4

Στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις ένα σύστημα
ταλαντώνεται με συχνότητα που είναι ίση με
α. την ιδιοσυχνότητά του.

γ. Τ/2.

β. τη συχνότητα του διεγέρτη.

δ. 4Τ.
Μονάδες 5
1.2

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 .

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 .

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).

δ. ω 2 = 0.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2.1.Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Στήλη Ι

Στήλη ΙΙ

(Ιδιότητες ή εφαρμογές των
ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων)

(Κατηγορίες
ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων)

Μονάδες 4

1. Λήψη ακτινογραφιών.

α. Ραδιοκύματα.

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. Λειτουργία τηλεόρασης.

β. Μικροκύματα.

2.2.Α. Η ολική κινητική ενέργεια της σφαίρας είναι

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 .

α.

2
mυ2cm .
5

β.

7
mυ2cm .
10

γ.

9
mυ2cm .
10

Μονάδες 2

Μονάδες 5

2.2.Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
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

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.

α. Ι 1 = 2Ι 2 .

Μονάδες 2

β. Ι 1 = 4Ι 2 .

2.3.Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

γ. Ι 1 = Ι 2 /2 .

Μονάδες 4

Μονάδες 2
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ 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

∆.

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

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

∆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.

ΘΕΜΑ 1 ο
Για τις ημιτελείς προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
1.1

Σε μια κρούση δύο σφαιρών
α. το άθροισμα των κινητικών ενεργειών των
σφαιρών πριν από την κρούση είναι πάντα ίσο με
το άθροισμα των κινητικών ενεργειών τους μετά
από την κρούση.
β. οι διευθύνσεις των ταχυτήτων των σφαιρών πριν
και μετά από την κρούση βρίσκονται πάντα στην
ίδια ευθεία.
γ. το άθροισμα των ορμών των σφαιρών πριν από
την κρούση είναι πάντα ίσο με το άθροισμα των
ορμών τους μετά από την κρούση.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

δ. το άθροισμα των ταχυτήτων των σφαιρών πριν
από την κρούση είναι πάντα ίσο με το άθροισμα
των ταχυτήτων τους μετά από την κρούση.
Μονάδες 5
1.2

Το
διάγραμμα
του
σχήματος παριστάνει την
ταχύτητα ενός σώματος
που
εκτελεί
απλή
αρμονική ταλάντωση σε
συνάρτηση με το χρόνο.
Στην περίπτωση αυτή

υ
5

1
4

2
3

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

t

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. στα σημεία 1 και 5 το σώμα βρίσκεται στη μέγιστη
απομάκρυνση.
β. στα σημεία 2 και 4 το σώμα βρίσκεται στη μέγιστη
απομάκρυνση.
γ. στα σημεία 4 και 5 το σώμα βρίσκεται στη θέση
ισορροπίας.
δ. στα σημεία 3 και 4 το σώμα βρίσκεται στη θέση
ισορροπίας.
Μονάδες 5
1.3

∆υο σύγχρονες πηγές δημιουργούν στην επιφάνεια
υγρού εγκάρσια κύματα πλάτους Α και μήκους
κύματος λ. Ένα σημείο Σ βρίσκεται στην επιφάνεια
του υγρού σε αποστάσεις r 1 και r 2 από τις πηγές
αντίστοιχα. Αν ξέρουμε ότι ισχύει ⏐ r 1 –r 2 ⏐ =11λ, τότε
το Σ ταλαντώνεται με πλάτος
α. Α.
β.

A 2 .

γ. 0.
δ. 2Α.
Μονάδες 5
1.4

Σε ένα ιδανικό κύκλωμα LC το φορτίο του πυκνωτή
μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο σύμφωνα με
τη σχέση q=Qσυνωt. Για το σύστημα αυτό
α. η περίοδος ταλάντωσης του κυκλώματος δίνεται
από τη σχέση T = 2π/ LC.
β. η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα
περιγράφεται από τη σχέση i=–Qωημωt.
γ. τη χρονική στιγμή t=0 η ενέργεια του πυκνωτή
είναι 0.
δ. η ενέργεια του πυκνωτή μια τυχαία χρονική
στιγμή δίνεται από τη σχέση U=Cq 2 /2.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1.5

Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που
ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα από
τον αριθμό κάθε πρότασης το γράμμα Σ, αν η
πρόταση αυτή είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν είναι
Λανθασμένη.
α. Ένα φορτίο που κινείται με σταθερή ταχύτητα
στο κενό εκπέμπει διαμήκες ηλεκτρομαγνητικό
κύμα.
β. Οι νόμοι της διάθλασης ισχύουν και για μηχανικά
κύματα.
γ. ∆υο πηγές εκπέμπουν κύματα με το ίδιο μήκος
κύματος. Για να παρατηρηθεί το φαινόμενο
συμβολής των κυμάτων αυτών σε τυχαίο σημείο, θα
πρέπει οι πηγές να είναι οπωσδήποτε σύγχρονες.
δ. ∆υο αρμονικές ταλαντώσεις έχουν την ίδια
διεύθυνση και γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο
με το ίδιο πλάτος αλλά λίγο διαφορετικές
συχνότητες. Στη σύνθεση των ταλαντώσεων αυτών
ο
χρόνος
ανάμεσα
σε
δυο
διαδοχικές
μεγιστοποιήσεις του πλάτους ονομάζεται περίοδος
των διακροτημάτων.
ε. Κατά
τη
διάδοση
ενός
ηλεκτρομαγνητικού
κύματος δεν διαδίδεται ενέργεια.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2 ο
Για τις προτάσεις 2.1Α - 2.3Α να γράψετε στο τετράδιό
σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
2.1Α. Ημιτονοειδές κύμα με μήκος κύματος λ 1
διαδίδεται σε ένα μέσο με ταχύτητα υ 1 . Όταν το
κύμα εισέλθει σε δεύτερο μέσο διαδίδεται με
ταχύτητα υ 2 (υ 2 ≠υ 1 ). Το μήκος κύματος στο
δεύτερο μέσο θα είναι
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

α. λ 2 = λ 1 (υ 2 /υ 1 ).
β. λ 2 = λ 1 (υ 1 /υ 2 ).
γ. λ 2 = λ 1 .
Μονάδες 3
2.1Β.

x

x

I

x

II

III

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5

2.2Α. Τη στροφορμή του κυλίνδρου σε συνάρτηση με
το χρόνο απεικονίζει το σχήμα

t

t

2.2 Ένας κύλινδρος που είναι αρχικά ακίνητος και μπορεί
να περιστραφεί γύρω από το σταθερό άξονά του
δέχεται την επίδραση σταθερής ροπής.

t

2.3Α. Το αυτοκίνητο του οποίου το σύστημα ανάρτησης
λειτουργεί καλύτερα είναι το
α. Ι.

L

L

I

L

II

β. ΙΙ.

III

γ. ΙΙΙ.
Μονάδες 3
2.3Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5

t

t

t
ΘΕΜΑ 3 ο

α. Ι.
β. ΙΙ.
γ. ΙΙΙ.
Μονάδες 3
2.2Β.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6

2.3 ∆ίνονται οι γραφικές παραστάσεις που απεικονίζουν
την ταλάντωση που εκτελούν τα συστήματα ανάρτησης
τριών αυτοκινήτων που κινούνται με την ίδια
ταχύτητα όταν συναντούν το ίδιο εξόγκωμα στο δρόμο.
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

To σώμα Σ του σχήματος είναι
k
συνδεδεμένο στο άκρο ιδανικού
Σ
ελατηρίου σταθεράς k=900 N/m, το
άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο
σημείο. Το σύστημα ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο
με περίοδο Τ=(π/15) s. Το σώμα τη χρονική στιγμή t=0
διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του με ταχύτητα υ=6 m/s
κινούμενο προς τα δεξιά. Να βρείτε:
Α.

Το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος.
Μονάδες 5

Β.

Τη μάζα του σώματος.

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ.

∆.

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Την απομάκρυνση του σώματος από τη θέση
ισορροπίας σε συνάρτηση με το χρόνο και να τη
σχεδιάσετε σε αριθμημένους άξονες για το χρονικό
διάστημα από 0 έως (2π/15) s.
Μονάδες 8
Για ποιες απομακρύνσεις ισχύει Κ=3U, όπου Κ η
κινητική ενέργεια και U η δυναμική ενέργεια του
συστήματος.

Γ. Τη γραμμική ταχύτητα του κέντρου μάζας Κ της ράβδου
αμέσως μετά την κρούση.
Μονάδες 4
∆. Το ποσό της μηχανικής ενέργειας που μετατράπηκε σε
θερμική κατά την κρούση.
Μονάδες 6
Ε. Τη μέγιστη ανύψωση του κέντρου μάζας της ράβδου.
Μονάδες 6

Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 4 ο

∆ίνονται: Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς
οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της:
Icm = (1/12) Mℓ2. Η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 .

Ομογενής ράβδος μήκους ℓ=2 m
A
και μάζας Μ=3 kg, είναι αναρτημένη
από οριζόντιο άξονα Α, γύρω από
τον οποίο μπορεί να περιστραφεί σε
κατακόρυφο επίπεδο. Στον ίδιο
l
άξονα Α είναι δεμένο αβαρές νήμα
Κ
με το ίδιο μήκος ℓ, στο άλλο άκρο
του οποίου είναι δεμένο σφαιρίδιο
μάζας m=0,5 kg. Αρχικά το νήμα m
l M
h
είναι
τεντωμένο
στο
ίδιο
κατακόρυφο
επίπεδο
και
το
σφαιρίδιο
βρίσκεται
σε
ύψος
h=0,8 m πάνω από το κατώτερο
σημείο της ράβδου.
Στη συνέχεια το σφαιρίδιο αφήνεται ελεύθερο και
προσκρούει στο άκρο της ράβδου. Μετά την κρούση το
σφαιρίδιο ακινητοποιείται. Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες.

2.
3.
4.

Να βρείτε:

5.

A. Την ταχύτητα του σφαιριδίου λίγο πριν την κρούση.
Μονάδες 3
Β. Τη γωνιακή ταχύτητα της ράβδου αμέσως μετά την
κρούση.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
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 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.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: EΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. αυξήσουμε την αυτεπαγωγή του πηνίου.
γ. ελαττώσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.

1.4

ΘΕΜΑ 1 ο
Για τις ημιτελείς προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
1.1

Καθώς μία μονοχρωματική ακτινοβολία περνά από
τον αέρα στο γυαλί,
α. η ταχύτητά της ελαττώνεται.
β. η συχνότητά της αυξάνεται.
γ. το μήκος κύματός της παραμένει σταθερό.
δ. το μήκος κύματός της αυξάνεται.

1.2

Μονάδες 5
Το αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο αρμονικών
ταλαντώσεων που γίνονται πάνω στην ίδια διεύθυνση
και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας είναι μια νέα
αρμονική
ταλάντωση,
όταν
οι
δύο
αρχικές
ταλαντώσεις έχουν
α. παραπλήσιες συχνότητες και ίδια πλάτη.
β. παραπλήσιες συχνότητες και διαφορετικά πλάτη.
γ. ίδιες συχνότητες και διαφορετικά πλάτη.
δ. ίδια πλάτη και διαφορετικές συχνότητες.

1.3

Μονάδες 5
Ενώ ακούμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει
σε συχνότητα 100MHz, θέλουμε να ακούσουμε το
σταθμό που εκπέμπει σε 100,4MHz.

1.5

δ. αυξήσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή και την
αυτεπαγωγή του πηνίου.
Μονάδες 5
Σε μια φθίνουσα ταλάντωση που η αντιτιθέμενη
δύναμη είναι της μορφής F=–bυ, με b σταθερό,
α. ο λόγος δύο διαδοχικών πλατών μειώνεται σε
σχέση με το χρόνο.
β. η περίοδος της ταλάντωσης εξαρτάται από το
πλάτος.
γ. το πλάτος παραμένει σταθερό σε σχέση με το
χρόνο.
δ. η περίοδος παραμένει σταθερή σε σχέση με το
χρόνο.
Μονάδες 5
Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που
ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα από
τον αριθμό κάθε πρότασης το γράμμα Σ, αν η
πρόταση αυτή είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν είναι
Λανθασμένη.
α. Το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο ενός
ηλεκτρομαγνητικού κύματος κοντά στην κεραία
έχουν διαφορά φάσης μηδέν.
β. Τα κτήρια κατά τη διάρκεια ενός
εκτελούν εξαναγκασμένη ταλάντωση.

γ. Το μήκος κύματος του ορατού φωτός στο κενό
κυμαίνεται από 400nm έως 700nm.
δ. Όταν ο φορέας της δύναμης, η οποία ασκείται σε
ένα ελεύθερο στερεό σώμα δεν διέρχεται από το
κέντρο μάζας του, τότε το σώμα εκτελεί μόνο
μεταφορική κίνηση.

Για το σκοπό αυτό στο δέκτη πρέπει να
α. αυξήσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

σεισμού

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ε. Τα μηχανικά κύματα μεταφέρουν ενέργεια και
ύλη.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2

ο

2.3 Η
συνολική
ροπή
των
δύο
αντίρροπων δυνάμεων F 1 και F 2
του σχήματος, που έχουν ίδιο
μέτρο, είναι
α.

Για τις προτάσεις 2.1 - 2.3 να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
2.1 Σφαίρα μάζας m 1 προσπίπτει με ταχύτητα υ 1 σε
ακίνητη σφαίρα μάζας m 2 , με την οποία συγκρούεται
κεντρικά και ελαστικά. Μετά την κρούση η σφαίρα
μάζας m 1 γυρίζει πίσω με ταχύτητα μέτρου ίσου με το
1
της αρχικής της τιμής. Για το λόγο των μαζών ισχύει
5
α.

m2 3
= .
m1 2

β.

m2 2
= .
m1 3

γ.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
2.2 ∆ύο σύγχρονες σημειακές πηγές Π 1 και Π 2 δημιουργούν
εγκάρσια αρμονικά κύματα πλάτους Α και συχνότητας
4Hz, τα οποία διαδίδονται στην επιφάνεια ενός υγρού
με ταχύτητα 20cm/s.
Ένα σημείο που απέχει από τις δύο πηγές αποστάσεις
r 1 =17cm και r 2 =12cm αντίστοιχα
ταλαντώνεται με πλάτος Α.

β.

ταλαντώνεται με πλάτος 2Α.

γ.

παραμένει ακίνητο.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

μεγαλύτερη ως προς το σημείο
Μ.

γ.

ανεξάρτητη του
υπολογίζεται.

σημείου

ως

F1

προς

το

οποίο

Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6

Στο ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου είναι στερεωμένο
σώμα μάζας m 1 =1,44kg, ενώ το άλλο του άκρο είναι
ακλόνητο. Πάνω στο σώμα κάθεται ένα πουλί μάζας m 2 και
το σύστημα ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Η
m
μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του συστήματος είναι 0,4π
s
και η δυναμική του ενέργεια μηδενίζεται κάθε 0,5s. Όταν το
σύστημα διέρχεται από την ακραία θέση ταλάντωσης, το
πουλί πετά κατακόρυφα και το νέο σύστημα ταλαντώνεται
rad
με κυκλική συχνότητα 2,5π
. Να βρείτε:
s
Α.
Την περίοδο και το πλάτος της αρχικής ταλάντωσης.
Μονάδες 6

Μονάδες 3

Β.

Τη σταθερά του ελατηρίου.

Γ.

Tη μέγιστη ταχύτητα της νέας ταλάντωσης.

Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

M
K

μεγαλύτερη ως προς το σημείο
Κ.

β.

F2

ΘΕΜΑ 3 ο

m2 1
= .
m1 3

Μονάδες 3

α.

d

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 6
Μονάδες 6

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆.

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Τη μάζα του πουλιού.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Μονάδες 7

1.

Στο γιογιό του σχήματος που έχει μάζα Μ=6kg και ακτίνα
R=0,1m, έχει τυλιχτεί πολλές φορές γύρω του
λεπτό αβαρές νήμα. Με σταθερό το ένα άκρο του
νήματος αφήνουμε το γιογιό να κατεβαίνει. Όταν
5
αυτό έχει κατέβει κατά
h= m
αποκτά
3
μεταφορική ταχύτητα υ cm =5m/s.

2.
3.
4.

ΘΕΜΑ 4 ο

Να βρείτε:
A. Τη μεταφορική επιτάχυνση του κέντρου μάζας του
σώματος.
Μονάδες 6
Β. Τη γωνιακή επιτάχυνση του σώματος και την τάση του
νήματος.
Μονάδες 6

5.

Στο
τετράδιο
να
γράψετε
μόνο
τα
προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο. Μπορείτε να σχεδιάσετε
τα σχήματα που θα χρησιμοποιήσετε στο τετράδιο 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.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Γ. Το λόγο της στροφικής κινητικής ενέργειας προς τη
μεταφορική κινητική ενέργεια του σώματος, χωρίς να
θεωρήσετε γνωστό τον τύπο της ροπής αδράνειας του
γιογιό.
Μονάδες 7
∆. Τη σχέση που περιγράφει πώς μεταβάλλεται η στροφική
κινητική ενέργεια του σώματος σε συνάρτηση με το
χρόνο.
∆ίνονται: g = 10 m/s2.

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

1.3

α. παράλληλα και ισχύει E = B ⋅ c.
β. κάθετα και ισχύει E = B ⋅ c.
γ. είναι παράλληλα και ισχύει Β = Ε ⋅ c.

ΘΕΜΑ 1 ο
Για τις ημιτελείς προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
1.1

Ένα αντικείμενο βυθισμένο μέσα στο νερό, φαίνεται
να βρίσκεται πιο κοντά στην επιφάνεια του νερού.
Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο της

δ. είναι κάθετα και ισχύει Β = Ε ⋅ c.
1.4

β. διάθλασης.
γ. διάχυσης.
δ. συμβολής.
Μονάδες 5
Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές
ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης και ίδιου πλάτους Α,
που πραγματοποιούνται γύρω από το ίδιο σημείο. Αν
οι συχνότητες των δύο ταλαντώσεων f 1 και f 2
διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, τότε
α. το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.
β. το πλάτος της ταλάντωσης παραμένει σταθερό.
γ. το μέγιστο πλάτος της ταλάντωσης είναι 2Α.
δ. η περίοδος του διακροτήματος είναι ανάλογη με
τη διαφορά συχνοτήτων f 1 – f 2 .
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 5

Σε μια ελαστική κρούση δύο σωμάτων
α. ένα μέρος της κινητικής ενέργειας μετατρέπεται σε
θερμική.
β. η ορμή κάθε σώματος παραμένει σταθερή.
γ. η κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει
σταθερή.
δ. η κινητική ενέργεια του συστήματος ελαττώνεται.
Μονάδες 5

α. ανάκλασης.

1.2

Σε ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται στο
κενό, σε μεγάλη
απόσταση από την κεραία, τα
διανύσματα της έντασης (Ε) του ηλεκτρικού και της
έντασης (Β) του μαγνητικού πεδίου είναι σε κάθε
στιγμή

1.5

Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που
ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα από
τον αριθμό κάθε πρότασης το γράμμα Σ, αν η
πρόταση αυτή είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν είναι
Λανθασμένη.
α. Η μονοχρωματική ακτινοβολία με μήκος κύματος
500 nm στο κενό είναι ορατή.
β. Στα διαμήκη κύματα τα σημεία του ελαστικού
μέσου ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση
διάδοσης του κύματος.
γ. Όταν μια χορεύτρια καλλιτεχνικού πατινάζ, που
περιστρέφεται, θέλει να περιστραφεί γρηγορότερα
συμπτύσσει τα χέρια της.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

δ. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα
του ταλαντούμενου συστήματος είναι διαφορετική
από αυτή του διεγέρτη.
ε. Το όζον της ατμόσφαιρας απορροφά
επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία.

την

Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2 ο
Για τις ημιτελείς προτάσεις 2.1 έως και 2.3 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
2.1 Ένας κύβος και μία σφαίρα ίδιας μάζας αφήνονται να
κινηθούν από το ίδιο ύψος δύο διαφορετικών
κεκλιμένων επιπέδων. Ο κύβος ολισθαίνει χωρίς τριβές
στο ένα και η σφαίρα κυλίεται χωρίς ολίσθηση στο
άλλο. Για τις ταχύτητες του κύβου και του κέντρου
μάζας της σφαίρας στη βάση των κεκλιμένων επιπέδων
ισχύει ότι

α. πιο εύκολα στη θέση 1.
β. πιο εύκολα στη θέση 2.
γ. το ίδιο εύκολα και στις δύο περιπτώσεις.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3
Μονάδες 5

2.3 Θεωρούμε δύο κυκλώματα Α (L A , C) και Β (L B , C) που
εκτελούν ελεύθερες αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις.
Οι πυκνωτές στα δύο κυκλώματα έχουν την ίδια
χωρητικότητα C.

α. μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του κύβου.
β. μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα της σφαίρας.
γ. οι ταχύτητες είναι ίσες.
Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
2.2 Η ομογενής ράβδος AB του σχήματος μπορεί να
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από τον
άξονα
συμμετρίας (ξ) του σχήματος. Οι δύο σφαίρες Σ 1 , Σ 2
μάζας m καθεμιά μπορούν να μετακινούνται κατά μήκος
της ράβδου. Η ράβδος ξεκινά να περιστρέφεται

Οι καμπύλες Α και Β παριστάνουν τα ρεύματα στα δύο
πηνία σε συνάρτηση με τον χρόνο. Για τους συντελεστές
αυτεπαγωγής L A , L B των πηνίων στα δύο κυκλώματα
ισχύει ότι
α. L A =4 L Β .
β. L Β =4 L Α .
γ. L A =2 L Β .
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 3
Μονάδες 6

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 4 ο
ΘΕΜΑ 3 ο

Το σώμα Σ 1 μάζας m 1 = 1 kg του επόμενου σχήματος

To άκρο Ο γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, που
εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του ημιάξονα Οx, αρχίζει να
ταλαντώνεται τη στιγμή t = 0, σύμφωνα με την εξίσωση
π
t (y σε cm, t σε s). Το εγκάρσιο κύμα, που
y = Aημ
2
δημιουργείται, διαδίδεται κατά μήκος του γραμμικού
ελαστικού μέσου. Κάποια χρονική στιγμή το στιγμιότυπο
του κύματος απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.

Α. Να
βρείτε το μήκος κύματος και την περίοδο του
κύματος.
Μονάδες 6
Β. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.
Μονάδες 6
Γ. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος.

Μονάδες 7

∆. Να βρείτε την ενέργεια ενός πολύ μικρού τμήματος του
ελαστικού μέσου μάζας ∆m = 8 · 10 − 3 kg.
Μονάδες 6
∆ίνεται: π 2 ≈ 10 .

αφήνεται να ολισθήσει από την κορυφή λείου κατακόρυφου
τεταρτοκυκλίου ακτίνας R = 1,8 m. Στη συνέχεια το σώμα Σ 1
κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται
κεντρικά και πλαστικά με ακίνητο σώμα Σ 2 μάζας m 2 = 2 kg.
Το σώμα Σ 2 είναι στερεωμένο στο ένα άκρο οριζόντιου
ελατηρίου σταθεράς k = 300 Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου
είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Τη στιγμή της
κρούσης η ταχύτητα του Σ 1 είναι παράλληλη με τον άξονα
του ελατηρίου. Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα εκτελεί
απλή αρμονική ταλάντωση.
Να βρείτε:
A. Την ταχύτητα του σώματος Σ 1 , στο οριζόντιο επίπεδο,
πριν συγκρουστεί με το Σ 2 .
Μονάδες 6
Β. Την ταχύτητα του συσσωματώματος, αμέσως μετά την
κρούση.
Μονάδες 6
Γ. Το διάστημα που διανύει το συσσωμάτωμα, μέχρι η
ταχύτητά του να μηδενιστεί για πρώτη φορά.
Μονάδες 6
∆. Το χρονικό διάστημα από τη στιγμή της κρούσης, μέχρι
τη στιγμή που η ταχύτητα του συσσωματώματος
μηδενίζεται για δεύτερη φορά.
Μονάδες 7
∆ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας: g = 10 m/s 2 .

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.

3.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4.

Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.

5.

Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6.

∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.

7.

Ώρα δυνατής αποχώρησης η 8.30΄ απογευματινή.

ΘΕΜΑ 1 ο
Για τις ημιτελείς προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και, δίπλα του, το
γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
1.1

Σε φθίνουσα μηχανική ταλάντωση της οποίας το
πλάτος μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο, για
ορισμένη τιμή της σταθεράς απόσβεσης, η περίοδος
της ταλάντωσης με την πάροδο του χρόνου
α. αυξάνεται.
β. διατηρείται σταθερή.
γ. μειώνεται γραμμικά.
δ. μειώνεται εκθετικά.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Μονάδες 5
1.2

Η συνολική δύναμη F που ασκείται σε ένα σώμα που
εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση συνδέεται με την
απομάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας του σώματος
με τη σχέση (D θετική σταθερά)
α. F=Dx.
β. F=–Dx 2 .
γ. F=–Dx.
δ. F=Dx 2 .
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

1.3

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Το φαινόμενο της ανάκλασης παρατηρείται
α. μόνο στα εγκάρσια κύματα.
β. μόνο στα διαμήκη κύματα.
γ. μόνο στα φωτεινά κύματα.
δ. σε όλα τα είδη των κυμάτων.
Μονάδες 5

1.4

Στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από σταθερό
άξονα, με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν διπλασιαστεί η
γωνιακή του ταχύτητα, τότε η κινητική του ενέργεια
α. μένει η ίδια.
β. διπλασιάζεται.
γ. τετραπλασιάζεται.
δ. οκταπλασιάζεται.
Μονάδες 5

1.5

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. Όλα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα
διαδίδονται με την ίδια ταχύτητα.

στο

κενό

β. Στη
φθίνουσα
ηλεκτρική
ταλάντωση
ενός
κυκλώματος ένας από τους λόγους απόσβεσης
είναι η ωμική αντίσταση του κυκλώματος.
γ. Το πλάτος σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση είναι
ανεξάρτητο από τη συχνότητα του διεγέρτη.
δ. Στα εγκάρσια μηχανικά κύματα τα σημεία του
ελαστικού μέσου ταλαντώνονται παράλληλα στη
διεύθυνση διάδοσης του κύματος.
ε. Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος είναι
διανυσματικό μέγεθος.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΘΕΜΑ 2 ο
Για τις ημιτελείς προτάσεις 2.1 έως και 2.3 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και, δίπλα του, το
γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
2.1 Μονοχρωματική ακτίνα μεταβαίνει από τον αέρα στο
γυαλί και η γωνία πρόσπτωσης είναι 45 0 . Η γωνία
διάθλασης θα είναι
α. μεγαλύτερη από 45 0 .
β. μικρότερη από 45 0 .
γ. ίση με 45 0 .
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
2.2 Στη θέση Α οριζόντιου δίσκου βρίσκεται ένα παιδί και
το σύστημα παιδί – δίσκος περιστρέφεται χωρίς τριβές,
με γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από κατακόρυφο άξονα
που διέρχεται από το κέντρο του δίσκου Ο.

Αν το παιδί μετακινηθεί από τη θέση Α στη θέση Β του
δίσκου (σχήμα), τότε η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου
α. θα αυξηθεί.
β. θα παραμείνει η ίδια.
γ. θα μειωθεί.
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

2.3 Μικρό σώμα Σ 1 μάζας m που κινείται με ταχύτητα υ
συγκρούεται κεντρικά με αρχικά ακίνητο μικρό σώμα
Σ 2 μάζας 2m.

υ

Σ1

Σ2

Μετά την κρούση το σώμα Σ 1 παραμένει ακίνητο.
Μετά την κρούση η κινητική ενέργεια του συστήματος
των δύο σωμάτων
α. αυξήθηκε.
β. παρέμεινε η ίδια.
γ. ελαττώθηκε.
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3 ο
Σε
ιδανικό
κύκλωμα
LC
παραγωγής
ηλεκτρικών
ταλαντώσεων, η ένταση του ρεύματος i που διαρρέει το
κύκλωμα συναρτήσει του χρόνου t δίνεται από τη σχέση:

ΘΕΜΑ 4 ο
Ομογενής και συμπαγής κύλινδρος μάζας m = 5 kg και
ακτίνας R = 0,2m αφήνεται από την ηρεμία (θέση Α) να
κυλήσει κατά μήκος πλάγιου επιπέδου, όπως φαίνεται στο
σχήμα.
Ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
Τη στιγμή που το κέντρο μάζας του κυλίνδρου έχει
κατακόρυφη μετατόπιση h (θέση Γ), η ταχύτητα του κέντρου
μάζας του είναι υ cm =8m/s.

Να υπολογίσετε:
α. Τη γωνιακή ταχύτητα ω του κυλίνδρου στη θέση Γ.

i = −0,5 ⋅ ημ10 4 t (S.I.).

Το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = 10
Να υπολογίσετε:

Μονάδες 6
−2

H.

β. Τη στροφορμή του κυλίνδρου στη θέση Γ.

Μονάδες 6

γ. Την κατακόρυφη μετατόπιση h.
α. Την περίοδο Τ των ηλεκτρικών ταλαντώσεων.
Μονάδες 6
β. Τη χωρητικότητα C του πυκνωτή.
Μονάδες 6
γ. Το μέγιστο φορτίο Q του πυκνωτή.
Μονάδες 6
δ. Την απόλυτη τιμή της έντασης του ρεύματος που
διαρρέει το κύκλωμα, όταν το ηλεκτρικό φορτίο του
πυκνωτή είναι q = 3 ⋅ 10 − 5 C .

Μονάδες 6
δ. Τον λόγο της μεταφορικής προς την περιστροφική
κινητική ενέργεια του κυλίνδρου σε κάποια χρονική
στιγμή, κατά τη διάρκεια της κίνησής του.
Μονάδες 7
∆ίνεται: g = 10 m/s 2 .
Η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα
1
περιστροφής του είναι Ι = mR 2 .
2

Μονάδες 7
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ 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. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη
διανομή των φωτοαντιγράφων.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄)
ΠΕΜΠΤΗ 27 MAΪΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ Α
Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε
αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά
της.
Α1.

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα δημιουργούνται
α. όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο είναι ακίνητο.
β. όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο κινείται ευθύγραμμα
και ομαλά.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

γ. όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο επιταχύνεται.

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

δ. από σταθερό μαγνητικό πεδίο.
Μονάδες 5
Α2.

Το μέτρο της στροφορμής L ενός στερεού σώματος
που περιστρέφεται γύρω από άξονα με γωνιακή
ταχύτητα ω και ροπή αδράνειας Ι, ως προς τον ίδιο
άξονα περιστροφής, είναι
α. Ι 2ω
β.

Ιω

γ.

Ιω 2

δ.

Ιω

Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α3.

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Έκκεντρη ονομάζεται η κρούση κατά την οποία οι
ταχύτητες
των
κέντρων
μάζας
των
δύο
συγκρουόμενων σωμάτων είναι μεταξύ τους
α. κάθετες

β. Το φαινόμενο της διάθλασης παρατηρείται μόνο
στα μηχανικά κύματα.
γ. Η μονάδα της ροπής δύναμης στο SI είναι Nm.
δ. Στο φαινόμενο της διάχυσης, οι ανακλώμενες
ακτίνες είναι παράλληλες μεταξύ τους.
ε. Η μονοχρωματική ακτινοβολία μήκους κύματος
500nm είναι ορατή.

β. παράλληλες
γ. ίσες

Μονάδες 5

δ. σε τυχαίες διευθύνσεις
Μονάδες 5
Α4.

Κατά τη συμβολή δύο κυμάτων που δημιουργούνται
στην επιφάνεια υγρού από δύο σύγχρονες πηγές Α και
Β, παρατηρείται ταλάντωση με μέγιστο πλάτος στα
σημεία Ο της επιφάνειας, που η διαφορά ΟΑ – ΟΒ
είναι
α.
β.
γ.
δ.

(2 N + 1) λ
2
Νλ
2
3Ν λ
4
Nλ

α. Πρώτα εξέρχεται η δέσμη από
το πλακίδιο Α.
β. Πρώτα εξέρχεται η δέσμη από
το πλακίδιο Β.

για όλες τις ακέραιες τιμές του Ν.
Μονάδες 5
Α5.

ΘΕΜΑ Β
Β1. Στο σχήμα φαίνονται δύο όμοια
διαφανή πλακίδια Α, Β σχήματος
ορθογωνίου
παραλληλεπίπεδου
με δείκτες διάθλασης n Α , n Β
αντίστοιχα, όπου n Α >n Β .
Στα
πλακίδια
προσπίπτουν
συγχρόνως
δύο
όμοιες
μονοχρωματικές δέσμες φωτός.

Για τις προτάσεις που ακολουθούν να γράψετε στο
τετράδιό σας το γράμμα της καθεμιάς και δίπλα το
γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λ, αν η
πρόταση είναι λανθασμένη.

γ. Οι δύο δέσμες εξέρχονται ταυτόχρονα.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(μονάδες 2)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 7)
Μονάδες 9

α. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση, όταν το σώμα
διέρχεται από τη θέση ισορροπίας, η ταχύτητά του
είναι μηδέν.
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Β2. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα
συντονισμού είναι 10Hz. Αν η συχνότητα του διεγέρτη
από 10Hz γίνει 20Hz, το πλάτος της εξαναγκασμένης
ταλάντωσης
α. μειώνεται
β. αυξάνεται
γ. παραμένει σταθερό

ΘΕΜΑ Γ
Κυκλική στεφάνη ακτίνας R=0,2m και μάζας m=1Kg κυλίεται
χωρίς να ολισθαίνει, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η ταχύτητα
του
κέντρου
μάζας
Κ
είναι
υ cm =10m/s. Η ροπή αδράνειας της
στεφάνης ως προς άξονα που
διέρχεται από το κέντρο μάζας της
και είναι κάθετος προς το επίπεδό
της είναι Ι cm = mR 2 .

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(μονάδες 2)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 6)
Μονάδες 8
Β3. ∆ίδεται ιδανικό κύκλωμα LC. Όταν ο διακόπτης είναι
ανοικτός, η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του
πυκνωτή είναι Ε. Κάποια χρονική στιγμή μετά το
κλείσιμο του διακόπτη η ενέργεια του ηλεκτρικού
E
. Η ενέργεια του
πεδίου του πυκνωτή γίνεται
4
μαγνητικού πεδίου εκείνη τη στιγμή γίνεται
E
α.
4
5E
β.
4
3E
γ.
4
δ. 0

Ο είναι το κατώτατο και A το
ανώτατο σημείο της στεφάνης. Η
ευθεία ΚΒ είναι παράλληλη στο δάπεδο.

Να υπολογίσετε:
Γ1. τα μέτρα των ταχυτήτων στα σημεία Ο, Α και Β της
στεφάνης.
Μονάδες 9
Γ2. τη γωνιακή ταχύτητα της στεφάνης.
Μονάδες 4
Γ3. τη ροπή αδράνειας της στεφάνης ως προς το σημείο Ο.
Μονάδες 5
Γ4. την κινητική ενέργεια της στεφάνης.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ ∆

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(μονάδες 2)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(μονάδες 6)
Μονάδες 8
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Το σώμα Σ 1 του σχήματος έχει μάζα 1Kg, κινείται με
ταχύτητα υ 1 =8m/s σε λείο και οριζόντιο επίπεδο και
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα Σ 2 ,
μάζας 3Kg. To Σ 2 είναι δεμένο στην άκρη οριζόντιου
ελατηρίου σταθεράς 300Ν/m, που βρίσκεται στο φυσικό
μήκος του.
Να υπολογίσετε:
∆1. τις ταχύτητες των δύο σωμάτων μετά την κρούση.

Μονάδες 6

∆3. την ενέργεια με την οποία ταλαντώνεται το σώμα Σ 2 .
Μονάδες 6
∆4. την απόσταση μεταξύ των σωμάτων όταν το
επιστρέφει για πρώτη φορά στο σημείο της κρούσης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ Α

Μονάδες 6
∆2. την περίοδο της ταλάντωσης του σώματος Σ 2 .

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Σ2

Μονάδες 7
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. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά
την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
θεμάτων.

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό
σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συμπληρώνει σωστά.
Α1. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση, όπου η δύναμη που
αντιτίθεται στη κίνηση είναι της μορφής F αντ =–bυ, όπου
b θετική σταθερά και υ η ταχύτητα του ταλαντωτή,
α. όταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης η περίοδος
μειώνεται.
β. το πλάτος διατηρείται σταθερό.
γ. η σταθερά απόσβεσης εξαρτάται από το σχήμα και το
μέγεθος του αντικειμένου που κινείται.
δ. η ενέργεια ταλάντωσης διατηρείται σταθερή.
Μονάδες 5
Α2. Σε αρμονικό
r ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται με
υ
ταχύτητα
, το διάνυσμα έντασης του ηλεκτρικού πεδίου
r
είναι E
r και το διάνυσμα έντασης του μαγνητικού πεδίου
είναι B . Θα ισχύει:

r

r r

r r r

r

r r

r r

α. Ε ⊥ Β, Ε ⊥ υ, Β || υ .

r

β. Ε ⊥ Β, Ε ⊥ υ, Β ⊥ υ .

r r r

r r

r

γ. Ε || Β, Ε ⊥ υ, Β ⊥ υ .

r r r r r r

δ. Ε || Β, Ε || υ, Β || υ .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Α3. Μονοχρωματική ακτινοβολία προσπίπτει πλάγια στη
διαχωριστική επιφάνεια γυαλιού και αέρα προερχόμενη
από το γυαλί. Κατά ένα μέρος ανακλάται και κατά ένα
μέρος διαθλάται. Τότε :
α. η γωνία ανάκλασης είναι μεγαλύτερη από τη γωνία
πρόσπτωσης.
β. το μήκος κύματος της ακτινοβολίας στον αέρα
μειώνεται.
γ. η γωνία διάθλασης είναι μεγαλύτερη από τη γωνία
πρόσπτωσης.
δ. η προσπίπτουσα, η διαθλώμενη και η ανακλώμενη
ακτίνα δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
Μονάδες 5
Α4. Στην απλή αρμονική ταλάντωση
α. η δυναμική ενέργεια παραμένει σταθερή.
β. η ολική ενέργεια μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο.
γ. η ολική ενέργεια παραμένει σταθερή.
δ. η κινητική ενέργεια παραμένει σταθερή.
Μονάδες 5
Α5. 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.
α. Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται τόσο στα στερεά όσο
και στα υγρά και τα αέρια.
β. Στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις το φορτίο του πυκνωτή
παραμένει σταθερό.
γ. Ορισμένοι ραδιενεργοί πυρήνες εκπέμπουν ακτίνες γ.
δ. Η ροπή αδράνειας είναι διανυσματικό μέγεθος.
ε. Στην ελαστική κρούση δύο σφαιρών η κινητική
ενέργεια του συστήματος ελαττώνεται.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΘΕΜΑ Β
Β1. Στην επιφάνεια ενός υγρού που ηρεμεί βρίσκονται δύο
σύγχρονες σημειακές πηγές Π 1 και Π 2 , που δημιουργούν
στην επιφάνεια του υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα
πλάτους Α, συχνότητας f και μήκους κύματος λ. Ένα
σημείο Κ της επιφάνειας του υγρού ταλαντώνεται με
μέγιστο πλάτος 2Α. ∆ιπλασιάζουμε τη συχνότητα
ταλάντωσης των δύο πηγών. Το σημείο Κ ταλαντώνεται
τώρα με πλάτος
α. 2Α

β. Α

γ. 0

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6)
Μονάδες 8
Β2. Ηχητική πηγή εκπέμπει ήχο σταθερής συχνότητας f. Με
μια δεύτερη ηχητική πηγή δημιουργούμε ταυτόχρονα
ήχο, τη συχνότητα του οποίου μεταβάλλουμε. Σε αυτήν
τη διαδικασία δημιουργούνται διακροτήματα ίδιας
συχνότητας για δύο διαφορετικές συχνότητες f 1 , f 2 της
δεύτερης πηγής.
Η τιμή της f είναι:
α.

f1 + f 2
2

β.

f1f 2
f1 + f 2

f −f
γ. 2 1
2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6)
Μονάδες 8
Β3. ∆ύο σώματα, το Α με μάζα m 1 και το Β με μάζα m 2 είναι
διαρκώς σε επαφή και κινούνται σε λείο οριζόντιο
επίπεδο με την ίδια ταχύτητα υ. Τα σώματα
συγκρούονται κεντρικά με σώμα Γ μάζας 4m 1 , το οποίο
αρχικά είναι ακίνητο.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Μετά την κρούση το Α σταματά, ενώ το Β κολλάει στο Γ
και το συσσωμάτωμα αυτό κινείται με ταχύτητα υ/3.
Τότε θα ισχύει:
α.

m1
=2
m2

β.

m1 1
=
m2 2

γ.

m1
=1
m2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7)
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ Γ
Το άκρο Ο γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, που
εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του ημιάξονα Οx, αρχίζει τη
χρονική στιγμή t 0 =0 να ταλαντώνεται με θετική ταχύτητα,
δημιουργώντας αρμονικό κύμα. Στο σχήμα απεικονίζεται το
στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t=1 sec.

Γ1. Να βρείτε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος υ και το
μήκος κύματος λ.
Μονάδες 6
Γ2. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος.
Μονάδες 6
Γ3. Να βρείτε τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σημείων
του μέσου.
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Γ4. Να
σχεδιάσετε
τη
γραφική
παράσταση
της
απομάκρυνσης ενός σημείου Σ του ελαστικού μέσου που
βρίσκεται στη θέση x Σ =1 m, σε συνάρτηση με το χρόνο.
Να χρησιμοποιήσετε το μιλιμετρέ χαρτί στο τέλος του
τετραδίου.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ ∆
Η τροχαλία του σχήματος είναι ομογενής με μάζα m=4 kg και
ακτίνα R=0,5m. Τα σώματα Σ 1 και Σ 2 έχουν μάζες m 1 =2 kg
και m 2 =1 kg αντίστοιχα και βρίσκονται αρχικά ακίνητα στο
ίδιο ύψος. Κάποια στιγμή (t 0 =0) αφήνονται ελεύθερα.

Να βρείτε:
∆1. Το μέτρο της επιτάχυνσης που θα αποκτήσουν τα
σώματα Σ 1 και Σ 2 .
Μονάδες 7
∆2. Τα μέτρα των τάσεων των νημάτων.
Μονάδες 4
∆3. Το μέτρο της γωνιακής ταχύτητα της τροχαλίας τη
στιγμή t=2 s.
Μονάδες 6
∆4. Την κινητική ενέργεια του συστήματος, τη στιγμή που το
κάθε σώμα έχει μετατοπιστεί κατά h=3 m.
Μονάδες 8
2

∆ίνεται: g=10m/s . Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως
προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της είναι
1
2
Ι= mR . Τα νήματα δεν ολισθαίνουν στην τροχαλία.
2
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
εξεταζόμενο μάθημα).
τετράδιο.
2. 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.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
5. Να χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ στο τέλος του τετραδίου.
6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑÏΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΘΕΜΑ Α

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό
σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συμπληρώνει σωστά.
Α1. Κατά τη διάρκεια μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης
α. έχουμε πάντα συντονισμό
β. η συχνότητα ταλάντωσης δεν εξαρτάται από τη
συχνότητα της διεγείρουσας δύναμης
γ. για μια συχνότητα του διεγέρτη το πλάτος της
ταλάντωσης παραμένει σταθερό
δ. η ενέργεια που προσφέρεται στο σώμα δεν
αντισταθμίζει τις απώλειες.
Μονάδες 5
Α2. Η ταχύτητα διάδοσης ενός αρμονικού κύματος
εξαρτάται από
α. τη συχνότητα του κύματος
β. τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης
γ. το πλάτος του κύματος
δ. την ταχύτητα ταλάντωσης των μορίων του μέσου
διάδοσης.
Μονάδες 5
Α3. Σε κύκλωμα LC που εκτελεί αμείωτες
ταλαντώσεις η ολική ενέργεια είναι
α. ανάλογη του φορτίου του πυκνωτή
β. ανάλογη του ημ 2 ( LC t )
γ. σταθερή
δ. ανάλογη της έντασης του ρεύματος.

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ηλεκτρικές

Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Α4. Στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
α. οι ακτίνες Χ έχουν μεγαλύτερο μήκος κύματος από τα
ραδιοκύματα
β. το ερυθρό φως έχει μικρότερο μήκος κύματος από το
πράσινο φως
γ. τα μικροκύματα έχουν μικρότερο μήκος κύματος από
τα ραδιοκύματα
δ. το πορτοκαλί φως έχει μικρότερο μήκος κύματος από
τις ακτίνες γ.
Μονάδες 5
Α5. 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.
α. Μια ειδική περίπτωση ανελαστικής κρούσης είναι
εκείνη που οδηγεί στη συγκόλληση των σωμάτων-στη
δημιουργία συσσωματώματος.
β. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων ο
κύριος λόγος απόσβεσης είναι η ωμική αντίσταση.
γ. Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής μετριέται σε
m2
kg
.
s
δ. Σε στερεό σώμα που εκτελεί στροφική κίνηση και το
μέτρο της γωνιακής του ταχύτητας αυξάνεται, τα
διανύσματα της γωνιακής ταχύτητας και της
γωνιακής επιτάχυνσης είναι αντίρροπα.
ε. Η ταυτόχρονη διάδοση δύο ή περισσοτέρων κυμάτων
στην ίδια περιοχή ενός ελαστικού μέσου ονομάζεται
συμβολή.
Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

60ο

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

n1 = 1
n2

30ο

45ο

n3

Ο δείκτης διάθλασης του μέσου 3 είναι
6
β. n 3 =
γ. n 3 =2
α. n 3 = 2
2
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6).
Μονάδες 8
Β2. Ένα απλό αρμονικό κύμα διαδίδεται μέσα σε ένα
γραμμικό ελαστικό μέσο με μήκος κύματος λ. Την
χρονική στιγμή t δύο σημεία Α και Β που βρίσκονται
3λ
5λ
και x Β =
αντίστοιχα, έχουν διαφορά
στις θέσεις x Α =
8
8
φάσης
α. ∆φ = 0

β. ∆φ =

π

2

γ. ∆φ =

π

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6).
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Β
Β1. Μία ακτίνα μονοχρωματικού φωτός περνά διαδοχικά
από 3 στρώματα διαφορετικών οπτικών μέσων όπως
φαίνεται στο σχήμα.

Β3. Ανάμεσα σε δύο παράλληλους τοίχους ΑΓ και Β∆
υπάρχει λείο οριζόντιο δάπεδο. Τα ευθύγραμμα τμήματα
ΑΒ και Γ∆ είναι κάθετα στους τοίχους. Σφαίρα Σ 1
κινείται πάνω στο δάπεδο, με σταθερή ταχύτητα μέτρου
υ παράλληλη στους τοίχους, και καλύπτει τη διαδρομή
από το ΑΒ μέχρι το Γ∆ σε χρόνο t 1. Στη συνέχεια δεύτερη
σφαίρα Σ 2 που έχει ταχύτητα μέτρου υ συγκρούεται
ελαστικά με τον ένα τοίχο υπό γωνία φ=60 ο και, ύστερα

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

από διαδοχικές ελαστικές κρούσεις με τους τοίχους,
καλύπτει τη διαδρομή από το ΑΒ μέχρι το Γ∆ σε χρόνο
t 2 . Οι σφαίρες εκτελούν μόνο μεταφορική κίνηση.

Α

Γ

Σ1

υ

Σ2

υ
60ο

Δ

Β

Tότε θα ισχύει:
α. t 2 = 2t 1
β. t 2 = 4t 1
γ. t 2 = 8t 1
Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7).
3
1
∆ίνονται ημ 600 =
, συν 600 = .
2
2
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ Γ
Ομογενής και ισοπαχής δοκός
(ΟΑ), μάζας M=6 kg και
μήκους ℓ=0,3 m, μπορεί να
στρέφεται χωρίς τριβές σε
κατακόρυφο επίπεδο γύρω
από οριζόντιο άξονα που
περνά από το ένα άκρο της Ο.
Στο άλλο της άκρο Α υπάρχει
στερεωμένη μικρή σφαίρα
M
μάζας m = .
2
Γ1. Βρείτε την ροπή αδράνειας του συστήματος δοκούσφαίρας ως προς τον άξονα περιστροφής του.
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

120
Ν,
π
που είναι συνεχώς κάθετη στη ράβδο, όπως φαίνεται στο
σχήμα.
Γ2. Βρείτε το έργο της δύναμης F κατά την περιστροφή του
συστήματος δοκού-σφαίρας μέχρι την οριζόντια θέση ΙΙ.
Μονάδες 6
Γ3. Βρείτε την γωνιακή ταχύτητα του συστήματος δοκούσφαίρας στην οριζόντια θέση ΙΙ.
Μονάδες 6

Ασκούμε στο άκρο Α δύναμη, σταθερού μέτρου F =

Η δοκός με τη μικρή σφαίρα αφήνεται ελεύθερη από την
οριζόντια θέση της ΙΙ, χωρίς αρχική γωνιακή ταχύτητα.
Φτάνοντας στην κατακόρυφη θέση Ι, συγκρούεται με
M
ακίνητο σφαιρίδιο, μάζας m1 = , που είναι δεμένο στο
2
άκρο νήματος μήκους ℓ και το άλλο άκρο στερεωμένο στο Ο.
Το σύστημα δοκού-σφαίρας μετά την κρούση παραμένει
ακίνητο.
Γ4. Βρείτε την ταχύτητα της σφαίρας μάζας m1 αμέσως μετά
την κρούση.
Μονάδες 7
2

∆ίνονται: g=10 m/s , ροπή αδράνειας ομογενούς δοκού μάζας
Μ και μήκους ℓ, ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο
μάζας και είναι κάθετος σε αυτή Ι CM =

1
Ml 2 .
12

ΘΕΜΑ ∆
k1
k2
Σ
Στα δύο
άκρα λείου
επιπέδου στερεώνουμε
τα άκρα δύο ιδανικών
ελατηρίων με σταθερές
k 1 =60 Ν/m και k2=140 Ν/m αντίστοιχα. Στα ελεύθερα άκρα των
ελατηρίων, δένουμε ένα σώμα Σ μάζας m=2kg ώστε τα
ελατήρια να έχουν το φυσικό τους μήκος (όπως φαίνεται στο
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

σχήμα). Εκτρέπουμε το σώμα Σ κατά Α=0,2 m προς τα δεξιά
και τη χρονική στιγμή t ο =0 αφήνουμε το σώμα ελεύθερο.
∆1. Να αποδείξετε ότι το σώμα Σ εκτελεί απλή αρμονική
ταλάντωση.
Μονάδες 4
∆2. Να γράψετε τη σχέση που δίνει την απομάκρυνση του
σώματος Σ από τη θέση ισορροπίας σε συνάρτηση με το
χρόνο. Να θεωρήσετε θετική την φορά προς τα δεξιά.
Μονάδες 7
∆3. Να εκφράσετε το λόγο της δυναμικής ενέργειας της
ταλάντωσης προς τη μέγιστη κινητική ενέργεια σε
συνάρτηση με την απομάκρυνση x.
Μονάδες 6
Α
2
αφαιρείται ακαριαία το ελατήριο k 2 . Να υπολογίσετε το
πλάτος της νέας ταλάντωσης.
Μονάδες 8

∆4. Τη στιγμή που

το ελατήριο βρίσκεται στη θέση

x=+

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. 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.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)
Θέ μα Α
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της
ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
A1. Κατά την πλαστική κρούση δύο σφαιρών:
α)
διατηρείται η μηχανική ενέργεια του συστήματος των σφαιρών
β)
διατηρείται η ορμή του συστήματος των σφαιρών
γ)
αυξάνεται η μηχανική ενέργεια του συστήματος των σφαιρών
δ)
διατηρείται η μηχανική ενέργεια και η ορμή του συστήματος των
σφαιρών.
Μονάδες 5
A2.

Διακρότημα δημιουργείται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών
ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, με ίδιο πλάτος, γύρω από την ίδια θέση
ισορροπίας, όταν οι ταλαντώσεις αυτές έχουν:
α)
ίσες συχνότητες και ίδια φάση
π
β)
ίσες συχνότητες και διαφορά φάσης
2
γ)
παραπλήσιες συχνότητες
δ)
ίσες συχνότητες και διαφορά φάσης π.
Μονάδες 5

A3.

Σε μια μηχανική ταλάντωση της οποίας το πλάτος φθίνει χρονικά ως
Α = Α 0 e — Λt , όπου Α 0 είναι το αρχικό πλάτος της ταλάντωσης και Λ είναι
μια θετική σταθερά, ισχύει ότι:
α)
οι μειώσεις του πλάτους σε κάθε περίοδο είναι σταθερές
β)
η δύναμη αντίστασης είναι F α ν τ = - b υ 2 , όπου b είναι η σταθερά
απόσβεσης και υ η ταχύτητα του σώματος που ταλαντώνεται
γ)
η περίοδος Τ της ταλάντωσης μειώνεται με το χρόνο για μικρή τιμή
της σταθεράς απόσβεσης b
δ)
η δύναμη αντίστασης είναι F α ν τ = - b υ, όπου b είναι η σταθερά
απόσβεσης και υ η ταχύτητα του σώματος που ταλαντώνεται.
Μονάδες 5

A4.

Κατά τη διάδοση ηλεκτρομαγνητικού κύματος στο κενό, σε μεγάλη
απόσταση από την πηγή, ισχύει ότι:
α)
στη θέση που η ένταση Ε του ηλεκτρικού πεδίου είναι μηδέν, η
ένταση Β του μαγνητικού πεδίου είναι μέγιστη

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
β)
γ)
δ)

Α5.

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

τα διανύσματα των εντάσεων Ε του ηλεκτρικού και Β του μαγνητικού
πεδίου είναι παράλληλα μεταξύ τους
το διάνυσμα της έντασης Ε του ηλεκτρικού πεδίου είναι κάθετο στη
διεύθυνση διάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού κύματος
το διάνυσμα της έντασης Β του μαγνητικού πεδίου είναι παράλληλο
στη διεύθυνση διάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού κύματος.
Μονάδες 5

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό,
αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α)
Το όζον της στρατόσφαιρας απορροφά κατά κύριο λόγο την
επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία.
β)
Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση αυξάνεται το μέτρο της ταχύτητας
του σώματος που ταλαντώνεται καθώς αυξάνεται το μέτρο της
δύναμης επαναφοράς.
γ)
Κατά τη διάδοση μηχανικού κύματος μεταφέρεται ορμή από ένα
σημείο του μέσου στο άλλο.
δ)
Σε στερεό σώμα σφαιρικού σχήματος που στρέφεται με σταθερή
γωνιακή ταχύτητα γύρω από άξονα διερχόμενο από το κέντρο του
ισχύει πάντα Σ F = 0.
ε)
Έκκεντρη ονομάζεται η κρούση κατά την οποία οι ταχύτητες των
κέντρων μάζας των δύο σωμάτων που συγκρούονται είναι
παράλληλες αλλά μη συγγραμμικές.
Μονάδες 5

Θέ μα Β
Β1.

Στο κύκλωμα του σχήματος ο πυκνωτής

χωρητικότητας C = 20×10 – 6 F είναι φορτισμένος
σε τάση V c = 20 V και το ιδανικό πηνίο έχει
συντελεστή αυτεπαγωγής L =

1
× 10 −3 H .
9

L

α)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

β)

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 2
Μονάδες 7
Β3.

Ένας δίσκος Δ 1 με ροπή αδράνειας Ι 1 στρέφεται με γωνιακή
ταχύτητα ω 1 και φορά περιστροφής όπως φαίνεται στο σχήμα, γύρω από
σταθερό κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι
κάθετος στο επίπεδό του.
Ένας δεύτερος δίσκος Δ 2 με ροπή αδράνειας Ι 2 =

Ι1
, που αρχικά
4

είναι ακίνητος, τοποθετείται πάνω στο δίσκο Δ 1 , ενώ αυτός περιστρέφεται,
έτσι ώστε να έχουν κοινό άξονα περιστροφής, που διέρχεται από τα
κέντρα των δύο δίσκων, όπως δείχνει το σχήμα.
Μετά από λίγο οι δύο δίσκοι αποκτούν κοινή γωνιακή ταχύτητα ω.
Δ2

Δ1

Δ2

Δ1

C
ω1

α)

Η κοινή γωνιακή ταχύτητα ω των δύο δίσκων είναι:
1
ω=
ω1
5
4
ω=
ω1
5
2
ω=
ω1
5
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

β)

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

i)
ii)
iii)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2

β)

Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π 1 και Π 2 που βρίσκονται αντίστοιχα
στα σημεία Κ και Λ της επιφάνειας υγρού παράγουν πανομοιότυπα
εγκάρσια αρμονικά κύματα με ίδιο πλάτος, ίσες συχνότητες f 1 και ίσα μήκη
κύματος λ 1 . Αν η απόσταση των σημείων Κ και Λ είναι d = 2 λ 1 ,
τότε δημιουργούνται τέσσερις υπερβολές απόσβεσης, μεταξύ των σημείων
Κ και Λ.
Αλλάζοντας την συχνότητα των δύο πηγών σε f 2 = 3 f 1 και διατηρώντας το ίδιο πλάτος, ο αριθμός των υπερβολών απόσβεσης, που
δημιουργούνται μεταξύ των δύο σημείων Κ και Λ, είναι:
i)
6
ii)
8
iii)
12

R

Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 κλείνουμε το
διακόπτη δ. Κάποια μεταγενέστερη χρονική
δ
στιγμή t 1 , το φορτίο του πυκνωτή είναι μηδέν
και η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το
πηνίο είναι 6 Α. Από τη στιγμή t 0 έως τη στιγμή
t 1 η συνολική ενέργεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης μειώθηκε κατά:
i)
1 × 10 - 3 J
ii)
2 × 10 - 3 J
iii)
4 × 10 - 3 J
α)

Β2.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6

ω

Μονάδες 2
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Θέ μα Γ
Σώμα Σ 1 με μάζα m 1 κινείται σε οριζόντιο επίπεδο ολισθαίνοντας προς
άλλο σώμα Σ 2 με μάζα m 2 = 2 m 1 , το οποίο αρχικά είναι ακίνητο. Έστω υ 0 η
ταχύτητα που έχει το σώμα Σ 1 τη στιγμή t 0 = 0 και ενώ βρίσκεται σε απόσταση
d = 1 m από το σώ μα Σ 2 . Αρχικά, θεωρούμε ότι το σώμα Σ 2 είναι ακίνητο πάνω
στο επίπεδο δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου με αμελητέα
μάζα και σταθερά ελατηρίου k, και το οποίο έχει το φυσικό του μήκος ℓ 0 . Το
δεύτερο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο τοίχο, όπως φαίνεται
στο σχήμα:

Σ1

Σ2

υ0
d

Αμέσως μετά
αποκτά ταχύτητα
ταχύτητας.
Δίνεται ότι ο
οριζόντιο επίπεδο
g = 10 m/s 2 .
Γ1.

Δ1.

Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου.
Ο άξονας του κυλίνδρου διατηρείται οριζόντιος.
Μονάδες 6

Δ2.

Από το εσωτερικό αυτού του κυλίνδρου, που έχει ύψος h, αφαιρούμε
R
M
πλήρως ένα ομοαξονικό κύλινδρο ακτίνας r =
και μάζας m =
, όπως
2
4
απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.

k

R
r

ℓ0
h

τη κρούση, που είναι κεντρική και ελαστική, το σώμα Σ 1
με μέτρο υ 1 ΄ = 10 m/s και φορά αντίθετη της αρχικής
συντελεστής τριβής ολίσθησης των δύο σωμάτων με το
είναι μ = 0,5 και ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι

Να υπολογίσετε την αρχική ταχύτητα υ 0 του σώματος Σ 1 .

Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας του κοίλου κυλίνδρου, ως προς τον
άξονά του, που προκύπτει μετά την αφαίρεση του εσωτερικού κυλινδρικού
τμήματος.
Μονάδες 6

Μονάδες 6

Γ2.

Να υπολογίσετε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που μεταφέρθηκε από
το σώμα Σ 1 στο σώμα Σ 2 κατά την κρούση.
Μονάδες 6

Γ3.

Να υπολογίσετε το συνολικό χρόνο κίνησης του σώματος Σ 1 από την
αρχική χρονική στιγμή t 0 μέχρι να ακινητοποιηθεί τελικά.
Δίνεται : 10  3,2
Μονάδες 6

Γ4.

Να υπολογίσετε τη μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου, αν δίνεται ότι
m 2 = 1kg και k = 105 N/m.
Μονάδες 7

Ο κοίλος κύλινδρος που προκύπτει αφήνεται να κυλίσει χωρίς ολίσθηση,
υπό την επίδραση της βαρύτητας (με επιτάχυνση βαρύτητας g), στο ίδιο
κεκλιμένο επίπεδο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

φ

Δ3.

Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κοίλου κυλίνδρου.
Ο άξονας του κυλίνδρου διατηρείται πάντα οριζόντιος.
Μονάδες 7

Δ4.

Να υπολογίσετε, σε κάθε χρονική στιγμή της κύλισης στο κεκλιμένο
επίπεδο, το λόγο της μεταφορικής προς την περιστροφική κινητική
ενέργεια του κοίλου κυλίνδρου. Ο άξονας του κυλίνδρου διατηρείται πάντα
οριζόντιος.
Μονάδες 6

Θεωρήστε ότι η χρονική διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα και τα δύο σώματα
συγκρούονται μόνο μία φορά.
Θέ μα Δ
Δίνεται
συμπαγής,
ομογενής
κύλινδρος μάζας Μ και ακτίνας R.
Αφήνουμε τον κύλινδρο να κυλίσει χωρίς
ολίσθηση,
υπό
την
επίδραση
της
βαρύτητας (με επιτάχυνση της βαρύτητας
g), πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας φ,
όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα:

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Δίνονται :
φ

Η ροπή αδράνειας Ι συμπαγούς και ομογενούς κυλίνδρου μάζας Μ
και ακτίνας R, ως προς τον άξονα γύρω από τον οποίο
1
στρέφεται: Ι =
M R2
2

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην
αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη
γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το
ζητάει η εκφώνηση, και ΜΟΝΟ για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10:30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
Θέ μα Α
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της
ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
A1. Τα μήκη κύματος τεσσάρων ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών που
διαδίδονται στο κενό συμβολίζονται ως:
υπέρυθρο: λ υ , ραδιοκύματα: λ ρ , πράσινο ορατό φως: λ π , ακτίνες Χ: λ χ .
Η σχέση μεταξύ των μηκών είναι:
α)
λχ > λρ > λυ > λπ
β)
λρ > λπ > λυ > λχ
γ)
λρ > λυ > λπ > λχ
δ)
λυ > λχ > λρ > λπ
Μονάδες 5
A2.

Η ταχύτητα ενός ηχητικού κύματος εξαρτάται από:
α)
την περίοδο του ήχου
β)
το υλικό στο οποίο διαδίδεται το κύμα
γ)
το μήκος κύματος
δ)
το πλάτος του κύματος.
Μονάδες 5

A3.

Σε ένα αρχικά ακίνητο στερεό σώμα ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις έτσι
ώστε αυτό να εκτελεί μόνο επιταχυνόμενη
μεταφορική κίνηση. Για τη
G

συνισταμένη των δυνάμεων ΣF που του ασκούνται και για το αλγεβρικό
άθροισμα τωνG ροπών Στ ως προς οποιοδήποτε σημείο του, ισχύει:
α)

β)
γ)
δ)
A4.

ΣF
G
ΣF
G
ΣF
G
ΣF

= 0,

Στ = 0

≠ 0,

Στ ≠ 0

≠ 0,

Στ = 0

= 0,

Στ ≠ 0
Μονάδες 5

Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί
απλή αρμονική ταλάντωση είναι ίση με F. Το πηλίκο
α)
β)
γ)
δ)

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

F
:
m

παραμένει σταθερό σε σχέση με το χρόνο
μεταβάλλεται αρμονικά σε σχέση με το χρόνο
αυξάνεται γραμμικά σε σχέση με το χρόνο
γίνεται μέγιστο, όταν το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Α5.

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Παρατηρούμε ότι η απόσταση των μαζών m 1 και m 2 , μετά την κρούση της

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό,
αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α)
Κριτήριο για τη διάκριση των μηχανικών κυμάτων σε εγκάρσια και
διαμήκη είναι η διεύθυνση ταλάντωσης των μορίων του ελαστικού
μέσου σε σχέση με την διεύθυνση διάδοσης του κύματος.
β)
Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η ενέργεια που προσφέρεται στο
σύστημα αντισταθμίζει τις απώλειες και έτσι το πλάτος της
ταλάντωσης διατηρείται σταθερό.
γ)
Κατά τη διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στο κενό, το πηλίκο
των μέτρων των εντάσεων του μαγνητικού και του ηλεκτρικού πεδίου

⎛B
⎞
= c⎟.
⎝E
⎠

ε)

i)

Η συχνότητα μονοχρωματικής ακτινοβολίας μειώνεται, όταν η
ακτινοβολία περνά από τον αέρα σε ένα διαφανές μέσο.
Η γη έχει στροφορμή λόγω περιστροφής γύρω από τον άξονά της και
λόγω περιφοράς γύρω από τον ήλιο.
Μονάδες 5

3

ii)

1

α)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

β)

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

iii)

m1
είναι:
m2

1
3
Μονάδες 2
Μονάδες 6

Β3.

ισούται με την ταχύτητα του φωτός ⎜
δ)

m 2 με τον τοίχο, παραμένει σταθερή. Ο λόγος των μαζών

Σώμα μάζας m 1 με κινητική ενέργεια Κ 1 συγκρούεται κεντρικά και
πλαστικά με αρχικά ακίνητο σώμα μάζας m 2 = 3 m 1 . Το ποσοστό
απωλειών της κινητικής ενέργειας κατά την κρούση είναι:
i)
75%
ii) 50%
iii) 64%
α)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

β)

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 2
Θέ μα Β

Μονάδες 7
Β1.

Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων με
παραπλήσιες συχνότητες f 1 και f 2 , ίδιας διεύθυνσης και ίδιου πλάτους,
που γίνονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, με f 1 > f 2 ,
παρουσιάζονται διακροτήματα με περίοδο διακροτήματος Τ Δ = 2 s. Αν στη
διάρκεια του χρόνου αυτού πραγματοποιούνται 200 πλήρεις ταλαντώσεις,
οι συχνότητες f 1 και f 2 είναι:
f 2 = 200 Hz
i)
f 1 = 200,5 Hz,
ii)
f 1 = 100,25 Hz,
f 2 = 99,75 Hz
iii)
f 1 = 50,2 Hz,
f 2 = 49,7 Hz
α)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

β)

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 2

Θέ μα Γ
Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές Π 1 και Π 2 δημιουργούν στην επιφάνεια
υγρού εγκάρσια κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ = 5 m/s. Μικρό κομμάτι
φελλού βρίσκεται σε κάποιο σημείο Σ της επιφάνειας πλησιέστερα στην πηγή
Π 2 . Η απομάκρυνση του σημείου Σ από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση
με τον χρόνο περιγράφεται από τη γραφική παράσταση του σχήματος. Οι πηγές
αρχίζουν να ταλαντώνονται τη χρονική στιγμή t = 0 και εκτελούν ταλαντώσεις
της μορφής y = Α ⋅ ημωt .

Μονάδες 6
Β2.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε διεύθυνση κάθετη σε κατακόρυφο
τοίχο κινείται σφαίρα μάζας m 1 με ταχύτητα μέτρου υ 1 . Κάποια χρονική
στιγμή η σφαίρα μάζας m 1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη
σφαίρα μάζας m 2 (m 2 > m 1 ). Μετά την κρούση με τη μάζα m 1 , η m 2
συγκρούεται ελαστικά με τον τοίχο.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Γ1.

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Να βρείτε τις αποστάσεις r1 και r2 του σημείου Σ από τις πηγές Π 1 και Π 2 ,
αντίστοιχα.
Μονάδες 6

Γ2.

Να γράψετε την εξίσωση ταλάντωσης κάθε πηγής .
Μονάδες 6

Γ3.

Γ4.

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Αφού η σφαίρα έχει εγκαταλείψει τη ράβδο,
κόβουμε το νήμα. Η ράβδος στρέφεται σε
κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα, ο
οποίος διέρχεται από το άκρο της Α, χωρίς τριβές.
Δ4.

Να γράψετε τη σχέση που δίνει την απομάκρυνση του φελλού από τη θέση
ισορροπίας του σε συνάρτηση με τον χρόνο, για t ≥ 0.
Μονάδες 6
Ποιο είναι το μέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης του φελλού κάποια χρονική
στιγμή t 1 , κατά την οποία η απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας του
είναι y1 = 5 3 ⋅ 10

−3

m ;

Μονάδες 7
Όλες οι κινήσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο.
Δίνονται :
•

Μονάδες 7

Ιρ =
•

Θέ μα Δ
Λεπτή, άκαμπτη και ομογενής ράβδος
ΑΓ μήκους ℓ = 2m και μάζας Μ = 5,6 kg
ισορροπεί με τη βοήθεια οριζόντιου μη
εκτατού νήματος, που συνδέεται στο μέσο
της, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το άκρο Α
της ράβδου συνδέεται με άρθρωση σε
κατακόρυφο τοίχο.
Δίνεται: ημφ = 0,6 και συνφ = 0,8

1
m κυλίεται
70

χωρίς ολίσθηση, έχοντας εκτοξευθεί κατά μήκος της ράβδου από το σημείο Κ
προς το άκρο Γ.
Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση της σφαίρας κατά την κίνησή της από το
Κ μέχρι το Γ.
Μονάδες 6
Δ3.

Με δεδομένο ότι η σφαίρα φτάνει στο άκρο Γ, να βρείτε τη σχέση που
περιγράφει την τάση του νήματος σε συνάρτηση με την απόσταση του
σημείου επαφής της σφαίρας με τη ράβδο, από το σημείο Κ.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

1
M ℓ2
3

Η ροπή αδράνειας Ι σϕ ομογενούς σφαίρας μάζας m και ακτίνας r ως προς
άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της : Ι σϕ =

•

g = 10 m s

2
m r2
5

2

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.

G

Να προσδιορίσετε τη δύναμη F που δέχεται η ράβδος από την άρθρωση.
Μονάδες 6

Μικρή ομογενής σφαίρα, μάζας m = 0,4 kg και ακτίνας r =

Δ2.

Η ροπή αδράνειας Ι ρ λεπτής ομογενούς ράβδου μάζας Μ και μήκους ℓ, ως
προς άξονα που διέρχεται από το ένα της άκρο και είναι κάθετος σε αυτή:

⎛π⎞ 1
⎟=
⎝3⎠ 2

Δίνεται : συν ⎜

Δ1.

Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της
κινητικής ενέργειας της ράβδου στη θέση
στην οποία η ράβδος σχηματίζει γωνία φ με
την κατακόρυφο που διέρχεται από το άκρο
Α, όπως στο παρακάτω σχήμα.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Α5.

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ

Να χαρακτηρίσετε τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν, γράφοντα̋ στο τετράδι ό
σα̋, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τ η λέξη Σωστό,
αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθο̋, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α)

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

β)
Θέμα Α
γ)
Στι̋ ερωτήσει̋ Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον αριθμό τη̋
ερώτηση̋ και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

δ)

A1.

ε)

A2.

A3.

A4.

Η συχνότητα μια̋ εξαναγκασμένη̋ ταλάντωση̋
α)
είναι ίση με τη συχνότητα του διεγέρτη
β)
είναι πάντα ίση με την ιδιοσυχν ότητα του ταλαντωτή
γ)
εξαρτάται από την αρχική ενέργεια τη̋ ταλάντω ση̋
δ)
είναι ίση με το άθροισμα τη̋ συχνότητα̋ του διεγέρτη και τη̋
ιδιοσυχνότητα̋ του ταλαντωτή.
Μονάδε̋ 5
Ποια από τι̋ περιοχέ̋ του φάσματο̋ τη̋ ηλεκτρομαγνητική̋ ακτινοβολία̋
έχει τη μικρότερη σ υχνότητα;
α)
η υπέρυθρη ακτινοβολία
β)
τα ραδιοκύματα
γ)
το ορατό φω̋
δ)
οι ακτίνε̋ γ.
Μονάδε̋ 5
Δύο σφαίρε̋ Α και Β με ίσε̋ μάζε̋ , μία εκ των οποίων είναι ακίνητη,
συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Το ποσοστό τη̋ μεταβιβαζόμενη̋
ενέργεια̋ από τη σφαίρα που κινείται στην αρχικά ακίνητη σφαίρα είναι:
α)
100%
β)
50%
γ)
40%
δ)
0%.
Μονάδε̋ 5
Ένα στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα. Εάν
διπλασιαστεί η στροφορμή του, χωρί̋ να αλλάξει ο άξονα̋ περιστροφή̋
γύρω από τον οποίο αυτό περιστρέφεται , τότε η κινητική του ενέργεια:
α)
παραμένει σταθερή
β)
υποδιπλασιάζεται
γ)
διπλασιάζεται
δ)
τετραπλασιάζεται.
Μονάδε̋ 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Σε μία φθίνουσα ταλάντωση στην οποία η αντιτιθέμενη δ ύναμη είναι
ανάλογη τη̋ ταχύτητα̋ (F=-bυ), για ορισμένη τιμή τη̋ σταθερά̋
απόσβεση̋ b η περίοδο̋ μειώνεται .
Σε μία απλή αρμονική ταλάντωση η περίοδο̋ εξαρτ άται από το
πλάτο̋ ταλάντωση̋.
Τα φαινόμενα τη̋ ανάκλαση̋ και τη̋ διάθλαση̋ είναι κοινά σε όλα
τα είδη κυμάτων, ηλεκτρομαγνητικά και μηχανικά .
Η σύνθεση δύο απλών αρμονικ ών ταλαντώσεων, τη̋ ίδια̋
διεύθυνση̋ που γίνονται γύρω από ίδιο σημείο με συχνότητε̋ που
διαφέρουν λίγο μεταξύ του̋, είναι απλή αρμονική ταλάντωση .
Η ροπή ζεύγου̋ δυνάμεων είναι η ίδια ω̋ προ̋ οποιοδήποτε σημείο
του επιπέδου του̋.
Μονάδε̋ 5

Θέμα Β
Β1.

Λεπτή ομογενή̋ ράβδο̋ μάζα̋ Μ και
μήκου̋ L μπορεί να περιστρέφεται σε
κατακόρυφο
επίπεδο,
γύρω
από
οριζόντιο άξονα που δι έρχεται από το
ένα άκρο τη̋. Στο άλλο άκρο τη̋ ράβδου,
είναι στερεωμένο σφαιρίδιο μάζα̋ m =

M
2

(Σχήμα 1). Τη χρονική στιγμή που το
σύστημα ράβδου-σφαιριδίου αφήνεται να
κινηθεί από την οριζόντια θέση, ο ρυθμό̋
μεταβολή̋ τη̋ στροφορμ ή̋ τη̋ ράβδου είναι:
i.

ΔLρ
Δt

=

1
Μg L
2

ii.

ΔLρ
Δt

= Μg L

Σχήμα 1

iii.

ΔLρ
Δt

=

2
Μg L
5

Δίνεται ότι η ροπή αδράνεια̋ τη̋ ράβδου ω̋ προ̋ τον άξονα περιστροφή̋
τη̋ που περνά από το άκρο τη̋, είναι Iρ =

1 2
ΜL .
3

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδε̋ 2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σα̋.
Μονάδε̋ 6

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδε̋ 2

Β2.

Στο διάγραμμα του Σχήματο̋ 2,
δίνεται η φάση των σημείων
ελαστικού μέσου, στο οποίο
διαδίδεται απλό αρμονικό κύμα
σε συνάρτηση με την απόσταση
των σημείων του ελαστικού
μέσου από την πηγή. Η εξίσωση
ταλάντωση̋ τη̋ πηγή̋ του
κύματο̋ είναι y = Aημωt . Η

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σα̋.
Μονάδε̋ 7
Θέμα Γ
Ιδανικό̋ πυκνωτή̋ χωρητικότητα̋ C είναι φορτισμένο̋ σε τάση V = 40 V . Τη
χρονική στιγμή t = 0 s συνδέεται με ιδανικό πηνίο συντελεστή αυτεπαγωγή̋ L ,
και το κύκλωμα αρχίζει να εκτελεί αμείωτε̋ ηλεκτρικέ̋ ταλαντώσει̋ . Η ενέργεια
UE του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή , σε συνάρτηση με την ένταση i του
ρεύματο̋, στο κύκλωμα δίνεται από τη σχέση UE = 8 × 10-2 (1 - i2 )

εξίσωση
απομάκρυνση̋
των
σημείων του ελαστικού μέσου θα
είναι:

æ
è

i. y = A ημ2π ç t -

xö
÷
4ø

æ
è

ii. y = A ημ2π ç t +

xö
÷
4ø

περίοδο

T

των

ηλεκτρικών

ταλαντ ώσεων

Να υπολογίσετε
κυκλώματο̋.

Γ2.

Να υπολογίσετε την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή τη

Μονάδε̋ 8

ö
æt
- x÷
è4
ø

iii. y = A ημ2π ç

χρονική στιγμή t =

T
.
12
Μονάδε̋ 5

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδε̋ 2

Γ3.

Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολή̋ τη̋ ένταση̋ του ρεύματο̋
στο κύκλωμα, κάθε φορά που η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή
γίνεται τριπλάσια τη̋ ενέργεια̋ του μαγνητικού πεδίου του πηνίου.
Μονάδε̋ 6

Γ4.

Να γράψετε τη συνάρτηση f που συνδέει το τετράγωνο του φορτίου του
πυκνωτή με το τετράγωνο τη̋ ένταση̋ του ρεύματο̋ από το οποίο
διαρρέεται το πηνίο, q2 = f ( i2 ) (μονάδε̋ 2), και να τη ν παραστήσετε
γραφικά (μονάδε̋ 4).
Μονάδε̋ 6

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σα̋.
Μονάδε̋ 6
Β3.

του

Γ1.
Σχήμα 2

τη ν

(S.I.) .

Σε κεκλιμένο επίπεδο γωνία̋ κλίσ η̋ θ είναι τοποθετημένα δύο σώματα Σ 1
και Σ 2 με μάζε̋ m 1 και m 2 αντίστοιχα, που εφάπτονται μεταξύ του̋. Το
σώμα Σ 1 είναι δεμένο στο άκρο ελατηρίου σταθερ ά̋ k, ενώ το άλλο άκρο
του ελατηρίου είναι στερεωμένο στη βάση του κεκλιμένου επιπ έδου, όπω̋
φαίνεται στο Σχήμα 3.

Θέμα Δ
Από το εσωτερικό άκρο Α ενό̋ ημισφαιρίου
ακτίνα̋ R = 1,6m αφήνεται να κυλήσει μία
συμπαγή̋ μικρή σφαίρα μάζα̋ m = 1, 4kg
και
Σχήμα 3
Μετακινώντα̋ τα δύο σώματα προ̋ τα κάτω, το σύστημα τίθεται σε
ταλάντωση πλάτου̋ Α. Η συνθήκη για να μην αποχωριστεί το Σ 1 από το Σ 2
είναι:
i)

Α × k < ( m1 + m2) g ημθ

ii)

Α × k > ( m1 + m2) g ημθ

iii)

Α × k > ( m1 + m2)2 g ημθ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ακτίνα̋

r=

R
.
8

Το

ημισφαίριο

είναι

βυθισμένο στο έδαφο̋, όπω̋ φαίνεται στο
Σχήμα 4, και η κίνηση τη̋ σφαίρα̋ γίνεται
χωρί̋ ολίσθηση.
Δ1.

Σχήμα 4

Να εκφράσετε τη στατική τριβή TS που ασκείται στη σφαίρα σε συνάρτηση
με το συνημίτονο τη̋ γωνία̋ φ που σχηματίζει η ακτίνα ΟΓ του
ημισφαιρίου με την ευθεία ΑΕ τη̋ επιφάνεια̋ του εδάφου̋.
Μονάδε̋ 6

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Δ2.

Να υπολογίσετε τη ν κάθετη δύναμη που ασκεί η ημισφαιρική επιφάνεια
στη σφαίρα όταν αυτή βρίσκεται στο σημείο Γ όπου φ = 30° (Σχήμα 4).
Μονάδε̋ 7

Μια άλλη σφαίρα, όμοια με την προηγούμενη ,
εκτοξεύεται από το κατώτατο σημείο Δ του
και
ημισφαιρίου με ταχύτητα υ = 6m / s
κυλίεται χωρί̋ ολίσθηση στο εσωτερικό του
με κατεύθυνση το άκρο Ε (Σχήμα 5).

Σχήμα 5
Δ3.

Να υπολογίσετε το μέγιστο ύψο̋ από την επιφάνεια του εδάφου̋ που θα
φτάσει η σφαίρα κατά την κίνησή τη̋.
Μονάδε̋ 7

Δ4.

Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολή̋ τη̋ στροφορμή̋ τη̋ σφαίρα̋,
αμέσω̋ μόλι̋ αυτή χάσει την επαφή με την επιφάνεια του ημισφαιρίου στο
σημείο Ε.
Μονάδε̋ 5

Δίνονται: η ροπή αδράνεια̋ τη̋ σφαίρα̋ ω̋ προ̋ άξονα που διέρχεται από το
κέντρο μάζα̋ ICM =

2
m r 2 και η επιτάχυνση τη̋ βαρύτητα̋ g = 10m / s2 .
5
ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σα̋ να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε
πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα δεν
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σα̋ να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋ σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η
εκφώνηση, και μόνο για πίνακε̋, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10.00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Α5.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
Θέμα Α
Στι̋ ερωτήσει̋ Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον αριθμό τη̋ ερώτηση̋
και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά
την ημιτελή πρόταση.
A1.

Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι
μεγαλύτερη τη̋ ιδιοσυχνότητα̋ του ταλαντω τή. Αν μειώνουμε συνεχώ̋ τη
συχνότητα του διεγέρτη , τότε το πλάτο̋ τη̋ εξαναγκασμένη̋ ταλάντωση̋
α)
θα μένει σταθερό
β)
θα αυξάνεται συνεχώ̋
γ)
θα μειώνεται συνεχώ̋
δ)
αρχικά θα αυξάνεται και μετά θα μειώνεται.
Μονάδε̋ 5

A2.

Ο δείκτη̋ διάθλαση̋ ενό̋ οπτικού υλικού μπορεί να είναι ίσο̋ με
α)
0,5
β)
1,1 m
γ)
1,5
δ)
2,5 m/s.
Μονάδε̋ 5

A3.

Ένα σώμα Σ εκτελεί σύνθετη αρμονική ταλάντωση ω̋ αποτέλεσμα δύο
απλών αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και
έχουν εξισώσει̋

Θέμα Β
Β1.

x1 = Α ημω t και x 2 = 3Α ημ ( ω t + π ) . Η εξίσωση τη̋

γ)

x = 4Α ημ ( ω t + π )
x = 3Α ημω t

δ)

x = 2Α ημ ( ω t + π ) .

ii.

π LC

α)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

β)

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σα̋.

iii.

π
LC
2

Μονάδε̋ 4
Β2.

Ένα απλό αρμονικό κύμα που διαδίδεται σε ελαστικό μέσο έχει εξίσωση

æ t xö
- ÷ . Για να είναι η ταχύτητα διάδοση̋ του
èT λø

τη̋ μορφή̋ y = Α ημ2π ç

Κατά τη διάδοση ενό̋ κύματο̋ σε ένα μ έσο, από το ένα σημείο του μέσου
σε κάποιο άλλο μεταφέρεται
α)
μόνο ενέργεια
β)
ενέργεια και ύλη
γ)
ενέργεια και ορμή
δ)
ορμή και ύλη.
Μονάδε̋ 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

2π LC

Μονάδε̋ 2
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A4.

Στο κύκλωμα του σχήματο̋ ο
μεταγωγό̋ μ βρίσκεται αρχικά στη
θέση Α και το πηνίο διαρρέεται από
ρεύμα
σταθερή̋
ένταση̋.
Τη
χρονική στιγμή t = 0 ο μεταγωγό̋
μεταφέρεται ακαριαία στη θέση Β
και το κύκλωμα εκτελεί ηλεκτρική
ταλάντωση. Το χρονικό διάστημα
μεταξύ δύο διαδοχικών μεγίστων
τη̋
ενέργεια̋
του
μαγνητικού
πεδίου του πηνίου είναι:
i.

σύνθετη̋ αρμονική̋ ταλάντωση̋ είναι
x = 2Α ημω t
α)
β)

Να χαρακτηρίσετε τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν, γράφοντα̋ στο τετράδι ό
σα̋, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τ η λέξη Σωστό,
αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθο̋, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α)
Όταν τα αμορτισέρ ενό̋ αυτοκινήτου παλιώνουν και φθείρονται, η
τιμή τη̋ σταθερά̋ απόσβεση̋ ελαττώνεται.
β)
Όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά, τότε
εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
γ)
Στη διάχυση του φωτό̋ οι ανακλώμενε̋ ακτίνε̋ είναι παράλληλε̋.
δ)
Όταν μια μονοχρωματική ακτινοβολία διαδοθεί από το κενό σε
κάποιο οπτικό μέσο, το μήκο ̋ κύματο̋ παραμένει το ίδιο.
ε)
Όταν ένα ποδήλατο κινείται προ̋ το νότο, η στροφορμή των τροχών
ω̋ προ̋ τον άξονα περιστροφή̋ είναι ένα διάνυσμα με κατεύθυνση
προ̋ την ανατολή.
Μονάδε̋ 5

κύματο̋ διπλάσια από τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωση̋ ενό̋ σημείου του
ελαστικού μέσου, θα πρέπει να ισχύει:
λ = 2π Α
λ = 4πΑ .
λ = πΑ
i.
ii.
iii.
α)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

β)

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σα̋.

Μονάδε̋ 2
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ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Β3.

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Μία ακτίνα μονοχρωματικού φωτό̋ διαδίδεται μέσα από τρία διαφορετικά
οπτικά μέσα (1), (2), (3) όπω̋ φαίνεται στο σχήμα.

Το σύστημα αρχικά ισορροπεί σε οριζόντια θέση. Κάποια στιγμή το νήμα
κόβεται.

Για τι̋ γωνίε̋ του σχήματο̋ δίνεται ότι θ 3 > θ 1 > θ 2 .
Για του̋ δείκτε̋ διάθλαση̋ n 1 , n 2 , n 3 των μέσων (1), (2 ), (3), αντίστοιχα,
ισχύει ότι
iii.
n1 = n3
ii.
n1 > n3
i.
n1 < n3
α)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

β)

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σα̋.

Μονάδε̋ 2

Γ1.

Να υπολογίσετε τ ο μέτρο τη̋ δύναμη̋ που ασκεί το νήμα στ η ράβδο πρι ν
κοπεί το νήμα.
Μονάδε̋ 6

Γ2.

Να υπολογίσετε
α) τη ροπή αδράνεια̋ τη̋ ράβδου ω̋ προ̋ τον άξονα περιστροφή̋
τη̋
β) τη γωνιακή επιτάχυνση τη̋ ράβδου τη χρονική στιγμή κατά την
οποία κόβεται το νήμα .
Μονάδε̋ 8

Γ3.

Να υπολογίσετε την ταχύτητα του άκρου Γ τη̋ ράβδου τη χρονική στιγμή
κατά την οποία η ράβδο̋ διέρχεται για πρώτη φορά από την κατακόρυφη
θέση.
Μονάδε̋ 6

Γ4.

Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολή̋ τη̋ στροφορμή̋ τη̋ ράβδου τη
χρονική στιγμή που διέρχεται για πρώτη φορά από την κατακόρυφη θέση.

Μονάδε̋ 4
Β4.

Ένα μεταλλικό νόμισμα εκσφενδονίζεται κατακόρυφα προ̋ τα πάνω με
αρχική ταχύτητα υ 0 και αρχική γωνιακή ταχύτητα ω 0 . Αν η αντίσταση του
αέρα είναι αμελητέα τότε, όταν το νόμισμα φτάσει στο ανώτατο ύψο̋
i.
θα σταματήσει να περιστρέφεται
ii.
θα περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα μικρότερη τη̋ αρχική̋
iii.
θα περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ίση τη̋ αρχική̋.
α)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

β)

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σα̋.

Μονάδε̋ 5
Δίνονται:
·

η ροπή αδράνεια̋ ράβδου ω̋ προ̋ το κέντρο μάζα̋ τη̋ ICΜ =

·

η επιτάχυνση τη̋ βαρύτητα̋ g = 10 m/s 2 ,

Μονάδε̋ 2

ημ 30ο =

Μονάδε̋ 5

1
,
2

1
M 2,
12

συν 30 ο =

3
2

Θέμα Δ
Θέμα Γ
Λεπτή, άκαμπτη και ομογενή̋ ράβδο̋ ΑΓ μήκου̋ ℓ = 1,2 m και μάζα̋ M = 1 kg
μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, χωρί̋ τριβέ̋, γύρω από
σταθερό οριζόντιο άξονα κάθετο στη ράβδο, ο οποίο̋ διέρχεται από το σημείο Ο
σε απόσταση ℓ/3 από το άκρο Α τη̋ ράβδου. Το άκρο Γ τη̋ ράβδου συνδέεται
με αβαρέ̋ νήμα που σχηματίζει γωνία φ = 30 ο με τη ράβδο, το άλλο άκρο του
οποίου είναι ακλόνητα συνδεδεμένο σε σταθερό σημείο Δ όπω̋ στο σχήμα.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Τα σώματα Σ 1 , μάζα̋ m 1 = 1 kg, και Σ 2 , μάζα̋ m 2 = 3 kg, του σχήματο̋ είναι
τοποθετημένα σε λείο οριζόντιο επίπεδο και εφάπτονται μεταξύ του̋. Το σώμα
Σ 1 είναι δεμένο στην άκρη οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθερά̋ k = 100 N/m.
Το ελατήριο με τη βοήθεια νήματο̋ είναι συσπειρωμένο κατά d = 0,4 m από τη
θέση φυσικού μήκου̋, όπω̋ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Κάποια χρονική στιγμή το νήμα κόβεται και το σύστημα των σωμάτων Σ 1 και Σ 2
κινείται προ̋ τα δεξιά. Μετά την αποκόλληση το σώμα Σ 2 συνεχίζει να κινείται
σε λείο δάπεδο και συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με το σώμα Σ 3 ,
μάζα̋ m 3 = 2 kg.
Δ1.

Να προσδιορίσετε τη θέση στην οποία θα αποκολληθεί το σώμα Σ 2 από το
σώμα Σ 1 , τεκμηριώνοντα̋ την απάντησή σα̋.
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Δ2.

Να υπολογίσετε το μέτρο τη̋ μέγιστη̋ ταχύτητα̋ του σώματο̋ Σ 1 , καθώ̋
και το πλάτο̋ τη̋ απλή̋ αρμονική̋ ταλάντωση̋ που θα εκτελεί το σώμα
Σ 1 αφού αποκολληθεί από το σώμα Σ 2 .
Μονάδε̋ 6

Δ3.

Να υπολογίσετε την ταχύτητα του συσσωματώματο̋ των σωμάτων Σ 2 και Σ 3
μετά την κρούση.
Μονάδε̋ 6

Δ4.

Να υπολογίσετε το ποσοστό τη̋ κινητική̋ ενέργεια̋ που μετατράπηκε σε
θερμική ενέργεια κατά την κρούση .
Μονάδε̋ 7

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σα̋ στοιχεία. Στην αρχή των
απαντήσεών σα̋ να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε
πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα δεν
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σα̋ να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋ σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η
εκφώνηση, και μόνο για πίνακε̋, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των φωτο αντιγράφων.
Ώρα δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10.00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ƆƕƛƋ 1ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƐƓƑƓ ƑƉƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ
ȆǹȃǼȁȁǹǻǿȀǼȈ ǼȄǼȉǹȈǼǿȈ

ƆƕƛƋ 2ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƐƓƑƓ ƑƉƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ
A4.

ǻǯ ȉǹȄǾȈ ǼȈȆǼȇǿȃȅȊ īǼȃǿȀȅȊ ȁȊȀǼǿȅȊ
ǻǼȊȉǼȇǹ 23 ȂǹȎȅȊ 2016

ǲȞĮȢ įȓıțȠȢ ıĲȡȑĳİĲĮȚ ȖȪȡȦ Įʌȩ ȐȟȠȞĮ ʌȠȣ įȚȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ țȑȞĲȡȠ ĲȠȣ
țĮȚ İȓȞĮȚ țȐșİĲȠȢ ıĲȠ İʌȓʌİįȩ ĲȠȣ. Ǿ ĲȚȝȒ ĲȘȢ ȖȦȞȚĮțȒȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
įȓıțȠȣ ıİ ıȣȞȐȡĲȘıȘ ȝİ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ʌĮȡȚıĲȐȞİĲĮȚ ıĲȠ įȚȐȖȡĮȝȝĮ ĲȠȣ
ıȤȒȝĮĲȠȢ 2.

ǼȄǼȉǹǽȅȂǼȃȅ ȂǹĬǾȂǹ: ĭȊȈǿȀǾ
ȆȇȅȈǹȃǹȉȅȁǿȈȂȅȊ (ȃǼȅ ȈȊȈȉǾȂǹ)
ȈȊȃȅȁȅ ȈǼȁǿǻȍȃ: ǼȄǿ (6)
ĬǼȂǹ ǹ
ȈĲȚȢ İȡȦĲȒıİȚȢ ǹ1-ǹ4 ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ ıĮȢ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȘȢ
İȡȫĲȘıȘȢ țĮȚ, įȓʌȜĮ, ĲȠ ȖȡȐȝȝĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘ ĳȡȐıȘ Ș ȠʌȠȓĮ
ıȣȝʌȜȘȡȫȞİȚ ıȦıĲȐ ĲȘȞ ȘȝȚĲİȜȒ ʌȡȩĲĮıȘ.
A1.

A2.

A3.

Ȉİ ȝȓĮ ĳșȓȞȠȣıĮ ĲĮȜȐȞĲȦıȘ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ȝİȚȫȞİĲĮȚ İțșİĲȚțȐ ȝİ
ĲȠ ȤȡȩȞȠ
Į)
Ș ʌİȡȓȠįȠȢ įİȞ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȠȡȚıȝȑȞȘ ĲȚȝȒ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȐȢ
ĮʌȩıȕİıȘȢ b
ȕ)
ȩĲĮȞ Ș ıĲĮșİȡȐ ĮʌȩıȕİıȘȢ b ȝİȖĮȜȫȞİȚ, ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ
ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ ȝİȚȫȞİĲĮȚ ʌȚȠ ȖȡȒȖȠȡĮ
Ȗ)
Ș țȓȞȘıȘ ȝȑȞİȚ ʌİȡȚȠįȚțȒ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĲȚȝȒ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȐȢ
ĮʌȩıȕİıȘȢ
į)
Ș ıĲĮșİȡȐ ĮʌȩıȕİıȘȢ b İȟĮȡĲȐĲĮȚ ȝȩȞȠ Įʌȩ ĲȠ ıȤȒȝĮ țĮȚ ĲȠȞ
ȩȖțȠ ĲȠȣ ıȫȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ĲĮȜĮȞĲȫȞİĲĮȚ.
ȂȠȞȐįİȢ 5
ǵĲĮȞ ȑȞĮ țȪȝĮ ĮȜȜȐȗİȚ ȝȑıȠ įȚȐįȠıȘȢ, ĮȜȜȐȗȠȣȞ
Į)
Ș ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚȐįȠıȘȢ ĲȠȣ țȪȝĮĲȠȢ țĮȚ Ș ıȣȤȞȩĲȘĲȐ ĲȠȣ
ȕ)
ĲȠ ȝȒțȠȢ țȪȝĮĲȠȢ țĮȚ Ș ıȣȤȞȩĲȘĲȐ ĲȠȣ
Ȗ)
ĲȠ ȝȒțȠȢ țȪȝĮĲȠȢ țĮȚ Ș ĲĮȤȪĲȘĲĮ įȚȐįȠıȒȢ ĲȠȣ
į)
Ș ıȣȤȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ țȪȝĮĲȠȢ.
ȂȠȞȐįİȢ 5
ȉȠ įȠȤİȓȠ ĲȠȣ ıȤȒȝĮĲȠȢ 1 İȓȞĮȚ ȖİȝȐĲȠ ȝİ ȣȖȡȩ țĮȚ țȜİȓȞİĲĮȚ ȝİ ȑȝȕȠȜȠ Ǽ
ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮıțİȓĲĮȚ įȪȞĮȝȘ F.

ȈȤȒȝĮ 2
ȆȠȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȡȠĲȐıİȚȢ İȓȞĮȚ Ș ıȦıĲȒ;
Į)
ȕ)
Ȗ)
į)

ǹ5.

ȃĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȓıİĲİ ĲȚȢ ʌȡȠĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ, ȖȡȐĳȠȞĲĮȢ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ
ıĮȢ, įȓʌȜĮ ıĲȠ ȖȡȐȝȝĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ țȐșİ ʌȡȩĲĮıȘ, ĲȘ ȜȑȟȘ ȈȦıĲȩ,
ĮȞ Ș ʌȡȩĲĮıȘ İȓȞĮȚ ıȦıĲȒ, Ȓ ĲȘ ȜȑȟȘ ȁȐșȠȢ, ĮȞ Ș ʌȡȩĲĮıȘ İȓȞĮȚ
ȜĮȞșĮıȝȑȞȘ.
Į)
ȕ)

ȈȤȒȝĮ 1
ǵȜĮ
Į)
ȕ)
Ȗ)
į)

ĲĮ ȝĮȞȩȝİĲȡĮ 1, 2, 3, 4 įİȓȤȞȠȣȞ ʌȐȞĲĮ
ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȓİıȘ, ȩĲĮȞ ĲȠ įȠȤİȓȠ İȓȞĮȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ʌİįȓȠȣ ȕĮȡȪĲȘĲĮȢ
ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȓİıȘ, ȩĲĮȞ ĲȠ įȠȤİȓȠ ȕȡȓıțİĲĮȚ İțĲȩȢ ʌİįȓȠȣ ȕĮȡȪĲȘĲĮȢ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌȓİıȘ, ĮȞ ĲȠ įȠȤİȓȠ ȕȡȓıțİĲĮȚ İțĲȩȢ ʌİįȓȠȣ ȕĮȡȪĲȘĲĮȢ
ĲȘȞ ȓįȚĮ ʌȓİıȘ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠ ĮȞ ĲȠ įȠȤİȓȠ İȓȞĮȚ İȞĲȩȢ Ȓ İțĲȩȢ
ĲȠȣ ʌİįȓȠȣ ȕĮȡȪĲȘĲĮȢ.
ȂȠȞȐįİȢ 5

ƘƉƏƓƗ 1ƋƗ ƆƔƓ 6 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ȉȠ ȝȑĲȡȠ ĲȘȢ ȖȦȞȚĮțȒȢ İʌȚĲȐȤȣȞıȘȢ ĮȣȟȐȞİĲĮȚ ıĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ
įȚȐıĲȘȝĮ Įʌȩ t 1 ȑȦȢ t 2 .
ȉȠ ȝȑĲȡȠ ĲȘȢ ȖȦȞȚĮțȒȢ İʌȚĲȐȤȣȞıȘȢ ĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ ıĲȚȖȝȒ t 1 İȓȞĮȚ
ȝȚțȡȩĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ ȝȑĲȡȠ ĲȘȢ ȖȦȞȚĮțȒȢ İʌȚĲȐȤȣȞıȘȢ ĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ
ıĲȚȖȝȒ t 4 .
ȉȘ ȤȡȠȞȚțȒ ıĲȚȖȝȒ t 3 Ș ȖȦȞȚĮțȒ İʌȚĲƾǒǑǌıǆ İǁǌĮǈ ǇİĲǈǉǀ.
ȉȠ įȚȐȞȣıȝĮ ĲȘȢ ȖȦȞȚĮțȒȢ İʌȚĲȐȤȣȞıȘȢ ĲȘ ıĲȚȖȝȒ t 1 ȑȤİȚ ĮȞĲȓșİĲȘ
țĮĲİȪșȣȞıȘ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲİȪșȣȞıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ Ș ȖȦȞȚĮțȒ İʌȚĲȐȤȣȞıȘ
ĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ ıĲȚȖȝȒ t 4 .
ȂȠȞȐįİȢ 5

Ȗ)
į)
İ)

ǲȞĮ ıȪȞșİĲȠ țȪȝĮ ȝʌȠȡȠȪȝİ ȞĮ ĲȠ șİȦȡȒıȠȣȝİ ȦȢ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȘȢ
İʌĮȜȜȘȜȓĮȢ İȞȩȢ ĮȡȚșȝȠȪ ĮȡȝȠȞȚțȫȞ țȣȝȐĲȦȞ ȝİ İʌȚȜİȖȝȑȞĮ ʌȜȐĲȘ
țĮȚ ȝȒțȘ țȪȝĮĲȠȢ.
ȈĲĮ İȖțȐȡıȚĮ ȝȘȤĮȞȚțȐ țȪȝĮĲĮ ĲĮ ıȘȝİȓĮ ĲȠȣ İȜĮıĲȚțȠȪ ȝȑıȠȣ
ĲĮȜĮȞĲȫȞȠȞĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ıĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ įȚȐįȠıȘȢ ĲȠȣ țǘǋĮĲǎǐ.
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ĲȠȣ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ İȓȞĮȚ ȑȞĮ ıȪıĲȘȝĮ
ĮʌȠıȕİȞȞȪȝİȞȦȞ ĲĮȜĮȞĲȫıİȦȞ.
Ǿ İȟȓıȦıȘ ĲȘȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ıĲĮ ȡİȣıĲȐ İȓȞĮȚ ȐȝİıȘ ıȣȞȑʌİȚĮ ĲȘȢ
ĮȡȤȒȢ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ.
ȈțȑįĮıȘ ȠȞȠȝȐȗİĲĮȚ țȐșİ ĳĮȚȞȩȝİȞȠ ĲȠȣ ȝȚțȡȩțȠıȝȠȣ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĲĮ
«ıȣȖțȡȠȣȩȝİȞĮ» ıȦȝĮĲȓįȚĮ ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȠȪȞ ȝİ ıȤİĲȚțȐ ȝȚțȡȑȢ
įȣȞȐȝİȚȢ ȖȚĮ ʌȠȜȪ ȝȚțȡȩ ȤȡȩȞȠ.
ȂȠȞȐįİȢ 5

ƘƉƏƓƗ 2ƋƗ ƆƔƓ 6 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƆƕƛƋ 3ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƐƓƑƓ ƑƉƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ

ƆƕƛƋ 4ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƐƓƑƓ ƑƉƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ
Į) ȃĮ İʌȚȜȑȟİĲİ ĲȘ ıȦıĲȒ ĮʌȐȞĲȘıȘ.

ĬǼȂǹ Ǻ
Ǻ1.

ǹʌȩ ĲȠ șȑȝĮ Ǻ, ĲȠ İȡȫĲȘȝĮ Ǻ1 ĮțȣȡȫȞİĲĮȚ. ȅȚ ȝȠȞȐįİȢ ĲȠȣ
İȡȦĲȒȝĮĲȠȢ Ǻ1 țĮĲĮȞȑȝȠȞĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıĲĮ İȡȦĲȒȝĮĲĮ Ǻ2 țĮȚ
Ǻ3 ȦȢ İȟȒȢ:
B2Į
B2ȕ
B3Į
B3ȕ

Ǻ2.

ȝȠȞȐįİȢ
ȝȠȞȐįİȢ
ȝȠȞȐįİȢ
ȝȠȞȐįİȢ

4
8
4
9

ii. $ 2

ĬǼȂǹ ī

q) . Ǿ ĮțĲȓȞĮ ȅǹ İȓȞĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ ȓıȘ ȝİ R= 5m. ȉȠ ıȫȝĮ ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ
( $*
ȠȜȚıșȒıİȚ țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ ĲİĲĮȡĲȠțȣțȜȓȠȣ. ĭșȐȞȠȞĲĮȢ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ ī ĲȠȣ
ĲİĲĮȡĲȠțȣțȜȓȠȣ, ĲȠ ıȫȝĮ ıȣȞİȤȓȗİȚ ĲȘȞ țȓȞȘıȒ ĲȠȣ ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ İʌȓʌİįȠ ȝİ ĲȠ
ȠʌȠȓȠ İȝĳĮȞȓȗİȚ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĲȡȚȕȒȢ ȝ=0,5. ǹĳȠȪ įȚĮȞȪıİȚ įȚȐıĲȘȝĮ S 1 =3,6m,
ıȣȖțȡȠȪİĲĮȚ țİȞĲȡȚțȐ țĮȚ İȜĮıĲȚțȐ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ ǻ ȝİ ıȫȝĮ Ȉ 2 ȝȐȗĮȢ m 2 =3m 1 , ĲȠ
ȠʌȠȓȠ ĲȘ ıĲȚȖȝȒ ĲȘȢ țȡȠȪıȘȢ țȚȞİȓĲĮȚ ĮȞĲȓșİĲĮ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ Ȉ 1 , ȝİ ĲĮȤȪĲȘĲĮ
ȝƿĲǏǎǑ U 2 =4m/s, ǗȺǔǐ ĳĮǁǌİĲĮǈ ıĲǎ ıǒǀǋĮ 4.

iii. $ .

Į) ȃĮ İʌȚȜȑȟİĲİ ĲȘ ıȦıĲȒ ĮʌȐȞĲȘıȘ.
ȕ) ȃĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȒıİĲİ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ıĮȢ.
Ǻ3.

ȂȠȞȐįİȢ 4
ȂȠȞȐįİȢ 8

ȈĲȠȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ıȦȜȒȞĮ, ĲȠȣ ıȤȒȝĮĲȠȢ 3, ĮıȣȝʌȓİıĲȠ ȚįĮȞȚțȩ ȡİȣıĲȩ ȑȤİȚ
ıĲǏǔĲǀ Ǐǎǀ ĮȺǗ Ĳǎ ıǆǋİǁǎ Ƨ ȺǏǎǐ Ĳǎ ıǆǋİǁǎ ƨ.

ȈȤȒȝĮ 4
ī1.

ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİĲİ ĲȠ ȝȑĲȡȠ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıȫȝĮĲȠȢ Ȉ 1 ıĲȠ ıȘȝİȓȠ ī,
ȩʌȠȣ Ș ĮțĲȓȞĮ ȅī İȓȞĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ.
ȂȠȞȐįİȢ 5

ī2.

ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİĲİ ĲĮ ȝȑĲȡĮ ĲȦȞ ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ıȦȝȐĲȦȞ Ȉ 1 țĮȚ Ȉ 2 ĮȝȑıȦȢ
ȝİĲȐ ĲȘȞ țȡȠȪıȘ.
ȂȠȞȐįİȢ 8

ī3.

ǻȓȞİĲĮȚ Ș ȝȐȗĮ ĲȠȣ ıȫȝĮĲȠȢ Ȉ 2 , m 2 =3kg. ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİĲİ ĲȠ ȝȑĲȡȠ ĲȘȢ
ȝİĲĮȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ȠȡȝȒȢ ĲȠȣ ıȫȝĮĲȠȢ Ȉ 2 țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȠȪıȘ (ȝȠȞȐįİȢ 3) țĮȚ ȞĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȓıİĲİ ĲȘȞ țĮĲİȪșȣȞıȒ ĲȘȢ (ȝȠȞȐįİȢ 2).
ȂȠȞȐįİȢ 5

ī4.

ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİĲİ ĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȘȢ ȝİĲĮȕȠȜȒȢ ĲȘȢ țȚȞȘĲȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȠȣ
ıȫȝĮĲȠȢ Ȉ 1 țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȠȪıȘ.
ȂȠȞȐįİȢ 7

ȈȤȒȝĮ 3
Ǿ įȚĮĲȠȝȒ ǹ ǹ ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıĲȘ șȑıȘ ǹ İȓȞĮȚ įȚʌȜȐıȚĮ Įʌȩ ĲȘ įȚĮĲȠȝȒ ǹ Ǻ
ĲȠȣ ıȦȜȒȞĮ ıĲȘ șȑıȘ Ǻ. Ǿ țȚȞȘĲȚțȒ İȞȑȡȖİȚĮ ĮȞȐ ȝȠȞȐįĮ ȩȖțȠȣ ıĲȠ
ıȘȝİȓȠ ǹ ȑȤİȚ ĲȚȝȒ ȓıȘ ȝİ / . Ǿ įȚĮĳȠȡȐ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ĮȞȐȝİıĮ ıĲĮ ıȘȝİȓĮ ǹ
țĮȚ Ǻ İȓȞĮȚ ȓıȘ ȝİ:

3/
i.
4

ii. 3/

ȂȠȞȐįİȢ 9

ȈȫȝĮ Ȉ 1 ȝȐȗĮȢ m 1 ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ ǹ ȜİȓȠȣ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȣ ĲİĲĮȡĲȠțȣțȜȓȠȣ

ǻȪȠ ıȪȖȤȡȠȞİȢ ʌȘȖȑȢ ȩȝȠȚȦȞ țȣȝȐĲȦȞ Ȇ 1 țĮȚ Ȇ 2 įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ ȘȡİȝȠȪȞĲȠȢ ȣȖȡȠȪ İȖțȐȡıȚĮ țȪȝĮĲĮ ȓįȚȠȣ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲĮȜȐȞĲȦıȘȢ
ǹ. ǲȞĮ ȝȚțȡȩ țȠȝȝȐĲȚ ĳİȜȜȠȪ ȕȡǁıǉİĲĮǈ ıİ ǉƾȺǎǈǎ ıǆǋİǁǎ Ƶ Ĳǆǐ İȺǈĳƾǌİǈĮǐ
ĲǎǑ ǑǄǏǎǘ, ıİ ĲƿĲǎǈİǐ ĮȺǎıĲƾıİǈǐ ĮȺǗ Ĳǈǐ ȺǆǄƿǐ, ǙıĲİ ĲĮ ǉǘǋĮĲĮ ǌĮ
ıǑǋǃƾǊǊǎǑǌ ıĲǎ ıǆǋİǁǎ Ƶ ǋİ įǈĮĳǎǏƾ ĳƾıǆǐ Ⱥ/3 rad. Ʒǎ ȺǊƾĲǎǐ
ĲĮǊƾǌĲǔıǆǐ ĲǎǑ ĳİǊǊǎǘ ȺǎǑ ǃǏǁıǉİĲĮǈ ıĲǎ ıǆǋİǁǎ Ƶ ǋİĲƾ Ĳǆ ıǑǋǃǎǊǀ Ĳǔǌ
ǉǑǋƾĲǔǌ İǁǌĮǈ ǁıǎ ǋİ:
i. $ 3

ȂȠȞȐįİȢ 4

ȕ) ȃĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȒıİĲİ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ıĮȢ.

iii. 2/ .

ƘƉƏƓƗ 3ƋƗ ƆƔƓ 6 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ǻȓȞİĲĮȚ: Ș İʌȚĲȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ ȕĮȡȪĲȘĲĮȢ g=10m/s 2 .
ĬİȦȡȒıĲİ ȩĲȚ Ș ȤȡȠȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ țȡȠȪıȘȢ İȓȞĮȚ ĮȝİȜȘĲȑĮ.

ƘƉƏƓƗ 4ƋƗ ƆƔƓ 6 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƆƕƛƋ 5ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƐƓƑƓ ƑƉƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ

ƆƕƛƋ 6ƋƗ ƗƉƏƍ¨ƆƗ – ƐƓƑƓ ƑƉƓ ƗƙƗƘƋƐƆ – ¨Ź ƉƗƔƉƕƍƑƑ
ȅǻǾīǿǼȈ (ȖȚĮ ĲȠȣȢ İȟİĲĮȗȠȝȑȞȠȣȢ)

ĬǼȂǹ ǻ
ȅȝȠȖİȞȒȢ țȪȜȚȞįȡȠȢ ȝȐȗĮȢ Ȃ=2Kg țĮȚ ĮțĲȓȞĮȢ R=0,1m ĮĳȒȞİĲĮȚ ȞĮ țȣȜȒıİȚ,
ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȠȜȚıșĮȓȞİȚ, țĮĲȐ ȝȒțȠȢ țİțȜȚȝȑȞȠȣ İʌȚʌȑįȠȣ ȖȦȞȓĮȢ țȜȓıȘȢ ĳ=30 Ƞ . ȅ
ȐȟȠȞĮȢ ĲȠȣ țȣȜȓȞįȡȠȣ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ țȓȞȘıȒ ĲȠȣ, ȩʌȦȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ
ıĲȠ ıȤȒȝĮ 5.

1.

2.

ȈȤȒȝĮ 5

3.

4.
5.
6.
ȃĮ ȣʌȠȜȠȖȓıİĲİ:
ǻ1.

ǻ2.

ȈĲȠ İȟȫĳȣȜȜȠ ĲȠȣ ĲİĲȡĮįȓȠȣ ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ ĲȠ İȟİĲĮȗȩȝİȞȠ ȝȐșȘȝĮ. ȈĲȠ İıȫĳȣȜȜȠ
ʌȐȞȦ-ʌȐȞȦ ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȫıİĲİ ĲĮ ĮĲȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȝĮșȘĲȒ. ȈĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȦȞ
ĮʌĮȞĲȒıİȫȞ ıĮȢ ȞĮ ȖȡȐȥİĲİ ʌȐȞȦ-ʌȐȞȦ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮȚ ĲȠ İȟİĲĮȗȩȝİȞȠ
ȝȐșȘȝĮ. ȃĮ ȝȘȞ ĮȞĲȚȖȡȐȥİĲİ ĲĮ șȑȝĮĲĮ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȠ țĮȚ ȞĮ ȝȘ ȖȡȐȥİĲİ
ʌȠȣșİȞȐ ıĲȚȢ ĮʌĮȞĲȒıİȚȢ ıĮȢ ĲȠ ȩȞȠȝȐ ıĮȢ.
ȃĮ ȖȡȐȥİĲİ ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȩ ıĮȢ ıĲȠ ʌȐȞȦ ȝȑȡȠȢ ĲȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ
ĮȝȑıȦȢ ȝȩȜȚȢ ıĮȢ ʌĮȡĮįȠșȠȪȞ. ȉȣȤȩȞ ıȘȝİȚȫıİȚȢ ıĮȢ ʌȐȞȦ ıĲĮ șȑȝĮĲĮ įİȞ
șĮ ȕĮșȝȠȜȠȖȘșȠȪȞ ıİ țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮʌȠȤȫȡȘıȒ ıĮȢ ȞĮ
ʌĮȡĮįȫıİĲİ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȠ ĲİĲȡȐįȚȠ țĮȚ ĲĮ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳĮ.
ȃĮ ĮʌĮȞĲȒıİĲİ ıĲȠ ĲİĲȡȐįȚȩ ıĮȢ ıİ ȩȜĮ ĲĮ șȑȝĮĲĮ ȝȩȞȠ ȝİ ȝʌȜİ Ȓ ȝȩȞȠ ȝİ
ȝĮȪȡȠ ıĲȣȜȩ ȝİ ȝİȜȐȞȚ ʌȠȣ įİȞ ıȕȒȞİȚ. ȂȠȜȪȕȚ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ, ȝȩȞȠ ĮȞ ĲȠ ȗȘĲȐİȚ Ș
İțĳȫȞȘıȘ, țĮȚ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ʌȓȞĮțİȢ, įȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ țȜʌ.
ȀȐșİ ĮʌȐȞĲȘıȘ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐ ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞȘ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȒ.
ǻȚȐȡțİȚĮ İȟȑĲĮıȘȢ: ĲȡİȚȢ (3) ȫȡİȢ ȝİĲȐ ĲȘ įȚĮȞȠȝȒ ĲȦȞ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ.
ǷȡĮ įȣȞĮĲȒȢ ĮʌȠȤȫȡȘıȘȢ: 10.00 ʌ.ȝ.
ȈǹȈ ǼȊȋȅȂǹȈȉǼ KǹȁǾ ǼȆǿȉȊȋǿǹ

ȉȠ ȝȑĲȡȠ ĲȘȢ İʌȚĲȐȤȣȞıȘȢ ĲȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ȝȐȗĮȢ ĲȠȣ țȣȜȓȞįȡȠȣ.

ȂȠȞȐįİȢ 6

ȉǼȁȅȈ ȂǾȃȊȂǹȉȅȈ

ȉȠ ȝȑĲȡȠ ĲȘȢ ıĲȡȠĳȠȡȝȒȢ ĲȠȣ țȣȜȓȞįȡȠȣ ĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ ıĲȚȖȝȒ ʌȠȣ ȑȤİȚ
İțĲİȜȑıİȚ ȃ=

12
ʌİȡȚıĲȡȠĳȑȢ.
S

ȂȠȞȐįİȢ 7

ǻ3.

ȉȠ ȝȑĲȡȠ ĲȠȣ ȡȣșȝȠȪ ȝİĲĮȕȠȜȒȢ ĲȘȢ țȚȞȘĲȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȠȣ țȣȜȓȞįȡȠȣ, ĲȘ
ȤȡȠȞȚțȒ ıĲȚȖȝȒ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ȝİĲĮĲȩʌȚıȘ ĲȠȣ țȑȞĲȡȠȣ
ȝȐȗĮȢ ĲȠȣ İȓȞĮȚ h=1,2m.
ȂȠȞȐįİȢ 6

ǻ4.

ȉȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ ĲȚȝȒ ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ĲȘȢ ȠȡȚĮțȒȢ ıĲĮĲȚțȒȢ ĲȡȚȕȒȢ, ȫıĲİ ȞĮ
țȣȜȓİĲĮȚ ıĲȠ țİțȜȚȝȑȞȠ İʌȓʌİįȠ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȠȜȚıșĮȓȞİȚ.
ȂȠȞȐįİȢ 6

ǻȓȞȠȞĲĮȚ:
x Ș İʌȚĲȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ ȕĮȡȪĲȘĲĮȢ g = 10 m/s 2
x Ș ȡȠʌȒ ĮįȡȐȞİȚĮȢ ȠȝȠȖİȞȠȪȢ țȣȜȓȞįȡȠȣ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȐȟȠȞȐ ĲȠȣ

1
MR 2
2
1
Ƞ
Ƞ
, ıȣȞ 30
x Șȝ30
2
ǿCM =

3
.
2

ƘƉƏƓƗ 5ƋƗ ƆƔƓ 6 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ƘƉƏƓƗ 6ƋƗ ƆƔƓ 6 ƗƉƏƍ¨ƉƗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α5.

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

Να χαρακτηρίσετε τι̋ προτάσει̋ που ακολουθούν γράφοντα̋ στο τετράδι ό
σα̋, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τ η λέξη Σωστό,
αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθο̋, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α)
Η εξίσωση τη̋ συνέχεια̋ είναι άμεση συνέπεια τη̋ αρχή̋
διατήρηση̋ τη̋ ενέργεια̋ στη ροή των ιδανικών ρευστών.
β)

ΘΕΜΑ Α
Στι̋ ερωτήσει̋ Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον αριθμό τη̋ ερώτηση̋ και
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την
ημιτελή πρόταση.
A1.

Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων ισχύει ότι :
α)
η μηχανική ενέργεια του συστήματο̋
παραμένει σταθερή
β)
η μηχανική ενέργεια του συστήματο̋
αυξάνεται
γ)
η κινητική ενέργεια του συστήματο̋
παραμένει σταθερή
δ)
η ορμή του συστήματο̋ των δύο σωμάτων

γ)

δ)
των

δύο

σωμάτων

των

δύο

σωμάτων

των

δύο

σωμάτων

παραμένει σταθερή.
Μονάδε̋ 5

A2.

Σώμα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Παρατηρείται ότι για δύο
διαφορετικέ̋ συχνότητε̋ f 1 και f 2 του διεγέρτη με f 1 < f 2 το πλάτο̋ τη̋
ταλάντωση̋ είναι ίδιο. Για την ιδιοσυχνότητα f 0 του συστήματο̋ ισχύει :
α)
f0 < f1
β)
f0 > f2
γ)
f1 < f0 < f2
δ)
f1 = f0.
Μονάδε̋ 5

A3.

Σε μία φλέβα ρέει ιδανικό ρευστό. Όταν σε μια περιοχή του υγρού οι
ρευματικέ̋ γραμμέ̋ πυκνώνουν , τότε:
α)
η ταχύτητα ροή̋ αυξάνεται και η πίεση ελαττώνεται
β)
η παροχή τη̋ φλέβα̋ αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται
γ)
η παροχή τη̋ φλέβα̋ ελαττώνεται και η πίεση ελαττώνεται
δ)
η ταχύτητα ροή̋ αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται.
Μονάδε̋ 5

A4.

Διακρότημα δημιουργείται μετά από σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων
τη̋ ίδια̋ διεύθυνση̋ που γίνονται γύρω απ ό το ίδιο σημείο, όταν οι
ταλαντώσει̋ έχουν
α)
ίσα πλάτη και ίσε̋ συχνότητε̋
β)
διαφορετικά πλάτη και ίσε̋ συχνότητε̋
γ)
διαφορετικά πλάτη και διαφορετικέ̋ συχνότητε̋
δ)
ίσα πλάτη και συχνότητε̋ που διαφέρουν πολύ λίγο
μεταξύ του̋.
Μονάδε̋ 5

ε)

Η ροπή μια̋ δύναμη̋ F ω̋ προ̋ άξονα περιστροφή̋ είναι μηδέν,
όταν ο φορέα̋ τη̋ δύναμη̋ είναι παράλληλο̋ στον άξονα
περιστροφή̋.
Σε μια φθίνουσα ταλάντωση , στην οποία η αντιτιθέμενη δύναμη είναι
ανάλογη τη̋ ταχύτητα̋, ο λόγο̋ δύο διαδοχικών μεγίστων
απομακρύνσεων προ̋ την ίδια κατεύθυνση διατηρείται σταθερό̋.
Η κίνηση ενό̋ τροχού που κυλίεται είναι αποτέλεσμα τη̋ επαλληλία̋
μια̋ μεταφορική̋ και μια̋ στροφική̋ κίνηση̋ .
Σε μία απλή αρμονική ταλάντωση αν η εξίσωση τη̋ απομάκρυνση̋
είναι x=5·ημ2t (S.I.), τότε η εξίσωση τη̋ ταχύτητα̋ είναι υ =5·συν2t
(S.I.).
Μονάδε̋ 5

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Ένα κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθερά̋ k έχει το άνω άκρο του
στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο και βρίσκεται στη θέση φυσικού μήκου̋.
Στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου και ενώ αυτό βρίσκεται στη θέση
φυσικού μήκου̋, στερεώνεται μάζα m. Από τη θέση αυτή το σύστημα
αφήνεται ελεύθερο και αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.

Σχήμα 1
Η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου κατά τη διάρκεια τη̋ απλή̋
αρμονική̋ ταλάντωση̋ του σώματο̋ είναι ίση με :
i.

m 2 g2
k

ii.

2m 2g2
k

iii.

m 2 g2
2k

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδε̋ 2
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σα̋.
Μονάδε̋ 7

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Β2.

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

Ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο με κατακόρυφα τοιχώματα περιέχει νερό μέχρι ύψου̋
Η. Από τον πυθμένα του πλευρικού τοιχώματο̋ του δοχείου εξέρχεται λεπτό̋
κυλινδρικό̋ σωλήνα̋ σταθερή̋ διατομή̋. Ο σωλήνα̋ είναι αρχικά οριζόντιο̋ και
στη συνέχεια κάμπτεται, ώστε να γίνει κατακόρυφο̋ προ̋ τα πάνω. Το άνοιγμα

H
του σωλήνα βρίσκεται σε ύψο̋ h =
πάνω από το επίπεδο του πυθμένα του
5
δοχείου, όπω̋ φαίνεται στο σχήμα 2:

ΘΕΜΑ Γ
Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται χωρί̋ απώλειε̋ ενέργεια̋ σε γραμμικό
ελαστικό μέσο (χορδή ) που ταυτίζεται με τον ημιάξονα Ο x, προ̋ τη θετική
κατεύθυνση. Η πηγή του κύματο̋ βρίσκεται στο άκρο Ο (x=0) του ημιάξονα Οx
του ελαστικού μέσου. Η πηγή εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση
απομάκρυνση̋ y=A·ημωt.
Στοιχειώδη̋ μάζα Δ m=10 - 6 kg του ελαστικού μέσου έχει ενέργεια ταλάντωση̋

ET = 5p2 × 10-7 J .
Το ελάχιστο χρονικό διάστημα για την απευθεία̋ μετάβαση τη̋ στοιχειώδου̋
μάζα̋ Δm του ελαστικού μέσου από τη ν κάτω ακραία θέση ταλάντωσ ή̋ τη̋
μέχρι την επάνω ακραία θέση ταλάντωσή̋ τη̋ είναι Δt=0,4s.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα το κύμα έχει διαδοθεί σε απόσταση Δ x=4cm.
Γ1.
Να θεωρήσετε ότι:
§ η ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει η στάθμη του νερού στο ανοιχτό
δοχείο είναι αμελητέα
§ το νερό συμπεριφέρεται ω̋ ιδανικό ρευστό
§ η ατμοσφαιρική πίεση παραμένει σταθερή.

Να υπολογίσετε την περίοδο του κύματο̋ (μονάδε̋ 3), το μήκο̋ κύματο̋
του κύματο̋ (μονάδε̋ 3) και το πλάτο̋ ταλάντωση̋ τη̋ στοιχειώδου̋
μάζα̋ Δm (μονάδε̋ 3).
Μονάδε̋ 9

Γ2.

Το μέτρο τη̋ ταχύτητα̋ u A με την οποία ρέει το νερό στο σημεί ο Α του
οριζόντιου σωλήνα είναι ίσο με:

Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματο̋ (μονάδε̋ 3) και να
σχεδιάσετε σε βαθμολογημένου̋ άξονε̋ το στιγμιότυπο του κύματο̋ τη
χρονική στιγμή t 1 =1,4s (μονάδε̋ 5).
Μονάδε̋ 8

Γ3.

Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια τη̋ στοιχειώδου̋ μάζα̋ Δ m, όταν η
απομάκρυνσή τη̋ από τη θέση ισορροπία̋ τη̋ είναι y=0,2m.
Μονάδε̋ 8

Σχήμα 2

i.

2gh

ii.

10gh

iii. 2 2gh .

Όπου εμφανίζεται το p να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση.

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδε̋ 2
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σα̋.
Μονάδε̋ 6
Β3.

Σε μετωπική κρούση δύο σωμάτων Α και Β , που κινούνται αντίθετα και
έχουν μάζε̋ m και 3m αντίστοιχα, δημιουργείται συσσωμάτωμα που
παραμένει ακίνητο στο σημείο τη̋ σύγκρουση̋. Ο λόγο̋ τη̋ κινητική̋
ενέργεια̋ Κ Α του σώματο̋ Α προ̋ την κινητική ενέργεια Κ Β του σώματο̋ Β
πριν την κρούση είναι ίσο̋ με:
i.

1
3

ii. 2

iii. 3

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδε̋ 2
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σα̋.
Μονάδε̋ 6

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΘΕΜΑ Δ
Μία ομογενή̋ άκαμπτη ράβδο̋ ΑΓ σταθερή̋ διατομή̋ έχει μάζα Μ=4Kg. Η
ράβδο̋ ισορροπεί σε οριζόντια θέση και το άκρο τη̋ Α συνδέεται με άρθρωση
σε κατακόρυφο τοίχο . Το άλλο άκρο Γ τη̋ ράβδου συνδέεται μέσω αβαρού̋ μη
εκτατού νήματο̋ ΓΔ με τον κατακόρυφο τοίχο .
Το νήμα σχηματίζει με τη ράβδο γωνία φ. Γύρω από ένα λεπτό ομογενή δίσκο
κέντρου Κ, μάζα̋ m=2kg και ακτίνα̋ R=0,1m είναι τυλιγμένο πολλέ̋ φορέ̋ ένα
λεπτό μη εκτατό αβαρέ̋ νήμα. Το ελεύθερο άκρο του νήματο̋ έχει στερεωθεί
στο άκρο Γ τη̋ ράβδου ΑΓ, όπω̋ φαίνεται στο σχήμα 3.
Τη χρονική στιγμή t 0 =0 ο δίσκο̋ αφήνεται να κινηθεί και το νήμα ξετυλίγεται
χωρί̋ να ολισθαίνει .

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
Δίνονται:
· η επιτάχυνση τη̋ βαρύτητα̋ g = 10 m/s 2
· η ροπή αδράνεια̋ του δίσκου ω̋ προ̋ τον άξονα που διέρχεται από το

1
mR 2
2
συνφ = 0,6

κέντρο μάζα̋ του Ι C M =
·

ημφ = 0,8 ,

·

ο άξονα̋ περιστροφή̋ του δίσκου παραμένει συνεχώ̋ οριζόντιο̋ κα ι
κινείται σε κατακόρυφη τροχιά σε όλη τη διάρκεια τη̋ κίνηση̋ του

·

ο δίσκο̋ δεν φτάνει στο έδαφο̋ στη διάρκεια του φαινομένου .

ΟΔΗΓΙΕΣ (για του̋ εξεταζομένου̋)
Σχήμα 3
Δ1.

Να υπολογίσετε τ ο μέτρο τη̋ επιτάχυνση̋ του κέντρου μάζα̋ του δίσκου,
καθώ̋ αυτό̋ κατέρχεται .
Μονάδε̋ 6

Δ2.

Να υπολογίσετε το μέτρο τη̋ δύναμη̋ που δέχεται η ράβδο̋ στο άκρο τη̋
Γ από το νήμα ΓΔ, όταν ο δίσκο̋ κατέρχεται .
Μονάδε̋ 6

Τη χρονική στιγμή που το κέντρο μάζα̋ Κ του δίσκου έχει κατέλθει κατακόρυφα
κατά h 1 =0,3m το νήμα που συνδέει το δίσκο με τη ράβδο κόβεται.
Δ3.

Δ4.

Να υπολογίσετε το μέτρο τη̋ στροφορμή̋ του δίσκου ω̋ προ̋ τον άξονα
περιστροφή̋ του, μετά από χρονικό διάστημα Δ t από τη στιγμή που
κόπηκε το νήμα.
Μονάδε̋ 6
Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια̋ λόγω μεταφορική̋ κίνηση̋ του
δίσκου μετά από χρονικό διάστημα Δ t΄=0,1s από τη στιγμή που κόπηκε το
νήμα.
Μονάδε̋ 7

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σα̋ να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε
πουθενά στι̋ απαντήσει̋ σα̋ το όνομά σα̋.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σα̋ στο πάνω μέρο̋ των φωτοαντιγράφων
αμέσω̋ μόλι̋ σα̋ παραδοθούν. Τυχόν σημειώσει̋ σα̋ πάνω στα θέματα δεν
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σα̋ να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σα̋ σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η
εκφώνηση, και μόνο για πίνακε̋, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέταση̋: τρει̋ (3) ώρε̋ μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατή̋ αποχώρηση̋: 10.00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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