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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1 – 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1.2Ε3η Ο πρώτος κανόνας του Kirchhoff είναι αποτέλεσμα της αρχής διατήρησης:
α) της ορμής β) του φορτίου γ) της ενέργειας δ) της μάζας.

Μονάδες 4

1.Ε Να αντιστοιχίσετε τα σύμβολα της στήλης Α με τους επιστημονικούς όρους της στήλης Β, γράφοντας
στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα τους, τους αριθμούς της στήλης Β.
Α.
Β.
α.
1. Αντίσταση
β.

2.

Πυκνωτής

γ.

3.

Πηγή εναλλασσόμενης τάσης

δ.

4.

Πηνίο

ε.

5.

Πηγή συνεχούς ρεύματος
Μονάδες 8

2.Η ειδική αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού:
α) είναι ανεξάρτητη από το υλικό του αγωγού
β) εξαρτάται από τη διατομή του αγωγού
γ) αυξάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας του αγωγού
δ) είναι ανάλογη με το μήκος του αγωγού.
Μονάδες 4
2.Ε Να αντιστοιχίσετε τις μονάδες της στήλης Α με τα μεγέθη της στήλης Β, γράφοντας στο τετράδιό σας
τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα τους, τους αριθμούς της στήλης Β.
Α.
Β.
α. V (Volt)
1. Ισχύς
β. Ω (Ohm)
2. Ηλεκτρική τάση
T
(Tesla)
γ.
3. Ηλεκτρική αντίσταση
A
(Ampere)
δ.
4. Μαγνητική επαγωγή
W
(Watt)
ε.
5. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος
Μονάδες 7
3. Δίνεται ότι το πλάτος μιας εξαναγκασμένης μηχανικής ταλάντωσης με απόσβεση υπό την επίδραση μιας
εξωτερικής περιοδικής δύναμης είναι μέγιστο. Αν διπλασιάσουμε τη συχνότητα της δύναμης αυτής το
πλάτος της ταλάντωσης θα:
1

Όσες ερωτήσεις σημειώνονται με (Κ) αποτελούν κοινά θέματα – ερωτήματα ενώ όσες σημειώνονται με
( ) έχουν δοθεί μόνο για τα Εσπερινά Λύκεια (με ν θα αναγράφεται ο αριθμός της ερώτησης που
αντιστοιχεί).
Εν

2

Στην αντίστοιχη ερώτηση για τα Εσπερινά, η εκφώνηση ήταν «… του Kirchhoff, ΣI = 0, βασίζεται στην
αρχή διατήρησης:» και βαθμολογούταν με Μονάδες 5.
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α) διπλασιασθεί

β) μειωθεί γ) τετραπλασιασθεί δ) παραμείνει το ίδιο.

2

Μονάδες 4

4. Η περίοδος της ταλάντωσης ενός απλού εκκρεμούς, όταν η γωνία εκτροπής από την κατακόρυφο είναι
μικρότερη των 3ο:
α) εξαρτάται από τη μάζα του σφαιριδίου
β) διπλασιάζεται, αν το μήκος του νήματος τετραπλασιαστεί
γ) εξαρτάται από τη γωνία εκτροπής από την κατακόρυφο
δ) δεν εξαρτάται από την επιτάχυνση της βαρύτητας.
Μονάδες 4
4.Ε Η τάση του δικτύου της ΔΕΗ δίνεται από την σχέση V = V0ημωt. Να επιλέξετε τη γραφική παράσταση
της τάσης V σε σχέση με το χρόνο t3

Μονάδες 5
5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της
στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση.
Κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος τροφοδοτείται με τάση της μορφής V=V0ημωt, όπου V0 το πλάτος
και ω η κυκλική συχνότητα της τάσης.

3

Η γραφική παράσταση α.
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Α
α. Σε κύκλωμα με ιδανικό
πηνίο L
β. Σε κύκλωμα με πυκνωτή C
γ. Σε κύκλωμα με
αντίσταση R

3

B
1. η ένταση προηγείται της
τάσης κατά γωνία π/2
2. η ένταση προηγείται της
τάσης κατά γωνία
μικρότερη του π/2
3. τα μεγέθη τάση και
ένταση είναι συμφασικά
4. η ένταση καθυστερεί της
τάσης κατά γωνία π/2
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2ο
Α. H διάταξη του διπλανού σχήματος αποτελείται από πηγή με
ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε και με εσωτερική αντίσταση r = 0,
αμπερόμετρο Α με αντίσταση RA και βολτόμετρο V με αντίσταση RV. H
μετρούμενη τιμή της αντίστασης R από τις ενδείξεις του βολτομέτρου και
του αμπερομέτρου είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την πραγματική τιμή;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.4

E

Α

R

V

Μονάδες 10

Β.5 Σύστημα ελατηρίου – μάζας εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο με πλάτος x0
και εξίσωση απομάκρυνσης x = x0ημωt.
1. Σε ποιες απομακρύνσεις από τη θέση ισορροπίας η κινητική ενέργεια του ταλαντωτή είναι ίση με τη
δυναμική ενέργειά του;
2. Να εκφρασθούν οι απομακρύνσεις σαν συνάρτηση του x0.
Μονάδες 10
Γ. Στους ραδιοφωνικούς πομπούς χρησιμοποιούμε αποπνικτικά πηνία, για να εξουδετερώσουμε ρεύματα
πολύ υψηλής συχνότητας. Να δικαιολογήσετε πώς επιτυγχάνεται αυτό.6
Μονάδες 5
4

Η πραγματική τιμή της αντίστασης Rπ δίνεται από τη σχέση:
Rπ = VR/IR (1) όπου:
VR = η διαφορά δυναμικού στα άκρα της άγνωστης αντίστασης και
IR = η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση.
Στο κύκλωμα του σχήματος, το βολτόμετρο μετράει πραγματικά τη
διαφορά δυναμικού στα άκρα της άγνωστης αντίστασης.
Αν VV είναι η ένδειξη του βολτομέτρου, θα ισχύει: VV = VR .
Όμως το αμπερόμετρο δε μετράει ακριβώς το ρεύμα που θα περάσει
από την αντίσταση αφού, όπως φαίνεται από το σχήμα, ένα μέρος
του ρεύματος θα περάσει από το βολτόμετρο.
Αν ΙΑ είναι η ένδειξη του αμπερόμετρου, θα ισχύει: IR < IA,
οπότε Rπ > Rμ.
Δηλαδή η μετρούμενη τιμή της αντίστασης είναι μικρότερη από την πραγματική τιμή της αντίστασης.

5

Η ολική ενέργεια του συστήματος ελατηρίου – μάζας, σε οποιαδήποτε θέση, δίνεται από τη σχέση:
Εολ = Εδυν + Εκιν (1)
Ψάχνουμε να βρούμε τις απομακρύνσεις από τη θέση ισορροπίας για τις οποίες ισχύει: Εκιν = Εδυν (2)
Αντικαθιστώντας στη σχέση (1) τη σχέση (2) προκύπτει:
Εολ = Εδυν + Εδυν => Εολ = 2Εδυν (3)
Η ολική ενέργεια της ταλάντωσης δίνεται από τη σχέση: ½Dx2 , όπου D = mω2,
x0 = η απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας.
Επομένως: ½Dx02 = 2½Dx2  x =  x0√2/2

6

Η ενεργός τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει ένα πηνίο δίνεται από τη σχέση:
Ιεν = Vεν /Lω, όπου Vεν η ενεργός τιμή της τάσης του πηνίου.
Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι το ρεύμα Ιεν μειώνεται όσο αυξάνει η συχνότητα του ρεύματος. Έτσι,
όταν η συχνότητα του ρεύματος γίνεται μεγάλη, η ένταση του ρεύματος γίνεται πρακτικά μηδέν. Για το
λόγο αυτό στους ραδιοφωνικούς σταθμούς για την εξουδετέρωση ρευμάτων υψηλής συχνότητας
χρησιμοποιούνται τα αποπνικτικά πηνία.
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ΘΕΜΑ 2οΕ
Για τις κάθε μια από τις επόμενες ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της και δίπλα
να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. α.7 Στο κύκλωμα που απεικονίζεται στο σχήμα, η ένδειξη του αμπερόμετρου (Α) είναι 7Α .
Αν το Ι1 = 2Α και το Ι3 = 4Α, ποιά η τιμή του Ι2:

α) 3Α, β) 1Α, γ) 2Α, δ) 0Α.

Μονάδες 8

1. β.8 Αν η αντίσταση R έχει τιμή 2Ω τότε η ένδειξη του βολτομέτρου (V) είναι:
α) 7V, β) 2V, γ) 0V, δ) 14V
Θεωρείστε ότι το αμπερόμετρο (Α) και το βολτόμετρο (V) είναι ιδανικά.

Μονάδες 5

2.9 Σε ορθογώνιο αγώγιμο πλαίσιο μιας σπείρας η μαγνητική ροή που διέρχεται από αυτό μεταβάλλεται
σύμφωνα με το διάγραμμα:

2.α Αν στο προηγούμενο διάγραμμα, η μαγνητική ροή Φ0 έχει τιμή 10Wb να υπολογίσετε την ΗΕΔ από
επαγωγή κατά το χρονικό διάστημα t1 = 1s έως t2 = 2s.
Μονάδες 5
Για την επόμενη ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της και δίπλα να σημειώσετε το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση
2.β10 Ποιό από τα παρακάτω διαγράμματα παριστάνει την ΗΕΔ από επαγωγή, ΕΕΠ, που αναπτύσσεται σε
συνάρτηση με το χρόνο:

7

Ι2 = ΙΑ – Ι1 – Ι3 = 7Α – 2Α – 4Α = 2Α.

8

V = IAR = 7*2 = 14V

9

  .  

2 0   0

20  10


 5V
t
t 2  t1
21
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Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 3ο
Σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος που περιέχει μόνο ένα πηνίο καταναλώνεται ισχύς 600W. Το
κύκλωμα τροφοδοτείται από τάση της μορφής V = 200




της μορφής I  I 0 ημ 1000t -

6 ημ1000t και διαρρέεται από ρεύμα έντασης

π
 . Να υπολογιστεί:
6

α) η ενεργός τιμή της έντασης του ρεύματος.11

Μονάδες 6

β) η ωμική αντίσταση του πηνίου.12

Μονάδες 6

γ) ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου.13

Μονάδες 6

10

11

Η γραφική παράσταση α. Ο ρυθμός μεταβολής της μαγνητικής ροής είναι μεγαλύτερος, κατ’ απόλυτη
τιμή, στο χρονικό διάστημα 2s – 3s.
Η άσκηση αφορά ουσιαστικά τη μελέτη ενός κυκλώματος RL, αφού το πηνίο
δεν είναι ιδανικό. Σε ένα τέτοιο κύκλωμα ισχύουν οι σχέσεις:
V = V0ημωt και Ι = Ι0ημ(ωt – φ)
Για το κύκλωμα του προβλήματος ισχύουν:
V = 200√6 ημ(1000t) και I = I0ημ(1000t – π/6)
Συγκρίνοντας τις σχέσεις αυτές προκύπτει: V0 = 200√6V, ω = 1000rad/s, φ = π/6.
Επίσης, η ενεργός τιμή της τάσης Vεν είναι: Vεν = V0/√2 = (200√6)/√2 = 200√3V.
Η ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος δίνεται από τη σχέση:   V  I   
Οπότε η ενεργός τιμή του ρεύματος θα είναι:

12

I 


600
 I 
V  
200 3  3

 2
2

Επίσης, η ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος δίνεται από τη σχέση:   I 2  R
Οπότε η ωμική αντίσταση του πηνίου θα είναι: R    600  150
I 2
22
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δ) η χωρητικότητα του πυκνωτή που πρέπει να συνδεθεί σε σειρά στο κύκλωμα, ώστε ο συντελεστής ισχύος
να λάβει τη μέγιστη τιμή του.14
Μονάδες 7
Δίνονται: συν

π
3

6
2

,

ημ

π 1
 .
6 2

ΘΕΜΑ 3οΕ
Στα άκρα της ωμικής αντίστασης R = 10Ω εφαρμόζεται
εναλλασσόμενη τάση: V = V0ημωt όπου V0 = 220√2V και
ω = 100π rad/s.
α) Να βρεθεί η συχνότητα της τάσης,15
Μονάδες 6
β) Να βρεθεί η ενεργός τιμή της τάσης,16

Μονάδες 6

γ) Να βρεθεί η ενεργός τιμή της έντασης,17

Μονάδες 6

E2,r

δ) Να γραφεί η εξίσωση που δίνει την στιγμιαία ένταση του ρεύματος.18
Μονάδες 7

A

ΘΕΜΑ 4ο
To διπλανό σχήμα δείχνει δύο κατακόρυφα σύρματα μεγάλου μήκους Αx και
Γψ αμελητέας ωμικής αντίστασης. Τα άκρα τους Α και Γ συνδέονται αρχικά, με
τη βοήθεια μεταγωγού μ, με ηλεκτρική πηγή, της οποίας η ΗΕΔ είναι Ε1 = 10V
και η εσωτερική της αντίσταση είναι r = 2Ω. Η διάταξη βρίσκεται μέσα σε
οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο κάθετο στο επίπεδο που σχηματίζουν τα
παράλληλα σύρματα Αx και Γψ. Ευθύγραμμος αγωγός ΔΖ μάζας m =0,1Kg,
μήκους L = 2m και αντίστασης R = 8Ω μπορεί να ολισθαίνει χωρίς τριβές με
τα άκρα του σε επαφή με τα κατακόρυφα σύρματα Αx και Γψ.
Α. Αν ο αγωγός αρχικά ισορροπεί, χωρίς να συγκρατείται, να υπολογιστεί:
Μονάδες 5

Α.2. το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου.20

Μονάδες 5

13

Για την εμπέδηση Ζ του κυκλώματος ισχύουν οι σχέσεις:



V
I 

E1,r
B

Δ

Α.1. η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει.19

μ

χ

ψ

και    2R   2L  R 2  (L )2 . Άρα

Ο συντελεστής ισχύος (συνφ) γίνεται μέγιστος στο συντονισμό. Σε κύκλωμα RLC σε σειρά το πλάτος της
V0
έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα δίνεται από τη σχέση: I  V0 
0

Z

R 2  (Z L  Z C )2

Το πλάτος του ρεύματος στο συντονισμό είναι μέγιστο. Για να συμβεί αυτό, σύμφωνα με την παραπάνω
σχέση θα πρέπει: ZL = ZC => Lω = 1/(Cω)  C = 1/(Lω2) = … 20/√3 μF.
15

f = ω/2π = 100π/2π = 50Ηz.

16

Vεν = V0/√2 = (220√2)/√2 = 220V

17

Iεν = Vεν/R = 220/10 = 22A.

18

I = I0ημωt, όπου Ι0 = Ιεν√2 == 22√2Α. Άρα Ι = 22√2ημ(100πt)

19

Αρχικά I  E1  10  1A
1
Rr

20

8 2

(S.Ι.)

και FL1 = BLI1

Αρχικά ο αγωγός ισορροπεί: mg = FL1 => BLI1 = mg => B = … = 0,5T. (3)

Ζ

B

V
3
 R 2  (L)2  ...  L 
H
I 
20
14

Γ
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Β. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του μεταγωγού μ, αποσυνδέεται η πηγή Ε1 και συνδέεται ακαριαία η πηγή
Ε2 με ΗΕΔ Ε2 = 5V και εσωτερική αντίσταση r = 2Ω. Ο αγωγός αρχίζει να κινείται.
Β.1. Ποιο είναι το είδος της κίνησης του αγωγού; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.21 Μονάδες 7
Β.2. Θεωρούμε ότι το μήκος των συρμάτων είναι τέτοιο, ώστε ο αγωγός ΔΖ αποκτά ορική ταχύτητα, χωρίς
να διακόπτεται η επαφή του με τα σύρματα Αx και Γψ. Να υπολογίσετε την ορική ταχύτητα που θα
αποκτήσει ο αγωγός ΔΖ.22
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 4οΕ
Αγωγός ΚΛ μήκους L = 2m κινείται οριζόντια χωρίς
τριβή πάνω σε δύο παράλληλους μεταλλικούς αγωγούς

Α1Χ1 και Α2Χ2 με σταθερή ταχύτητα  υπό την
επίδραση σταθερής εξωτερικής δύναμης


F μέτρου

0,6Ν. Η ταχύτητα όσο και ο αγωγός ΚΛ είναι κάθετοι



στο ομογενές μαγνητικό πεδίο μαγνητικής επαγωγής B
μέτρου 0,3Τ, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα άκρα των
αγωγών Α1 και Α2 συνδέονται με αντίσταση R = 1,2 Ω.
Οι αγωγοί Α1Χ1 , Α2Χ2 βρίσκονται σε οριζόντιο επίπεδο.
Η αντίσταση των αγωγών ΚΛ, Α1Χ1 και Α2Χ2 είναι αμελητέα. Στον αγωγό ΚΛ εμφανίζεται ΗΕΔ από
επαγωγή, Εεπ, 1,2V. Να υπολογιστούν:

α) Το μέτρο της ταχύτητας  .23
Μονάδες 7
β) Η τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R.24

Μονάδες 7



γ) Το μέτρο της δύναμης Laplace ( FL ) που δέχεται ο αγωγός ΚΛ.25
δ) Ποιά η αναμενόμενη σχέση μεταξύ

21

I 20 

Μονάδες 6



FL και F και γιατί;26

Μονάδες 5

E2
5

 0, 5A και FL2 = BLI20 = 0,5Ν.
R  r 10

Όμως mg = 1N, οπότε το σώμα αρχίζει να επιταχύνεται προς τα κάτω.
22

Λίγο μετά:
2ος κανόνας του Kirchhoff: I  E  E2  BL  E2  5    I
20
Rr

Rr

10

F1 = BLI > F20 και Εεπ = BυL. Δηλαδή η συνισταμένη μειώνεται κατά μέτρο.
Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη επιταχυνόμενη κίνηση με ολοένα και
μικρότερο μέτρο έως ότου:  F  0  mg  FL  BIL  ...    5 m
s

23

Εεπ = ΒυL  υ = Εεπ/(BL) = 1,2/(0,3*2) = 2m/s

24

I = Εεπ /R = 1,2/1,2 = 1A.

25

FL = BIL = 0,3*1*2 = 0,6N

26

Η κίνηση είναι ομαλή => η συνισταμένη των δυνάμεων μηδενίζεται. Η δύναμη Laplace είναι αντίθετη
της ταχύτητας => FL = Fεξ. => BIL.
Σχόλιο: Ορμώμενοι από τη σχέση αυτή θα μπορούσαμε να υπολογίζουμε την τιμή της έντασης του
ρεύματος στο β) ερώτημα.
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1 – 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Η εξίσωση της απομάκρυνσης σε έναν απλό αρμονικό ταλαντωτή, πλάτους χ0 και κυκλικής συχνότητας
ω, δίνεται από τη σχέση: χ = χ0ημωt. Η εξίσωση της ταχύτητας δίνεται από τη σχέση:
α. υ = χ0ωημωt, β. υ = –χ0ωημωt, γ. υ = χ0ωσυνωt, δ. υ = –χ0ωσυνωt.
Μονάδες 5
2. Το πλάτος ταλάντωσης ενός απλού αρμονικού ταλαντωτή διπλασιάζεται. Τότε:
α. η ολική ενέργεια διπλασιάζεται, β. η περίοδος παραμένει σταθερή
γ. η σταθερά επαναφοράς διπλασιάζεται, δ. η μέγιστη ταχύτητα τετραπλασιάζεται.

Μονάδες 5

3. Σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος RLC σε σειρά, η κυκλική συχνότητα ω της πηγής σταθερού
πλάτους αυξάνεται συνεχώς, ξεκινώντας από μια πολύ μικρή τιμή. Το πλάτος της έντασης του ρεύματος Ι0
στο κύκλωμα:
α. αυξάνεται
συνεχώς, β. ελαττώνεται συνεχώς, γ. αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια ελαττώνεται, δ. παραμένει
σταθερό.
Μονάδες 5
4. Σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος έντασης Ι = Ι0ημωt, που περιλαμβάνει και πυκνωτή, η διαφορά
φάσης μεταξύ της τάσης στα άκρα του πυκνωτή και της έντασης του ρεύματος είναι:
α. 4π, β.
–π/2, γ. –π, δ. 0.
Μονάδες 5
5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της Στήλης
Β , αντιστοιχώντας σωστά τα μεγέθη της στήλης Α με τις αριθμητικές τιμές και τις μονάδες της στήλης Β .
Στήλη Α
Στήλη Β
α. Διαφορά φάσης μεταξύ της 1. 100 Volt
τάσης και της έντασης στο
κύκλωμα.
β. Πλάτος τάσης.
2. 50π rad/s
γ. Κυκλική συχνότητα.
3. π/3
δ. Ενεργός τάση.
4. 50 Hz
ε. Συχνότητα.
5. 50√2 Volt
6. 25 Hz
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
1. Στο άκρο ιδανικού ελατηρίου με φυσικό μήκος l0 και σταθερά
ελατηρίου k είναι συνδεδεμένο σώμα μάζας m , όπως δείχνει το
σχήμα .
α. Ποια από τις καμπύλες Ι και ΙΙ του παρακάτω διαγράμματος αντιστοιχεί
στη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου και ποια στην κινητική ενέργεια του
σώματος;
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.27
Μονάδες 7
β. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της ολικής ενέργειας, αφού
μεταφέρετε το παραπάνω διάγραμμα στο τετράδιό σας.28 Μονάδες 6

27

EΔΥΝ. = ½kx2, όπου x η απομάκρυνση από το φυσικό μήκος, είναι της μορφής ψ = αx2 με α > 0 άρα η
γραφική παράσταση είναι παραβολή με τα κοίλα προς τα πάνω (καμπύλη I).
Η ΕΔYN ελατηρίου ταυτίζεται με την ΕΔYN ταλάντωσης, αφού η θέση ισορροπίας ταυτίζεται με τη θέση
φυσικού μήκους.
ΕΚΙΝ = ΕΟΛ – ΕΔΥΝ => ΕΚΙΝ = ΕΟΛ – ½kx2 άρα είναι της μορφής ψ = α⋅x2 + β με α < 0 δηλαδή η γραφική
παράσταση είναι παραβολή με τα κοίλα προς τα κάτω. (καμπύλη II).
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2. Οι κυκλικοί δακτύλιοι Α και Β του σχήματος
θεωρούνται ακλόνητοι στο χώρο και τα επίπεδά
τους είναι παράλληλα. Ο δακτύλιος Α είναι
ανοικτός ενώ ο δακτύλιος Β είναι κλειστός. Ένας
ραβδόμορφος μαγνήτης πλησιάζει τους
δακτύλιους, έτσι ώστε ο άξονάς του να παραμένει
κάθετος στα επίπεδα των δακτυλίων.
Α. Επαγωγική τάση αναπτύσσεται: α. στον Α, β. στον Β, γ. και στους δύο.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.29

Μονάδες 2
Μονάδες 4

Β. Επαγωγικό ρεύμα διαρρέει: α. τον Α, β. τον Β, γ. και τους δύο.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.30

Μονάδες 2
Μονάδες 4

9

ΘΕΜΑ 3ο
Το σχήμα δείχνει ένα κύκλωμα που περιλαμβάνει μία ποτενσιομετρική διάταξη με δρομέα δ, πηγή της
οποίας η ηλεκτρεγερτική δύναμη είναι Ε1 = 5V, αμελητέας εσωτερικής αντίστασης, γαλβανόμετρο G,
δεύτερη πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε2 και εσωτερική αντίσταση r = 1Ω, τους διακόπτες Δ1 και Δ2 και
δύο παράλληλους και οριζόντιους αγωγούς Zx1 και Ηx2, των οποίων το μήκος είναι τέτοιο ώστε να
επιτρέπει στον αγωγό ΚΛ να αποκτήσει
ορική (οριακή) ταχύτητα. Πάνω στους
αγωγούς Zx1 και Ηx2 μπορεί να
ολισθαίνει χωρίς τριβές ο ευθύγραμμος
αγωγός ΚΛ μήκους =0,5m και
αντίστασης R = 0,25Ω. Οι αγωγοί αυτοί
βρίσκονται μέσα σε ομογενές μαγνητικό
πεδίο, έντασης Β = 1Τ, κάθετο στο
επίπεδο των αγωγών και με τον
προσανατολισμό που φαίνεται στο σχήμα.
Αρχικά ο διακόπτης Δ1 είναι κλειστός, ο διακόπτης Δ2 ανοικτός και η ένδειξη του γαλβανομέτρου είναι
μηδέν, όταν ο δρομέας δ βρίσκεται στο μέσο της απόστασης ΑΓ.
Α. Να υπολογίσετε την τιμή της ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε2.31
Μονάδες 5

28

ΕΟΛ = ½Dx02

29

Η μαγνητική ροή μεταβάλλεται και στους δύο δακτυλίους Α, Β άρα αναπτύσσεται επαγωγική τάση και
στους δύο.

30

Επαγωγικό ρεύμα διαρρέει μόνο το Β δακτύλιο που είναι κλειστός.
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Β. Στη συνέχεια ανοίγουμε το διακόπτη Δ1 και ταυτόχρονα κλείνουμε τον διακόπτη Δ2. Να υπολογίσετε:
Β1. Την ορική (οριακή) ταχύτητα που θα αποκτήσει ο αγωγός ΚΛ.32
Μονάδες 10
Β2. Την τάση στα άκρα του αγωγού ΚΛ , όταν αυτός κινείται με ταχύτητα ίση με το μισό της ορικής
(οριακής) του ταχύτητας.33
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 4ο
Κύκλωμα αποτελείται από αντιστάτη , αντίστασης R = 40Ω, μεταβλητό πυκνωτή, πηνίο με συντελεστή
αυτεπαγωγής L = 0,16Η και αμπερόμετρο, αμελητέας εσωτερικής αντίστασης, συνδεδεμένα σε σειρά. Το
κύκλωμα τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση, σταθερού πλάτους, της μορφής V = 160√2ημ625t.
A. Αν για ορισμένη τιμή της χωρητικότητας C η διαφορά φάσης μεταξύ τάσης στα άκρα του κυκλώματος
και έντασης είναι μηδέν και η μέση ισχύς που καταναλώνεται στον αντιστάτη είναι
Α1. Να υπολογίσετε την ενεργό τιμή της έντασης του ρεύματος.

PR = 160W

34

Α2. Να υπολογίσετε την ωμική αντίσταση του πηνίου.

Μονάδες 5
Μονάδες 5

31

Το κύκλωμα γίνεται:
Εφαρμόζουμε τον 2ο κανόνα Kirchhoff στον βρόχο E1δΕ1: E1 – I*R = 0 => E1 = I*R (1)
Ομοίως στο βρόχο δΖΗΓδ: –E2 + I*R/2 = 0 => E2 = I*R/2.
Με διαίρεση κατά μέλη, προκύπτει: E1/E2 = 2 => E2 = E1/2 => E2 = 2,5V.

32

Όταν ανοίξαμε το διακόπτη Δ1 και ταυτόχρονα κλείσαμε το διακόπτη Δ2 το κύκλωμα γίνεται όπως στο
σχήμα. Η ράβδος ΚΛ διαρρέεται από το ρεύμα Ι0΄ με αποτέλεσμα να ασκείται πάνω της F1 με
κατεύθυνση όπως στο σχήμα.

Έτσι, στα άκρα της ράβδου ΚΛ εμφανίζεται επαγωγική τάση με την πολικότητα του σχήματος
= Βυl = 0,5υ (S.I)
Εφαρμόζουμε τον 2ο κανόνα Kircohhoff στον βρόχο ΖΚΛΗΖ:
–Εεπ. –ΤR + E2 – Γ*r => Γ = (Ε2 – Εεπ.)/((R + r) => Γ = (2,5 – 0,5υ)/1,25 (2)
Ο αγωγός ΚΛ θα απαντήσει υορ, όταν FL = 0 => Γ = 0 => υορ. = 5m/s.

Eεπ.

33

Για υ = υορ./2 = 2,5m/s από (1).
Eεπ. = 1,25V και από (2) Ι΄ = 1Α. Έτσι VΚΛ = Eεπ. – Ι'*R = 0 => VΚΛ = Eεπ. + Ι'*R => VΚΛ = 1,5V.

34

Αφού η διαφορά φάσης μεταξύ τάσης στα άκρα του κυκλώματος και έντασης είναι μηδέν, το κύκλωμα
2
βρίσκεται σε συντονισμό. PR  I 
 R  I   2A
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V Z  R
V
V
 I     I  
 R   40
Απ: I  
Z
R 
R  R
Α3. Να υπολογίσετε τα πλάτη των τάσεων στα άκρα των στοιχείων του κυκλώματος και να κατασκευάσετε
το ανυσματικό διάγραμμα των τάσεων.
Μονάδες 5

ZL    L  Z L  100
ZL  ZC  ZC  100
Απ:
Z   R 2  Z L2  Z   20  29 και
I 0  I   2  I 0  2  2A
VR ,0  I 0  R  VR ,0  80  2V
V ,0  I 0  Z   V ,0  40  58V
Άρα VC,0  I 0  ZC  VC,0  200  2V
VL,0  VC,0  VL,0  200  2V
VR  ,0  I 0  R   VR  ,0  80  2V
Β. Αν μεταβάλουμε την τιμή της χωρητικότητας του πυκνωτή, διαπιστώνουμε ότι το αμπερόμετρο δείχνει
την ίδια ένδειξη για δύο τιμές της χωρητικότητας C1 και C2. Να αποδείξετε ότι ισχύει η σχέση:
35
1
1
Μονάδες 10
+
= 2ω 2 L , όπου ω η κυκλική συχνότητα της πηγής.
C1

C2

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΪΟΥ 2001
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 του Kirchhoff α) E = IRολ
2. νόμος του OHM σε
β) ΣI = 0
κλειστό κύκλωμα
3. ιδιοσυχνόηττα
γ)
ΔΦ
Ε=n
κυκλώματος RLC σε σειρά

Δt

4.

νόμος της επαγωγής

δ)
ε)

I  ,1  I  ,2  1   2    L 

35

1
1
 L 

  C1
  C2


1
1 
  L 

  C1
  C2 

1
1 

 L  C  L  C 

1
2 


1
1
  L 

   L 

  C1
  C2 
C1  C2 (άτοπο, γιατί C1  C2
 L 

Άρα 1 + 1 = 2ω 2 L
C1

C2

1
2π  L  C
V = V0 ημωt
ν0 =
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Μονάδες 5
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 Δ μετακινείται προς το Β:
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 Lenz βασίζεται στην αρχή διατήρησης:
α) της ορμής, β) της ενέργειας, γ) του φορτίου, δ) της μάζας.

Μονάδες 5

1.4 Στο κύκλωμα του σχήματος:

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
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 2o
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.
2.1 Η γέφυρα με χορδή ισορροπεί όταν ο δρομέας βρίσκεται στη θέση Κ,
όπου ΑΚ = 0,6m, ΚΒ = 0,4m και R1 = 10Ω. Τότε η τιμή της αντίστασης RΧ
είναι:36 α) 5Ω β) 10Ω γ) 15Ω δ) 20Ω.
Μονάδες 8

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:37
α) αυξάνεται, β) ελαττώνεται, γ) παραμένει σταθερό. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 7

36

Όταν η χορδή ισορροπεί τότε ο κλάδος με το γαλβανόμετρο δεν διαρρέεται από ρεύμα. Εφαρμόζουμε το
2ο νόμο του Kirchhoffγια τους κλάδους ΑΓΚΑ και ΚΓΒΚ
  R  I  R AK 
R AK
(  )
0,6
παίρνουμε: x x
 R1 
 10 
 15
  R x  R1 
 x  R1  I  R 
R
()
0,4

37

Από την καμπύλη εξάρτησης του πλάτους της έντασης του ρεύματος από την κυκλική συχνότητα της
εναλλασσόμενης τάσης βλέπουμε ότι στον συντονισμό έχουμε μέγιστη τιμή του πλάτους. Άρα,
περαιτέρω αύξηση της ω θα επιφέρει μείωση του πλάτους της έντασης του ρεύματος.
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2.3 Στα άκρα ωμικής αντίστασης R εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση της μορφής: V = V0ημωt. 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. I
Μονάδες 10
Απ:

V 1.0
V0

I01.0

0.5

0.5

1.0

P0

0.8

0.6

1

–V0

2

3

4

5

6

1

 0.5

 0.5

 1.0

–I0 1.0

2

3

4

5

0.4

6

0.2

0

1

2

3

4

5

6

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 =24V, R1 = 8Ω, R2 = 4Ω.
(Οι εσωτερικές αντιστάσεις των πηγών θεωρούνται αμελητέες).
Να υπολογίσετε:
α) Τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους κλάδους του
κυκλώματος.38
Μονάδες 15
β) Τη διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης R1.39 Μονάδες 5
γ) Τη διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Λ και Ν (VΛΝ).40

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 4ο
Πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L = 0,2/π Η και με ωμική αντίσταση
Rπ = 2Ω, συνδέεται σε σειρά με ωμική αντίσταση R = 18Ω. Στα άκρα
του συστήματος εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση V = 220 2ημ100πt .
Να υπολογίσετε:
α) την ενεργό τιμή της τάσης Vεν στα άκρα του συστήματος.41

Μονάδες 5

β) την εμπέδηση Ζ του κυκλώματος.42

Μονάδες 5

γ) τη διαφορά φάσης μεταξύ τάσης και έντασης.43

Μονάδες 5

δ) την ενεργό ένταση του ρεύματος.44

Μονάδες 5

38

Έστω Ι1 το ρεύμα στοκ κλάδο ΜΛΚ (με φορά από το Λ προς το Μ), Ι3 το ρεύμα στον κλάδο ΚΜ (με
φορά από το Κ προς το Μ) και Ι1 το ρεύμα στον κλάδο ΜΚΝ (με φορά από το Μ προς το Κ).
Εφαρμόζουμε το 2ο νόμο του Kirchhoff στους δύο βρόγχους:
Βρόγχος ΜΝΚΜ: Ε2 – Ι2R1 – E3 = 0 => 40 – Ι2*8 – 24 = 0 Ι2 = 2Α.
Βρόγχος ΜΚΛΜ: E3 + E1 – I1R2 = 0 => 24 + 12 – Ι1*4 = 0  Ι1 = 9Α.
Ο 1ος νόμος του Kirchhoff, στον κόμβο Μ, θα δώσει –Ι3 + Ι1 – Ι2 = 0 => Ι3 = 9 – 2 = 7Α.

39

VR1 = I2R1 = 2*8 = 16V

40

VΛ –I1R2 + E2 = VM  VΛ –VM = I1R2 – E2 = 9*4 – 40 = –4V (το σημείο Λ έχει υψηλότερο δυναμικό από
το σημείο Μ).

41

Vεν = V0/√2 = 220√2/√2 = 220V

42

43

  (R  R  )2  (L)2  (18  2)2  (
L
 

R  R

 0, 2   100  1    
18  2

4

0, 2
100 )2  20 2


Γ΄ Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης (Πανελλαδικές 2000 - 2016)

ε) την ενέργεια που καταναλώνεται στο κύκλωμα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου.45
(Δίνεται: συν45°= √2/2)
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Μονάδες 5

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001
ΘΕΜΑ 1ο
Για κάθε μια από τις ερωτήσεις 1 – 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Η μείωση του δυναμικού κατά IR, όταν τα φορτία διέρχονται από αντίσταση R, είναι αποτέλεσμα της
αρχής διατήρησης:
α) της μάζας , β) του φορτίου , γ) της ορμής , δ) της ενέργειας.
Μονάδες 5
2. Τάση V = V0ημωt εφαρμόζεται στα άκρα πυκνωτή χωρητικότητας C. Η εξίσωση της στιγμιαίας έντασης
του ρεύματος είναι:
α) Ι = Ι0ημωt , β) Ι = Ι0ημ(ωt + π/4) , γ) Ι = Ι0ημ(ωt – π/2) , δ) Ι = Ι0ημ(ωt + π/2).
Μονάδες 5
3. Η ΗΕΔ από επαγωγή προέρχεται από μετατροπή:
α) χημικής ενέργειας σε μηχανική, β) χημικής ενέργειας σε ηλεκτρική,
γ) μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική, δ) θερμικής ενέργειας σε μηχανική.

Μονάδες 5

4. Απλός αρμονικός ταλαντωτής εκτελεί ταλάντωση πλάτους x0. Διατηρούμε σταθερό το πλάτος της
ταλάντωσης και τριπλασιάζουμε τη μάζα του ταλαντωτή. Τότε:
α) η περίοδος ταλάντωσης τριπλασιάζεται, β) η ολική ενέργεια της ταλάντωσης παραμένει σταθερή,
γ) το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας διπλασιάζεται,
δ) το μέτρο της μέγιστης επιτάχυνσης διπλασιάζεται.
Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν με το γράμμα Σ, αν είναι σωστές,
και με το γράμμα Λ, αν είναι λανθασμένες.
α) Κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος RLC σε σειρά παρουσιάζει επαγωγική συμπεριφορά, όταν στα
άκρα του εφαρμόζεται τάση V = V0ημωt και διαρρέεται από ρεύμα Ι = Ι0ημωt.
β) Η πηγή σε ένα κύκλωμα θέτει σε κίνηση τα φορτία.
γ) Σε μια γραμμική αρμονική ταλάντωση τα διανύσματα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης είναι πάντα
αντίρροπα.
δ) Σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz το επαγωγικό ρεύμα έχει τέτοια φορά, ώστε να αντιδρά στο αίτιο που
το προκαλεί.
ε) Η παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης δεν στηρίζεται στο φαινόμενο της επαγωγής.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
1. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της
ταχύτητας υ ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική
ταλάντωση σε συνάρτηση με το χρόνο t.
α. Πόση είναι η περίοδος της ταλάντωσης;46
Μονάδες 2
β. Σε ποιες χρονικές στιγμές η απομάκρυνση από τη θέση
ισορροπίας είναι μέγιστη;47
Μονάδες 3




44

I0 = V0/Z = (220√2)/(20√2) = 11A. I  I0(t  )  11  100t 
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γ. Σε ποιες χρονικές στιγμές η επιτάχυνση είναι μηδέν;48
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Μονάδες 3

2. Η διάταξη του διπλανού σχήματος αποτελείται από πηγή με
ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε και εσωτερική αντίσταση r = 0, αμπερόμετρο Α με
αντίσταση RΑ και βολτόμετρο V με αντίσταση RV. Η μετρούμενη τιμή της
αντίστασης είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την πραγματική τιμή;
Μονάδες 3 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.49
Μονάδες 6
Η μετρούμενη τιμή της αντίστασης είναι η Rμ = VV/IA, το πηλίκο των αντίστοιχων ενδείξεων του
βολτομέτρου και του αμπερόμετρου.
3. Σε κύκλωμα RLC σε σειρά που βρίσκεται σε συντονισμό το πλάτος της τάσης στα άκρα του κυκλώματος
είναι μικρότερο, μεγαλύτερο ή ίσο με το πλάτος της τάσης στα άκρα της ωμικής αντίστασης; Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.50
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3ο
Το διπλανό σχήμα δείχνει δύο κατακόρυφους μεταλλικούς αγωγούς μεγάλου
μήκους Αx και Γy που απέχουν μεταξύ τους σταθερή απόσταση ℓ = 1m και
έχουν αμελητέα ωμική αντίσταση. Τα άκρα Α και Γ συνδέονται με αντίσταση
R1= 6Ω. Μεταλλικός αγωγός ΚΛ μήκους ℓ = 1m, μάζας m = 0,2Kg και ωμικής
αντίστασης R2 = 2Ω έχει τα άκρα του Κ, Λ πάνω στους κατακόρυφους αγωγούς
Αx και Γy και είναι κάθετος σ' αυτούς. Η όλη διάταξη βρίσκεται σε οριζόντιο
ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 2Τ, το οποίο είναι κάθετο στο επίπεδο
των αγωγών Αx και Γy. Ο αγωγός ΚΛ, που είναι δυνατόν να ολισθαίνει κατά
μήκος των αγωγών χωρίς τριβές, αρχικά είναι ακίνητος. Αυτός αφήνεται ελεύθερος να κινηθεί τη χρονική
στιγμή t = 0.
α. Να δείξετε ότι ο αγωγός αποκτά σταθερή (ορική) ταχύτητα και να την υπολογίσετε.51
Μονάδες 9
Στα άκρα του αγωγού ΚΛ θα αναπτυχθεί επαγωγική τάση με αποτέλεσμα την εμφάνιση, αριστερόστροφου,
επαγωγικού ρεύματος. Συνέπεια του ρεύματος θα είναι και η εμφάνιση δύναμης Laplace αντίρροπη του
βάρους του αγωγού.
Ο αγωγός θα αποκτήσει οριακή ταχύτητα τη στιγμή που οι δύο αντίρροπες δυνάμεις που δέχεται
εξισωθούν.
β. Να υπολογίσετε τη διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης R1, όταν ο αγωγός αποκτά τη σταθερή
(ορική) ταχύτητα.52
Μονάδες 9
γ. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του αγωγού τη χρονική στιγμή που η δύναμη Laplace είναι κατά μέτρο
ίση με το μισό του μέτρου του βάρους του.53
Μονάδες 7 Δίνεται
η επιτάχυνση της βαρύτητας: g = 10m/s2.
48

0s, 4s, 8s

49

Η τιμή αυτή θα ήταν και η πραγματική εάν το αμπερόμετρο ήταν ιδανικό (είχε μηδενική, εσωτερική,
αντίσταση). Στην πραγματικότητα, λόγω της αντίστασης RA του αμπερόμετρου, η τάση VR στα άκρα της
αντίστασης R είναι μικρότερη από την τάση VV που μετράει το βολτόμετρο με αποτέλεσμα:
V
V  VR VA VR
V
R.  V  A


 R .    R .  R A  R  . , όπου VA η διαφορά δυναμικού στα
IA
IA
I A IA
IA
άκρα του αμπερόμετρου.
50

Κατά το συντονισμό τα πλάτη των τάσεων στα άκρα του πηνίου και του πυκνωτή έχουν ίσα μέτρα και
αντίθετα πρόσημα VL,0 = –VC,0  V0 = VR, όπως εύκολα φαίνεται και από το διανυσματικό διάγραμμα
των τάσεων.

51
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ΘΕΜΑ 4ο
Κύκλωμα αποτελείται από πυκνωτή, ιδανικό πηνίο και ωμική αντίσταση R = 30Ω συνδεδεμένα σε σειρά.
Στα άκρα του κυκλώματος εφαρμόζεται εναλλασσόμενη τάση V = 30√2ημωt (S.I). Η χωρητική αντίσταση
του πυκνωτή είναι ΖC = 40Ω, η επαγωγική αντίσταση του πηνίου είναι ZL = 10Ω και η κυκλική
ιδιοσυχνότητα του συστήματος είναι ω0 = 1000rad/s. Να υπολογίσετε:
α. την εμπέδηση Z του κυκλώματος.54
Μονάδες 3
β. τη μέση ισχύ

 που καταναλώνεται στο κύκλωμα.55

Μονάδες 5

γ. την κυκλική συχνότητα ω της εφαρμοζόμενης τάσης.56

Μονάδες 8

δ. το συντελεστή αυτεπαγωγής L του πηνίου και τη χωρητικότητα C του πυκνωτή.57
Μονάδες 4
ε. τα πλάτη των τάσεων στα άκρα των στοιχείων του κυκλώματος και να κατασκευάσετε το διανυσματικό
διάγραμμα όλων των τάσεων.58
Μονάδες 5
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1 – 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Η ιδιοσυχνότητα ενός συστήματος που εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση χωρίς τριβή είναι 20Hz. Το
πλάτος της ταλάντωσης γίνεται μέγιστο όταν η συχνότητα του διεγέρτη είναι:
α. 10 Hz β. 20 Hz γ. 30 Hz δ. 40 Hz.
Μονάδες 5
2. Ηλεκτρικό κύκλωμα LC, αμελητέας ωμικής αντίστασης, εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση με περίοδο Τ. Αν
τετραπλασιάσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή χωρίς να μεταβάλουμε το συντελεστή αυτεπαγωγής του
πηνίου, τότε η περίοδος της ηλεκτρικής ταλάντωσης θα είναι:
α. Τ/2 β. Τ γ. 2Τ δ. 4Τ.
Μονάδες 5
3. Το μήκος κύματος δύο κυμάτων που συμβάλλουν και δημιουργούν στάσιμο κύμα είναι λ. Η απόσταση
μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών του στάσιμου κύματος θα είναι: α. λ β. λ/2 γ. 2λ δ. λ/4.
Μονάδες 5
4. Υλικό σημείο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση υπό την επίδραση συνισταμένης δύναμης F. Αν x είναι
η απομάκρυνση του σημείου από τη θέση ισορροπίας του και D θετική σταθερά, τότε για τη δύναμη ισχύει:
α. F = D, β. F = D⋅x, γ. F = –D⋅x, δ. F = 0.

53
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Ι0 = V0/√2 = (30√2)/30 = 1A.
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5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη λέξη που συμπληρώνει σωστά καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις.59
α. Κατά τη διάδοση ενός κύματος μεταφέρεται ενέργεια και ορμή από μια περιοχή του υλικού μέσου σε
άλλη, αλλά δεν μεταφέρεται ........................
β. Διαμήκη ονομάζονται τα κύματα στα οποία τα σημεία του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται .....................
στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.
γ. Η αιτία δημιουργίας του ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι η ......................... κίνηση ηλεκτρικών
φορτίων.
δ. Το αλγεβρικό άθροισμα των ...................... που δρουν σ' ένα στερεό που περιστρέφεται γύρω από
σταθερό άξονα, είναι ίσο με την αλγεβρική τιμή του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του.
ε. Μη αδρανειακό είναι ένα σύστημα αναφοράς που ........................ σε σχέση με ένα αδρανειακό σύστημα.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
1. Ακτίνα μονοχρωματικού φωτός που διαδίδεται στο οπτικό μέσο Α με
δείκτη διάθλασης nΑ προσπίπτει με γωνία μικρότερη της κρίσιμης στη
διαχωριστική επιφάνεια με άλλο διαφανές οπτικό μέσο Β με δείκτη
διάθλασης nΒ , όπου nΒ < nΑ.
Α. Να μεταφέρετε το σχήμα στο τετράδιό σας και να σχεδιάσετε τη
διαθλώμενη ακτίνα.
Μονάδες 2
Απ:

Β. Ποια από τις δύο γωνίες είναι μεγαλύτερη;
α. η γωνία προσπτώσεως , β. η γωνία διαθλάσεως.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.60

Μονάδες 2
Μονάδες 5

2. Δίσκος παιδικής χαράς περιστρέφεται περί κατακόρυφο άξονα κάθετο στο
επίπεδό του διερχόμενο από το κέντρο του δίσκου Ο. Στο δίσκο δεν ασκείται
καμία εξωτερική δύναμη. Ένα παιδί μετακινείται από σημείο Α της περιφέρειας
του δίσκου στο σημείο Β πλησιέστερα στο κέντρο του. Τότε ο δίσκος θα
περιστρέφεται: α. πιο αργά β. πιο γρήγορα.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.61
Μονάδες 6
3. Σφαίρα μάζας m κινούμενη με ταχύτητα μέτρου υ1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη
σφαίρα ίσης μάζας. Να βρείτε τις σχέσεις που δίνουν τις ταχύτητες των δύο σφαιρών, μετά την κρούση, με
εφαρμογή των αρχών που διέπουν την ελαστική κρούση.62
Μονάδες 8
59
60

ύλη, παράλληλα, επιταχυνόμενη, ροπών των δυνάμεων, επιταχύνεται.
Η εφαρμογή του νόμου του Snell δίνει:

n     n B b 

  n B

. Αλλά είναι nΒ < nΑ. Όμως οι τιμές των γωνιών θα και θb
 b n 

είναι από 0ο έως 90ο όπου η συνάρτηση y = ημθ είναι αύξουσα. Έτσι από τη σχέση (1) έχουμε θα < θb.
61

Επειδή η στροφορμή του συστήματος διατηρείται, έχουμε: Lαρχ = Lτελ  Ιαρχωαρχ = Ιτελωτελ (1)
Όταν το παιδί μετακινείται από το σημείο Α της περιφέρειας στο σημείο Β δίσκος – παιδί.
Δηλαδή είναι Ιαρχ > Ιτελ (2)
Έτσι η σχέση (1) λόγω της (2) δίνει: ωτελ > ωαρχ.
Δηλαδή το σύστημα στρέφεται γρηγορότερα.

62

Από τη διατήρηση της ορμής του συστήματος κατά την κρούση έχουμε:



p   p  ά  mu 1  0  mu 1  mu 2  u 2  u 1  u 1 (1)
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ΘΕΜΑ 3ο
Το σημείο Ο ομογενούς ελαστικής χορδής , τη χρονική στιγμή t = 0, αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική
ταλάντωση με εξίσωση y = 0,05ημ8πt (SI) κάθετα στη διεύθυνση της χορδής. Το κύμα που παράγεται
διαδίδεται κατά τη θετική φορά του άξονα x΄x, κατά μήκος της χορδής, που διέρχεται από το σημείο Ο με
ταχύτητα μέτρου 20m/s.
α. Να βρεθεί ο χρόνος που χρειάζεται ένα υλικό σημείο του ελαστικού μέσου για να εκτελέσει μια πλήρη
ταλάντωση.63
Μονάδες 6
β. Να βρεθεί το μήκος κύματος του αρμονικού κύματος.64
γ. Να γραφεί η εξίσωση του ίδιου κύματος.65

Μονάδες 6
Μονάδες 6

δ. Να βρεθεί το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας με την οποία ταλαντώνεται ένα σημείο της χορδής.66
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 4ο
Δύο ίδιες, λεπτές, ισοπαχείς και ομογενείς ράβδοι ΟΑ και
ΟΒ, που έχουν μάζα Μ = 4Κg και μήκος L = 1,5m η
καθεμία, συγκολλούνται στο ένα άκρο τους Ο, ώστε να
σχηματίζουν ορθή γωνία. Το σύστημα των δύο ράβδων
μπορεί να περιστρέφεται περί οριζόντιο άξονα, κάθετο στο
επίπεδο ΑΟΒ, που διέρχεται από την κορυφή Ο της ορθής
γωνίας. Το σύστημα αρχικά συγκρατείται στη θέση όπου η
ράβδος ΟΑ είναι οριζόντια (όπως στο σχήμα). Η ροπή
αδράνειας της κάθε ράβδου ως προς το κέντρο μάζας της
είναι Icm = (1/12)ML2.
A. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας της κάθε ράβδου ως
προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από το Ο.67
Μονάδες 6

Από την διατήρηση της κινητικής ενέργειας του συστήματος κατά την ελαστική κεντρική κρούση
έχουμε:

1
1
1
mu12  0  mu1 2  mu22 
2
2
2
u22  u12  u1 2  u22  (u1  u1 )(u1  u1 )
(2)
     ά 

Με διαίρεση κατά μέλη των σχέσεων (2) και (1) έχουμε:

u22 (u1  u1 )(u1  u1 )

 u2  u1  u
u2
(u1  u1 )

(3)

Με πρόσθεση κατά μέλη των σχέσεων (1) και (3) έχουμε:
Και η (3) λόγω της (4) δίνει: u1

2u2  2u1  u2  u1

(4)

 u1  u1  u1  0

63

Από την εξίσωση ταλάντωσης του σημείου Ο έχουμε ότι: Α = 0,05m και ω = 8π rad/s.
Ο χρόνος που χρειάζεται κάθε υλικό σημείο του ελαστικού μέσου για να εκτελέσει μία πλήρη
ταλάντωση είναι η περίοδός της, δηλαδή T = 2π/ω ⇔ Τ = 2π/8π ⇔ Τ = 0,25 s.
64
Η συχνότητα ταλάντωσης των σημείων του μέσου είναι: f = 1/Τ  f = 1/0,25  f = 4Hz.
Από τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής, το μήκος κύματος θα είναι: υ = λ⋅f ⇔ λ = υ/f ⇔ λ = 20/4 ⇔
λ = 5m.
65
Αφού η αρχή Ο (x = 0) του άξονα x΄x έχει εξίσωση y = 0,05ημ8πt (S.I.) τότε η εξίσωση του κύματος που
διαδίδεται προς τη θετική φορά του άξονα x΄x είναι: y  0, 05  (8t  0, 4  x) (S.I.)
66
Το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας ταλάντωσης των σημείων του μέσου είναι: υmax = ω*Α  υmax =
8π*0,05  υmax = 0,4π m/s.
67
Η ροπή αδράνειας κάθε ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής που περνάει από το άκρο τους θα
υπολογιστεί με το θεώρημα των παραλλήλων αξόνων του Steiner.
2

I    
I    

1
L
L
  cm  M    I      ML2  M 
12
4
2
1
 ML2  ...  3kg  m 2
3
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Β. Από την αρχική του θέση το σύστημα των δύο ράβδων αφήνεται ελεύθερο να περιστραφεί περί τον
άξονα περιστροφής στο σημείο Ο, χωρίς τριβές. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του
συστήματος των δύο ράβδων τη στιγμή της εκκίνησης.
Μονάδες 6
Απ: Η ροπή αδράνειας του συστήματος είναι:

I  I      6kg  m 2
Στο σύστημα των δύο σωμάτων δρουν μόνο τα βάρη τους.
Στην αρχική θέση ο φορέας του βάρους της ράβδου ΟΒ
διέρχεται από τον άξονα περιστροφής, οπότε δεν έχει
ροπή. Έτσι με εφαρμογή του θεμελιώδους νόμου για
την στροφική κίνηση έχουμε:



()

 0  w(KO)  I  Mg

L
 I  ...    5rad s2
2

Γ. Τη χρονική στιγμή κατά την οποία οι ράβδοι σχηματίζουν ίσες γωνίες με την κατακόρυφο Οx, να
υπολογίσετε:
α. Το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του συστήματος των δύο ράβδων.68
Μονάδες 7
β. Το μέτρο της στροφορμής της κάθε ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από το σημείο
Ο.69
Μονάδες 6
Δίνονται : g = 10ms–2, ημ45ο = συν45ο = √2/2 = 0,7.
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
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
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.
68

Όταν οι ράβδοι σχηματίζουν ίσες γωνίες φ = 450 με την κατακόρυφη το ύψος h των κέντρων μάζας των
δύο ράβδων από το επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας
είναι: h 

L L
L
   (1  450 )  ...  0, 225m
2 2
2

Για την κίνηση αυτή η εφαρμογή του θεωρήματος διατήρησης της μηχανικής ενέργειας δίνει:

   U      U   0  Mg
...    2 rad s
69

L 1 2
 I  Mgh 
2 2

Το μέτρο της στροφορμής της κάθε μίας ράβδου στην ίδια θέση είναι:

L OA  L OB  I OA    ...  6kg  m 2 s 2
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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
Στήλη Ι
Στήλη ΙΙ
Ροπή αδράνειας Ι του σώματος
N m
ως προς άξονα
Στροφορμή L στερεού
rad s
σώματος
Γωνιακή ταχύτητα ω
kg  m 2
Ροπή δύναμης τ ως προς
άξονα
Συχνότητα f περιοδικού
φαινομένου

F

m2
kg 
s
Hz
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Α. Δύο 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;70
Μονάδες 2
2. Ποια σχέση καθορίζει τη θέση των σημείων στα οποία έχουμε ενισχυτική συμβολή;71

Μονάδες 2

3. Τί εννοούμε με τον όρο απόσβεση του κύματος σε σημείο Σ;72
4. Ποια σχέση καθορίζει τη θέση των σημείων στα οποία έχουμε απόσβεση;73

Μονάδες 2
Μονάδες 2

70

Εννοούμε ότι όταν στο Σ φτάνει «όρος» από τη μια πηγή, θα φτάνει «όρος» και από την άλλη. Σύμφωνα
με την αρχή της επαλληλίας, στο Σ θα δημιουργηθεί «όρος» με διπλάσιο ύψος. Μετά από χρόνο T/2 στο
σημείο Σ θα φτάσουν ταυτόχρονα δύο «κοιλάδες», έτσι η κοιλάδα που θα δημιουργηθεί στο Σ θα έχει
διπλάσιο βάθος. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι τα δύο κύματα συμβάλλουν ενισχυτικά. (σχολ. βιβλ.
σελ. 50)

71

Τα σημεία των οποίων οι αποστάσεις r1 και r2, από τις δύο πηγές, διαφέρουν κατά ακέραιο πολλαπλάσιο
του μήκους κύματος λ (δηλαδη r1 – r2 = Ν*λ όπου Ν = 0, ±1, ±2...)

72

Ας εξετάσουμε τώρα την περίπτωση ενός σημείου Σ, στο οποίο οι αποστάσεις r1 και r2 από τις πηγές Α
και Β, διαφέρουν κατά λ/2. Όπως είπαμε τα «όρη» ξεκινούν ταυτόχρονα από τις δύο πηγές. Όταν στο
σημείο Σ φτάνει όρος προερχόμενο από την πηγή Β, από την πηγή Α θα φτάνει κοιλάδα, με αποτέλεσμα
τα δύο κύματα να αλληλοαναιρούνται. Μετά από χρόνο Τ/2, στο σημείο Σ, θα φτάσει «κοιλάδα» από το
Β και «όρος» από το Α. Το άθροισμά τους θα είναι πάλι μηδέν. Το σημείο Σ παραμένει διαρκώς
ακίνητο.
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Β. Μονοχρωματική ακτινοβολία μήκους κύματος λ0 περνάει από τον αέρα (κενό) σε διαφανές μέσο.
Να εξηγήσετε, γιατί το μήκος κύματος της ακτινοβολίας στο μέσο αυτό δεν μπορεί να αυξηθεί.74
Μονάδες 7
Γ. Σε 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.75

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.76
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.
73

Τα σημεία των οποίων οι αποστάσεις r1 και r2, από τις δύο πηγές, διαφέρουν κατά περιττό πολλαπλάσιο
του μισού μήκους κύματος (λ/2) (δηλαδή r1 – r2 = (2N+1)λ/2 όπου Ν = 0, ±1, ±2...)
μένουν διαρκώς ακίνητα. Τότε έχουμε απόσβεση.

74

Κατά την διάθλαση δεν μεταβάλλεται η συχνότητα του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Έτσι αν
εφαρμόσουμε την θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής έχουμε:
Για το κενό: c = λof (1)
Για το διαφανές μέσο: υ = λf (2)
Με διαίρεση κατά μέλη των (1) και (2) έχουμε: c/υ = λ0/λ. Αλλά υ < c => λ < λ0.

75

Για να είναι σε ένα κύκλωμα LC η ηλεκτρική ταλάντωση αμείωτη δεν πρέπει να υπάρχει απώλεια
ενέργειας, κάτι που πρακτικά είναι αδύνατο. Οι ηλεκτρικές ταλαντώσεις είναι φθίνουσες. Το πλάτος του
ρεύματος καθώς και το μέγιστο φορτίο στον πυκνωτή μικραίνουν και τελικά το κύκλωμα παύει να
ταλαντώνεται.
Στην περίπτωση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων, ο κύριος λόγος της απόσβεσης είναι η ωμική
αντίσταση, η αύξηση της οποίας συνεπάγεται πιο γρήγορη απόσβεση της ταλάντωσης και μικρή αύξηση
της περιόδου της. Τα κυκλώματα LC που χρησιμοποιούνται στην πράξη παρουσιάζουν μικρή αντίσταση
και η αύξηση της περιόδου μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα.
Για ορισμένη τιμή της αντίστασης, η περίοδος είναι σταθερή.
Αν η τιμή της αντίστασης υπερβεί κάποιο όριο η ταλάντωση γίνεται απεριοδική. (σχολ. βιβλ. σελ. 20)

76

Επειδή η δοκός δεν περιστρέφεται, ισχύει:



 0  w  ( )     (  )  0 
L

w    d   N A  (L  d)  0  ...  N A  20N.
2

Επειδή η δοκός δεν μεταφέρεται, ισχύει:  Fy  0  N A  N   w  0  ...  N   30N.
( )
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2. Να υπολογίστε το βάρος w1 του σώματος.77
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Μονάδες 13

ΘΕΜΑ 4ο
Ακίνητο σώμα μάζας Μ = 9·10–2kg 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.

Βλήμα μάζας m = 1·10–2kg 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.
Α. Να υπολογίσετε:
α. την περίοδο Τ της ταλάντωσης του συσσωματώματος.78
Μονάδες 4
β. την ταχύτητα του συσσωματώματος, αμέσως μετά την κρούση.79

Μονάδες 8

γ. την ταχύτητα υ, με την οποία το βλήμα προσκρούει στο σώμα μάζας Μ.80

Μονάδες 8

Β. Να γράψετε την εξίσωση απομάκρυνσης της ταλάντωσης σε σχέση με το χρόνο.81

Μονάδες 5

77

Τοποθετώντας το σώμα, βάρους w1 στο άκρο Β της δοκού, η δύναμη που ασκείται σ’ αυτήν από το
στήριγμα στο άκρο Α μειώνεται στο μισό. Επομένως η νέα τιμή της είναι N′Α = NΑ/2 = 10 N.
Επειδή η δοκός δεν περιστρέφεται, ισχύει:

 

 0  w  ( )     (  )  w 1  (B )  0 
L

w    d   NA  (L  d)  w 1  d  0  ...  w 1  50N.
2

()

78

Το σύστημα ελατήριο – συσσωμάτωμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με D = k = 1000 = 103N/m. Η
περίοδος της ταλάντωσης είναι: T  2 M  m  ...  2  102 s .
D

79

Η γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης είναι: ω = 2π/Τ = … = 100 rad/s.
Επειδή το ελατήριο βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, η θέση ισορροπίας της Μ, αλλά και της (Μ +
m), ταυτίζεται με την θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου. Η κρούση γίνεται στη θέση αυτή, οπότε η
ταχύτητα VK του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση είναι η μέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης.
Δηλαδή VK = υmax  VK = ωΑ  VK = … = 10 m/s.

80

Εφαρμόζουμε το θεώρημα διατήρησης της ορμής κατά τη κεντρική πλαστική κρούση.
pπριν = pμετα  mυ + 0 = (M + m)VK  …  υ = 100 m/s.

81

Αν θεωρήσουμε ως θετική φορά του άξονα x΄x την ορά της VK, τότε η ταλάντωση δεν έχει αρχική φάση,
οπότε η εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο είναι:
y = Aημωt ⇔ y = 0,1⋅ημ100t (S.I.)
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1 έως 3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Κατά την κεντρική ανελαστική κρούση δύο σφαιρών (οι οποίες κατά τη διάρκεια της κρούσης αποτελούν
μονωμένο σύστημα), διατηρείται σταθερή:
α. η κινητική ενέργεια κάθε σφαίρας β. η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σφαιρών
γ. η ορμή κάθε σφαίρας δ. η ορμή του συστήματος των δύο σφαιρών.
Μονάδες 4
2. Ένα σύστημα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση, στην οποία η αντιτιθέμενη δύναμη είναι ανάλογη της
ταχύτητας. Τότε:
α. η μηχανική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή
β. το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται εκθετικά με το χρόνο
γ. η περίοδος του συστήματος μεταβάλλεται
δ. ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση μειώνεται.
Μονάδες 4
3. Στάσιμο κύμα δημιουργείται σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Τότε για τα διάφορα σημεία του ελαστικού
μέσου ισχύει ότι:
α. έχουν το ίδιο πλάτος ταλάντωσης β. έχουν διαφορετική συχνότητα ταλάντωσης
γ. το πλάτος ταλάντωσής τους εξαρτάται από τη θέση τους
δ. γίνεται μεταφορά ενέργειας από το ένα σημείο στο άλλο.
Μονάδες 4
4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά μεγέθη από τη Στήλη I και δίπλα σε καθένα τη μονάδα της Στήλης
II που αντιστοιχεί σ' αυτό.
Στήλη I
Στήλη II
Μήκος κύματος
rad/s2
Γωνιακή επιτάχυνση Ν‧m
Ροπή δύναμης
m
Ορμή
m2

kg 

Στροφορμή

s
m
kg 
s
m
s
Μονάδες 5

5. Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν, με το γράμμα Σ, αν είναι σωστές και με
το γράμμα Λ, αν είναι λανθασμένες.
α. Ένα σύστημα αναφοράς που επιταχύνεται σε σχέση με ένα αδρανειακό σύστημα είναι και αυτό
αδρανειακό.

β. Όταν ένας ακροβάτης που περιστρέφεται στον αέρα ανοίξει τα άκρα του, αυξάνεται η γωνιακή ταχύτητα
περιστροφής του.

γ. Καθώς παρατηρητής πλησιάζει ακίνητη ηχητική πηγή, αντιλαμβάνεται ήχο του οποίου η συχνότητα είναι
μεγαλύτερη από αυτήν που παράγει η πηγή.
δ. Στη μεταφορική κίνηση ενός σώματος κάθε χρονική στιγμή όλα τα σημεία του έχουν την ίδια ταχύτητα.
Μονάδες 8
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ΘΕΜΑ 20
2.1. Δύο απλοί αρμονικοί ταλαντωτές Α και Β που εκτελούν αμείωτες αρμονικές ταλαντώσεις του ίδιου
πλάτους, έχουν σταθερές επαναφοράς DΑ και DΒ αντίστοιχα, με DΑ > DΒ. Ποιος έχει μεγαλύτερη ολική
ενέργεια;
α. ο ταλαντωτής Α β. ο ταλαντωτής Β.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.82
Μονάδες 6
2.2. Στο σχήμα φαίνεται σε τομή το σύστημα δύο ομοαξονικών
κυλίνδρων με ακτίνες R1, R2 με R1 > R2 που μπορεί να περιστρέφεται
χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα, ο οποίος συμπίπτει με τον κατά
μήκος άξονα συμμετρίας των κυλίνδρων. Εξαιτίας των ίσων βαρών w
που κρέμονται από τους δύο κυλίνδρους, πώς θα περιστραφεί το
σύστημα;
α. σύμφωνα με τη φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού
β. αντίθετα προς τη φορά περιστροφής των δεικτών του ρολογιού.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
Απ: Η τροχαλία θα περιστραφεί με την επίδραση των ροπών των δυνάμεων Α, Wτρ, Τ1 και Τ2.
Οι ροπές των δυνάμεων Α και Wτρ είναι μηδέν άρα η τροχαλία θα κινηθεί με την επίδραση των
ροπών των δυο τάσεων των νημάτων Τ1 και Τ2. Αρχικά όταν η τροχαλία κρατείται ακίνητη για
τα δύο σώματα που κρέμονται ισχύουν οι σχέσεις: W – T1 = 0 και W – T2 = 0, από τις οποίες
T
προκύπτει Τ1 = Τ2 άρα για τις ροπές αυτών έχουμε: T1  T1  R1  R1  1 άρα και T 1 > T2,
TT2 T2  R 2 R 2
επομένως η τροχαλία θα αρχίσει να περιστρέφεται με φορά αντίθετα των δεικτών του ρολογιού.
2.3. Πηγή Ο αρχίζει να ταλαντώνεται με εξίσωση y = Aημωt σε γραμμικό ελαστικό μέσο.
Το παραγόμενο αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά τη θετική φορά του άξονα Οx.

Τα σημεία Α, Β που φαίνονται στο σχήμα απέχουν από την πηγή Ο αποστάσεις xΑ, xΒ και οι φάσεις τους
την ίδια χρονική στιγμή είναι αντίστοιχα φΑ, φΒ . Ποιο από τα δύο ισχύει;
.

α. φΑ < φΒ β. φΑ > φΒ.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.83

Μονάδες 2
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3ο
Οριζόντιος ομογενής και συμπαγής δίσκος, μάζας Μ = 3Kg και ακτίνας R = 0,2m, μπορεί να
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Τη χρονική
στιγμή t = 0 ασκούμε στο δίσκο δύναμη F σταθερού μέτρου 3Ν που εφάπτεται στην περιφέρειά του, οπότε
ο δίσκος αρχίζει να περιστρέφεται. Κάποια χρονική στιγμή t1 ο δίσκος έχει κινητική ενέργεια K = 75J.
Να υπολογίσετε:
α) τη ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του.84
Μονάδες 5
β) τη γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου.85
Μονάδες 7

EA

EB

DA  A 2 DA

 1  E A  EB
1 D  A2
DB
2
B

1

2

82

Για τα πλάτη ισχύει: Α1 = Α2 = Α =>

83

Εξίσωση ενός αρμονικού κύματος y = Aημ(2πt/Τ – x/λ). Η παράσταση: φ = 2π(t/Τ – x/λ) ονομάζεται
φάση του κύματος. Επειδή η φάση εξαρτάται από την απόσταση x και το χρόνο t, προκύπτει ότι για
δεδομένη χρονική στιγμή t = t1 τα υλικά σημεία του ελαστικού μέσου έχουν διαφορετικές φάσεις
Από τη γραφική παράσταση βλέπουμε πως όσο μακριά βρίσκεται από την πηγή ένα σημείο τόσο
μικρότερη είναι η φάση του σημείου συνεπώς φΑ > φΒ.

84

1
  R 2  ...  0,06kg  m2
2
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γ) τη γωνιακή του ταχύτητα τη χρονική στιγμή t1.86
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Μονάδες 7

δ) τη ροπή αδράνειας του δίσκου, αν η περιστροφή του γινόταν γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνάει
από το μέσον μιας ακτίνας του.87
Μονάδες 6
Η ροπή αδράνειας του παραπάνω δίσκου, ως προς άξονα που είναι κάθετος στο επίπεδό του και διέρχεται
από το κέντρο του, δίνεται από τη σχέση Ιcm = ½MR2.
ΘΕΜΑ 4ο
Ηλεκτρικό κύκλωμα περιλαμβάνει ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L = 8mH, πυκνωτή
χωρητικότητας C και διακόπτη Δ. Η ωμική αντίσταση του κυκλώματος θεωρείται αμελητέα. Ο πυκνωτής
φορτίζεται πλήρως και τη χρονική στιγμή t = 0 ο διακόπτης κλείνει, οπότε το κύκλωμα κάνει αμείωτη
ηλεκτρική ταλάντωση με περίοδο T=8π‧10–4s. H ολική ενέργεια του κυκλώματος είναι E = 9‧10–5J.
Να υπολογίσετε:
α) την τιμή της χωρητικότητας C του πυκνωτή.88
Μονάδες 5
β) τη μέγιστη τιμή της έντασης του ρεύματος στο κύκλωμα.89

Μονάδες 5

γ) Την τιμή της έντασης του ρεύματος στο κύκλωμα τη χρονική στιγμή t1, κατά την οποία η ενέργεια του
ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή γίνεται για πρώτη φορά τριπλάσια της ενέργειας του μαγνητικού πεδίου
στο πηνίο.90
Μονάδες 8
δ) την παραπάνω χρονική στιγμή t1.91 (Δίνεται



 1
 ).
6 2

Μονάδες 7

85

  

86

1
K  I  2  ...    50 rad
s
2

87

Από το θεώρημα του Steiner έχουμε: I  I cm  Md 2  ...  0, 09kg  m 2

88

T  2 LC  ...  C  2  105 F
1
E  LI 2  ...  I  0,15A
2

89

90



 F  R     ...     10 rad

U E  U B  E  3U B  U B  E  U B 

s2

E
 12 Li 2 
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2
 ...  2500 rad
s
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2
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t
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1
6 
6


t 1  2k      t1  2k  5 
6
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 2500t 1    t1 
s
6
15000

1

2
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2
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91

τη χρονική στιγμή t1 το φορτίο έχει πρόσημο θετικό ενώ τη χρονική στιγμή t2 έχει πρόσημο
αρνητικό
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

ΘΕΜΑ 1ο
Να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 – 4 και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Αν η εξίσωση ενός αρμονικού κύματος είναι y = 10ημ(6πt – 2πx) στο S.I., τότε η ταχύτητα διάδοσης του
κύματος είναι ίση με : α. 10m/s β. 6m/s γ. 2m/s δ. 3m/s.
Μονάδες 5
2. Δύο όμοιες πηγές κυμάτων Α και Β στην επιφάνεια μιας ήρεμης λίμνης βρίσκονται σε φάση και
παράγουν υδάτινα αρμονικά κύματα. Η καθεμιά παράγει κύμα (πρακτικά) αμείωτου πλάτους 10cm και
μήκους κύματος 2m. Ένα σημείο Γ στην επιφάνεια της λίμνης απέχει από την πηγή Α απόσταση 6m και
από την πηγή Β απόσταση 2m. Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Γ είναι:
α. 0cm β. 10cm γ. 20cm δ. 40cm.
Μονάδες 5
3. Μια ακτίνα φωτός προσπίπτει στην επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια δύο μέσων. Όταν η διαθλώμενη
ακτίνα κινείται παράλληλα προς τη διαχωριστική επιφάνεια, τότε η γωνία πρόσπτωσης ονομάζεται:
α. μέγιστη γωνία β. ελάχιστη γωνία γ. μηδενική γωνία δ. κρίσιμη γωνία.
Μονάδες 5
4. Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει περίοδο σε ώρες (h): α. 1h β. 12h γ. 24h δ. 48h.

Μονάδες 5

5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα τη λέξη που τη συμπληρώνει σωστά.92
α. Στη σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο
με το ίδιο πλάτος και λίγο διαφορετικές συχνότητες , ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικές μεγιστοποιήσεις
του πλάτους ονομάζεται ........... του διακροτήματος .
β. Η ταυτόχρονη διάδοση δύο ή περισσοτέρων κυμάτων στην ίδια περιοχή ενός ελαστικού μέσου
ονομάζεται ...........
γ. Όταν ένα σώμα μετακινείται στο χώρο και ταυτόχρονα αλλάζει ο προσανατολισμός του , λέμε ότι κάνει
........... κίνηση .
δ. Ένας παρατηρητής ακούει ήχο με συχνότητα ...........
από τη συχνότητα μιας πηγής , όταν η μεταξύ τους απόσταση ελαττώνεται .
ε. Τα σημεία που πάλλονται με μέγιστο πλάτος ταλάντωσης σε ένα στάσιμο κύμα ονομάζονται ...........
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
1. Σε αρμονικό ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται στο κενό το ηλεκτρικό πεδίο περιγράφεται στο S.I
από την εξίσωση Ε=30ημ2π(6⋅1010t – 2⋅102x). Να εξετάσετε αν το μαγνητικό πεδίο του παραπάνω
ηλεκτρομαγνητικού κύματος περιγράφεται στο S.I από την εξίσωση Β = 10–7ημ2π(6⋅1010t – 2⋅102x).
Δίνεται: ταχύτητα του φωτός στο κενό c0 = 3⋅108m/s.93

Μονάδες 6

2. Καλλιτέχνης του πατινάζ περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, χωρίς τριβές. Στην αρχή ο καλλιτέχνης
έχει τα χέρια απλωμένα και στη συνέχεια τα συμπτύσσει. Ο καλλιτέχνης περιστρέφεται πιο γρήγορα, όταν

92

περίοδος, επαλληλία, σύνθετη, μεγαλύτερη, κοιλίες.

93

i) Οι εξισώσεις που δόθηκαν είναι συμφασικές.
ii) Είναι Εmax/Βmax = c  30/10–7 = 3*108  3*108 = 3*108 (αληθής).
iii) Από τις εξισώσεις που δόθηκαν έχουμε: f = 6.1010Hz και 1/λ = 2*102m . Άρα c = λ*f  3*108 =
1/(2*102) * (6*1010)  3*108 = 3*108 (αληθής).
Αφού ισχύουν οι τρείς προϋποθέσεις της θεωρίας, οι εξισώσεις που δόθηκαν περιγράφουν
ηλεκτρομαγνητικό κύμα.
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έχει τα χέρια: α. απλωμένα β. συνεπτυγμένα.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.94
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Μονάδες 2
Μονάδες 4

3. Σφαίρα A που κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με άλλη όμοια
αλλά ακίνητη σφαίρα Β που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Να αποδείξετε ότι η κινητική ενέργεια του
συσσωματώματος μετά την κρούση είναι ίση με το μισό της κινητικής ενέργειας της σφαίρας Α, πριν από
την κρούση.95
Μονάδες 7
4. Σώμα μάζας m εκτελεί γραμμική απλή αρμονική ταλάντωση. Η απομάκρυνση x του σώματος από τη
θέση ισορροπίας δίνεται από τη σχέση x = Αημωt, όπου Α το πλάτος της ταλάντωσης και ω η γωνιακή
συχνότητα. Να αποδείξετε ότι η συνολική δύναμη, που δέχεται το σώμα σε τυχαία θέση της τροχιάς του,
δίνεται από τη σχέση F = –mω2x.96
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
Το ηλεκτρικό κύκλωμα του σχήματος αποτελείται από πυκνωτή με
χωρητικότητα 2⋅10–5F, ένα ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής
0,05H και διακόπτη Δ όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Αρχικά ο
διακόπτης Δ είναι ανοικτός και ο πυκνωτής είναι φορτισμένος με
ηλεκτρικό φορτίο 5⋅10–7C. Οι αγωγοί σύνδεσης έχουν αμελητέα
αντίσταση. Τη χρονική στιγμή t = 0 κλείνουμε το διακόπτη Δ. Να υπολογίσετε:
1. την περίοδο της ηλεκτρικής ταλάντωσης.97

Μονάδες 7

2. το πλάτος της έντασης του ρεύματος.98

Μονάδες 8

94

Τα παραδείγματα φαινομένων στα οποία διατηρείται η στροφορμή είναι πολλά. Μια αθλήτρια του
καλλιτεχνικού πατινάζ, που στριφογυρίζει στο παγοδρόμιο, μπορεί, συμπτύσσοντας τα χέρια και τα
πόδια της, να αυξήσει τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της. Εάν η τριβή των παγοπέδιλων με τον
πάγο θεωρηθεί αμελητέα, οι εξωτερικές δυνάμεις - όπως το βάρος και η δύναμη που δέχεται από το
έδαφος - δε δημιουργούν ροπή ως προς τον άξονα περιστροφής της, επομένως η στροφορμή της
διατηρείται, δηλαδή το γινόμενο Iω παραμένει σταθερό. Συμπτύσσοντας τα χέρια και τα πόδια της η
ροπή αδράνειας μειώνεται, οπότε, αφού το γινόμενο Ιω μένει σταθερό, αυξάνεται η γωνιακή ταχύτητα
περιστροφής της (σχολ. βιβλ. σελ. 125)

95

Έστω υ η ταχύτητα της σφαίρας Α πριν την κρούση. Τότε η κινητική της ενέργεια είναι:
ΚΑ = ½mυ2 (1). Από την διατήρηση της ορμής του συστήματος κατά την κρούση υπολογίζουμε την
ταχύτητα VΚ του συσσωματώματος.




p  pά  m  0  2mVK  VK  (2)
2

Έτσι η κινητική ενέργεια του συσσωματώματος, με τη βοήθεια της σχέσης (2), είναι:
Κσυσ. = ½2mVK2 = m (υ/2)2  Κσυσ. = ¼mυ2 (3)
Από τις σχέσεις (1) και (3) προκύπτει ότι Κσυσ. = ½ΚΑ.
96

Αν ένα κινητό μάζας m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση όπως αναφέραμε, σε μια τυχαία θέση έχει
επιτάχυνση α, ανεξάρτητη από τη φορά της ταχύτητας. Η συνολική δύναμη που δέχεται το σώμα και
είναι υπεύθυνη για την επιτάχυνσή του είναι F = mα. Η επιτάχυνση του σώματος κάθε στιγμή δίνεται
από τη σχέση α = αmaxημωt και έτσι η προηγούμενη σχέση γίνεται: F = –mαmaxημωt ή F = –mω2Αημωt
και επειδή x = Aημωt η τελευταία σχέση γίνεται F = –mω2x. Από τη σχέση αυτή φαίνεται ότι όταν ένα
σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση η συνολική δύναμη που δέχεται είναι ανάλογη με την
απομάκρυνση του σώματος από το μέσο Ο της τροχιάς του και έχει αντίθετη φορά από αυτήν. (σχολ.
βιβλ. σελ. 11)

97

Η περίοδος της ηλεκτρικής ταλάντωσης είναι:

98

Η κυκλική συχνότητα του κυκλώματος είναι: ω = 2π/Τ = … = 103rad/s
Έτσι το πλάτος της έντασης του ρεύματος είναι: Ι = Qω = … = 5*10–4A.

T  2 LC  ...  2  103 s
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3. την ένταση του ρεύματος τη στιγμή που το φορτίο του πυκνωτή C είναι 3⋅10–7C.99
Δίνεται: π = 3,14.
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Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 4ο
Ομογενής άκαμπτη ράβδος ΑΖ έχει μήκος L =
4m, μάζα M = 3kg και ισορροπεί σε οριζόντια
θέση, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο άκρο της
Α υπάρχει ακλόνητη άρθρωση γύρω από την
οποία η ράβδος μπορεί να περιστρέφεται,
χωρίς τριβές, ενώ στο άλλο άκρο της Ζ
υπάρχει στερεωμένο σφαιρίδιο μάζας m1 =
0,6kg και αμελητέων διαστάσεων. Ένα
αβαρές τεντωμένο νήμα ΔΓ συνδέει το σημείο Γ της ράβδου με σφαιρίδιο μάζας m2 = 1kg, το οποίο είναι
στερεωμένο στο ελεύθερο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100 N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου
είναι ακλόνητο. Η απόσταση ΑΓ είναι ίση με 2,8m. Όλη η διάταξη βρίσκεται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο,
στο οποίο γίνονται και όλες οι κινήσεις.
Α. Να υπολογίσετε:
Α.1 τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδου – σφαιριδίου m1 ως προς τον οριζόντιο άξονα που
διέρχεται από το σημείο Α και είναι κάθετος στο επίπεδο της διάταξης.100
Μονάδες 6
Α.2 το μέτρο της τάσης του νήματος ΔΓ.101

Μονάδες 6

Β. Αν κόψουμε το νήμα ΔΓ, το σφαιρίδιο m2 εκτελεί αμείωτη αρμονική ταλάντωση, ενώ η ράβδος μαζί με
το σώμα m1, υπό την επίδραση της βαρύτητας, περιστρέφoνται χωρίς τριβές γύρω από το σημείο Α.
Να υπολογίσετε:
Β.1 το χρόνο που χρειάζεται το σφαιρίδιο m2 από τη στιγμή που κόβεται το νήμα μέχρι τη στιγμή που θα
φθάσει στην ψηλότερη θέση του για πρώτη φορά.102
Μονάδες 6
Β.2 το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του σημείου Ζ, τη στιγμή που η ράβδος περνάει από την
κατακόρυφη θέση.103
Μονάδες 7
99

Από την διατήρηση της ενέργειας στο κύκλωμα, έχουμε:

UE  U B  E 
100

2
1 q
2 C

 12 Li 2 

2
1 Q
2 C

i

Q2  q 2
LC

 ...  4  103 A

Η ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδος – σώμα m1 ως προς τον άξονα που διέρχεται από το άκρο Α
της ράβδου και είναι κάθετος σ’ αυτήν είναι:
2

I( A)   ράβδου  I m1

1
1
L
 Icm  M    m1L2  ML2  ML2  m1L2  ...  25,6kgm 2
12
4
2

101

Επειδή το σύστημα δεν περιστρέφεται ισχύει:



(A)

Mg 
102

 0  w  (A )  T  (  )  w 1  (AZ)  0 

L
 T  (  )  m1gL  0  ...  T  30N.
2

Κόβοντας το νήμα το σφαιρίδιο m2 ξεκινάει την κίνησή του
από την ηρεμία, άρα από την κάτω ακραία θέση. Ο χρόνος
μετάβασης μέχρι την άλλη ακραία θέση είναι ίσος με Τ/2.
Δηλαδή Δt = ½T = ½2π(m2/D)1/2 = π(m2/k)1/2 = … = 0,314s.
103

Εφαρμόζουμε το θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας
του συστήματος ράβδος – σφαιρίδιο m1 μεταξύ της αρχικής
οριζόντιας θέσης, (από την οποία ξεκινάει χωρίς ταχύτητα),
και της τελικής κατακόρυφης θέσης. Kαρχ + Uαρχ = Kτελ + Uτελ
⇔ 0 + MgL + m1gL = ½ I(A)ω2 + ΜgL/2  … 
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Δίνονται: g = 10ms–2, ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς το κέντρο μάζας της: ICM= (1/12)ML2,
π = 3,14.
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003
ΘΕΜΑ 1ο
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 τη .
1.1 Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής είναι: α. 1kg⋅m2/s . β. 1kg⋅m/s2 . γ. 1kg⋅m2 . δ. 1kg⋅m/s.
Μονάδες 5
1.2 Το παρακάτω σχήμα παριστάνει στιγμιότυπο εγκάρσιου
αρμονικού κύματος. Το σημείο του ελαστικού μέσου που κινείται με
μέγιστη ταχύτητα και φορά προς τα επάνω είναι το:104
α. Α . β. Β . γ. Γ . δ. Δ .
Μονάδες 5
1.3 Δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο σημείο , έχουν την ίδια διεύθυνση και
συχνότητα , και πλάτη Α1 και Α2 . Αν οι ταλαντώσεις αυτές παρουσιάζουν διαφορά φάσης 1800 , τότε το
πλάτος Α της σύνθετης ταλάντωσης που προκύπτει από τη σύνθεσή τους είναι :

α. Α = Α1 + Α2 , β. Α = Α1 - Α2 , γ. Α = Α12 + Α22 , δ. Α =

Α12 - Α22

Μονάδες 5

1.4 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
1.5 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 .

β. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση, κατά το συντονισμό, η ενέργεια της ταλάντωσης είναι μέγιστη .
γ. Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων η μηχανική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.

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

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 Δύο ιδανικά κυκλώματα ηλεκτρικών ταλαντώσεων
C έχουν πυκνωτές ιδίας χωρητικότητας C1 = C2. Στο
παρακάτω διάγραμμα παριστάνονται οι μεταβολές των
ρευμάτων που διαρρέουν τα δύο κυκλώματα σε
συνάρτηση με το χρόνο.

L,

ω = (√105)/4 rad/s. Έτσι το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του σημείου Ζ στην ίδια θέση είναι: υΖ =
ωR = ωL = √105m/s  10,25 m/s.
104

Η απάντηση που δίδεται είναι η σωστή εάν το κύμα διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα
xx΄. Αν το κύμα διαδίδεται προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα το ζητούμενο σημείο είναι το Γ.
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2.1.Α Για τους συντελεστές αυτεπαγωγής των πηνίων L1 και L2 αντίστοιχα ισχύει:
α. L1 = L2/2 2. β. L1 = 4 L2 . γ. L1 = 2 L2 . δ. L1 = L2/4 .
2.1.Β Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στο 2.1.Α.105
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Μονάδες 3
Μονάδες 5

2.2 Ένα σώμα μάζας m είναι προσδεμένο σε ελατήριο σταθεράς Κ και εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση.
Η συχνότητα του διεγέρτη είναι f = f0, 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 f0/2 . β. γίνεται 2f0 . γ. παραμένει σταθερή. Μονάδες 3
2.2.Β Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στο 2.2.Α.106
Μονάδες 5
2.2.Γ Το πλάτος της ταλάντωσης του συστήματος:
α. αυξάνεται . β. ελαττώνεται . γ. παραμένει σταθερό.
2.2.Δ Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στο 2.2.Γ.107

Μονάδες 3
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 3ο
Η πηγή κύματος Ο αρχίζει τη χρονική στιγμή t0 = 0s
να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α =
0,05m. Το αρμονικό κύμα που δημιουργείται
διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού ομογενούς
ελαστικού μέσου, κατά τον άξονα Οx. Στο
παρακάτω σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο του
κύματος μετά από χρόνο t1 = 0,3s, κατά τον οποίο
το κύμα έχει διαδοθεί σε απόσταση 3m.
α. Να βρείτε την ταχύτητα υ διάδοσης του κύματος στο ελαστικό μέσο.108
β. Να βρείτε την περίοδο T του αρμονικού κύματος.109
γ. Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος.110
δ. Να απεικονίσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t2 = t1+ T/4.
105

Μονάδες 5
Μονάδες 5
Μονάδες 7
Μονάδες 8

Από τη γραφική παράσταση που δόθηκε έχουμε ότι:
C1  C2

T2  2T1  2 L2C2  2  2 L1C1  ...  L1 

L2
4

106

Σε σύστημα ελατήριο – σώμα, η σταθερή επαναφοράς της ταλάντωσης είναι D = k. Στο σύστημα m – k
1
1 k
η ιδιοσυχνότητα είναι: f  1 

(1)
0
T 2 m
2 m
k

k 1 1
k
Ομοίως στο σύστημα 4m – k η ιδιοσυχνότητα είναι: f0  1  1
=  
(2)
T 2 4m 2 2 m
Με διαίρεση κατά μέλη των (1) και (2) έχουμε: f   f 0
0
2
107
Το σύστημα m – k βρισκόταν σε συντονισμό, δηλαδή η συχνότητα f του διεγέρτη ήταν f = f0. Στο νέο
σύστημα 4m – k δεν μεταβάλλεται η συχνότητα f του διεγέρτη. Μεταβλήθηκε όμως η ιδιοσυχνότητα
του συστήματος. Άρα δεν έχουμε συντονισμό διότι f ≠ f0΄, οπότε το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται.
108

Αφού το κύμα σε χρόνο t1 = 0,3s διαδόθηκε σε απόσταση x = 3m, η ταχύτητα διάδοσής του είναι: υ = x/t
= 3/0,3 = 10m/s.
109
Από το στιγμιότυπο του κύματος που δόθηκε, έχουμε ότι το μήκος κύματος είναι λ = 2m, και το πλάτος
του κύματος είναι Α = 0,05m. Έτσι από την θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής έχουμε: υ = λf  f = υ/λ
= 10/2 = 5Hz. Επομένως η περίοδος του αρμονικού κύματος είναι: T = 1/f = 1/5 = 0,2s
110

Η γωνιακή συχνότητα είναι: ω = 2πf = 2π*5 = 10π rad/s. Η πηγή του κύματος που βρίσκεται στην αρχή
Ο(x = 0) του άξονα αρχίζει να ταλαντώνεται την χρονική στιγμή t = 0, οπότε η εξίσωση απομάκρυνσής
της σε συνάρτηση με το χρόνο είναι: y = Aημωt. Τότε η εξίσωση του κύματος είναι: y = Aημ(ωt –
2πx/λ) = … = 0,05 ⋅ ημ(10πt − πx) (S.I.).
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Απ: Στο στιγμιότυπο του κύματος που δόθηκε την χρονική στιγμή
t1, η αρχή Ο(x = 0) του άξονα περνάει από την θέση ισορροπίας
της y = 0 κινούμενη προς τα κάτω (υ < 0). Επομένως την χρονική
στιγμή t2 = t1 + Τ/4, δηλαδή T/4 μετά τη χρονική στιγμή t1,
το Ο(x = 0) θα βρίσκεται στην κάτω ακραία θέση και το κύμα θα
έχει διαδοθεί κατά μία πρόσθετη απόσταση ίση με Δx = λ/4 =
0,5m. Δηλαδή η συνολική απόσταση διάδοσης θα είναι x2 = x1 +
Δx  x2 = 3,5m. Επομένως το νέο στιγμιότυπο του κύματος είναι αυτό που φαίνεται δίπλα.
ΘΕΜΑ 4ο
Ομογενής στερεά ράβδος ΟΑ, μήκους L = 2m και
μάζας Μ = 0,3kg 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 Σ1 μάζας m
= 0,1 kg, και το σύστημα ράβδου και σφαιριδίου Σ1
περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω =
1rad/s. Στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται δεύτερο
σφαιρίδιο Σ2, ίσης μάζας με το Σ1, προσδεμένο στο
άκρο αβαρούς ελατηρίου, σταθεράς Κ = 20 Ν/m. Ο
άξονας του ελατηρίου είναι οριζόντιος και εφάπτεται
της κυκλικής τροχιάς του σφαιριδίου Σ1 (όπως στο σχήμα). Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο

ακλόνητα. Οι διαστάσεις των σφαιριδίων είναι αμελητέες. Όταν η ταχύτητα του σφαιριδίου Σ1 u έχει τη
διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου, το σφαιρίδιο Σ1 αποκολλάται από τη ράβδο και κινούμενο
ευθύγραμμα συγκρούεται με το σφαιρίδιο Σ2 με το οποίο ενσωματώνεται. Να βρείτε:
α. Τη στροφορμή του συστήματος ράβδου – σφαιριδίου Σ1 ως προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται
από το σημείο Ο.111
Μονάδες 8
β. Το μέτρο υ της ταχύτητας του σφαιριδίου τη στιγμή που αποκολλάται από τη ράβδο.112

Μονάδες 4

γ. Την περίοδο Τ της ταλάντωσης του συστήματος ελατηρίου-συσσωματώματος Σ1 και Σ2.113

Μονάδες 5

δ. Το πλάτος της ταλάντωσης αυτής.114
Μονάδες 8
(Δίνονται: Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο,
ΙΟ = ½ML3 και π = 3,14).

111

Η ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδος – σφαιρίδιο Σ1 είναι: I = Io + Iσφαιρ = 1/3 ΜL2 + mL2 = … =
0,8Kgm2. Έτσι η στροφορμή του στρεφόμενου συστήματος είναι: L = I*ω = 0,8*1 = 0,8Kgm2/s.

112

Το σφαιρίδιο έχει γραμμική ταχύτητα (με την οποία αποκολλάται από την ράβδο) ίση με υ = ω*L = 1*2
= 2m/s.

113

Το σύστημα ελατήριο – συσσωμάτωμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με D = k = 20 N/m. Η
περίοδος της ταλάντωσης είναι: T  2 m  m  ...  2  101 s

114

Η γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης είναι: ω = 2π/Τ = 10rad/s.
Εφαρμόζουμε το θεώρημα διατήρησης της ορμής κατά τη κεντρική, πλαστική, κρούση.
pπριν
= pμετα => mυ + 0 = (m + m)VK  …  VK = 1m/s.
Επειδή το
ελατήριο βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, η θέση ισορροπίας της m, αλλά και της (m + m),
ταυτίζεται με την θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου. Η κρούση γίνεται στη θέση αυτή, οπότε η
ταχύτητα VK του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση είναι η μέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης.
Δηλαδή VK = υmax = ωΑ  Α = VK/ω = 1/10 = 0,1m.

D
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 – 4 και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση .
1. Παρατηρητής πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα UΑ ακίνητη ηχητική πηγή και αντιλαμβάνεται ήχο
συχνότητας fΑ. Αν η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι U, τότε η συχνότητα fS του ήχου που εκπέμπει η
πηγή είναι ίση με:

α.

U+ U A
U - UA
U
U
f A , β.
f A , γ.
f A , δ.
fA .
U + UA
U - UA
U
U

Μονάδες 5

2. Η εξίσωση που δίνει την ένταση του ρεύματος σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC είναι:
i = – 0,5ημ104t στο S.I. Η μέγιστη τιμή του φορτίου του πυκνωτή του κυκλώματος είναι ίση με:
α. 0,5C β. 0,5⋅104C γ. 104C δ. 5⋅10–5C .

Μονάδες 5

3. Το βάθος μιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας μικρότερο από το πραγματικό, λόγω
του φαινομένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης δ. ολικής εσωτερικής ανάκλασης.
Μονάδες 5
4. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι μεγαλύτερη της ιδιοσυχνότητας του
ταλαντωτή. Αν αυξάνουμε συνεχώς τη συχνότητα του διεγέρτη, το πλάτος της εξαναγκασμένης
ταλάντωσης θα:
α. μένει σταθερό β. αυξάνεται συνεχώς γ. μειώνεται συνεχώς
δ. αυξάνεται αρχικά και μετά θα μειώνεται.
Μονάδες 5
5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα τη λέξη που τη συμπληρώνει σωστά.115
α. Η κρούση στην οποία οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων που συγκρούονται είναι
παράλληλες ονομάζεται ............
β. Εάν η συνολική εξωτερική ροπή σε ένα σύστημα σωμάτων είναι μηδέν, τότε η μεταβολή της ολικής
στροφορμής του συστήματος είναι ...........
γ. Το φαινόμενο στο οποίο παράλληλες φωτεινές ακτίνες μετά την ανάκλασή τους σε κάποια επιφάνεια δεν
είναι πια παράλληλες, ονομάζεται ...........
δ. Η απόσταση στην οποία διαδίδεται ένα κύμα σε χρόνο μιας ........... ονομάζεται μήκος κύματος .
ε. Αιτία δημιουργίας ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι η ........... κίνηση ηλεκτρικών φορτίων .
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
1.
Να εξηγήσετε γιατί η χρονική διάρκεια της περιστροφής της γης γύρω από τον εαυτό της παραμένει
σταθερή, δηλαδή 24 ώρες.116
Μονάδες 6
2. Γυρίζουμε το κουμπί επιλογής των σταθμών ενός ραδιοφώνου από τη συχνότητα 91,6MHz στη
συχνότητα 105,8ΜΗz. Η χωρητικότητα του πυκνωτή του κυκλώματος LC επιλογής σταθμών του

115
116

έκκεντρη, μηδέν, διάχυση, περιόδου, επιταχυνόμενη.
Όλες οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω στη γη από τα άλλα ουράνια σώματα είναι κεντρικές(από όπου
περνάει και ο άξονας περιστροφής) άρα και η συνισταμένη ροπή των εξωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν
έχουμε λοιπόν διατήρηση της στροφορμής και εφ’ όσον η ροπή αδράνειας είναι σταθερή παραμένει
σταθερή και η στροφορμή άρα και η γωνιακή ταχύτητα ω επομένως και η περίοδος περιστροφής ω =
2π/Τ.
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ραδιοφώνου: α. αυξάνεται β. μειώνεται γ. παραμένει σταθερή.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.117
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Μονάδες 2
Μονάδες 5

3. Στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν η ροπή αδράνειας του
σώματος ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι Ι, να αποδείξετε ότι η κινητική ενέργεια του σώματος
λόγω της στροφικής του κίνησης δίνεται από τη σχέση Κ = ½Ιω2.118
Μονάδες 7
4. Να εξετάσετε αν η παρακάτω εξίσωση: Ε = 75ημ2π( 12⋅1010t – 4⋅104x ) περιγράφει το ηλεκτρικό πεδίο
ενός αρμονικού ηλεκτρομαγνητικού κύματος που διαδίδεται στο κενό. Όλα τα μεγέθη εκφράζονται στο S.I.
( ταχύτητα του φωτός στο κενό c = 3⋅108m/s ).119

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3ο
Εγκάρσιο αρμονικό κύμα πλάτους 0,08m και μήκους κύματος 2m διαδίδεται κατά τη θετική φορά σε
οριζόντια ελαστική χορδή που εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του άξονα x΄x. Θεωρούμε ότι το σημείο της
χορδής στη θέση x = 0 τη χρονική στιγμή t = 0 έχει μηδενική απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του
και θετική ταχύτητα. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι 100m/s.
α. Να υπολογίσετε τη συχνότητα με την οποία ταλαντώνονται τα σημεία της χορδής.120

Μονάδες 5

β. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος στο S.I.121

Μονάδες 6

γ. Να υπολογίσετε την ενέργεια της ταλάντωσης στοιχειώδους τμήματος της χορδής μάζας 0,002kg. (Να
θεωρήσετε το στοιχειώδες τμήμα της χορδής ως υλικό σημείο).122
Μονάδες 7
δ. Έστω ότι στην παραπάνω χορδή διαδίδεται ταυτόχρονα άλλο ένα κύμα πανομοιότυπο με το
προηγούμενο, αλλά αντίθετης φοράς, και δημιουργείται στάσιμο κύμα με κοιλία στη θέση x = 0. Να
υπολογίσετε στο θετικό ημιάξονα τη θέση του 11ου δεσμού του στάσιμου κύματος από τη

117

f1

f2

1
1

2  LC1
2  LC2



LC2
LC1



f12 LC 2

 1  C 2  C1
f 22 LC1

118

Θεωρούμε ένα στερεό σώμα που στρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από σταθερό άξονα
z'z. Χωρίζουμε το σώμα σε στοιχειώδεις μάζες m1, m2, ···, mn, οι οποίες απέχουν από τον άξονα
περιστροφής αποστάσεις r1,r2,..., rn αντίστοιχα. Τα μέτρα των γραμμικών τους ταχυτήτων δίνονται από
τις σχέσεις: υ1 = ωr1, υ2 = ωr2, … , υn = ωrn κινητική ενέργεια του σώματος είναι ίση με το άθροισμα
των κινητικών ενεργειών των μαζών από τις οποίες αποτελείται:
Κ= ½m1υ12 +
2
2
2 2
2 2
2 2
2
2
½m2υ2 + ... + ½mnυn = ½m1ω r1 + ½m2ω r2 + ... + ½mnω rn = ½(m1r1 + m2r2 + ... + mnrn2)ω2. Όμως
m1r12 + m2r22 + ... + mnrn2 = Ι, όπου I η ροπή αδράνειας του σώματος ως προς τον άξονα περιστροφής
z΄z. Επομένως: K= ½ Ιω2. Η παραπάνω σχέση αποτελεί τη μαθηματική έκφραση της κινητικής
ενέργειας ενός σώματος που στρέφεται.

119

f = 12×1010Hz, 1/λ = 4×104m  λ = 1/(4×104m) c = λf = (12×1010)/(4×104) = 3×106m/s ≠ c0,
επομένως η εξίσωση δεν μπορεί να περιγράψει εξίσωση Ηλεκτρομαγνητικού κύματος.

120

Για την κοινή συχνότητα των αρμονικών ταλαντώσεων που εκτελούν τα υλικά σημεία της χορδής
έχουμε: υ = λf => f = υ/λ = … = 50Hz.

121

Η εξίσωση του αρμονικού κύματος που διαδίδεται κατά τη θετική φορά του x΄x είναι

x
x
 t x


y 1  A 2     A 2  ft    0, 08 2  50t   (S.I.)

2
T 


122

Για την ενέργεια της ταλάντωσης του στοιχειώδους τμήματος της χορδής μάζας m = 2·10–3Kg έχουμε:
2

    max  12 mmax
  ET  ...  0, 64J
max    2fA  8 m s 
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Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4ο
Σώμα μάζας m1 = 0,1kg που είναι προσδεμένο στο άκρο τεντωμένου νήματος αφήνεται ελεύθερο από ύψος
h, όπως φαίνεται στο σχήμα. Όταν το νήμα βρίσκεται στην κατακόρυφη θέση, το σώμα έχει ταχύτητα
μέτρου U1 = 2m/sec και συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m2, όπου m2 = m1.
Το σώμα μάζας m2, μετά την σύγκρουση, κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται μετωπικά και
πλαστικά με σώμα μάζας m3 = 0,7kg. Το σώμα μάζας m3 είναι προσδεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου
ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 20N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο. Τη στιγμή
της σύγκρουσης, το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος και ο άξονάς του συμπίπτει με τη διεύθυνση της
κίνησης του σώματος μάζας m2. Να θεωρήσετε αμελητέα τη χρονική διάρκεια των κρούσεων και τη μάζα
του νήματος.

Να υπολογίσετε:
α. το ύψος h από το οποίο αφέθηκε ελεύθερο το σώμα μάζας m1.124
Μονάδες 5
β. το μέτρο της ταχύτητας του σώματος μάζας m2, με την οποία προσκρούει στο σώμα μάζας m3.125
Μονάδες 5
γ. το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωμάτωμα που προέκυψε από την πλαστική κρούση.126
Μονάδες 7
δ. το μέτρο της ορμής του συσσωματώματος μετά από χρόνο t = 15π s από τη χρονική στιγμή που αυτό
άρχισε να κινείται.127
Μονάδες 8
Δίνονται: g = 10ms–2, συνπ/3 = 0,5.

123

Για τις θέσεις των δεσμών στο θετικό ημιάξονα ως προς την κοιλία που αντιστοιχεί στο x = 0 ισχύει xΔ =
(2k + 1)λ/4 με k = 0, 1, 2, … (1). Εφόσον πρόκειται για τον 11ο δεσμό, η θέση του θα καθοριστεί από
την εξίσωση (1) για k = 10. Δηλαδή: xΔ = (2*10 + 1)λ/4 = 11λ/4 = 11*2/4 = 5,5m.

124

Με εφαρμογή του Θ.Δ.Μ.Ε.(Α→Γ) για το σώμα μάζας m1 έχουμε: Εμηχ(Α) = Εμηχ(Γ) => Ug(A) + K1(A) =
Ug(Γ) + K1(Γ) => m1gh + 0 = 0 + ½m1υ12 => … => h = 0,2m.

125

Η κρούση του σώματος μάζας m1 με το σώμα μάζας m2 είναι μετωπική και ελαστική και, αφού m2 = m1,
τα σώματα αμέσως μετά την κρούση ανταλλάσσουν ταχύτητες. Δηλαδή: υ1΄ = 0 και υ2΄ = 2m/s. Επειδή
το οριζόντιο επίπεδο πάνω στο οποίο κινείται το σώμα μάζας m2 είναι λείο, το σώμα αυτό προσκρούει
με την ίδια ταχύτητα που είχε αμέσως μετά την ελαστική του κρούση με το σώμα μάζας m1.

126

Με εφαρμογή της Α.Δ.Ο., για τη μετωπική πλαστική κρούση των σωμάτων με μάζες m2 και m3,
μπορούμε να προσδιορίσουμε το μέτρο υκ της ταχύτητας του συσσωματώματος αμέσως μετά την
κρούση. Δηλαδή: m2υ2΄ + m3*0 = (m2 + m3)*υκ => … => υκ = ¼ m/s.
Η ταχύτητα που προσδιορίσαμε είναι η ταχύτητα που έχει το συσσωμάτωμα στη θέση ισορροπίας Ο,
οπότε αποτελεί τη μέγιστη ταχύτητα ( │υκ│= υmax) της απλής αρμονικής ταλάντωσης που εκτελεί αυτό
μετά την πλαστική κρούση. Για αυτήν την απλή αρμονική ταλάντωση η σταθερά επαναφοράς είναι ίση
με τη σταθερά σκληρότητας του ελατηρίου (D = k), οπότε για την περίοδο και τη γωνιακή συχνότητα
αυτής της ταλάντωσης έχουμε: T  2 m2  m1  ...  0,4 s και ω = 2  5rad s Επομένως για το πλάτος
k

Α της Α.Α.Τ. έχουμε: υmax = ωΑ => Α = … = 0,05m.
127

Για τη στιγμιαία ορμή του συσσωματώματος έχουμε την έκφραση:
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Σε μία φθίνουσα ταλάντωση ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων απομακρύνσεων προς την ίδια
κατεύθυνση παραμένει σταθερός . Στην περίπτωση αυτή το πλάτος της ταλάντωσης:
α. μειώνεται εκθετικά με το χρόνο , β. μειώνεται ανάλογα με το χρόνο,
γ. παραμένει σταθερό , δ. αυξάνεται εκθετικά με το χρόνο.
Μονάδες 5
2. Η σχέση που συνδέει την περίοδο (Τ) και τη συχνότητα (f) σε ένα περιοδικό φαινόμενο, είναι:
α. f2 = T , β. f·T = 1 , γ. T2·f = 1 , δ. Τ·f2 = 1
Μονάδες 5
3. Για να ισορροπεί ένα αρχικά ακίνητο στερεό σώμα στο οποίο ασκούνται πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις,
θα πρέπει:
α. η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα να είναι μηδέν,
β. το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των δυνάμεων να είναι μηδέν,
γ. η συνισταμένη των δυνάμεων και το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των δυνάμεων να είναι μηδέν,
δ. η συνισταμένη των δυνάμεων να είναι μηδέν και το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των δυνάμεων
διάφορο του μηδενός.
Μονάδες 5
4. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εκπέμπεται:
α. από φορτισμένο πυκνωτή , β. από φορτία που κινούνται με σταθερή ταχύτητα,
γ. από φορτία τα οποία επιταχύνονται , δ. από ακίνητο ραβδόμορφο μαγνήτη.

Μονάδες 5

5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή λάθος γράφοντας στο
τετράδιό σας την ένδειξη (Σ) ή (Λ) δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
α. Το φαινόμενο της ολικής εσωτερικής ανάκλασης μπορεί να συμβεί όταν το φως μεταβαίνει από μέσο με
μικρότερο δείκτη διάθλασης σε μέσο με μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης.

P(t)  (m2  m3 )(t) 
  P(t)  (m 2  m 3 )max (t  0 ) (1)
(t)  max (t  0 )
Επειδή για t0 = 0 θεωρούμε ότι ισχύει x = 0, υ = υκ = +υmax, για την αρχική φάση ισχύει φ0 = 0. Οπότε:

1

m
P(t)  (m2  m 3 )max (t  0 )  0, 8   (5 )  0,1kg
4
15
s
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β. Η στροφορμή ενός στερεού σώματος παραμένει σταθερή, αν το αλγεβρικό άθροισμα ροπών των
δυνάμεων που ασκούνται σ’ αυτό είναι διάφορο του μηδενός.

γ. Η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ένας ακίνητος παρατηρητής, καθώς μια ηχητική πηγή
πλησιάζει ισοταχώς προς αυτόν, είναι μεγαλύτερη από τη συχνότητα του ήχου που εκπέμπει η πηγή.

δ. Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC η ολική ενέργεια παραμένει σταθερή.
ε. Κατά τη διάδοση ενός κύματος σ’ ένα ελαστικό μέσο μεταφέρεται ενέργεια και ορμή.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
1. Δύο ομογενείς δακτύλιοι Α, Β των οποίων το πάχος είναι αμελητέο σε σχέση με την ακτίνα τους, έχουν
την ίδια μάζα και ακτίνες RΑ, RΒ όπου RΑ > RΒ. Οι δακτύλιοι περιστρέφονται ο καθένας γύρω από άξονα
που διέρχεται από το κέντρο τους και είναι κάθετος στο επίπεδό τους με την ίδια γωνιακή ταχύτητα.
α. Ποιος από τους δύο δακτυλίους έχει μεγαλύτερη κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής;
Μονάδες 2
β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.128
Μονάδες 7
2. Ένα σώμα κάνει ταυτόχρονα ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης, με εξισώσεις x1 = Αημωt και x2 = 2Aημωt.
Το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης, είναι: α. Α , β. 3Α , γ. 2Α.
Ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό;
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.129
Μονάδες 6
3. Σώμα μάζας m κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου U1. Το σώμα συγκρούεται με κατακόρυφο τοίχο
και ανακλάται με ταχύτητα μέτρου U2 όπου U2 < U1. Η κρούση είναι:
α. Ελαστική, β. Ανελαστική. Ποια από τις δύο περιπτώσεις είναι η σωστή;
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.130
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
Η μία άκρη ενός τεντωμένου σχοινιού είναι στερεωμένη σε ακλόνητο σημείο και η ελεύθερη άκρη εκτελεί
απλή αρμονική ταλάντωση, οπότε σχηματίζεται στάσιμο κύμα με εξίσωση
y = 0,4συν10πxημ40πt (SI)
Α. Να υπολογίσετε το πλάτος (Μονάδες 8) και το μήκος κύματος (Μονάδες 9) για το κύμα, από το οποίο
προκύπτει το στάσιμο.131
Μονάδες 17
Β. Να υπολογίσετε σε πόση απόσταση από την ελεύθερη άκρη του σχοινιού σχηματίζεται ο τρίτος δεσμός
του στάσιμου κύματος
Μονάδες 8
Απ: Η θέση των δεσμών καθορίζεται από τη σχέση:
xΔ = (2k + 1)λ/4.
Για k = 2 έχουμε: xΔ = (2*2 + 1)*0,2/4 = 0,25m.
Για k = 0 έχουμε: xΔ = (2*0 + 1)*0,2/4 = 0,05m.
Για k = 1 έχουμε: xΔ = (2*1 + 1)*0,2/4 = 0,15m.
128

Μεγαλύτερη κινητική ενέργεια έχει ο δίσκος Α ω1 = ω2 = ω.

K A 12 I A2 MR2A R2A



 1  K A  KB
K B 12 I 2 MRB2 R2B
129

x  x1  x 2  t  2At  3A t

130

Για να είναι ελαστική θα πρέπει να ισχύει η σχέση Κ1 = Κ2. Δηλαδή: ½mυ12 = ½mυ22 => υ12 = υ22  υ1
= υ2. Όμως υ2 < υ1 άρα η κρούση είναι ανελαστική.

131

x
t
2A  0, 4  A  0, 2m
  2 


x
2  10x    0, 2m
 0, 410x   40t 


y   2  2
y 
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ΘΕΜΑ 4ο
Σώμα μάζας m1 = 3Kg είναι στερεωμένο στην άκρη οριζοντίου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ = 400Ν/m,
του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωμένο. Το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε λείο
οριζόντιο επίπεδο με περίοδο Τ και πλάτος Α = 0,4m. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 το σώμα βρίσκεται στη
θέση της μέγιστης θετικής απομάκρυνσης. Τη χρονική στιγμή t = T/6, ένα σώμα μάζας m2 = 1Kg που
κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το σώμα μάζας m1 και έχει ταχύτητα μέτρου U2 = 8m/s συγκρούεται
κεντρικά και πλαστικά με αυτό. Να υπολογίσετε:
α. την αρχική φάση της ταλάντωσης του σώματος μάζας m1.132

Μονάδες 5

β. τη θέση στην οποία βρίσκεται το σώμα μάζας m1 τη στιγμή της σύγκρουσης.133

Μονάδες 7

γ. την περίοδο ταλάντωσης του συσσωματώματος.134

Μονάδες 6

δ. την ενέργεια της ταλάντωσης μετά την κρούση.135
Δίνονται : ημ π = 1 , συν π = 3

Μονάδες 7

6

2

6

2

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 – 4 και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC στη διάρκεια μιας περιόδου η ενέργεια του
ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή γίνεται ίση με την ενέργεια του μαγνητικού πεδίου του πηνίου:
α. μία φορά . β. δύο φορές . γ. τέσσερις φορές . δ. έξι φορές.
Μονάδες 5
2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα:
α. είναι διαμήκη . β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας.
γ. διαδίδονται σε όλα τα μέσα με την ίδια ταχύτητα.
δ. δημιουργούνται από σταθερό μαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο.

132

x  A( t   0 )


   A  A(t  0 )  0  1     0 
x  A
2
2


K  m  2    ... 
133

Μονάδες 5

20
3

rad s

2 T
x  (t   )  0,4(    )  ...  0, 2m
2
2
T 6
Και ταχύτητα: x  (t  0 )  ...  4 m το σώμα βρίσκεται στη θέση x = 0,2m και έχει
s
ταχύτητα υ = –4 m/s, άρα κινείται με κατεύθυνση τον αρνητικό ημιάξονα.

134

135

K   m  22  2  ...  10rad s και  2 

2
5
 ...  s
2


από την αρχή διατήρησης της ορμής έχουμε κατά την κρούση των δύο σωμάτων:
Pαρχ = Ρτελ => Ρ1 + Ρ2 = Ρολ => m1υ1 + m1υ1 = mολVΚ => 3(–4) + 1(–8) = 4VΚ => … =>VΚ = –5m/s. E =
K +U = ½mολV2Κ + ½ 400*0,22 = ½4*(–5)2 + ½ 400*0,22 = 58joule.
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3. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι μικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του
ταλαντωτή. Αυξάνουμε συνεχώς τη συχνότητα του διεγέρτη. Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης
θα:
α. αυξάνεται συνεχώς. β. μειώνεται συνεχώς. γ. μένει σταθερό.
δ. αυξάνεται αρχικά και μετά θα μειώνεται.
Μονάδες 5
4. Σώμα συμμετέχει ταυτόχρονα σε δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που περιγράφονται από τις σχέσεις
x1=Αημω1t και x2=Aημω2t, των οποίων οι συχνότητες ω1 και ω2 διαφέρουν λίγο μεταξύ τους.
Η συνισταμένη ταλάντωση έχει:
α. συχνότητα 2(ω1 − ω2). β. συχνότητα ω1 + ω2.
γ. πλάτος που μεταβάλλεται μεταξύ των τιμών μηδέν και 2Α.
δ. πλάτος που μεταβάλλεται μεταξύ των τιμών μηδέν και Α.
Μονάδες 5
Στην παρακάτω ερώτηση 5 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε
γράμμα τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος για τη λανθασμένη.
5. α. Η ροπή αδράνειας εκφράζει την αδράνεια στη μεταφορική κίνηση.

β. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση το πλάτος παραμένει σταθερό με το χρόνο.
γ. Με τα στάσιμα κύματα μεταφέρεται ενέργεια από το ένα σημείο του μέσου σε άλλο σημείο του ιδίου
μέσου.

δ. Έκκεντρη ονομάζεται η κρούση στην οποία οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων που
συγκρούονται είναι παράλληλες.
ε. Το αποτέλεσμα της συμβολής δύο όμοιων κυμάτων στην επιφάνεια υγρού είναι ότι όλα τα σημεία της
επιφάνειας είτε παραμένουν διαρκώς ακίνητα είτε ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Για τις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Μια μικρή σφαίρα μάζας m1 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη μικρή σφαίρα μάζας m2.
Μετά την κρούση οι σφαίρες κινούνται με αντίθετες ταχύτητες ίσων μέτρων. Ο λόγος των μαζών m1/m2
των δύο σφαιρών είναι:
α. 1 β. 1/3 . γ. ½.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.136
Μονάδες 4
2. Μονοχρωματική ακτινοβολία που διαδίδεται στο γυαλί προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια του
γυαλιού με τον αέρα, με γωνία πρόσπτωσης θα τέτοια ώστε ημθα = √3/2. Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού
είναι nα = 2. Η ακτινοβολία θα:
α. διαθλαστεί και θα εξέλθει στον αέρα. β. κινηθεί παράλληλα προς τη διαχωριστική επιφάνεια.
γ. ανακλαστεί ολικά από τη διαχωριστική επιφάνεια.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.137
Μονάδες 4
3. Ένας παρατηρητής κινείται με σταθερή ταχύτητα υΑ προς ακίνητη σημειακή ηχητική πηγή. Οι
συχνότητες που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής , πριν και αφού διέλθει από την ηχητική πηγή, διαφέρουν
136

Οι ταχύτητες των σωμάτων μετά την ελαστική κεντρική κρούση τους είναι:
Της m1:

1 

m1  m 2
2m1
1 . Της m2: 2 

m1  m 2
m1  m 2 2

Όμως δόθηκε ότι οι ταχύτητες αυτές είναι αντίθετες και ίσου μέτρου. Άρα:

1  2 
137

m1  m2
2m1
m 1
1  
1  ...  1 
m1  m2
m1  m2
m2 3

Η γωνία πρόσπτωσης είναι 0 ≤ θα < 900. Έτσι είναι: ημθα = √3/2 => θα = 600.
Για την κρίσιμη (οριακή) γωνία μεταξύ γυαλιού και αέρα ισχύει:

crit 

1
1
 crit 
 crit  450
n
2

Αφού θα > θcrit έχουμε ολική ανάκλαση στη διαχωριστική επιφάνεια.
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μεταξύ τους κατά fs/10, όπου fs η συχνότητα του ήχου που εκπέμπει η ηχητική πηγή. Αν υ η ταχύτητα
διάδοσης του ήχου στον αέρα, ο λόγος υΑ/υ είναι ίσος με:
α. 10 β. 1/10 . γ. 1/20.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.138
Μονάδες 5
4. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με ίσες μάζες ισορροπούν κρεμασμένα από κατακόρυφα ιδανικά ελατήρια με
σταθερές k1 και k2 αντίστοιχα, που συνδέονται με τη σχέση k1 = k2/2. Απομακρύνουμε τα σώματα Σ1 και Σ2
από τη θέση ισορροπίας τους κατακόρυφα προς τα κάτω κατά x και 2x αντίστοιχα και τα αφήνουμε
ελεύθερα την ίδια χρονική στιγμή, οπότε εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση. Τα σώματα διέρχονται για
πρώτη φορά από τη θέση ισορροπίας τους:
α. ταυτόχρονα . β. σε διαφορετικές χρονικές στιγμές με πρώτο το Σ1.
γ. σε διαφορετικές χρονικές στιγμές με πρώτο το Σ2.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.139
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ 3ο
Ένα τεντωμένο οριζόντιο σχοινί ΟΑ μήκους L εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του άξονα x. Το άκρο του Α
είναι στερεωμένο ακλόνητα στη θέση x = L, ενώ το άκρο Ο που βρίσκεται στη θέση x = 0 είναι ελεύθερο,
έτσι ώστε με κατάλληλη διαδικασία να δημιουργείται στάσιμο κύμα με 5 συνολικά κοιλίες. Στη θέση x = 0
εμφανίζεται κοιλία και το σημείο του μέσου στη θέση αυτή εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τη χρονική
στιγμή t = 0 το σημείο x = 0 βρίσκεται στη θέση μηδενικής απομάκρυνσης κινούμενο κατά τη θετική φορά.
Η απόσταση των ακραίων θέσεων της ταλάντωσης αυτού του σημείου του μέσου είναι 0,1m. Το
συγκεκριμένο σημείο διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του 10 φορές κάθε δευτερόλεπτο και απέχει κατά
τον άξονα x απόσταση 0,1m από τον πλησιέστερο δεσμό.
α. Να υπολογίσετε την περίοδο του κύματος.140
Μονάδες 6
β. Να υπολογίσετε το μήκος L.141
138

Μονάδες 6

Όταν ο παρατηρητής πλησιάζει προς την ακίνητη ηχητική πηγή αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας

  
fS (1). Όταν ο παρατηρητής απομακρύνεται από την ακίνητη ηχητική πηγή

  
fS (2). Δόθηκε ότι:
αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας f A1 

f (1)    
f
  

1
f A1  f A2  S 
fS 
fS  S  ...   
10 (2)


10
 20

f A1 

139

Τα σώματα αφήνονται ελεύθερα (υ = 0), άρα οι ταλαντώσεις και των δύο ξεκινούν από τις αντίστοιχες
ακραίες θέσεις. Ο χρόνος μετάβασης από την ακραία θέση έως τη θέση ισορροπίας είναι Τ/4. Έτσι
έχουμε:

t1

t2
140

141

T1
4
T2
4



T1 2

T2 2

m
k1
m
k2



k2
k1



2k 1
k1

 2  1  t1  t 2

Γνωρίζουμε ότι στην απλή αρμονική ταλάντωση το σώμα περνάει από τη θέση ισορροπίας 2 φορές σε
κάθε περίοδο Τ.
Σε χρόνο t = T περνάει από τη θέση ισορροπίας 2 φορές
Σε χρόνο t = 1s περνάει από τη θέση ισορροπίας 10 φορές
Άρα ισχύει η αναλογία = Τ/1 = 2/10  T = 0,2s.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης, δύο
στιγμιότυπα του στάσιμου κύματος που
διαφέρουν χρονικά κατά Τ/2 φαίνονται στο
διπλανό σχήμα.
Η απόσταση του σημείου Ο(x = 0) από τον
πλησιέστερο δεσμό είναι λ/4. Άρα λ/4 = 0,1 λ = 0,4m.
Έτσι το μήκος L του σχοινιού είναι:
L = 4*λ/2 + λ/4  L = 9λ/4 = 0,9 m
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γ. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος.142
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Μονάδες 6

δ. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας της ταλάντωσης του σημείου του μέσου x = 0 κατά τη χρονική
στιγμή που η απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας έχει τιμή y = +0,03m.143 Μονάδες 7
Δίνεται π = 3,14.
ΘΕΜΑ 4ο
Συμπαγής και ομογενής σφαίρα μάζας m = 10kg και ακτίνας R = 0,1m κυλίεται ευθύγραμμα χωρίς
ολίσθηση ανερχόμενη κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου γωνίας φ με ημφ = 0,56. Τη χρονική στιγμή t = 0
το κέντρο μάζας της σφαίρας έχει ταχύτητα με μέτρο υ0=8m/s. Να υπολογίσετε για τη σφαίρα:
α. το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής της τη χρονική στιγμή t = 0.144
Μονάδες 6
β. το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας της.145

Μονάδες 6

γ. το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής κατά τη διάρκεια της κίνησής της.146
Μονάδες 6
δ. το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας της καθώς ανεβαίνει , τη στιγμή που έχει διαγράψει
π/30 περιστροφές.147
Μονάδες 7

142

Η απόσταση των δύο ακραίων θέσεων της ταλάντωσης της κοιλίας είναι 4Α. Άρα 4A = 0,1  2A = 0.05
m. Έτσι η εξίσωση του στάσιμου κύματος είναι: y = 2A*συν(2πx/λ)*ημ(2πt/Τ)  … 
y = 0,05 ⋅συν5πx ⋅ ημ10πt (S.I.)

143

Από τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας της ταλάντωσης της κοιλίας Ο έχουμε: Κ +U = E 
½mυ2 + ½Dy2 = ½D(2A)2. Επειδή D = mω2, η τελευταία σχέση γίνεται: mυ2 + mω2y2 = mω2(2Α)2  υ2
= ω2 (2A)2 − ω2y2 ⇔

   (2A)2  y 2  ...  0,4 m

s

144

Επειδή η σφαίρα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, ισχύουν οι σχέσεις:
υcm = υγρ = ωR (1), αcm = αγρ = αγωνR (2). Για υcm = υ0 = 8 m/s η (1) δίνει: υ0 = ω0R ⇔ 8 = ω0 ⋅
0,1⇔ω0 = 80 rad/s.

145

Για την μεταφορική κίνηση της σφαίρας ο θεμελιώδης νόμος δίνει:
ΣF = mαcm => T − wx = mαcm  Τ = mgημφ + mαcm =
10⋅10⋅0,56 + 10αcm ⇔ T = 56 +10αcm
(3)
Για την στροφική κίνηση της σφαίρας ο θεμελιώδης νόμος δίνει:
Στ(Ο) = Ι*αγων  −Τ*R = (2/5)mR2αγων  T = –(2/5)mRαγων.
Με τη βοήθεια της σχέσης (2) η τελευταία ισότητα δίνει:
T = −4αcm (4)
Η σχέση (3) λόγω της (4) γίνεται: –αcm = 56 + 10αcm => … => │αcm│ = 4m/s2.

146

Από τη (4) έχουμε: T = −4*(−4) = 16N.
Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της σφαίρας κατά την άνοδό της είναι:

dL
dL
   (O)   T  R  ... 
 1, 6kg  m 2 s 2
dt
dt
147

Όταν η σφαίρα έχει διαγράψει Ν = 30/π περιστροφές, έχει μετατοπιστεί κατά μήκος του κεκλιμένου
επιπέδου κατά απόσταση x = N*2πR  x = (30/π)*2π*0,1  x = 6m.
Σε κάθε θέση η κινητική ενέργεια της σφαίρας είναι άθροισμα δύο μορφών. Κινητικής ενέργειας από
μεταφορά και κινητικής ενέργειας από περιστροφή.

       
1
1
2
2
mcm
 mcm
2
5

1
1
1
12
1
1
2
2
2
mcm
 2  mcm

mR 2 2  mcm
 m(R)2 
2
2
2
25
2
5
7
2
 mcm
10

Με εφαρμογή του θεωρήματος έργου – ενέργειας για την κίνηση αυτή της σφαίρας έχουμε:
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Δίνονται: η ροπή αδράνειας της σφαίρας περί άξονα διερχόμενο από το κέντρο της: Ι= mR2 και η
επιτάχυνση της βαρύτητας: g = 10m/s2.
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
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
κα , δίπλα, το γράμμα που τη συμπληρώνει σωστά.
1.1 Τα φαινόμενα της ανάκλασης και της διάθλασης ...
α. περιορίζονται μόνο στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που ανιχνεύει ο ανθρώπινος οφθαλμός.
β. δεν αφορούν την υπέρυθρη και υπεριώδη ακτινοβολία.
γ. περιορίζονται μόνο στα ραδιοκύματα.
δ. είναι κοινά σε όλα τα είδη των κυμάτων , ηλεκτρομαγνητικά και μηχανικά.

Μονάδες 5

1.2 Η συχνότητα της εξαναγκασμένης ταλάντωσης ...
α. είναι πάντα ίση με την ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης.
β. είναι πάντα μεγαλύτερη από την ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης.
γ. είναι ίση με τη συχνότητα του διεγέρτη.
δ. είναι πάντα μικρότερη από την ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης.

Μονάδες 5

1.3 Κατά τη στροφική κίνηση ενός σώματος ...
α. όλα τα σημεία του σώματος έχουν την ίδια ταχύτητα.
β. κάθε σημείο του σώματος κινείται με γραμμική ταχύτητα υ = ωr (ω η γωνιακή ταχύτητα, r η
απόσταση του σημείου από τον άξονα περιστροφής).
γ. κάθε σημείο του σώματος έχει γωνιακή ταχύτητα ω = υcm/R (υcm η ταχύτητα του κέντρου μάζας, R η
απόσταση του σημείου από το κέντρο μάζας).
δ. η διεύθυνση του διανύσματος της γωνιακής ταχύτητας μεταβάλλεται.
Μονάδες 5
1.4 Για κάθε μια από τις επόμενες προτάσεις να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το γράμμα της και δίπλα
να γράψετε την ένδειξη (Σ), αν αυτή είναι Σωστή, ή (Λ) , αν αυτή είναι Λανθασμένη.

 
α. Όταν μια σφαίρα προσκρούει ελαστικά σε ένα τοίχο, τότε πάντα ισχύει υ = - υ ( υ η ταχύτητα της

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



β. Κατά τη πλαστική κρούση δύο σωμάτων πάντα ισχύει p πριν = p μετα ( p πριν η ορμή του συστήματος



πριν την κρούση, p μετα η ορμή του συστήματος μετά την κρούση).
γ. Κατά την κρούση δύο σωμάτων η κινητική ενέργεια του συστήματος πάντα διατηρείται.

δ. Σώμα Α συγκρούεται ελαστικά και κεντρικά με ακίνητο αρχικά σώμα Β που έχει την ίδια μάζα με το Α.
Τότε η ταχύτητα του Α μετά την κρούση μηδενίζεται.
ε. Έκκεντρη ονομάζεται η κρούση αν οι ταχύτητες των σωμάτων βρίσκονται σε τυχαία διεύθυνση.
Μονάδες 5
1.5 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα και να τον συμπληρώσετε .
Φυσικό μέγεθος
Μέγεθος*
Μονάδες
Ροπή δύναμης ως προς
Nm
Διανυσματικό
σημείο.
Στροφορμή σώματος.
Διανυσματικό kgm2/s

  .    .  WWx 
...  cm  4m s

7
7
2
mcm
 m20  mgx  ...
10
10

(Το έργο της στατικής τριβής είναι ίσο με μηδέν).
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Γωνιακή ταχύτητα.
Διανυσματικό
Ροπή αδράνειας ως προς
Μονόμετρο
άξονα.
* Να γράψετε μία από τις λέξεις μονόμετρο ή διανυσματικό .
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rad/s
kg  m 2
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Για τις προτάσεις 2.1Α , 2.2Α και 2.3Α 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 n1, n2 και n3 αντίστοιχα.
2.1 Α. Ποια σχέση ικανοποιούν οι δείκτες διάθλασης;
α. n3 > n2 > n1 β. n3 = n2 > n1 γ. n1 > n2 > n3.
Μονάδες 3
2.1 Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.148
Μονάδες 5
2.2 Κύκλωμα LC με αντίσταση R εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με
συχνότητα f1. Τότε το πλάτος του ρεύματος είναι Ι1. Παρατηρούμε ότι όταν η
συχνότητα του διεγέρτη ελαττώνεται με αφετηρία την f1, το πλάτος του ρεύματος
συνεχώς ελαττώνεται. Με αφετηρία τη συχνότητα f1 αυξάνουμε τη συχνότητα του διεγέρτη.149
2.2 Α. Στην περίπτωση αυτή, τι ισχύει για το πλάτος του ρεύματος;
α. Θα μειώνεται συνεχώς . β. Θα αυξάνεται συνεχώς.
γ. Θα μεταβάλλεται και για κάποια συχνότητα του διεγέρτη θα γίνει και πάλι Ι1.
Μονάδες 3
2.2 Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.150
Μονάδες 6
148

Από το σχήμα που δόθηκε φαίνεται ότι κατά το πέρασμα της ακτίνας μονοχρωματικού φωτός από το
διαφανές μέσο (1) στο διαφανές μέσο (2), αυτή απομακρύνεται από την κάθετο στο σημείο
πρόσπτωσης. Επομένως το διαφανές μέσο (1) είναι οπτικά πυκνότερο από το διαφανές μέσο (2), άρα
είναι n1 > n2 (1).
Το ίδιο συμβαίνει κατά το πέρασμα της ακτίνας του μονοχρωματικού φωτός από το διαφανές μέσο (2)
στο διαφανές μέσο (3). Επομένως το διαφανές μέσο (2) είναι οπτικά πυκνότερο από το διαφανές μέσο
(3), άρα είναι n2 > n3
(2).
Οι σχέσεις (1) και (2) γράφονται μαζί ως n1 > n2 > n3.

149

Η εκφώνηση θεωρείται ασαφής και λανθασμένη διότι από τις προτεινόμενες τρείς απαντήσεις είναι
σωστές οι δύο. Η ασάφεια είναι στο ότι δεν διευκρινίζεται αν η συχνότητα f1 της εξαναγκασμένης
ταλάντωσης είναι ίση με την ιδιοσυχνότητα ή είναι μία τυχαία συχνότητα.

150

Πράγματι:
i) Αν η f1 είναι η ιδιοσυχνότητα του κυκλώματος τότε σωστό είναι το α.
Όπως φαίνεται από την διπλανή καμπύλη συντονισμού, αν με
αφετηρία την f1 μειώνουμε την συχνότητα του διεγέρτη, τότε
πράγματι όπως αναφέρεται στην εκφώνηση μειώνεται το
πλάτος του ρεύματος. Αν τώρα με αφετηρία την f1 αυξάνουμε
την συχνότητα του διεγέρτη, παρατηρούμε ότι το πλάτος του
ρεύματος μειώνεται συνεχώς. Επομένως σωστό είναι το α.
ii) Αν η f1 είναι τυχαία συχνότητα, μικρότερη από την
ιδιοσυχνότητα του κυκλώματος τότε σωστό είναι το γ.
Όπως φαίνεται από την διπλανή καμπύλη συντονισμού, αν με
αφετηρία την f1 μειώνουμε την συχνότητα του διεγέρτη,
τότε πράγματι όπως αναφέρεται στην εκφώνηση μειώνεται
το πλάτος του ρεύματος. Αν τώρα με αφετηρία την f1
αυξάνουμε την συχνότητα του διεγέρτη, παρατηρούμε
ότι το πλάτος του ρεύματος αρχικά αυξάνεται για να γίνει
μέγιστο (συντονισμός) και στη συνέχεια καθώς μειώνεται θα
αποκτήσει και πάλι την τιμή Ι1 σε μία άλλη συχνότητα f2.
Επομένως σωστό είναι το γ.
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2.3 Δακτύλιος και δίσκος με οπή, η μάζα του οποίου είναι
ομογενώς κατανεμημένη, όπως στο σχήμα, έχουν την ίδια μάζα
και την ίδια ακτίνα.
2.3 Α. Αν ΙΔΣ και ΙΔΚ 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. ΙΔΣ > ΙΔΚ . β. ΙΔΣ < ΙΔΚ . γ. ΙΔΣ = ΙΔΚ .
Μονάδες 3
2.3 Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.151
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3ο
Η κοινή φάση του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι
2π(6*1010t – 2*102x) στο σύστημα SI.
α. Να δειχθεί ότι το ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαδίδεται στο κενό.152

Μονάδες 9

β. Όταν το παραπάνω ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαδίδεται σε ένα γυαλί έχει μήκος κύματος 2,5mm. Να
βρεθεί ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού αυτού.153
Μονάδες 7
γ. Αναφερόμαστε στη διάδοση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος στο κενό. Τα πεδία του περιγράφονται από
τις
60ημ[2π(6*1010t – 2*102x)]
(1)
2*10–7ημ[2π(6*1010t – 2*102x)] (2)
στο σύστημα SI. Να αιτιολογήσετε ποια από τις (1), (2) περιγράφει το ηλεκτρικό πεδίο και ποια το
μαγνητικό πεδίο.154
Μονάδες 9
Δίνεται ότι η ταχύτητα διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στο κενό είναι c = 3*108m/s.
ΘΕΜΑ 4ο
Σώμα Σ μάζας Μ = 0,1kg 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= 0,001kg κινούμενο κατά μήκος του άξονα του ελατηρίου με ταχύτητα υ1 = 200m/s
διαπερνά ακαριαία το σώμα Σ και κατά την έξοδό του η ταχύτητά του γίνεται υ2 = υ1/2. Να βρεθούν:
α. Η ταχύτητα v με την οποία θα κινηθεί το σώμα Σ αμέσως μετά την έξοδο του βλήματος.155
151

Σύμφωνα με την θεωρία ο υπολογισμός της ροπής αδράνειας στερεού γίνεται με άθροιση των
στοιχειωδών ροπών αδράνειας όλων των στοιχειωδών μαζών στις οποίες έχουμε χωρίσει το στερεό.
Δηλαδή είναι I = ΣΔm*r2, όπου r η απόσταση της κάθε μίας στοιχειώδους μάζας από τον άξονα
περιστροφής.
Ο δίσκος και ο δακτύλιος έχουν την ίδια μάζα. Έτσι αν χωρίσουμε και τα δύο σώματα στον ίδιο αριθμό
στοιχειωδών μαζών (π.χ. 100 στοιχειώδεις μάζες Δm), τότε:
Στον δακτύλιο και οι 100 στοιχειώδεις μάζες έχουν την ίδια απόσταση R από τον άξονα. Αντίθετα στο
δίσκο κάποιες από τις 100 στοιχειώδεις μάζες απέχουν από τον άξονα περιστροφής μικρότερες
αποστάσεις από R. Άρα είναι ΙΔΣ < ΙΔΚ.

152

Από τη εξίσωση της φάσης του ηλεκτρομαγνητικού κύματος που δόθηκε έχουμε:
f = 6.1010Hz 1/λ = 2*102  λ = 1/(2*102)m.
Έτσι από την θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής, η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι:
υ = λf = … = 3*108 m/s. Αφού υ = c = 3⋅108 m/s ,το κύμα πράγματι διαδίδεται στο κενό.

153

Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού είναι: n = λ/λγυαλιού = … = 2.

154

Αν η εξίσωση (1) περιγράφει το ηλεκτρικό πεδίο και η (2) το μαγνητικό, τότε είναι:
Emax= 60V/m και Βmax= 2.10–7Τ/s. Εmax/Βmax = … = 3*108 m/s = c (που συμπίπτει με την τιμή της
ταχύτητας του φωτός). Άρα πράγματι η εξίσωση (1) περιγράφει το ηλεκτρικό πεδίο και η (2) το
μαγνητικό.

155

Εφαρμόζουμε το θεώρημα διατήρησης της ορμής κατά τη κεντρική ανελαστική κρούση.
pπριν = pμετα  mυ1 + 0 = mυ2 +Μv  …  v = 1 m/s.
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Μονάδες 6
β. Η μέγιστη επιμήκυνση του ελατηρίου.156

Μονάδες 6

γ. Η περίοδος με την οποία ταλαντώνεται το σώμα Σ.157

Μονάδες 6

δ. Η ελάττωση της μηχανικής ενέργειας κατά την παραπάνω κρούση.158
Δίνεται η σταθερά του ελατηρίου k = 1000N/m .

Μονάδες 7

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 – 4 και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους και διεύθυνσης. Οι συχνότητες f1
και f2 (f1 > f2) των δύο ταλαντώσεων διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται
διακρότημα. Αν η συχνότητα f2 προσεγγίσει τη συχνότητα f1, χωρίς να την ξεπεράσει, ο χρόνος που
μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους θα:
α. αυξηθεί . β. μειωθεί . γ. παραμείνει ο ίδιος . δ. αυξηθεί ή θα μειωθεί ανάλογα με την τιμή της f2.
Μονάδες 5
2. Το πλάτος της ταλάντωσης κάθε σημείου ελαστικού μέσου στο οποίο σχηματίζεται στάσιμο κύμα:
α. είναι το ίδιο για όλα τα σημεία του μέσου . β. εξαρτάται από τη θέση του σημείου.
γ. εξαρτάται από τη θέση και τη χρονική στιγμή . δ. εξαρτάται από τη χρονική στιγμή.
Μονάδες 5
3. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο:
α. το μέτρο της δύναμης που προκαλεί την απόσβεση είναι ανάλογο της απομάκρυνσης.
β. ο λόγος δύο διαδοχικών πλατών προς την ίδια κατεύθυνση δεν διατηρείται σταθερός.
γ. η περίοδος διατηρείται σταθερή για ορισμένη τιμή της σταθεράς απόσβεσης.
δ. το μέτρο της δύναμης που προκαλεί την απόσβεση είναι σταθερό.

Μονάδες 5

4. Το παρατηρούμενο «σπάσιμο» μιας ράβδου της οποίας ένα τμήμα είναι βυθισμένο στο νερό οφείλεται
στο φαινόμενο της:
α. ανάκλασης. β. διάχυσης. γ. διάθλασης. δ. ολικής ανάκλασης.
Μονάδες 5
Στην παρακάτω ερώτηση 5 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε
γράμμα τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος για τη λανθασμένη .
5. α. Η αύξηση της αντίστασης σε κύκλωμα με φθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση συνεπάγεται και τη μείωση
της περιόδου της .
β. Κατά την επιταχυνόμενη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων εκπέμπονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

156

Επειδή δεν έχουμε τριβές η μηχανική ενέργεια του συστήματος μάζα Μ – ελατήριο διατηρείται. Έτσι η
κινητική ενέργεια το σώματος μάζας Μ αμέσως μετά την κρούση μετατρέπεται σε δυναμική ελατηρίου
όταν το σώμα στιγμιαία σταματάει.
ΚΣ = Uτελ.  ½ Μv2 = ½ kΔl2max  …  Δlmax = 10–2m.

157

Το σύστημα ελατήριο – μάζα Μ εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με D = k = 1000N/m.
Η περίοδος της ταλάντωσης είναι: T  2 M  ...  2  102 s

158

Η μηχανική ενέργεια του συστήματος πριν την κρούση είναι η κινητική του βλήματος.
Eπριν = ½ mυ12  …  Eπριν = 20J.
Η μηχανική ενέργεια του συστήματος μετά την κρούση είναι η κινητική του βλήματος και η κινητική
του βλήματος.
Eμετά = ½ mυ22 + ½ Μv2  …  Eμετά = 5,05J.
Επομένως η ελάττωση της μηχανικής ενέργειας του συστήματος είναι:
ΔΕ = Εμετά − Επριν = −14,95J.

D
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γ. Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου που ορίζουν.
δ. Τα ραδιοκύματα εκπέμπονται από ραδιενεργούς πυρήνες.
ε. Το φαινόμενο Doppler ισχύει και στην περίπτωση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Για τις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC, τη στιγμή που το φορτίο του πυκνωτή είναι το μισό
του μέγιστου φορτίου του (q = Q/2), η ενέργεια UB του μαγνητικού πεδίου του πηνίου είναι το:
α. 25% β. 50% γ. 75% της ολικής ενέργειας Ε του κυκλώματος.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.159
Μονάδες 4
2. Σώμα μάζας m είναι κρεμασμένο από ελατήριο σταθεράς k και εκτελεί
εξαναγκασμένη ταλάντωση πλάτους Α1 και συχνότητας f1. Παρατηρούμε
ότι, αν η συχνότητα του διεγέρτη αυξηθεί και γίνει f2, το πλάτος της
εξαναγκασμένης ταλάντωσης είναι πάλι Α1. Για να γίνει το πλάτος της
εξαναγκασμένης ταλάντωσης μεγαλύτερο του Α1, πρέπει η συχνότητα f
του διεγέρτη να είναι:
α. f > f2 . β. f < f1 . γ. f1 < f < f2.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
Απ: το διπλανό σχήμα
3. Σφαίρα Α μάζας mA συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερη
ακίνητη σφαίρα Β μάζας mB. Το ποσοστό της μηχανικής ενέργειας που έχει μεταφερθεί από την Α στη Β
μετά την κρούση γίνεται μέγιστο όταν: α. mA = mΒ β. mA < mΒ γ. mA > mΒ.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.160
Μονάδες 4
4. Ένα ομογενές σώμα με κανονικό γεωμετρικό σχήμα κυλίεται , χωρίς να ολισθαίνει. Η κινητική ενέργεια
του σώματος λόγω της μεταφορικής κίνησης είναι ίση με την κινητική του ενέργεια λόγω της στροφικής
κίνησης γύρω από τον άξονα που περνά από το κέντρο μάζας του. Το γεωμετρικό σχήμα του σώματος
είναι: α. σφαίρα . β. λεπτός δακτύλιος. γ. κύλινδρος.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.161
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3ο
Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται στα σημεία Α και Β αντίστοιχα της ελεύθερης
επιφάνειας νερού και προκαλούν όμοια εγκάρσια κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα u = 0,5m/s. Ένα
σημείο Κ της επιφάνειας του νερού βρίσκεται πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και απέχει από τα Α και Β
αποστάσεις (ΑΚ) = r1 και (ΒΚ) = r2 με r1 > r2. Το σημείο Κ είναι το πλησιέστερο προς το μέσο Μ του ΑΒ
που ταλαντώνεται με μέγιστο πλάτος. Η απομάκρυνση του σημείου Κ από τη θέση ισορροπίας λόγω της
συμβολής των κυμάτων περιγράφεται σε συνάρτηση με το χρόνο t από την
εξίσωση

y Κ = 0,2ημ

5π
(t - 2) (σε μονάδες S.I.). Να υπολογίσετε:
3

α. την περίοδο, το μήκος κύματος και το πλάτος των κυμάτων που συμβάλλουν.162
β. την απόσταση ΑΒ των δύο πηγών.163

159
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160

Όταν mΑ = mΒ, uΒ' = uΑ και uΑ' = 0. Άρα Π% = (ΚΒτελ/ΚΑαρχ)100% = 100%

161

Kμετ = Kπερ => ½ mu2cm = ½ Iω2 => Ι = mR2. (αφού υ = ωR)

Μονάδες 6
Μονάδες 6
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Μονάδες 7

δ. τον αριθμό των σημείων του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ που λόγω της συμβολής έχουν πλάτος ίσο με το
πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Κ.165
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 4ο
Η ομογενής τροχαλία του σχήματος ακτίνας R = 0,2m και μάζας Μ = 3kg μπορεί να
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που περνάει από το
κέντρο της Ο και είναι κάθετος στο επίπεδό της. Σώμα Σ1 μάζας m1 = 1kg είναι
δεμένο στο ελεύθερο άκρο αβαρούς νήματος το οποίο είναι τυλιγμένο στην περιφέρεια
της τροχαλίας. Αρχικά το σύστημα είναι ακίνητο . Κάτω από το σώμα Σ1 και σε
απόσταση h βρίσκεται σώμα Σ2 μάζας m2 = 3kg το οποίο ισορροπεί στερεωμένο στη
μια άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 200N/m η άλλη άκρη του
οποίου είναι στερεωμένη στο έδαφος. Αφήνουμε ελεύθερο το σύστημα τροχαλίας –
σώματος Σ1 να κινηθεί. Μετά από χρόνο t = 1s το σώμα Σ1 συγκρούεται μετωπικά και
πλαστικά με το σώμα Σ2, ενώ το νήμα κόβεται. Το συσσωμάτωμα εκτελεί αμείωτη
απλή αρμονική ταλάντωση στην κατακόρυφη διεύθυνση. Να υπολογίσετε:
α. το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα Σ1 μέχρι την κρούση.166
Μονάδες 6
β. την κινητική ενέργεια της τροχαλίας μετά την κρούση.167
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Μονάδες 6

To K πρώτο σημείο ενίσχυσης οπότε r1 – r2 = λ =>
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μως y = 0,2ημ(5πt/3 – 10π/3). Άρα Α = 0,1m και 2πt/Τ = 5πt/3 => T = 6/5 sec.
u = λf  λ = uΤ  λ = 0,6m.
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Με απόδειξη α = αγR, οπότε w1 – ½ MRαγ => w1 – ½ Mα = m1α => m1g – ½ Mα = m1α => α = 4m/s2.

167

ω = αγt => ω = (α/R)t => ω = 20rad/sec
K = ½ Iω2 => Κ = ½(½ΜR2)ω2 => Κ = 12J.
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γ. το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωμάτωμα.168
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Μονάδες 6

δ. το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του συσσωματώματος, τη στιγμή που απέχει από τη θέση
ισορροπίας της ταλάντωσης απόσταση x = 0,1m.169
Μονάδες 7
Να θεωρήσετε ότι το νήμα δεν ολισθαίνει στο αυλάκι της τροχαλίας . Δίνονται : η ροπή αδράνειας της
τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της : Ι = MR2 και η επιτάχυνση της
βαρύτητας : g = 10 m/s2.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ημιτελείς προτάσεις 1.1 έως 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και , δίπλα , το
γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της .
1.1 Όταν ένα σύστημα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση στην οποία η αντιτιθέμενη δύναμη είναι ανάλογη της
ταχύτητας, τότε
α. η περίοδος μεταβάλλεται . β. η μηχανική ενέργεια παραμένει σταθερή.
γ. ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση αυξάνεται .
δ. το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο.
Μονάδες 5
1.2 Εάν η στροφορμή ενός σώματος που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα παραμένει σταθερή, τότε
η συνολική εξωτερική ροπή πάνω στο σώμα
α. είναι ίση με το μηδέν . β. είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός.
γ. αυξάνεται με το χρόνο . δ. μειώνεται με το χρόνο.
Μονάδες 5
1.3 Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα
α. είναι διάμηκες . β. είναι εγκάρσιο όπου τα διανύσματα του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου είναι
παράλληλα μεταξύ τους.
γ. παράγεται από σταθερό ηλεκτρικό ή σταθερό μαγνητικό πεδίο.
δ. έχει ως αίτιο την επιταχυνόμενη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων.
Μονάδες 5
1.4 Σε μία γραμμική αρμονική ταλάντωση διπλασιάζουμε το πλάτος της. Τότε:
α. η περίοδος διπλασιάζεται . β. η συχνότητα διπλασιάζεται.
γ. η ολική ενέργεια παραμένει σταθερή . δ. η μεγίστη ταχύτητα διπλασιάζεται.

Μονάδες 5

1.5 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμιάς από τις προτάσεις που ακολουθούν και ακριβώς δίπλα
του το γράμμα Σ αν η πρόταση αυτή είναι σωστή ή το γράμμα Λ, αν είναι λανθασμένη.
α. Η μονάδα μέτρησης της ροπής αδράνειας είναι 1 kg*m2.
β. Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά σώματα.
γ. Τα μικροκύματα παράγονται από ηλεκτρονικά κυκλώματα.
δ. Το όζον της στρατόσφαιρας απορροφά κατά κύριο λόγο την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία.
ε. Ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού υλικού είναι πάντα μικρότερος της μονάδας.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
1. Τρεις σφαίρες αμελητέων διαστάσεων που η κάθε μία έχει την ίδια μάζα m,
συνδέονται μεταξύ τους με ράβδους αμελητέας μάζας και μήκους L, όπως
φαίνεται στο σχήμα. Το σύστημα περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο γύρω
168

169

Α.Δ.Ο pπριν = pμετά => m1u1 = (m1 + m2)V => … => V = 1m/s (αφού u1 = αt => u1 = 4m/s)
Π.Θ.Ι: ΣF = 0 => kΔl1 = m2g => Δl1 = 0,15m
Ν.Θ.Ι: ΣF = 0 => kΔl2 = m1g + m2g => Δl2 = 0,2m
Α.Δ.Ε.Τ
Καρχ + Uαρχ = Kτελ + Uτελ => ½ (m1 + m2)V2 + ½ k(Δl2 – Δl1)2 = ½ kA2 => A = 0,15m.
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από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από μία από τις σφαίρες. Η ροπή αδράνειας του συστήματος ως προς
αυτόν τον άξονα είναι:
α. mL2 β. 2mL2 γ. 3mL2
Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.170
Μονάδες 5
2. Σώμα ακίνητο αρχίζει τη χρονική στιγμή t = 0 να περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα με σταθερή
γωνιακή επιτάχυνση. Αν τη χρονική στιγμή t1 η κινητική ενέργεια λόγω της περιστροφής είναι K1 και τη
χρονική στιγμή t2 = 2t1 είναι Κ2, τότε: α. Κ2 = 2Κ1 β. Κ2 = 4Κ1 γ. Κ2 = 8Κ1
Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.171
Μονάδες 5
3. Το σχήμα 1 παριστάνει στιγμιότυπο εγκάρσιου αρμονικού κύματος, ενώ το σχήμα 2 παριστάνει την
κατακόρυφη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ενός δεδομένου σημείου του ελαστικού μέσου, στο

οποίο διαδίδεται το παραπάνω κύμα, σε συνάρτηση με το χρόνο. Από τη μελέτη των δύο σχημάτων
προκύπτει ότι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι
α. 0,1 m/s . β. 1 m/s . γ. 10 m/s.
Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.172
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
Η ολική ενέργεια ιδανικού κυκλώματος LC, του παρακάτω σχήματος, είναι 4,5*10–5J η δε περίοδος Τ =
4π*10–4s. Εάν η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι C = 4*10–5F να υπολογίσετε:
1. το συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου.173
Μονάδες 5
2. το πλάτος της έντασης του ρεύματος.174

Μονάδες 5

170

Η ροπή αδράνειας ενός σώματος ή συστήματος στερεών σωμάτων, ως προς την περιστροφή του γύρω
από σταθερό άξονα περιστροφής, είναι μονόμετρο μέγεθος και ισούται με το άθροισμα των ροπών
αδράνειας των στοιχειωδών μαζών, από τις οποίες αποτελείται, ως προς τον συγκεκριμένο άξονα.
Κάθε σημειακή μάζα, όπως αυτή του σχήματος, έχει ροπή αδράνειας ίση με mL2 ως προς άξονα που
διέρχεται από μία κορυφή του τριγώνου και είναι κάθετος στο επίπεδό του. Η σημειακή μάζα που
βρίσκεται πάνω στον άξονα έχει μηδενική ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα αυτό.
Έτσι: Ιολ = mL2 + mL2 = 2mL2.
171
Η κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής, ενός στερεού σώματος, ισούται με Κ = ½Ιω2, όπου Ι η ροπή
αδράνειας του στερεού σώματος ως προς τον άξονα περιστροφής και ω η γωνιακή του ταχύτητα.
Ο άξονας είναι σταθερός και έτσι η Ι = σταθερή.
Η γωνιακή ταχύτητα είναι ανάλογη του χρόνου κίνησης, σε μια περιστροφή με σταθερή γωνιακή
ταχύτητα (ω = αγt). Έτσι μετά από την πάροδο διπλάσιου χρονικού διαστήματος η γωνιακή ταχύτητα θα
διπλασιαστεί και επομένως η κινητική ενέργεια του σώματος θα τετραπλασιαστεί αφού η κινητική
ενέργεια είναι ανάλογη του τετραγώνου της ω.
172

Από το στιγμιότυπο του κύματος βλέπουμε ότι το μήκος κύματος λ του κύματος ισούται με λ = 1m ενώ
από την γράφημα της απομάκρυνσης ενός συγκεκριμένου σημείου (σχήμα 2), ως προς το χρόνο,
προκύπτει ότι η περίοδος Τ της ταλάντωσης του σημείου, άρα και του κύματος, ισούται με Τ = 0,1s.
Έτσι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι, σύμφωνα με την θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής: c =
λ/T = 1/0,1 = 10m/s.
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3. το μέγιστο φορτίο στους οπλισμούς του πυκνωτή.175
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Μονάδες 6

4. το φορτίο στους οπλισμούς του πυκνωτή τη χρονική στιγμή που η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου στο
πηνίο είναι τριπλάσια της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή.176
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ 4ο
Σώμα Σ1 με μάζα m1 = 1kg και ταχύτητα


υ1 κινείται σε οριζόντιο

επίπεδο και κατά μήκος του άξονα x΄x χωρίς τριβές, όπως στο
σχήμα. Το σώμα Σ1 συγκρούεται με σώμα Σ2 μάζας m2 = 3kg που
αρχικά είναι ακίνητο. Η κρούση οδηγεί στη συγκόλληση των
σωμάτων.
1. Να δικαιολογήσετε γιατί το συσσωμάτωμα που προκύπτει από τη συγκόλληση θα συνεχίσει να κινείται
κατά μήκος του άξονα x΄x.177
Μονάδες 5
2. Να εξηγήσετε γιατί η θερμοκρασία του συσσωματώματος θα είναι μεγαλύτερη από την αρχική κοινή
θερμοκρασία των δύο σωμάτων.178
Μονάδες 5
3. Να υπολογίσετε το λόγο K2/K1 όπου Κ2 η κινητική ενέργεια του συσσωματώματος και Κ1 η κινητική
ενέργεια του σώματος Σ1 πριν την κρούση.179
Μονάδες 8
4. Να δικαιολογήσετε αν ο λόγος K2/K1 μεταβάλλεται ή όχι στην περίπτωση που το σώμα μάζας m1
εκινείτο με ταχύτητα διπλάσια της υ1.180
Μονάδες 7

2
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2C

q
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177

Το σύστημα των δύο σωμάτων είναι μονωμένο (η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που δέχεται
είναι μηδενική) και έτσι η συνολική ορμή του συστήματος πρέπει να μένει σταθερή (σε διεύθυνση,
φορά και μέτρο). Η αρχική ορμή του συστήματος οφείλεται μόνο στην κίνηση του σώματος Σ1, η οποία
έχει τη διεύθυνση του άξονα και φορά προς τα δεξιά. Μετά την κρούση θα πρέπει, λοιπόν, η ορμή του
συσσωματώματος να ισούται με την αρχική ορμή του σώματος Σ1 κι έτσι θα έχει πάλι τη διεύθυνση του
άξονα x΄x.

178

Η κρούση των σωμάτων είναι πλαστική που σημαίνει ότι η αρχική, ολική, ενέργεια των σωμάτων (στην
προκειμένη περίπτωση μόνο του Σ1) δεν μένει σταθερή αλλά μέρος της εκλύεται με τη μορφή
θερμότητας Q. Αυτή η εκλυόμενη θερμότητα είναι υπεύθυνη για την αύξηση της θερμοκρασίας του
συσσωματώματος, σε σχέση με την αρχική, κοινή, θερμοκρασία των δύο σωμάτων.

179

Από την Α.Δ.Ο.: m1υ1 + 0 = (m1 + m2)υ2, όπου υ2 η ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την κρούση.
Έτσι: Κ2/Κ1 = [½(m1 + m2)υ22/ (½m1υ21)] και λόγω της προηγούμενης σχέσης παίρνουμε
K2
m1
1

 ... 
K 1 m1  m2
3

180

Όπως φαίνεται από την απάντηση το προηγούμενου ερωτήματος, το πηλίκο των κινητικών ενεργειών
δεν εξαρτάται ούτε από την αρχική ταχύτητα του βλήματος ούτε από την ταχύτητα του
συσσωματώματος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΘΕΜΑ 1ο
Στις προτάσεις 1 έως και 4 που ακολουθούν, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και,
δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
1. Για κάθε ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται στο κενό, με ταχύτητα c, ο λόγος του μέτρου της
έντασης Β του μαγνητικού πεδίου του κύματος προς το μέτρο της έντασης Ε του ηλεκτρικού πεδίου του
κύματος, στο ίδιο σημείο και την ίδια χρονική στιγμή, είναι: α. c. β. c2 . γ. 1/c. δ. 1/c2
Μονάδες 5
2. Ένα στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα. Αν η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του
σώματος υποδιπλασιαστεί, τότε η κινητική του ενέργεια θα:
α. υποτετραπλασιαστεί. β. υποδιπλασιαστεί.
γ. τετραπλασιαστεί. δ. παραμείνει αμετάβλητη.
Μονάδες 5
3. Δύο όμοιες πηγές κυμάτων Π1 και Π2, που βρίσκονται στην επιφάνεια νερού, ταλαντώνονται σε φάση
παράγοντας αρμονικά κύματα ίδιου πλάτους Α. Το πλάτος της ταλάντωσης ενός σημείου Σ που ισαπέχει
από τις πηγές Π1 και Π2, είναι: α. Α. β. 2Α. γ. A/2 . δ. 0.
Μονάδες 5
4. Ένα σύστημα ελατηρίου — μάζας εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν τετραπλασιάσουμε
την ολική ενέργεια της ταλάντωσης αυτού του συστήματος, τότε:
α. η συχνότητα ταλάντωσης θα διπλασιαστεί . β. η σταθερά επαναφοράς θα τετραπλασιαστεί.
γ. το πλάτος της ταλάντωσης θα τετραπλασιαστεί.
δ. η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης θα διπλασιαστεί.
Μονάδες 5
5. Στον παρακάτω πίνακα, στη Στήλη Ι αναφέρονται διάφορα είδη ακτινοβολίας, ενώ στη Στήλη ΙΙ
αναφέρονται ιδιότητες ή χρήσεις ή προέλευση των ακτινοβολιών. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους
αριθμούς της Στήλης I και, ακριβώς δίπλα σε κάθε αριθμό, ένα γράμμα από τη Στήλη ΙΙ , ώστε να
δημιουργείται σωστή αντιστοίχηση. (Ένα δεδομένο της Στήλης ΙΙ περισσεύει .
Στήλη Ι
Στήλη ΙΙ
1. Ραδιοκύματα
α. Ραντάρ
2. Μικροκύματα
β. Μαύρισμα επιδερμίδας
3. Υπέρυθρες ακτίνες γ. Ραδιόφωνο
4. Υπεριώδεις ακτίνες δ. Αύξηση της θερμοκρασίας
5. Ακτίνες γ
ε. Όραση
στ. Ραδιενεργοί πυρήνες
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
2.1. Σε ιδανικό κύκλωμα LC με διακόπτη, φορτίζουμε τον πυκνωτή και κλείνουμε τον διακόπτη. Μετά από
πόσο χρόνο από τη στιγμή που κλείσαμε το διακόπτη, ο πυκνωτής θα αποκτήσει για πρώτη φορά την
αρχική του ενέργεια; α. 2π LC , β. π LC , γ.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.181

LC
.
π

Μονάδες 2
Μονάδες 6

2.2. Δύο ομογενείς κυκλικοί δακτύλιοι Δ1 και Δ2 με ακτίνες R και 2R, κυλίονται σε οριζόντιο επίπεδο με
σταθερές γωνιακές ταχύτητες 3ω και ω , αντίστοιχα. Ο λόγος των ταχυτήτων των κέντρων μάζας των
δακτυλίων Δ1 και Δ2, είναι: α. 3/2 . β. ½ . γ. 1 .
Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.182
Μονάδες 6

181

Για χρόνο t = 0 η ενέργεια του πυκνωτή είναι E = UΕmax
Για χρόνο t = T/2 η ενέργεια του πυκνωτή είναι E = UΕmax
Άρα t = T/2 =2π√(LC)/2 =π(LC)1/2.

182

Για Δ1:u1(cm) = (3ω)R και Για Δ2: u2(cm) = ω(2R). Διαιρούμε κατά μέλη: u1(cm)/u2(cm) = 3/2.
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2.3. Σε μετωπική κρούση δύο σωμάτων Α και Β που έχουν μάζες m και 2m, αντίστοιχα, δημιουργείται
συσσωμάτωμα που παραμένει ακίνητο στο σημείο της σύγκρουσης. Ο λόγος των μέτρων των ορμών των
δύο σωμάτων πριν από την κρούση, είναι: α. ½ . β. 2 . γ. 1.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.183
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
Η πηγή Ο αρχίζει τη χρονική στιγμή t = 0 να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, που περιγράφεται από την
εξίσωση
y = Aημωt. Το κύμα που
δημιουργεί , διαδίδεται κατά
μήκος γραμμικού ομογενούς
ελαστικού μέσου και κατά τη
θετική φορά. Ένα σημείο Σ
απέχει από την πηγή Ο απόσταση
10m. Στη γραφική παράσταση
που ακολουθεί φαίνεται η
απομάκρυνση του σημείου Σ από
τη θέση ισορροπίας του, σε
συνάρτηση με το χρόνο.
Α. Να υπολογίσετε:
1. Τη συχνότητα του κύματος.184
Μονάδες 6
2. Την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.185

Μονάδες 6

3. Τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Σ.186

Μονάδες 6

Β. Να γράψετε την εξίσωση αυτού του κύματος.187

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4ο
Ομογενής και ισοπαχής ράβδος ΑΓ με μήκος 1m και
βάρος 30Ν ισορροπεί οριζόντια. Το άκρο Α της ράβδου
συνδέεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Το άλλο
άκρο της Γ συνδέεται με τον τοίχο με αβαρές νήμα ΔΓ
που σχηματίζει γωνία 30° με τη ράβδο, όπως φαίνεται
στο σχήμα.
Α. Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που
ασκούνται στη ράβδο από το νήμα και την άρθρωση.188
Μονάδες 8
183

pπριν = pμετά => p1 − p2 = pολ =0  p1 = p2.

184

Τ = 1s άρα f = 1Hz.

185

Το κύμα μέχρι να φτάσει στο Σ, καθυστερεί χρόνο t1 =2s. Άρα, u = xΣ/t =10/2 =5m/ s.

186

Η μέγιστη ταχύτητα του Σ είναι όση και της πηγής Ο του κύματος umax =ωΑ =2πfΑ =… =
8π*10–2m/s.

187

Η γενική μορφή y = Aημ2π(t/Τ – x/λ). Το μήκος κύματος λ = υ/f = 5/1 = 5m.
Άρα:y = 4*10–2ημ2π(t – x/5).

188

Επειδή η ράβδος ισορροπεί:
ΣFx = 0  Fx = Tx (1)
ΣFy = 0  Ty + Fy − w = 0 (2)
Επίσης: Στ(w) = 0  Fy * ½ = Ty * ½  Fy = Ty. (3)
Ty + Fy − w = 0  Ty + Ty − w = 0  2Ty = w 
2Tημ300 = w  Τα =30Ν.
Επειδή ισχύουν η (1) και (3) F = T = 30N.
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Β. Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα στο άκρο Γ και η ράβδος αρχίζει να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω
από την άρθρωση σε κατακόρυφο επίπεδο.
Να υπολογίσετε:
1. Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της ράβδου μόλις κοπεί το νήμα.189
Μονάδες 6
2. Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής της ράβδου, τη στιγμή που αυτή σχηματίζει γωνία 60°
με την αρχική της θέση.190
Μονάδες 6
3. Την κινητική ενέργεια της ράβδου, τη στιγμή που διέρχεται από την κατακόρυφη θέση.191
Μονάδες 5
Δίνονται: η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο της Α και
είναι κάθετος σε αυτή είναι ΙΑ = 1kg·m2. ημ30° = συν 60° = ½. συν30° = ημ60° = √3/2.
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 – 4 και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Η αρχή της επαλληλίας των κυμάτων:
α. παραβιάζεται μόνον όταν τα κύματα είναι τόσο ισχυρά , ώστε οι δυνάμεις που ασκούνται στα σωματίδια
του μέσου, δεν είναι ανάλογες των απομακρύνσεων.
β. δεν παραβιάζεται ποτέ.
γ. ισχύει μόνον όταν τα κύματα που συμβάλλουν, προέρχονται από πηγές που βρίσκονται σε φάση.
δ. δεν ισχύει, όταν συμβάλλουν περισσότερα από δύο κύματα.
Μονάδες 5
2. Μια κρούση λέγεται πλάγια όταν:
α. δεν ικανοποιεί την αρχή διατήρησης της ορμής.
β. δεν ικανοποιεί την αρχή διατήρησης της ενέργειας.
γ. οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων πριν από την κρούση έχουν τυχαία διεύθυνση.
δ. οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων πριν από την κρούση είναι παράλληλες.
Μονάδες 5
3. Η μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στις οπτικές ίνες στηρίζεται στο φαινόμενο:
α. της συμβολής. β. της διάθλασης. γ. της περίθλασης. δ. της ολικής ανάκλασης.

Μονάδες 5

4. Αν στον αρμονικό ταλαντωτή εκτός από την ελαστική δύναμη επαναφοράς ενεργεί και δύναμη
αντίστασης F = –bυ, με b = σταθερό, το πλάτος της ταλάντωσης μεταβάλλεται με το χρόνο σύμφωνα με την
εξίσωση (για Λ > 0). α. Α = Α0 – bt. β. A = A0eΛt. γ. A = A0e–Λt. δ. A = A0/Λt.
Μονάδες 5
Στην παρακάτω ερώτηση 5 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση
και τη λέξη Λάθος για τη λανθασμένη.
5. α. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων κύριος λόγος απόσβεσης είναι η ωμική αντίσταση του
κυκλώματος.
189

Η ροπή αδράνειας ως προς το άκρο Α είναι IΑ =1kg*m2. Οι ροπές ως προς το σημείο Α, μόλις κοπεί το
σχοινί: Στ = I*α  w*l/2 = Ια  …  α = 15 rad /s2..

190

Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής είναι το σύνολο των ροπών.
Επειδή το σκοινί έχει κοπεί η δύναμη Τ έχει πάψει.
Στ = dL/dt = wy*l/2 = wσυν600*l/2 = … = 7,5N*m

191

Επιλέγουμε ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας τη
θέση (2) και εφαρμόζουμε την Α.Δ.Ε.
Kαρχ + Uαρχ =Kτελ + Uτελ  0 + mgl/2 =Kτελ + 0.
Άρα, Kτελ = w*l/2 =… = 15J.
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β. Σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση ο ρυθμός μείωσης του πλάτους μειώνεται, όταν αυξάνεται η
σταθερά απόσβεσης b.

γ. Κατά το συντονισμό η ενέργεια μεταφέρεται στο σύστημα κατά το βέλτιστο τρόπο, γι’ αυτό και το
πλάτος της ταλάντωσης γίνεται μέγιστο.
δ. Ένας αθλητής καταδύσεων, καθώς περιστρέφεται στον αέρα, συμπτύσσει τα άκρα του. Με την τεχνική
αυτή αυξάνεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του.
ε. Σε κάθε κρούση ισχύει η αρχή διατήρησης της ενέργειας.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Για τις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Δίνονται τα πιο κάτω ζεύγη εξισώσεων όπου Ε η ένταση ηλεκτρικού πεδίου και Β η ένταση μαγνητικού
πεδίου
α. Ε = 75ημ 2π (12⋅1010t – 4⋅104x) , Β = 25⋅10–8ημ 2π (12⋅1010t – 4⋅104x) (SI)

β. Ε = 300ημ 2π (6⋅1010t – 2⋅102x) , Β = 100⋅10–8ημ 2π (6⋅1010t – 2⋅102x) (SI)
γ. Ε = 150ημ 2π (9⋅1010t – 3⋅102x) , Β = 50⋅10–8ημ 2π (9⋅1010t + 3⋅102 x) (SI)
Ποιο από τα παραπάνω ζεύγη περιγράφει ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται στο κενό;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.192

Μονάδες 3
Μονάδες 6

Δίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c = 3⋅108m/s.
2. Δύο ίδιοι οριζόντιοι κυκλικοί δίσκοι (α) και (β) μπορούν να
ολισθαίνουν πάνω σε οριζόντιο ορθογώνιο τραπέζι ΓΔΕΖ χωρίς τριβές,
όπως στο σχήμα. Αρχικά οι δύο δίσκοι είναι ακίνητοι και τα κέντρα τους
απέχουν ίδια απόσταση από την πλευρά ΕΖ. Ίδιες σταθερές δυνάμεις F
με διεύθυνση παράλληλη προς τις πλευρές ΔΕ και ΓΖ ασκούνται σ’
αυτούς. Στο δίσκο (α) η δύναμη ασκείται πάντα στο σημείο Α του
δίσκου. Στο δίσκο (β) η δύναμη ασκείται πάντα στο σημείο Β του
δίσκου. Αν ο δίσκος (α) χρειάζεται χρόνο tα για να φτάσει στην απέναντι
πλευρά ΕΖ, ενώ ο δίσκος (β) χρόνο tβ , τότε: α. tα > tβ, β. tα = tβ, γ. tα < tβ.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.193

Μονάδες 4
Μονάδες 6

3. Σώμα μάζας Μ έχει προσδεθεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ του οποίου
το άνω άκρο είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Απομακρύνουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα κάτω
κατά απόσταση α από τη θέση ισορροπίας και το αφήνουμε ελεύθερο να κάνει ταλάντωση.
Επαναλαμβάνουμε το πείραμα και με ένα άλλο ελατήριο σταθεράς Κ΄ = 4Κ. Να γίνουν οι γραφικές

192

Διότι ισχύουν και οι τρείς προϋποθέσεις:
i) Οι δύο εξισώσεις είναι συμφασικές.
ii) Είναι Emax/Βmax = 300/100*10–8  Εmax/Βmax = c
iii) Από τις εξισώσεις έχουμε: f = 6.1010Hz και 1/λ = 2*102m. Οπότε η ταχύτητα διάδοσης του κύματος
είναι υ = λ*f = … = 3*108m/s δηλαδή υ = c.

193

Η δύναμη F στον δίσκο (α) δεν έχει ροπή οπότε ο δίσκος αυτός εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση, για
την οποία ο θεμελιώδης νόμος δίνει: F = m(α)*α(cm)  αcm = F/m(α) (1)
Η δύναμη F στον δίσκο (β) έχει ροπή οπότε ο δίσκος αυτός εκτελεί μεταφορική και στροφική κίνηση, οι
οποίες όμως είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Για την μεταφορική κίνηση του δίσκου αυτού ο
θεμελιώδης νόμος δίνει: F = m(β)*α(cm)  αcm = F/m(β) (2)
Αλλά m(α) = m(β), οπότε από τις (1) και (2) έχουμε ότι αcm(α) = αcm(β).
Όπως φαίνεται από το σχήμα οι δύο δίσκοι έχουν να διανύσουν την ίδια απόσταση. Έτσι έχουμε:
x(α) = x(β)  ½ αcm(α)t(α)2 = ½ αcm(β)t(β)2  (από την σχέση – 3 – ότι) t(α) = t(β).
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παραστάσεις των δυναμικών ενεργειών των δύο ταλαντώσεων σε συνάρτηση με την απομάκρυνση στο ίδιο
διάγραμμα.194
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
Κατά μήκος του άξονα Χ΄Χ εκτείνεται ελαστική χορδή. Στη χορδή διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Η
εγκάρσια απομάκρυνση ενός σημείου Π1 της χορδής περιγράφεται από την εξίσωση:
y1 = Aημ30πt (SI) ενώ η εγκάρσια απομάκρυνση ενός σημείου Π2, που βρίσκεται 6cm δεξιά του σημείου
Π1, περιγράφεται από την εξίσωση: y2 = Aημ(30πt + π/6) (SI). Η απόσταση μεταξύ των σημείων Π1 και Π2
είναι μικρότερη από ένα μήκος κύματος.
α. Ποια είναι η φορά διάδοσης του κύματος;195

Μονάδες 3

β. Ποια είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος;196

Μονάδες 6

γ. Αν η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι ίση με την μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σημείων της
χορδής , να υπολογίσετε το πλάτος του κύματος.197
Μονάδες 5
δ. Στο σχήμα που ακολουθεί, απεικονίζεται ένα στιγμιότυπο του κύματος.

194

Σύμφωνα με την εκφώνηση οι δύο ταλαντωτές έχουν ίσα πλάτη Α1 = Α2 = α. Σε σύστημα ελατηρίου–
σώματος η σταθερή επαναφοράς είναι ίση με τη σταθερή του ελατηρίου.
Έτσι για την μηχανική ενέργεια κάθε ταλαντωτή έχουμε:
Για τον 1ο ταλαντωτή: Ε1 = ½ D1A12 = ½ kα2 και για τον 2ο ταλαντωτή: Ε2 = ½ D2A22 = ½ 4kα2.
Άρα Ε2 = 4Ε1.
Η δυναμική ενέργεια σε συνάρτηση με την απομάκρυνση για κάθε
ταλαντωτή περιγράφεται από τις συναρτήσεις:
Για τον 1ο ταλαντωτή: U1 = ½ D1x12 = ½ kx2 και για τον
2ο ταλαντωτή: U2 = ½ D2x22 = ½ 4kx2. Άρα U2 = 4U1.
Οι δύο συναρτήσεις είναι της μορφής y = αx2, α > 0 (παραβολικής μορφής)
με ίδιο πεδίο ορισμού − α ≤ x ≤ α. Έτσι οι γραφικές παραστάσεις
φαίνονται στο παραπάνω σχήμα.

195

Η φάση της ταλάντωσης του σημείου Π2 είναι μεγαλύτερη από
την φάση της ταλάντωσης του σημείου Π1. Επομένως
η ταλάντωση του σημείου Π2 ξεκίνησε νωρίτερα από αυτήν
του Π1. Άρα το κύμα περνάει πρώτα από το σημείο Π2 και
μετά από το σημείο Π1. Επομένως διαδίδεται προς την
αρνητική φορά του άξονα x΄x, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

196

Από την εξίσωση απομάκρυνσης του σημείου Π2:
y2 = Aημ(30πt + π/6) (S.Ι.), έχουμε: ω = 30π rad/s  2πf = 30π  f = 15Hz και ΔφΠ1Π2 = π/6 
(2π/λ)Δx = π/6  … λ = 72*10–2m. Έτσι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι: υ = λ⋅f = … =
10,8m/s.

197

Δόθηκε ότι υmax = υ  ωΑ = υ  …  Α = 0,115m.
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Εκείνη τη στιγμή σε ποια από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Η η ταχύτητα ταλάντωσης είναι μηδενική και
σε ποια είναι μέγιστη (κατ’ απόλυτη τιμή); Ποια είναι η φορά της ταχύτητας ταλάντωσης των σημείων Β, Δ
και Ζ;
Μονάδες 7
Απ: Μηδενική ταχύτητα έχουν τα σημεία που βρίσκονται στις ακραίες θέσεις της τροχιάς τους, δηλαδή τα
σημεία Γ και Η. Μέγιστη ταχύτητα (κατ’ απόλυτη τιμή) έχουν τα σημεία που περνούν από τη θέση
ισορροπίας τους, δηλαδή τα σημεία Α και Ε.
Στο διπλανό σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο του κύματος
που δόθηκε, καθώς και ένα δεύτερο στιγμιότυπο
(διακεκομμένη μαύρη γραμμή) ελάχιστα μετά. Οι
διακεκομμένες κατακόρυφες γραμμές δείχνουν τις τροχιές
των εγκάρσιων ταλαντώσεων των σημείων Β,Δ και Ζ.
Έτσι: Η φορά της ταχύτητας ταλάντωσης του σημείου Β είναι
προς τα πάνω, ενώ των σημείων Δ και Ζ προς τα κάτω.
ε. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος που όταν συμβάλλει με το προηγούμενο, δημιουργεί στάσιμο
κύμα.198 Δίνεται π = 3,14.
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ 4ο
Έστω σώμα (Σ) μάζας Μ = 1kg και κωνικό βλήμα (β) μάζας m = 0,2kg. Για να
σφηνώσουμε με τα χέρια μας ολόκληρο το βλήμα στο σταθερό σώμα (Σ), όπως
φαίνεται στο σχήμα, πρέπει να δαπανήσουμε ενέργεια 100J. Έστω τώρα ότι το
σώμα (Σ) που είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο, πυροβολείται με το βλήμα (β). Το βλήμα αυτό
κινούμενο οριζόντια με κινητική ενέργεια Κ προσκρούει στο σώμα (Σ) και ακολουθεί πλαστική κρούση.
α. Για Κ = 100J θα μπορούσε το βλήμα να σφηνωθεί ολόκληρο στο σώμα (Σ); Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας.199
Μονάδες 7
β. Ποια είναι η ελάχιστη κινητική ενέργεια Κ που πρέπει να έχει το βλήμα, ώστε να σφηνωθεί ολόκληρο
στο σώμα (Σ);200
Μονάδες 12
γ. Για ποια τιμή του λόγου m/Μ το βλήμα με κινητική ενέργεια Κ = 100J σφηνώνεται ολόκληρο στο (Σ);
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.201
Μονάδες 6

198

Για να δημιουργηθεί στάσιμο κύμα πρέπει να έχουμε δύο αντιθέτως κινούμενα κύματα. Το κύμα που
δόθηκε διαδίδεται προς την αρνητική φορά. Άρα το δεύτερο κύμα πρέπει να διαδίδεται προς την θετική
φορά και η εξίσωσή του είναι:
y = Aημ(ωt –
2πx/λ)  …  y = 0,115ημ(30πt – 25πx/9) (S.I.).
199
Για το πλήρες σφήνωμα του βλήματος απαιτούνται 100J. Αυτή η ποσότητα ενέργειας μετατρέπεται σε
θερμότητα. Δηλαδή η ελάχιστη ποσότητα παραγόμενης θερμικής ενέργειας για το πλήρες σφήνωμα του
βλήματος είναι: Qmin = 100J.
Θα
υπολογίσουμε την απώλεια ενέργειας (παραγωγή θερμότητας) κατά την πλαστική κρούση. Έστω υ η
ταχύτητα του κωνικού βλήματος πριν την κρούση και V η ταχύτητα του συσσωματώματος μετά την
κρούση. Από την διατήρηση της ορμής του συστήματος κατά την πλαστική κρούση έχουμε:



p   pά  m  0  (m  M)V  V 
Qmin      ά

m
 (1)
m  M (1)
1
1
M
 Q  m 2  (M  m)V 2  ...  Q   
(2)
2
2
Mm

Αν Kπριν = 100J η σχέση (2) δίνει: Q = 83,33J. Αφού είναι Q < Qmin το βλήμα δεν σφηνώνεται ολόκληρο
στο σώμα.
200

Για να σφηνωθεί το βλήμα ολόκληρο στο σώμα θα πρέπει
(2)

Q  Qmin   

M M 1kg
 100     120J . Άρα   (min)  100J
M  m m 0,2kg
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΘΕΜΑ 1ο
Για τις ημιτελείς προτάσεις 1.1 έως 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της .
1.1 Σώμα μάζας m που είναι προσδεδεμένο σε οριζόντιο ελατήριο σταθεράς k, όταν απομακρύνεται από τη
θέση ισορροπίας κατά Α, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο Τ. Αν τετραπλασιάσουμε την
απομάκρυνση Α, η περίοδος της ταλάντωσης γίνεται: α. 2Τ. β. Τ. γ. Τ/2. δ. 4Τ.
ονάδες 5
1.2 Άνθρωπος βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια και κοντά στο κέντρο οριζόντιου δίσκου που εριστρέφεται
με γωνιακή ταχύτητα ω1 γύρω από άξονα κάθετο στο κέντρο του. Αν ο άνθρωπος μετακινηθεί στην
περιφέρεια του δίσκου, τότε η γωνιακή του ταχύτητα ω2 θα είναι:
α. ω2 = ω1. β. ω2 > ω1. γ. ω2 < ω1. δ. ω2 = 0.
Μονάδες 5
1.3 Μονοχρωματική ακτινοβολία εισέρχεται στο μέσο 2 από το μέσο 1, όπως φαίνεται
στο σχήμα. Αν f1 και f2 είναι οι συχνότητες, λ1 και λ2 τα μήκη κύματος, υ1 και υ2 οι
ταχύτητες και n1 και n2 οι δείκτες διάθλασης στα δύο μέσα αντίστοιχα, θα ισχύει ότι:
α. f1 > f2. β. n1 < n2. γ. υ1 > υ2. δ. λ1 < λ2.
Μονάδες 5
1.4 Στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις ένα σύστημα ταλαντώνεται με συχνότητα που είναι ίση με:
α. την ιδιοσυχνότητά του. β. τη συχνότητα του διεγέρτη.
γ. τη διαφορά ιδιοσυχνότητας και συχνότητας του διεγέρτη.
δ. το άθροισμα ιδιοσυχνότητας και συχνότητας του διεγέρτη.
Μονάδες 5
1.5 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς από τα στοιχεία της Στήλης Ι του παρακάτω πίνακα και
δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα από τα στοιχεία της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σε αυτόν. (Στη Στήλη ΙΙ
περισσεύει μια κατηγορία).
Στήλη Ι
Στήλη ΙΙ
(Ιδιότητες ή εφαρμογές των
(Κατηγορίες
ηλεκτρομαγνητικών
ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων)
κυμάτων)
1. Λήψη ακτινογραφιών .
α. Ραδιοκύματα .
2. Λειτουργία τηλεόρασης .
β. Μικροκύματα .
3. Απορρόφηση από το όζον
γ. Υπέρυθρες .
της στρατόσφαιρας .
4. Λειτουργία ραντάρ .
δ. Υπεριώδεις .
5. Εκπομπή από θερμά
ε. Ακτίνες Χ .
σώματα .
στ. Ακτίνες γ .
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
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. Δύο ιδανικά κυκλώματα L1C1 και L2C2 με αυτεπαγωγές L1 και L2 = 4L1 έχουν την ίδια ολική ενέργεια.
2.1.Α. Για τα πλάτη των ρευμάτων που διαρρέουν τα κυκλώματα θα ισχύει ότι:
α. Ι1 = 2Ι2 . β. Ι1 = 4Ι2 . γ. Ι1 = Ι2/2.
Μονάδες 2
2.1.Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.202
Μονάδες 4
201

Αφού θέλουμε το βλήμα με Κπριν = 100J να σφηνωθεί πλήρως στο σώμα θα είναι Q = 100J και η σχέση
(2) τότε δίνει:

202

100  100

M
M
m

 1  ... 
0
Mm
Mm
M

(Ποιο σωστά lim(m/M) → 0)
Δόθηκε ότι τα δύο κυκλώματα έχουν ίδια ολική ενέργεια, οπότε έχουμε: Ε1 = Ε2  ½ L1I12 = ½ L2I22 
L1I12 = L2I22 (1)
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2.2. Ομογενής σφαίρα μάζας m και ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο. Η
ταχύτητα του κέντρου μάζας της σφαίρας είναι υcm. Η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς άξονα που
διέρχεται από το κέντρο μάζας της είναι Icm = (2/5)mR2.

2
5

2
2.2.Α. Η ολική κινητική ενέργεια της σφαίρας είναι: α. m υcm
,

2.2.Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 203

β. m

7 2
9
υcm , γ. m υ2cm .
10
10

Μονάδες 2
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 συσσωματώματος μετά την κρούση έχει μέτρο: α. 2υ . β. υ/2 . γ.υ/3.
Μονάδες 2
2.3.Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 204
Μονάδες 4
2.4. Δύο σύμφωνες πηγές (1) και (2) δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα με
πλάτος Α και μήκος κύματος λ = 4cm. Σημείο Μ της επιφάνειας του υγρού απέχει r1 = 17cm από την πηγή
(1) και r2 = 9cm από την πηγή (2).
2.4.Α. Το πλάτος της ταλάντωσης στο σημείο Μ λόγω συμβολής είναι ίσο με: α. 0 . β. √2A . γ. 2Α .
Μονάδες 2
2.4.Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.205
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3ο
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 50s μετά την πτώση της άγκυρας. Το κύμα έχει ύψος 10cm πάνω από την
επιφάνεια της λίμνης, η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικές κορυφές του κύματος είναι 1m, ενώ μέσα σε
χρόνο 5s το κύμα φτάνει στη βάρκα 10 φορές. Να υπολογίσετε:
Α. Την περίοδο του κύματος που φτάνει στη βάρκα.206

Μονάδες 5

Β. Την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.207

Μονάδες 6

Γ. Την απόσταση της βάρκας από το σημείο πτώσης της άγκυρας.208

Μονάδες 7

Επίσης δόθηκε ότι L2 = 4L1, οπότε η (1) γίνεται: L1I12 = 4L1I22  … I1 = 2I2.
203

Επειδή η σφαίρα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, ισχύει: υcm = υγρ = ωR (1)
Η ολική κινητική ενέργεια της σφαίρας είναι: Κ = Κμετ + Κπερ = ½ mυ2cm + ½ Iω2 = ½ mυ2cm + ½ (2/5)
mR2ω2  (με τη βοήθεια της σχέσης (1)) Κ = (7/10)mυ2cm.

204

Από την διατήρηση της ορμής κατά την κεντρική πλαστική κρούση έχουμε: pπριν = pμετά 

205

mυ + 0 = (m + m)VK  mυ = 2mVK  VΚ = υ/2.
Σύμφωνα με την θεωρία το πλάτος ταλάντωσης των σημείων της επιφάνειας του υγρού υπολογίζεται
από την σχέση: A΄ = 2Aσυν[π(r1 – r2)/λ] (1)
Για το σημείο Μ η εφαρμογή της σχέσης (1) δίνει: Α΄Μ = 2Ασυν [π(17 – 9)/4] = … = 2Α.

206

Ο αριθμός των επαναλήψεων ενός περιοδικού φαινομένου σε 1s είναι η συχνότητά του. Δόθηκε ότι ο
κύμα φτάνει στη βάρκα 10 φορές σε 5s. Άρα η συχνότητα ταλάντωσης είναι:
F = (αριθμός επαναλήψεων)/χρόνος  f = 10/5 = 2Hz. Έτσι η περίοδος του κύματος είναι: Τ = 1/f =
0,5s.

207

Η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικές κορυφές του κύματος είναι το μήκος κύματος και δόθηκε ίσο
με 1m. Δηλαδή: λ = 1m.
Από την θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής, η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι: υ = λf = … = = 2
m/s.

208

Αφού το κύμα φθάνει στη βάρκα σε χρόνο t = 50s, η απόστασή της από το σημείο πτώσης της άγκυρας
είναι: x = υ*t = 2*50 = 100m.
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Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4ο
Μια ομογενής ράβδος ΑΒ που έχει μήκος ℓ = 1m και μάζα Μ =
6kg, έχει στο άκρο της Β μόνιμα στερεωμένο ένα σώμα μικρών
διαστάσεων με μάζα. Η ράβδος 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 = 30ο με την διεύθυνση της ράβδου στην οριζόντια θέση
ισορροπίας.
A. Να υπολογίσετε:
Α.1. Το μέτρο της τάσης του νήματος.

Μονάδες 6

Απ: Επειδή η ράβδος δεν περιστρέφεται, ισχύει:
Στ(Α) = 0  Τy(AK) − w1(AK) − w2(AB) = 0 
Τy(AK) − Mg(AK) − mg(AB) = 0  … 
Τy = 100Ν. Αλλά είναι Ty = T*ημφ = T*ημ300 = …
= 200Ν.
Α.2. Τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδου – σώματος ως
προς άξονα που διέρχεται από το Α και είναι κάθετος στο
επίπεδο του σχήματος.210

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.211
Μονάδες 7
Β.2. Της ταχύτητας του σώματος στο άκρο της ράβδου, όταν αυτή φτάνει στην κατακόρυφη θέση.
Μονάδες 7
Δίνονται: 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 = 10m/s2.
Απ: Εφαρμόζουμε το θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας του
συστήματος ανάμεσα στην αρχική οριζόντια θέση του συστήματος
και στην τελική κατακόρυφη θέση.
Kαρχ + Uαρχ = Kτελ + Uτελ  0 + Mgl + mgl = ½ Iω2 + Mgl/2  …
 ω = 5rad/s.
Έτσι η ταχύτητα του σώματος στο άκρο της ράβδου ως γραμμική
ταχύτητα θα είναι: υ = ω*l = 5m/s.

209

Η γωνιακή συχνότητα ω του κύματος είναι: ω = 2πf = … = 4π rad/s.
Δόθηκε το πλάτος του κύματος Α = 10cm = 10–1m.
Έτσι η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του ανθρώπου στη βάρκα είναι: υmax = ω*Α = 4π*10–1m.

210

Η ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδος – σώμα ως προς άξονα
που περνάει από το Α και είναι κάθετος στη ράβδο, είναι:
I = Iράβδου + Ισώματος  Ι = Ιcm + M*(AK)2 + Iσώματος 
Ι = (1/12)Μl2 + Μ*(l/2)2 + ml2 = … = (1/3)Ml2 + ml2 = … = 4Kg*m2.

211

Τη στιγμή που κόβουμε το νήμα η ράβδος είναι σε οριζόντια θέση και η εφαρμογή του θεμελιώδους
νόμου για την στροφική κίνηση δίνει:
Στ(Α) = I*αγων  w1(AK) + w2(AB) = I*αγων  …  αγων = 12,5rad/s.
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 – 4 και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση .
1. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το
ίδιο σημείο, προκύπτει απλή αρμονική ταλάντωση σταθερού πλάτους, μόνο όταν οι επιμέρους ταλαντώσεις
έχουν:
α. ίσες συχνότητες. β. παραπλήσιες συχνότητες. γ. διαφορετικές συχνότητες.
δ. συχνότητες που η μια είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της άλλης.
Μονάδες 5
2. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς τα αμορτισέρ ενός αυτοκινήτου παλιώνουν και φθείρονται:
α. η τιμή της σταθεράς απόσβεσης b αυξάνεται.
β. η τιμή της σταθεράς απόσβεσης b μειώνεται.
γ. το πλάτος της ταλάντωσης του αυτοκινήτου, όταν περνά από εξόγκωμα του δρόμου, μειώνεται πιο
γρήγορα.
δ. η περίοδος των ταλαντώσεων του αυτοκινήτου παρουσιάζει μικρή αύξηση.
Μονάδες 5
3. Γυάλινο πρίσμα είναι βυθισμένο εξ ολοκλήρου σε υγρό. Μονοχρωματική
ακτινοβολία διαδίδεται, όπως δείχνει το σχήμα. Αν το πρίσμα και το υγρό έχουν
δείκτες διάθλασης n1 και n2 αντίστοιχα, τότε ισχύει:
α. n1 > n2. β. n2 > n1. γ. n1 = n2. δ. n2 = 2n1.
Μονάδες 5
4. Τροχός ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο. Αν υcm η ταχύτητα του τροχού
λόγω μεταφορικής κίνησης, τότε η ταχύτητα των σημείων της περιφέρειας του τροχού που απέχουν από το
έδαφος απόσταση ίση με R, έχει μέτρο: α. υcm. β. 2υcm. γ. 0. δ. √2υcm.
Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α. Σε κύκλωμα εξαναγκασμένων ηλεκτρικών ταλαντώσεων μεταβάλλουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.
Τότε μεταβάλλεται και η συχνότητα των ταλαντώσεων του κυκλώματος.

β. Η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται ένα κύμα σε ένα μέσον, εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του μέσου
που διαταράσσεται, και όχι από το πόσο ισχυρή είναι η διαταραχή.

γ. Σε στάσιμο κύμα τα σημεία του μέσου που ταλαντώνονται, διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση
ισορροπίας τους.

δ. Όταν μια σφαίρα μικρής μάζας προσκρούει ελαστικά και κάθετα στην επιφάνεια ενός τοίχου, ανακλάται
με ταχύτητα ίδιου μέτρου και αντίθετης φοράς από αυτή που είχε πριν από την κρούση.
ε. Τα ραδιοκύματα διαδίδονται στο κενό με ταχύτητα μικρότερη από την ταχύτητα διάδοσης του φωτός.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Για τις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Διαθέτουμε δύο κυκλώματα (L1C1) και (L2C2) ηλεκτρικών ταλαντώσεων.
διαγράμματα (1) και (2) παριστάνουν τα φορτία των πυκνωτών C1 και C2
αντίστοιχα, σε συνάρτηση με το χρόνο. Ο λόγος Ι1/Ι2 των μέγιστων τιμών
της έντασης του ρεύματος στα δύο κυκλώματα είναι: α. 2. β. ¼ . γ. ½.

Τα

Μονάδες 2
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Μονάδες 4

2. Στη χορδή μιας κιθάρας δημιουργείται στάσιμο κύμα συχνότητας f1. Το στάσιμο κύμα έχει τέσσερις
δεσμούς, δύο στα άκρα της χορδής και δύο μεταξύ αυτών. Στην ίδια χορδή, με άλλη διέγερση,
δημιουργείται άλλο στάσιμο κύμα συχνότητας f2, που έχει εννέα συνολικά δεσμούς , δύο στα άκρα της
χορδής και 7 μεταξύ αυτών. Η συχνότητα f2 είναι ίση με: α. 4f1/3. β. 8f1/3. γ. 5f1/3.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.213
Μονάδες 4
3. Υποθέτουμε ότι κλιματολογικές συνθήκες επιβάλλουν την μετανάστευση του πληθυσμού της Γης προς
τις πολικές ζώνες. Η κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της:
α. θα μείνει σταθερή. β. θα ελαττωθεί. γ. θα αυξηθεί.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.214
Μονάδες 4
4. Σώμα μάζας m, το οποίο έχει κινητική ενέργεια Κ, συγκρούεται πλαστικά με σώμα μάζας 4m. Μετά την
κρούση, το συσσωμάτωμα μένει ακίνητο. Η μηχανική ενέργεια που χάθηκε κατά την κρούση, είναι:
α. 5K/4. β. Κ. γ. 7Κ/4.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.215
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3ο
Το γιο – γιο του σχήματος αποτελείται από ομογενή συμπαγή κύλινδρο που
έχει μάζα m = 0,12kg και ακτίνα R = 1,5·10–2m. Γύρω από τον κύλινδρο έχει
τυλιχτεί νήμα. Τη χρονική στιγμή t = 0 αφήνουμε τον κύλινδρο να πέσει. Το
νήμα ξετυλίγεται και ο κύλινδρος περιστρέφεται γύρω από νοητό οριζόντιο
άξονα x΄x, ο οποίος ταυτίζεται με τον άξονα συμμετρίας του. Το νήμα σε όλη
τη διάρκεια της κίνησης του κυλίνδρου παραμένει κατακόρυφο και
τεντωμένο και δεν ολισθαίνει στην περιφέρεια του κυλίνδρου. Τη στιγμή που
έχει ξετυλιχτεί νήμα μήκους ℓ = 20R, η ταχύτητα του κέντρου μάζας του
κυλίνδρου είναι υcm=2m/s.
α. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του. (Ο τύπος που
μας δίνει τη ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του, δεν
θεωρείται γνωστός).
Μονάδες 6
Απ: Με εφαρμογή του 2ου Νόμου του Newton για τη μεταφορική κίνηση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου
έχουμε: ΣF = ΣFy = mαcm  mg – T = mαcm  T = mg – mαcm. (1)


 Q

2
2
οπότε 1  1  ...  2  1   1  2 2

2  2Q
1
1

212

I  Q 

213

4 δεσμοί, d = 3λ1/2 και για 9 δεσμούς d = 8λ2/2. Ισχύει η θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής υ = λf.
Άρα υ1/υ2 = λ1f1/λ2f2 => (αφού οι ταχύτητες διάδοσης είναι ίσες, λόγω του ότι το μέσο διάδοσης είναι το
ίδιο) 1 = (2df1/3)/(2df2/8)  f2 = 8f1/3

214

Αφού οι άνθρωποι πλησιάζουν τον άξονα περιστροφής Ι2 < Ι1. Από την Αρχή Διατήρησης της
Στροφορμής L1 = L2 => Ι1ω1 = Ι2ω2  ω1/ω2 = Ι2/Ι1.
Κ = ½ Ιω2, άρα Κ1/Κ2 = Ι2/Ι1 < 1 => Κ2 > Κ1.
215
Α.Δ.Ο.: pπριν = pμετά  m1υ1 – m2υ2 = 0  mυ1 = 4mυ2  υ2 = υ1/4.
Q = Kαρχ – Κτελ = ½ mυ12 + ½ 4mυ22 – 0  Q = 5K/4.
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Με

εφαρμογή του Θεμελιώδους Νόμου της Περιστροφής για τον κύλινδρο έχουμε
Στ(Κ) = Ιαγ  TR = (I/R)αγ (2)
Αφού το νήμα είναι τεντωμένο και δεν ολισθαίνει στην περιφέρεια του κυλίνδρου, θα ισχύει:
αcm = αγR ή αγ = αcm/R (3)
Η εξίσωση (2) σύμφωνα με την (3) γίνεται: T = (I/R2)αcm (4)
Επομένως η εξίσωση (4) σύμφωνα με την (1) δίνει:


mgR 2
2
2


mg

m


I


mgR

mR




 . (5)
cm
cm
cm
cm
R 2 cm
I  mR 2
Αφού αcm = σταθ., για την κίνηση του cm του κυλίνδρου ισχύουν οι εξισώσεις:

cm   cm t 
  t 
 cm 1 cm 21   ... 
2
1
y cm  2  cm t  y cm  l l  2  cm t 1 
t  tt

cm 
t1  0, 3s
 cm 
Επιστρέφοντας

20
2
2
2cm
  cm  3 m s

2l 

t1 
 cm

τώρα στην εξίσωση (5), βρίσκουμε για τη ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του:
Ι = 1,35kg*m2. (6)
Ενεργειακή προσέγγιση του ερωτήματος α) Αφού η τάση του νήματος δεν παράγει συνολικά έργο, μπορούμε
να εφαρμόσουμε το Θ.Δ.Μ.Ε. ( y = 0 → y = l = 20R). Δηλαδή:
cm 1R
 40gR 
1
1
2
mgl  0  0  I12  mcm
 ...  I  mR 2  2  1   ...  1, 35  105 kg  m2
2
2
 cm


β. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του κυλίνδρου, καθώς αυτός
κατέρχεται.216
Μονάδες 7

216

Για το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του κυλίνδρου έχουμε:
dL/dt = Στ(Κ) = Τ*R (7)
Η (4) σύμφωνα με την (6) γίνεται:

T

1 1
1
 mR 2  cm  mcm  ...  0, 4N.
2
R 2
2

Επομένως η (7) δίνει: dL/dt = 6*10–3kg*m2/s2.
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γ. Τη χρονική στιγμή που η ταχύτητα του κέντρου μάζας του κυλίνδρου είναι υcm = 2m/s, το νήμα κόβεται.
Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του μετά την
πάροδο χρόνου 0,8s από τη στιγμή που κόπηκε το νήμα.217
Μονάδες 6
δ. Να κάνετε σε βαθμολογημένους άξονες το διάγραμμα του μέτρου της στροφορμής σε συνάρτηση με το
χρόνο από τη χρονική στιγμή t = 0, μέχρι τη χρονική στιγμή που x΄x αντιστοιχεί σε χρόνο 0,8s από τη
στιγμή που κόπηκε το νήμα.
Μονάδες 6
Δίνεται g = 10m/s2.
Απ: Για το μέτρο της στροφορμής όταν 0 ≤ t ≤ t1 =0,3s έχουμε:
L   
cm
t  ...  6  103 t (S.I.)
  L    t  I
   t 
R
Επομένως για τη συνάρτηση L = L(t) έχουμε:

 6  103 t , 0  t  0, 3s
L
3
1,8  10 , 0, 3  t  1,1s
Το διάγραμμα του μέτρου της στροφορμής σε συνάρτηση
με το χρόνο, από τη χρονική στιγμή t = 0 μέχρι τη χρονική
στιγμή που αντιστοιχεί σε χρόνο 0,8s αφού κόπηκε το
νήμα, φαίνεται δίπλα.
ΘΕΜΑ 4ο
Στην οροφή ερευνητικού εργαστηρίου είναι στερεωμένο ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ = 60Ν/m, στο άλλο
άκρο του οποίου στερεώνεται σώμα Σ1 με μάζα m1 =17kg. Το σύστημα ισορροπεί. Ένας παρατηρητής
βρίσκεται στον κατακόρυφο άξονα y΄y που ορίζει ο άξονας του ελατηρίου. Ο παρατηρητής εκτοξεύει
κατακόρυφα προς τα πάνω σώμα Σ2 μάζας m2 = 3kg με ταχύτητα μέτρου υ0 = 12m/s. Το σημείο
εκτόξευσης απέχει απόσταση h = 2,2m από το σώμα Σ1. Το σώμα Σ2 έχει ενσωματωμένη σειρήνα που
εκπέμπει συνεχώς ήχο συχνότητας fs = 700Hz.
α. Να υπολογίσετε τη συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής λίγο πριν από την κρούση
του σώματος Σ2 με το σώμα Σ1.218
Μονάδες 5

217

Αφού το νήμα κόβεται, για t ≥ t1 θα ισχύει T = 0 ή Στ(Κ) = 0 ή αγ = 0 (στροφική ομαλή κίνηση) οπότε ω
= ω1 = υcm/R = σταθ. Δηλαδή: ω2 = ω1 = υcm/R = … = (400/3) r/s.
Επομένως είναι:
για t ≥ t1, L = L2 = Iω2 = σταθ. => L = L2 = 1,8*10–3Kg*m2/s.

218

Έστω f2 η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής λίγο πριν την κρούση και υ2 το
μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ2 λίγο πριν συγκρουστεί με το σώμα Σ1. Τότε θα ισχύει:

f2 



  2

fS (1)

Για την ταχύτητα υ2 με εφαρμογή του Θ.Μ.Κ.Ε.(Ζ → Β) για την κίνηση του σώματος Σ2 πριν την
κρούση έχουμε :

1
1
m2 22  m 202  WmZ2g B  ...  2  02  2gh  ...  10m s .
2
2

Με αντικατάσταση στην εξίσωση (1) προκύπτει f2 = 680Ηz.
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β. Η κρούση που επακολουθεί είναι πλαστική και γίνεται με τρόπο ακαριαίο. Να βρεθεί η σχέση που
περιγράφει την απομάκρυνση y της ταλάντωσης του συσσωματώματος από τη θέση ισορροπίας του
συσσωματώματος, σε συνάρτηση με το χρόνο. Για την περιγραφή αυτή θεωρούμε ως αρχή μέτρησης του
χρόνου (t = 0) τη στιγμή της κρούσης και ως θετική φορά του άξονα των απομακρύνσεων τη φορά της
ταχύτητας του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.219
Μονάδες 8

219

Για την επιμήκυνση Δ11 του ελατηρίου στη Θ.Ι (Β) του σώματος Σ1 έχουμε:
ΣF(Β) = 0  Fελ.(Β) – m1g = 0  kΔ1 = m1g => … Δl1 = 17/6 m.
Στη Θ.Ι. (Ο) του συσσωματώματος ισχύει:
ΣF(Ο) = 0  Fελ,(Ο) - (m1 + m2)g = 0  … Δl2 = 20/6 m.
Για την αλγεβρική τιμή της ΣF που ασκείται στο συσσωμάτωμα στη θέση Β (μπορεί να θεωρηθεί
τυχαία θέση) με θετική φορά αυτή της απομάκρυνσης έχουμε:
ΣF = Fελ – (m1 + m2)g = k(Δl2 – y0) – (m1 + m2)g => (με τη βοήθεια της σχέσης (2))
ΣF = k*Δl2 – ky0 – k*Δl2 = –ky0 (θωρούμε ότι y0 = +y => ΣF = –ky) (3)
Σύμφωνα με την εξίσωση (3) το συσσωμάτωμα εκτελεί Α.Α.Τ με D = k, περίοδο Τ = 2π(m1/k)1/2 =
2π/√3 sec και γωνιακή συχνότητα ω = 2π/Τ = √3 rad/sec.
Για το μέτρο της απομάκρυνσης του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση έχουμε:
Δl2 = Δl1 + │y0│ │y0│= 0,5m.
Για την ταχύτητα υΚ του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση έχουμε:

m2


     2 , αφού m  m >0
m2 




1
2
 . . . m 2  2  (m1  m 2 )     
2  
Γι
m1  m 2
m
2
  
  1, 5m s
  m1  m 2 2
α το πλάτος της Α.Α.Τ του συσσωματώματος έχουμε:
Α.Δ.Ε.Τ: Κσυσσωμ + UΤ = σταθ ή ΕΤ = Κσυσωμ(Β) + UΤ(Β)  ½ kA2 = ½ (m1 + m2)υΚ2 + ½ ky02 => … => A
= 1m.
Προσδιορισμός αρχικής φάσης:
y = Aημ(ωt + φ0) (4) και V = Vmaxσυν(ωt + φ0)

(5)
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γ. Η σειρήνα δεν καταστρέφεται κατά την κρούση. Να βρεθεί η σχέση που δίνει τη συχνότητα fA, την οποία
αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής σε συνάρτηση με το χρόνο μετά την κρούση.220
Μονάδες 7
δ. Να βρεθεί ο λόγος της μέγιστης συχνότητας fΑ,max προς την ελάχιστη συχνότητα fA,min που
αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής.221
Δίνονται η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα υηχ = 340m/s και g = 10m/s2.

Μονάδες 5

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 4 που ακολουθούν, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της βασικής
φράσης και, δίπλα του , το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
1. Ένα σώμα εκτελεί αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ταχύτητα του σώματος:
α. έχει την ίδια φάση με την επιτάχυνση α. β. είναι μέγιστη στις ακραίες θέσεις.
γ. είναι μέγιστη, κατά μέτρο, στη θέση ισορροπίας.
δ. έχει πάντα αντίθετη φορά από τη δύναμη επαναφοράς.

Μονάδες 5

2. Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής στο σύστημα S.I. είναι:
α. 1kg

m
m2
m
, β. 1kg
, γ. 1kg 2 , δ. 1J  s .
s
s
s

Μονάδες 5

3. Η περίοδος περιστροφής της Γης γύρω από τον άξονά της είναι σταθερή. Αυτό οφείλεται στο ότι η
ελκτική δύναμη που δέχεται η Γη από τον Ήλιο:
Κατά τη θεωρούμενη ως t = 0 χρονική στιγμή είναι y = y0 = + ½ m ή y = y0 = A/2 και V = υΚ > 0,


 00  2 

0 
οπότε:


t0
6

(4)V  Vmax (   0  0 )    0   0  0 
t0

(4)

A
1
 A (  0   0 )   0 
2
2

Επομένως η σχέση απομάκρυνσης – χρόνου είναι:
220

Για τη σχέση που ζητείται έχουμε:

f  (t ) 



y  1    3t   (S.I.)
6


 
   V(t)

fS (6)

H εξίσωση ταχύτητας – χρόνου για την απλή αρμονική ταλάντωση του συσσωματώματος, σύμφωνα με
την σχέση (5), είναι V = ω*Ασυν(ωt + φ0) = √3*συν(√3t + π/6) (S.I.) (7)
Επομένως η
εξίσωση (6) σύμφωνα με την εξίσωση (7) δίνει: f  (t ) 

221

340
700 (S.I.)


340  3  3t  
6


Η μέγιστη συχνότητα ήχου fA(max) που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής αντιστοιχεί στη συχνότητα ήχου
που εκπέμπεται από τη σειρήνα όταν διέρχεται από τη Θ.Ι της ταλάντωσης κινούμενη προς τα
κάτω (V = –Vmax), ενώ η ελάχιστη fA(min) όταν διέρχεται από την ίδια θέση κινούμενη προς τα πάνω (V =
+Vmax). Οπότε για το ζητούμενο λόγο έχουμε:


 700Hz  (  )
f A(max) 340  3
340  3



340
f A(min) 340  3


 700Hz

340  3

f A(max) 
f A(min)

340
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α. δημιουργεί σταθερή ροπή ως προς τον άξονά της.
β. δημιουργεί μηδενική ροπή ως προς τον άξονά της.
γ. έχει τη διεύθυνση της εφαπτομένης σε ένα σημείο του Ισημερινού της Γης.
δ. έχει τέτοιο μέτρο που δεν επηρεάζει την περιστροφή της Γης.
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Μονάδες 5

4. Δύο όμοιες πηγές κυμάτων που βρίσκονται στην επιφάνεια νερού ταλαντώνονται σε φάση παράγοντας
αρμονικά κύματα ίδιου πλάτους. Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων της επιφάνειας του νερού τα οποία
παραμένουν διαρκώς ακίνητα, είναι:
α. κύκλοι . β. ελλείψεις . γ. παραβολές . δ. υπερβολές.
Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή λανθασμένο, γράφοντας
στο τετράδιό σας την ένδειξη (Σ) ή (Λ) δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
α. Στα διαμήκη κύματα όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση
διάδοσης του κύματος .
β. Όταν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα στερεό σώμα είναι μηδέν , τότε το σώμα έχει πάντοτε
μηδενική γωνιακή επιτάχυνση .

γ. Η ταυτόχρονη διάδοση δύο ή περισσοτέρων κυμάτων στην ίδια περιοχή ενός ελαστικού μέσου
ονομάζεται συμβολή .

δ. Όταν ευθύγραμμος αγωγός διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα , τότε γύρω του παράγεται
ηλεκτρομαγνητικό κύμα .
ε. Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος είναι ανεξάρτητη από τη θέση του άξονα περιστροφής του.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
2.1.Ένας απομονωμένος ομογενής αστέρας σφαιρικού σχήματος ακτίνας R στρέφεται γύρω από τον εαυτό
του (ιδιοπεριστροφή) με συχνότητα f0. O αστέρας συρρικνώνεται λόγω βαρύτητας διατηρώντας το
σφαιρικό του σχήμα και την αρχική του μάζα. Σε κάποιο στάδιο της συρρίκνωσής του η νέα συχνότητα
ιδιοπεριστροφής του θα είναι:
α. μεγαλύτερη από την αρχική συχνότητα f0. β. μικρότερη από την αρχική συχνότητα f0.
γ. ίση με την αρχική συχνότητα f0.
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμα.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.222
Μονάδες 6
2.2.Μονοχρωματική ακτινοβολία με μήκος κύματος λ0 στο κενό περνάει από το μέσον α με δείκτη
διάθλασης nα στο μέσον β με δείκτη διάθλασης nβ προσπίπτοντας κάθετα στη διαχωριστική επιφάνεια των
δύο μέσων. Αν nα = 2nβ, τότε το μήκος κύματος λβ της ακτινοβολίας στο μέσον β και το μήκος κύματος λα
της ακτινοβολίας στο μέσο α ικανοποιούν τη σχέση: α. λβ = λα/2. β. λβ = 2λα. γ. λβ = 4λα.
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμα.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.223
Μονάδες 6

222

Αρχικά ο αστέρας στρέφεται με συχνότητα f0, η ροπή αδράνειάς του ως προς τον άξονα περιστροφής
του είναι Ι0 και η γωνιακή του ταχύτητα ω0. Σε κάποιο στάδιο της συρρίκνωσής του η συχνότητά του
είναι f, η ροπή αδράνειάς του ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι Ι και η γωνιακή του ταχύτητα
ω.
Επειδή η συρρίκνωση οφείλεται σε εσωτερικές δυνάμεις, η στροφορμή διατηρείται σταθερή.
Η ελάττωση της ακτίνας του αστέρα έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της ροπής αδράνειας, δηλαδή I
< I 0  I/I0 < 1.
Από τη διατήρηση της στροφορμής Lαρχ = Lτελ  Ι0ω0 = Ιω  ω0/ω = Ι/Ι0 < 1  ω0 < ω  2πf 0 < 2πf
⇔ f 0 < f.

223

nα= λ0/λα και nβ= λ0/λβ. Έτσι nα/nβ = (λ0/λα)/(λ0/λβ)  nα/nβ = λβ/λα  2nβ/nβ = λβ/λα  λβ = 2λα.
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2.3. Μια ηχητική πηγή κινείται με ταχύτητα US ίση με το μισό της ταχύτητας του ήχου, πάνω σε μια ευθεία
ε πλησιάζοντας ακίνητο παρατηρητή Π1 ενώ απομακρύνεται από άλλο ακίνητο παρατηρητή Π2. Οι
παρατηρητές βρίσκονται στην ίδια ευθεία με την ηχητική πηγή. Ο λόγος της συχνότητας του ήχου που
αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής Π1 προς την αντίστοιχη συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής Π2
είναι: α. 2. β. 1. γ. 3.
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμα.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.224
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 3ο
Η ένταση Ε του ηλεκτρικού πεδίου ηλεκτρομαγνητικού κύματος που διαδίδεται στον αέρα με ταχύτητα
c = 3⋅108m/s περιγράφεται από την εξίσωση: Ε = 9⋅10–3ημ2π(108t – λx) (S.I.)
Α. Να υπολογίσετε:
1. Τη μέγιστη τιμή Βmax του μαγνητικού πεδίου.225
2. Το μήκος κύματος αυτού του ηλεκτρομαγνητικού κύματος.226

Μονάδες 6
Μονάδες 6

3. Να γράψετε την εξίσωση που περιγράφει το μαγνητικό πεδίο.227
Μονάδες 6
Β. Το κύμα αυτό φτάνει στην κεραία ραδιοφωνικού δέκτη του οποίου το κύκλωμα επιλογής LC έχει πηνίο
με τιμή συντελεστή αυτεπαγωγής L = 1 Η . Για ποια τιμή της χωρητικότητας C του πυκνωτή
συντονίζεται ο δέκτης;

228

50π 2

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4ο
Το σώμα Σ2 του σχήματος που έχει μάζα m2 = 2kg είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού
ελατηρίου, σταθεράς k, του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητο. Το σώμα Σ2 ταλαντώνεται οριζόντια
πάνω στο λείο οριζόντιο επίπεδο ΠΠ΄ με πλάτος Α = 0,1m και περίοδο Τ = π/5 s.

Α. Να υπολογίσετε:

224

Ο παρατηρητής Π1 ακούει ήχο συχνότητας f1, που δίνεται από τη σχέση:

f1 


f (1)
  S S

Ο παρατηρητής Π2 ακούει ήχο συχνότητας f2, που δίνεται από τη σχέση:

f2 


f (2)
  S S


f

f1   S S   S   2
Διαιρώντας κατά μέλη τις (1) και (2):



3


f2





S
f
2
  S S
225

Από την εξίσωση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου E = 9*10−3ημ2π(108t – x/λ) προκύπτει
Emax=9*10−3V/m και T = 10−8s ή f =108Hz.
Emax/Βmax = c  9*10−3/Bmax = 3*108  Bmax = 3*10−11T.

226

c = λf  λ = c/f = 3*108/108 = 3m.
B = Bmaxημ2π(t/T – x/λ)  B = 3*10−11ημ2π(108t – x/3) (S.I.)

227

228

Ο δέκτης συντονίζεται για εκείνη την τιμή της χωρητικότητας του πυκνωτή, για την οποία η
ιδιοσυχνότητά του f0, θα γίνει ίση με τη συχνότητα f του ηλεκτρομαγνητικού κύματος.
f 0 = f  1/(2π√(LC)) = f  C = 1/(4π2Lf2) = … = 12,5⋅10−16F.
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1. Την τιμή της σταθεράς k του ελατηρίου.229

Μονάδες 6

2. Τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του σώματος Σ2.230

Μονάδες 6

Β. Το σώμα Σ1 του σχήματος με μάζα m1 = 2kg αφήνεται ελεύθερο να ολισθήσει πάνω στο λείο πλάγιο
επίπεδο, από τη θέση Γ. Η κατακόρυφη απόσταση της θέσης Γ από το οριζόντιο επίπεδο είναι Η = 1,8m.
Το σώμα Σ1, αφού φθάσει στη βάση του πλάγιου επιπέδου, συνεχίζει να κινείται, χωρίς να αλλάξει μέτρο
ταχύτητας, πάνω στο οριζόντιο επίπεδο ΠΠ΄. Το Σ1 συγκρούεται μετωπικά (κεντρικά) και ελαστικά με το
σώμα Σ2 τη στιγμή που το Σ2 έχει τη μέγιστη ταχύτητά του και κινείται αντίθετα από το Σ1.
1. Να υπολογίσετε τη μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου μετά από αυτή την κρούση.231
Μονάδες 7
2. Να δείξετε πως στη συνέχεια το σώμα Σ2 θα προλάβει το σώμα Σ1 και θα συγκρουστούν πάλι πριν το
σώμα Σ1 φτάσει στη βάση του πλάγιου επιπέδου. Η απόσταση από τη βάση του πλάγιου επιπέδου μέχρι το
κέντρο της ταλάντωσης του Σ2 είναι αρκετά μεγάλη. Η διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα.232
Δίνεται g = 10m/s2.
Μονάδες 6
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 – 4 και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Στο κύκλωμα των εξαναγκασμένων ηλεκτρικών ταλαντώσεων του σχήματος:

229

Όταν η ταλάντωση ενός σώματος γίνεται δια μέσω ελατηρίου σταθερής k, τότε στο πρόβλημα D = k.
Για την ταλάντωση του Σ2: T = 2π√(m2/k)  T2 = 4π2m2/k  k = 4π2m2/T2 = … = 200N/m.

230

υmax = ω*Α = (2π/Τ)*Α = … = 1m/s.

231

Στο σώμα Σ1 ασκούνται μόνο συντηρητικές δυνάμεις (το βάρος Β και η κάθετη αντίδραση Ν), οπότε η
μηχανική ενέργειά του διατηρείται σταθερή (Α.Δ.Μ.Ε.). Έστω πως το επίπεδο όπου η βαρυτική
δυναμική ενέργεια είναι μηδέν, είναι το οριζόντιο επίπεδο ΠΠ’. Άρα :
EΓ = EΠ  ΚΓ + UΓ = ΚΠ + UΠ (1)
Αλλά στην αρχική θέση Γ, το σώμα Σ1 αφήνεται ελεύθερο, δηλαδή με αρχική ταχύτητα μηδέν, άρα και
κινητική ενέργεια μηδέν ΚΓ = 0. Στην τελική θέση Π η ταχύτητά του είναι η υ1 και η βαρυτική δυναμική
του ενέργεια μηδέν UΠ = 0.
(1)  UΓ = ΚΠ ⇔m1gH = ½ m1υ12  υ1 = √(2gH) = … = 6m/s.
Το επίπεδο ΠΠ’ είναι λείο οπότε η κίνηση του Σ1 σ’ αυτό είναι ευθύγραμμη ομαλή. Άρα το Σ1 μέχρι τη
στιγμή που θα συγκρουστεί με το Σ2, θα κινείται με την ταχύτητα υ1. Επειδή οι μάζες των δύο σωμάτων
είναι ίσες, μετά την κρούση τους θα ανταλλάξουν ταχύτητες. Δηλαδή για τα δύο σώματα πριν και μετά
την κρούση τους οι ταχύτητες έχουν μέτρο:
Σώμα
Σ1
Σ2

Πριν την κρούση
υ1 = 6m/s
υmax=1m/s

Μετά την κρούση
υ1΄ = 1m/s
υ2΄ = 6m/s

Το σώμα Σ2, θα συνεχίσει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας,
με την ίδια περίοδο T = π/5 s. Η κρούση των δύο σωμάτων έγινε στη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης
του Σ2. Άρα η ταχύτητα του μετά την κρούση (υ2′), είναι η νέα τιμή της μέγιστης ταχύτητας
ταλάντωσης. υmax′ = υ2′  ω*Α' = υ2′  Α' = υ2′/ω = υ2′/(2π/Τ) = … = 0,6m
232

Το Σ2 για να φτάσει στην ακραία θέση της ταλάντωσής του x = Α΄, από τη θέση ισορροπίας του, στην
οποία βρίσκεται ακριβώς μετά την κρούση, απαιτείται χρόνος t2 = 3T/4 = … = 3π/20 s.
Για το Σ1 και τη μετάβαση του από τη θέση όπου έγινε η κρούση του με το Σ2, μέχρι τη θέση x = Α΄,
απαιτείται χρόνος t1 = x/υ1′ = 0,6/1 = 0,6s.
Επειδή t2 < t1, το Σ2 θα φτάσει γρηγορότερα από το Σ1 στη θέση x = Α΄. Αυτό
όμως σημαίνει τα δύο σώματα προτού να φτάσουν στην θέση x = Α΄, θα συγκρουστούν ξανά.
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α. το πλάτος Ι της έντασης του ρεύματος είναι ανεξάρτητο της
συχνότητας της εναλλασσόμενης τάσης.
β. η συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώματος είναι
πάντοτε ίση με την ιδιοσυχνότητά του.
γ. η ιδιοσυχνότητα του κυκλώματος είναι ανεξάρτητη της
χωρητικότητας C του πυκνωτή.
δ. όταν η συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης γίνει ίση με την
ιδιοσυχνότητα του κυκλώματος, έχουμε μεταφορά ενέργειας στο
κύκλωμα κατά το βέλτιστο τρόπο.
Μονάδες 5
2. Μονοχρωματική ακτίνα φωτός προσπίπτει πλάγια στη διαχωριστική επιφάνεια δύο οπτικών μέσων 1 και
2. Οι δείκτες διάθλασης στα μέσα 1 και 2 είναι αντίστοιχα n1 και n2 με n1 > n2. Αν η μονοχρωματική ακτίνα
ανακλάται ολικά:
α. υπάρχει διαθλώμενη ακτίνα. β. η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης.
γ. η γωνία πρόσπτωσης είναι μικρότερη από την κρίσιμη γωνία ανάκλασης.
δ. η ταχύτητα διάδοσής της μεταβάλλεται.
Μονάδες 5
3. Σ’ ένα στάσιμο κύμα όλα τα μόρια του ελαστικού μέσου στο οποίο δημιουργείται:
α. έχουν ίδιες κατά μέτρο μέγιστες ταχύτητες. β. έχουν ίσα πλάτη ταλάντωσης.
γ. διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας. δ. έχουν την ίδια φάση.

Μονάδες 5

4. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο
σημείο, με το ίδιο πλάτος Α και συχνότητες f1 και f2 που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους:
α. το μέγιστο πλάτος της ταλάντωσης είναι 2Α. β. όλα τα σημεία ταλαντώνονται με το ίδιο πλάτος.
γ. ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους είναι T = 1 .
δ. Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους είναι T =

f1 + f2
1
.
2 f1 - f2

Μονάδες 5

Στην παρακάτω ερώτηση 5 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα
τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος για τη λανθασμένη.
5. α. Το φαινόμενο Doppler χρησιμοποιείται από τους γιατρούς, για να παρακολουθούν τη ροή του
αίματος.
β. Στις ανελαστικές κρούσεις δεν διατηρείται η ορμή.
γ. Σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας, η συνεισφορά κάθε κύματος στην απομάκρυνση κάποιου σημείου
του μέσου εξαρτάται από την ύπαρξη του άλλου κύματος.
δ. Όταν μονοχρωματικό φως διέρχεται από ένα μέσο σε κάποιο άλλο με δείκτες διάθλασης n1 ≠ n2, το
μήκος κύματος της ακτινοβολίας είναι το ίδιο στα δύο μέσα.

ε. Η σταθερά απόσβεσης b σε μία φθίνουσα ταλάντωση εξαρτάται και από τις ιδιότητες του μέσου.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Για τις
παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Σε σημείο ευθείας ε βρίσκεται ακίνητη ηχητική πηγή S που εκπέμπει ήχο σταθερής συχνότητας. Πάνω
στην ίδια ευθεία ε παρατηρητής κινείται εκτελώντας απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α, όπως φαίνεται
στο σχήμα.
Η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής θα είναι μέγιστη, όταν αυτός βρίσκεται:
α. στη θέση ισορροπίας Ο της ταλάντωσής του κινούμενος προς την πηγή.
β. σε τυχαία θέση της ταλάντωσής του απομακρυνόμενος από την πηγή.
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Μονάδες 2
Μονάδες 4

2. Στο ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος έχουμε αρχικά τους διακόπτες Δ1 και Δ2 ανοικτούς.

Ο πυκνωτής χωρητικότητας C1 έχει φορτιστεί μέσω πηγής συνεχούς τάσης με φορτίο Q1. Τη χρονική
στιγμή t0 = 0 ο διακόπτης Δ1 κλείνει, οπότε στο κύκλωμα LC1 έχουμε αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. Τη
χρονική στιγμή t1 = 5T/4, όπου Τ η περίοδος της ταλάντωσης του κυκλώματος LC1, o διακόπτης Δ1 ανοίγει
και ταυτόχρονα κλείνει ο Δ2. Το μέγιστο φορτίο Q2 που θα αποκτήσει ο πυκνωτής χωρητικότητας C2, όπου
C2 =4C1, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώματος LC2 θα είναι ίσο με:
α) Q1. β) Q1/2. γ) 2Q1.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.234
Μονάδες 4
3. Κατά μήκος ευθείας x΄x βρίσκονται στις θέσεις K και Λ δύο σημειακές πηγές Π1 και Π2 παραγωγής
μηχανικών αρμονικών κυμάτων. Η εξίσωση που περιγράφει τις απομακρύνσεις τους από τη θέση
ισορροπίας τους σε συνάρτηση με το χρόνο είναι y = Aημωt.
Η απόσταση (ΚΛ) είναι 6cm. Το μήκος κύματος των παραγόμενων κυμάτων είναι 4cm. Σε σημείο Σ της
ευθείας x΄x, το οποίο δεν ανήκει στο ευθύγραμμο τμήμα ΚΛ και δεν βρίσκεται κοντά στις πηγές, το πλάτος
ταλάντωσής του Α΄ θα είναι: α) A΄= 2Α. β) Α΄= 0. γ) 0 < Α΄ < 2Α.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
Απ: 1ος τρόπος.
Αφού η εξίσωση της απομάκρυνσης των
πηγών από τη θέση ισορροπίας δίνεται
από τη σχέση y = Aημωt = Aημ2π/Τ, οι
εξισώσεις που περιγράφουν τα δύο κύματα, δίνονται από τις σχέσεις:
 t r1 
 t r2  .
y   2

και y   2

T


1

 

T


2

 

Το αποτέλεσμα της συμβολής των δύο κυμάτων δίνεται από την y  2 2 r1  r2  2  t  r1  r2  ,
T
2
2 

r1  r2 
της οποίας το πλάτος είναι ίσο με:   2 2 r1  r2    2 2   2 3  0 .
2
2
2
2ος τρόπος.
233

Η συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής δίνεται από τη σχέση f     f ,
A
 S
που για τις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις γράφεται ως εξής:
α.

fA 

    ,max


fS , β. fA 

  
0
fS , γ. fA 
f f

 S S

Συγκρίνοντας τους αριθμητές, είναι φανερό ότι η συχνότητα είναι μέγιστη στην περίπτωση α.
234

Η αρχική ενέργεια του κυκλώματος LC1 είναι ίση με τη μέγιστη ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου του
πυκνωτή C1, δηλαδή:

UE1 

Q12
. Τη στιγμή t1 = 5T/4 = T + T/4, στο κύκλωμα LC1 η ενέργεια του
2C1

ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή C1 έχει γίνει εξ ολοκλήρου ενέργεια μαγνητικού πεδίου στο πηνίο, άρα,
εφόσον τη στιγμή εκείνη ο διακόπτης Δ1 ανοίγει και ο διακόπτης Δ2 κλείνει, όλη η ενέργεια του
κυκλώματος LC1 έχει μεταφερθεί στο κύκλωμα LC2. Κατά συνέπεια, αν U E η μέγιστη ενέργεια
2

2
2
 4C
ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή C2, ισχύει: U  U  Q 1  Q 2 C 
...  Q 2  2Q 1
E
E
2

1

2

2C1

2C 2

1
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Αριστερά της πηγής Κ και δεξιά της πηγής Λ, τα δύο κύματα θα συμβάλλουν με ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΑΣΗΣ:
Δφ = ωΔt = (2π/Τ)*(Δx/c) = 2π*Δx/λ = 2π*6/4 = (3π + π) rad.
Δηλαδή η συμβολή των δυο κυμάτων γίνεται σε ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΦΑΣΗΣ κατά συνέπεια τα σημεία μένουν
διαρκώς ακίνητα.
4. Σε οριζόντιο επίπεδο ο δίσκος του σχήματος με ακτίνα R κυλίεται
χωρίς να ολισθαίνει και η ταχύτητα του κέντρου μάζας του Κ είναι υcm.
H ταχύτητα του σημείου που βρίσκεται στη θέση Β της κατακόρυφης
διαμέτρου και απέχει απόσταση R/2 από το Κ θα είναι:
α) 3υcm/2. β) 2υcm/3. γ) 5υcm/2.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
Απ: Το σημείο Β εκτελεί σύνθετη κίνηση έχοντας ταχύτητα λόγω μεταφορικής
κίνησης υcm = ω*R (λόγω κύλισης), και γραμμική ταχύτητα υπ λόγω
περιστροφικής κίνησης, που είναι ίση με: υπ = ωR/2 = υcm/2. Κατά συνέπεια,
η ταχύτητα του σημείου Β δίνεται από τη σχέση: υΒ = υcm + υπ => υΒ =
3υcm/2.
ΘΕΜΑ 3ο
Τα σώματα Σ1 και Σ2, αμελητέων διαστάσεων, με μάζες m1 = 1kg και m2 = 3kg αντίστοιχα είναι
τοποθετημένα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώμα Σ1
είναι δεμένο στη μία άκρη οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς k = 100N/m. Η άλλη άκρη του ελατηρίου, είναι
ακλόνητα στερεωμένη. Το ελατήριο με τη βοήθεια
νήματος είναι συσπειρωμένο κατά 0,2m, όπως φαίνεται
στο σχήμα. Το Σ2 ισορροπεί στο οριζόντιο επίπεδο στη
θέση που αντιστοιχεί στο φυσικό μήκος ℓ0 του ελατηρίου.
Κάποια χρονική στιγμή κόβουμε το νήμα και το σώμα Σ1 κινούμενο προς τα δεξιά συγκρούεται κεντρικά
και ελαστικά με το σώμα Σ2. Θεωρώντας ως αρχή μέτρησης των χρόνων τη στιγμή της κρούσης και ως
θετική φορά κίνησης την προς τα δεξιά, να υπολογίσετε:
α. την ταχύτητα του σώματος Σ1 λίγο πριν την κρούση του με το σώμα Σ2.

Μονάδες 6

Απ: Το σύστημα ελατήριο – σώμα Σ1 είναι αρμονικός ταλαντωτής με D = k = m1ω2  …  ω = 10rad/s
και Τ = 2π/ω = π/5 s, οπότε υ1 = υmax = ωΑ1 = 2m/s.
β. τις ταχύτητες των σωμάτων Σ1 και Σ2, αμέσως μετά την κρούση.

Μονάδες 6

Απ: Κεντρική ελαστική κρούση με υ2 = 0. Για τις ταχύτητες αμέσως μετά την κρούση ισχύουν:

m1  m 2
  ...  1m s (αλλάζει η φορά)
m1  m 2 1
2m1
2 
1  ...  1m s
m1  m 2
1 

γ. την απομάκρυνση του σώματος Σ1, μετά την κρούση, σε συνάρτηση με το χρόνο.235
235

Μονάδες 6

Το Σ1 θα εκτελεί Α.Α.Τ. με νέο πλάτος: Κmax = Umax  ½ mυ1΄2 = ½ kA΄12  Α΄1 = 0,1m.
Θα ισχύει: x = A΄1ημ(ωt + φ0) . Ως t0 = 0 θεωρούμε τη λήξη της κρούσης (τη στιγμή αμέσως μετά…. ).
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δ. την απόσταση μεταξύ των σωμάτων Σ1 και Σ2 όταν το σώμα Σ1 ακινητοποιείται στιγμιαία για δεύτερη
φορά.236
Δεχθείτε την κίνηση του σώματος Σ1 τόσο πριν, όσο και μετά την κρούση ως απλή αρμονική ταλάντωση
σταθεράς k. Δίνεται π = 3,14
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 4o
Άκαμπτη ομογενής ράβδος ΑΓ με μήκος ℓ και μάζα
Μ = 3kg έχει το άκρο της Α αρθρωμένο και
ισορροπεί οριζόντια. Στο άλλο άκρο Γ ασκείται
σταθερή κατακόρυφη δύναμη F μέτρου 9Ν, με φορά
προς τα κάτω. Η ράβδος ΑΓ εφάπτεται στο σημείο Β
με στερεό που αποτελείται από δύο ομοαξονικούς
κυλίνδρους με ακτίνες R1 = 0,1m και R2 = 0,2m,
όπως φαίνεται στο σχήμα.
Η απόσταση του σημείου επαφής Β από το άκρο Γ
της ράβδου είναι 4m. Το στερεό μπορεί να
περιστρέφεται χωρίς τριβές, σαν ένα σώμα γύρω από
σταθερό οριζόντιο άξονα που περνάει από το κέντρο του. Ο άξονας περιστροφής συμπίπτει με τον άξονα
συμμετρίας των δύο κυλίνδρων. Η ροπή αδράνειας του στερεού ως προς τον άξονα περιστροφής είναι Ι =
0,09 kgm2. Γύρω από τον κύλινδρο ακτίνας R1 είναι τυλιγμένο αβαρές και μη εκτατό νήμα στο άκρο του
οποίου κρέμεται σώμα μάζας m = 1kg.
α. Να υπολογίσετε την κατακόρυφη δύναμη που δέχεται η ράβδος στο σημείο Β από το στερεό.
Μονάδες 6
Απ: Ισορροπία της ράβδου (ΑΓ).
Στ(Α) = 0  FΒ*(AB) – Mg(AK) – F*(AΓ) = 0,
(η αντίδραση της άρθρωσης στο Α και η στατική τριβή στο
Mg l  Fl
Β δεν έχουν ροπές). Οπότε: F 
2
 ...  32N
B
3l
4
β. Αν το σώμα μάζας m ισορροπεί , να βρείτε το μέτρο της
δύναμης της στατικής τριβής μεταξύ της ράβδου και του
στερεού.
Μονάδες 6
Απ: Αφού το σώμα m ισορροπεί θα είναι: N = mg = 10N.
Ισορροπία του συστήματος των κυλίνδρων:
Στ(Ο)  T*R2 – N*R1 = 0  T = (R1/R2)N = 5N.
γ. Στο σημείο επαφής Β μεταξύ ράβδου και στερεού ρίχνουμε ελάχιστη
ποσότητα λιπαντικής ουσίας έτσι, ώστε να μηδενιστεί η τριβή χωρίς να
επιφέρει μεταβολή στη ροπή αδράνειας του στερεού. Να υπολογίσετε το
μέτρο της ταχύτητας του σώματος μάζας m, όταν θα έχει ξετυλιχθεί νήμα
μήκους 0,5m. Να θεωρείσετε ότι το νήμα ξετυλίγεται χωρίς να ολισθαίνει
στον εσωτερικό κύλινδρο.
Μονάδες 6
Απ: Αφού καταργείται η τριβή στο Β, το σύστημα των κυλίνδρων κινείται υπό
την επίδραση της ροπής του βάρους της m.
1ος τρόπος
Οπότε για t0 = 0 έχουμε 0 = A΄1ημφ0  ημφ0 = 0  φ0 = 0 ή φ0 = π rad. Επιλέγουμε τη λύση φ0 = π rad
γιατί εκείνη τη στιγμή η ταχύτητα έχει αρνητική φορά. Οπότε η ζητούμενη εξίσωση στο S.I. θα είναι: x =
0,1ημ (10t +π ) m ή x = −0,1ημ (10t ) m.
236

Το Σ1 ακινητοποιείται για 2η φορά στη θέση x = +A1 = 0,1m και αυτό γίνεται τη στιγμή:
t = T/4 +T/2 = 3Τ/4 = (3/4)*(π/5) = 3π/20 s.
Την ίδια στιγμή το Σ2, που κινείται ομαλά, απέχει από τη θέση x = 0:
x2 = υ2΄* = 3π/20 = 0,47m. Οπότε η μεταξύ τους απόσταση θα είναι: Δx = x2 – x1 = 0,37m.
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(Συμφέρει να εργαστούμε ενεργειακά, εφόσον δεν μας
ενδιαφέρει η χρονική διάρκεια).
U + K = U΄ + K΄  mgl = ½mυ2 + ½Iω2 (1).
Επειδή το νήμα δεν γλιστρά ισχύει: υ = ωR (2).
Από τις δύο αυτές σχέσεις: mgl = ½ mυ2 + ½ Iυ2/R12  …  υ = 1m/s.
2ος τρόπος. (Αναλυτικός)
Για το σώμα: ΣF = ma  mg − N = ma (3).
Για τον κύλινδρο: Στ(Ο) = Ιαγ (4).
Επειδή το νήμα δεν γλιστρά: αγ = α/R1 (5). Από τις σχέσεις (3), (4), (5) έχουμε:
mg = (I/R12 + m)α  α = 1m/s2. Ισχύουν: l  1 t 2  t  2l  ...  1s

 2
   t




  1m s

δ. Να υπολογίσετε το ρυθμό παραγωγής έργου στο στερεό τη χρονική στιγμή που έχει ξετυλιχθεί νήμα
μήκους 0,5m.
Μονάδες 7
Δίνεται g = 10m/s2.
Απ: 1ος τρόπος
Ως «στερεό» αναφέρεται το σύστημα των κυλίνδρων, οπότε: ΔW/Δt = Δ(τ*φ)Δt = τ*ω ή ΔW/Δt =
N*R1*ω. Από την ερώτηση (γ) έχουμε N = (Ι/R12)*α = 9Ν και από την προηγούμενη σχέση καταλήγουμε:
ΔW/Δt = N*R1*υ/R1 = 9ςαττ.
2ος τρόπος: ΔW/Δt = Δ(Ν *S)/Δt = NΔS/Δt = Ν*υ = 9Watt.
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006
ΘΕΜΑ 1ο
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.
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:
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 Δυο σύγχρονες πηγές δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια κύματα πλάτους Α και μήκους
κύματος λ. Ένα σημείο Σ βρίσκεται στην επιφάνεια του υγρού σε αποστάσεις r1 και r2 από τις πηγές
αντίστοιχα. Αν ξέρουμε ότι ισχύει r1 - r2 = 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 Τ = 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.
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δ. η ενέργεια του πυκνωτή μια τυχαία χρονική στιγμή δίνεται από τη σχέση U=Cq2/2.
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Μονάδες 5

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. Δυο 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. Δυο 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 2ο
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 λ1 διαδίδεται σε ένα μέσο με ταχύτητα υ1. Όταν το κύμα
εισέλθει σε δεύτερο μέσο διαδίδεται με ταχύτητα υ2 (υ2 ≠ υ1). Το μήκος κύματος στο δεύτερο μέσο θα είναι:
α. λ2 = λ1(υ2/υ1). β. λ2 = λ1(υ1/υ2). γ. λ2 = λ1.
Μονάδες 3
2.1Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.237
Μονάδες 5
2.2 Ένας κύλινδρος που είναι αρχικά ακίνητος και μπορεί να περιστραφεί γύρω από το σταθερό άξονά του
δέχεται την επίδραση σταθερής ροπής.
2.2Α. Τη στροφορμή του κυλίνδρου σε συνάρτηση με το χρόνο απεικονίζει το σχήμα:

α. Ι . β. ΙΙ . γ. ΙΙΙ .

2.2Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.238

Μονάδες 3
Μονάδες 6

2.3 Δίνονται 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.

237

Κατά την διάθλαση ενός κύματος (αλλαγή μέσου διάδοσης) δεν μεταβάλλεται η συχνότητα f. Έτσι η
εφαρμογή του θεμελιώδους νόμου της κυματικής δίνει:
Για το μέσο 1: υ1 = λ1f (1)
Για το μέσο 2: υ2 = λ2f (2). Με διαίρεση κατά μέλη των (1) και (2) έχουμε: λ2 = λ1*(υ2/υ1)

238

Επειδή η ροπή είναι σταθερή η κίνηση του κυλίνδρου είναι ομαλά επιταχυνόμενη στροφική. Η γωνιακή
του ταχύτητα σε συνάρτηση με το χρόνο υπολογίζεται από την σχέση: ω = αγωνt (1). Έτσι η
στροφορμή του κυλίνδρου είναι: L = Iω = Ιαγωνt (2).
Η σχέση (2) είναι συνάρτηση 1ου βαθμού ως προς t (της μορφής y = αx, α > 0). Επομένως η γραφική της
παράσταση είναι ευθεία που περνάει από την αρχή των αξόνων.
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2.3Α. Το αυτοκίνητο του οποίου το σύστημα ανάρτησης λειτουργεί καλύτερα είναι το :
α. Ι . β. ΙΙ . γ. ΙΙΙ .
2.3Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.239
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Μονάδες 3
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3ο
Το σώμα Σ του σχήματος είναι συνδεδεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς k = 900N/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 = 6m/s κινούμενο προς τα δεξιά.
Να βρείτε:
Α. Το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος.240
Μονάδες 5
Β. Τη μάζα του σώματος.241

Μονάδες 5

Γ. 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.242
Μονάδες 8
Δ. Για ποιες απομακρύνσεις ισχύει Κ = 3U, όπου Κ η κινητική ενέργεια και U η δυναμική ενέργεια του
συστήματος.243
Μονάδες 7

239

Στην γραφική παράσταση ΙΙΙ βλέπουμε ότι έχουμε μεγάλη απόσβεση (απεριοδική συνάρτηση). Αυτό
σημαίνει ότι το αυτοκίνητο μετά τη συνάντησή του με το εξόγκωμα του δρόμου δεν θα κάνει ούτε μία
ταλάντωση και μετά θα σταματήσει.
240
Από την περίοδο της ταλάντωσης υπολογίζουμε την κυκλική συχνότητα.
ω = 2π/Τ = … = 30 rad/s. Η ταχύτητα που δόθηκε υ = 6 m/s στη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης
είναι η μέγιστη ταχύτητα. Άρα υmax = ωΑ  …  Α = 6/30 = 0,2m.
241

Το σύστημα ελατήριο μάζα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με D = k = 900 N/m. Άρα:
D = mω2  …  m = 1Kg.

242

Το σώμα περνάει από τη θέση ισορροπίας του τη χρονική στιγμή t = 0
προς τα δεξιά. Αν ορίσουμε ως θετική φορά προς τα δεξιά τότε η ταλάντωση
δεν έχει αρχική φάση, οπότε η εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με
το χρόνο είναι: x = Aημωt  x = 0,2*ημ30t (S.I)
Η περίοδος είναι Τ = π/15 s. Άρα το χρονικό διάστημα στο οποίο ζητήθηκε
η γραφική παράσταση είναι: Δt = 2*π/15 s = 2T. Η γραφική παράσταση φαίνεται στο σχήμα.

243

Δόθηκε ότι Κ = 3U (1).
Από το θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας έχουμε:
(1)
1
1
K  U  E  3U  U  E  4U  E  4  Dx2  DA 2  ...  x  0,1m
2
2
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ΘΕΜΑ 4ο
Ομογενής ράβδος μήκους ℓ = 2m και μάζας Μ = 3kg, είναι αναρτημένη από
οριζόντιο άξονα Α, γύρω από τον οποίο μπορεί να περιστραφεί σε κατακόρυφο
επίπεδο. Στον ίδιο άξονα Α είναι δεμένο αβαρές νήμα με το ίδιο μήκος ℓ, στο
άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σφαιρίδιο μάζας m = 0,5kg. Αρχικά το νήμα
είναι τεντωμένο στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο και το σφαιρίδιο βρίσκεται σε
ύψος h = 0,8m 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. Να
βρείτε:
A. Την ταχύτητα του σφαιριδίου λίγο πριν την κρούση.244

Μονάδες 3

Β. Τη γωνιακή ταχύτητα της ράβδου αμέσως μετά την κρούση.245

Μονάδες 6

Γ. Τη γραμμική ταχύτητα του κέντρου μάζας Κ της ράβδου αμέσως μετά την κρούση.246
Μονάδες 4
Δ. Το ποσό της μηχανικής ενέργειας που μετατράπηκε σε θερμική κατά την κρούση.247

Μονάδες 6

Ε. Τη μέγιστη ανύψωση του κέντρου μάζας της ράβδου.248
Μονάδες 6
Δίνονται: 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 = 10m/s2.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

244

Έστω υ το μέτρο της ταχύτητας του σφαιριδίου λίγο πριν την κρούση
στη θέση (Β). Για την κίνηση του σφαιριδίου πριν την κρούση η εφαρμογή
του θεωρήματος της μηχανικής ενέργειας μεταξύ των
θέσεων (Α) και (Β) δίνει:
K(A) + U(A) = K(B) + U(B)  0 + mgh = ½mυ2 + 0  υ = (2gh)½  … 
υ = 4m/s.

245

Με εφαρμογή του θεωρήματος των παραλλήλων αξόνων του Steiner υπολογίζουμε τη ροπή αδράνειας
της ράβδου ως προς τον άξονα που περνάει από το άκρο της Α και είναι κάθετος σ’ αυτήν:
2

I( A)

1
1
1
l
 I cm  M    Ml 2  Ml 2  Ml 2  4kg  m 2
4
3
 2  12

Εφαρμόζουμε το θεώρημα διατήρησης της στροφορμής κατά την κρούση:
Lπριν = Lμετά  mυl + 0 = 0 + I(A)*ω  …  ω = 1 rad/s.
246

Το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του κέντρου Κ της ράβδου αμέσως μετά την κρούση είναι:
υ(Κ) = ω*l/2 = … = 1m/s.

247

Η μηχανική ενέργεια του συστήματος πριν την κρούση είναι:
Eπριν = Κσφαιριδίου + Uράβδου  Επριν = ½ mυ2 + Mgl/2 (1)
Η μηχανική ενέργεια του συστήματος μετά την κρούση είναι:
Eμετά = Κράβδου + Uράβδου  Eμετ = ½ Ι(Α)ω2 + Μgl/2 (2)
Έτσι το ποσό της μηχανικής ενέργειας του συστήματος που
μετατράπηκε σε θερμότητα είναι:
Q = Eπριν − Εμετά = (με τη βοήθεια των σχέσεων (1) και (2))
= ½ mυ2 + Mgl/2 – (½Ι(Α)ω2 + Μgl/2) = ½ mυ2 – ½Ι(Α)ω2 = … = 2J.

248

Έστω (Γ) η θέση όπου η ράβδος σταματάει στιγμιαία. Στη θέση αυτή
η ανύψωση του κέντρου μάζας της Κ είναι h1. Για την κίνηση της ράβδου
μετά την κρούση το θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας μεταξύ
των θέσεων (B) και (Γ) δίνει: K(B) + U(B) = K(Γ) + U(Γ) 
½Ι(Α)ω2 + 0 = 0 + Mgh1  …  h1 = 1/15 m.

Γ΄ Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης (Πανελλαδικές 2000 - 2016)

76

ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 – 4 και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Μία σφαίρα κυλίεται χωρίς ολίσθηση κινούμενη κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου (αρχικά ανέρχεται και
στη συνέχεια κατέρχεται).
α. Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της
μεταβάλλεται.
β. Η φορά του διανύσματος της στατικής τριβής παραμένει σταθερή.
γ. Η φορά του διανύσματος της γωνιακής επιτάχυνσης μεταβάλλεται.
δ. Η φορά του διανύσματος της γωνιακής ταχύτητας παραμένει σταθερή.
Μονάδες 5
2. Σε κύκλωμα αμείωτων ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC
α. η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου δίνεται από τη σχέση UΕ = ½C*q2.
β. το άθροισμα των ενεργειών ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου κάθε χρονική στιγμή είναι σταθερό.
γ. η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου είναι αρμονική συνάρτηση του χρόνου.
δ. όταν η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου γίνεται μέγιστη η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα
μηδενίζεται.
Μονάδες 5
3. Moνοχρωματική ακτίνα φωτός μεταβαίνει από διαφανές μέσο Α σε άλλο διαφανές μέσο Β. Αν η γωνία
πρόσπτωσης είναι θa = 300 και η γωνία διάθλασης είναι θb = 450, τότε η ταχύτητα διάδοσης της
μονοχρωματικής ακτινοβολίας στο μέσο Β είναι
α. μικρότερη από αυτή στο μέσο Α.
β. ίση με αυτή στο μέσο Α. γ. μεγαλύτερη από αυτή στο μέσο Α.
δ. εξαρτάται από τη συχνότητα της μονοχρωματικής ακτινοβολίας.
Μονάδες 5
4. Ηχητική πηγή και παρατηρητής βρίσκονται σε σχετική κίνηση. Ο παρατηρητής ακούει ήχο μεγαλύτερης
συχνότητας από αυτόν που παράγει η πηγή, μόνο όταν
α. η πηγή είναι ακίνητη και ο παρατηρητής απομακρύνεται από αυτήν.
β. ο παρατηρητής είναι ακίνητος και η πηγή απομακρύνεται από αυτόν.
γ. ο παρατηρητής και η πηγή κινούνται με ομόρροπες ταχύτητες, με τον παρατηρητή να προπορεύεται και
να έχει κατά μέτρο μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτήν της πηγής.
δ. ο παρατηρητής και η πηγή κινούνται με ομόρροπες ταχύτητες, με την πηγή να προπορεύεται και να έχει
κατά μέτρο ταχύτητα μικρότερη από αυτήν του παρατηρητή.
Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν , γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α. Το πλάτος μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης δεν εξαρτάται από τη συχνότητα f του διεγέρτη.

β. Το φαινόμενο της ολικής ανάκλασης συμβαίνει μόνο όταν το φως μεταβαίνει από μέσο (α) σε μέσο (b)
για τα οποία ισχύει na > nb.
γ. Εγκάρσια ονομάζονται τα κύματα στα οποία όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται
παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.
δ. Η σχέση που περιγράφει το φαινόμενο Doppler για το φως είναι διαφορετική από αυτή που ισχύει για τον
ήχο.

ε. Κρούση στο μικρόκοσμο ονομάζεται το φαινόμενο στο οποίο τα «συγκρουόμενα» σωματίδια
αλληλεπιδρούν με σχετικά μεγάλες δυνάμεις για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Για τις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Σφαίρα Σ1 κινούμενη προς ακίνητη σφαίρα Σ2, ίσης μάζας με την Σ1, συγκρούεται μετωπικά και
ελαστικά με αυτήν. Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας της Σ1 που μεταβιβάζεται στη Σ2 κατά την
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κρούση είναι
α. 50%. β. 100%. γ. 75% .
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.249
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Μονάδες 2
Μονάδες 4

2. Σώμα Σ εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο,
στην ίδια διεύθυνση, με εξισώσεις: x1 = 5ημ10t και x2 = 8ημ(10t + π). Η απομάκρυνση του σώματος κάθε
χρονική στιγμή θα δίνεται από την εξίσωση:
α. y = 3ημ(10t + π) . β. y = 3ημ10t . γ. y = 11ημ(10t + π).
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.250
Μονάδες 4
3. Στο σχήμα φαίνεται ένας ομογενής συμπαγής κυκλικός δίσκος (Ι) και ένας ομογενής συμπαγής κυκλικός
δακτύλιος (ΙΙ), που έχουν την ίδια ακτίνα και την ίδια μάζα.

Κάποια χρονική στιγμή ασκούνται στα σώματα αυτά δυνάμεις ίδιου μέτρου, εφαπτόμενες στην περιφέρεια.
Οι γωνιακές επιταχύνσεις που θα αποκτήσουν θα είναι α. αΙ = αΙΙ . β. αΙ < αΙΙ . γ. αΙ > αΙΙ.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.251
Μονάδες 4
4. Ένας ταλαντωτής τη χρονική στιγμή t = 0 έχει ενέργεια Ε0 και πλάτος ταλάντωσης Α0. Η ενέργεια που
έχει χάσει ο ταλαντωτής μέχρι τη στιγμή t, που το πλάτος της ταλάντωσής του έχει μειωθεί στο ¼ της
αρχικής του τιμής, είναι:
α. E0/16 . β. E0/4 . γ. 15E0/16.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.252
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3ο
Δύο σημαδούρες Α και Β απέχουν μεταξύ τους απόσταση ΑΒ = 13,5m και η ευθεία που διέρχεται από
αυτές είναι κάθετη στην ακτογραμμή. Πλοίο που κινείται παράλληλα στην ακτογραμμή, μακριά από τις
σημαδούρες δημιουργεί κύμα, με φορά διάδοσης από την Α προς την Β, το οποίο θεωρούμε εγκάρσιο
αρμονικό. Το κύμα διαδίδεται προς την ακτή. Εξ αιτίας του κύματος η κάθε σημαδούρα διέρχεται από τη
θέση ισορροπίας της 30 φορές το λεπτό. Ο χρόνος που απαιτείται, για να φθάσει ένα «όρος» του κύματος
από τη σημαδούρα Α στη Β, είναι 9s. Η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης κάθε σημαδούρας είναι 5π m/s.
Θεωρούμε ως αρχή μέτρησης των αποστάσεων τη σημαδούρα Α και ως αρχή μέτρησης των χρόνων τη
στιγμή που η σημαδούρα Α βρίσκεται στη θέση ισορροπίας και κινείται προς τα θετικά.
α. Να υπολογιστεί το μήκος του κύματος.253

Μονάδες 6

β. Πόσο απέχει η σημαδούρα Α από την ακτή, αν αυτή βρίσκεται για 21η φορά στην ανώτερη θέση της
ταλάντωσής της, όταν το κύμα φθάσει στην ακτή.254
Μονάδες 6
249

Αφού η κρούση είναι μετωπική και ελαστική και τα σώματα έχουν ίσες μάζες, θα ανταλλάξουν
ταχύτητες. Έτσι, το Σ1 θα παραμείνει ακίνητο, μετά την κρούση, και επομένως θα μεταφερθεί στο Σ2
όλη η κινητική του ενέργεια.
250
Τα διανύσματα με μέτρα Α1 = 5 και Α2 = 8 σχηματίζουν γωνία φ = π ad. Έτσι το διανυσματικό τους
άθροισμα θα έχει μέτρο Α = Α2 – Α1 = 3 και φορά του Α2.
251
Η ροπή αδράνειας είναι Ι = Σmiri2 και επειδή για τις ακτίνες του δίσκου ισχύει r1 ≤ R συμπεραίνουμε ότι
ΙΙΙ > ΙΙ. Έτσι έχουμε (από το θεμελιώδη νόμο της περιστροφής): αγων = Στ/Ι => αΙΙ < αΙ.
252

ΔΕ = ½DA2/16 – ½DA2 = (15/16)(½DA2) = 15E0/16.

253

Η κάθε σημαδούρα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας της 30 φορές το λεπτό ή 0,5 φορές το sec. Ισχύει:
Σε 1Τ έχουμε 2 διελεύσεις από τη θέση ισορροπίας
Σε 1s έχουμε 0,5 διελεύσεις, άρα: Τ = 4s.
Α → Β (Κίνηση Ευθύγραμμη Ομαλή): ΑΒ = υ*Δt = … = 1,5m/s. Έτσι λ = υ*T = 6m.
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γ. Να γραφεί η εξίσωση ταλάντωσης της σημαδούρας Β, καθώς το κύμα διαδίδεται από τη σημαδούρα Α
προς τη Β.255
Μονάδες 6
δ. Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης της σημαδούρας Β κάποια χρονική στιγμή που η
σημαδούρα Α βρίσκεται στο ανώτατο σημείο της ταλάντωσής της.256
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 4ο
Τροχαλία μάζας Μ = 6kg και ακτίνας R = 0,25m μπορεί να περιστρέφεται χωρίς
τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο της.
Γύρω από την τροχαλία υπάρχει αβαρές και μη εκτατό νήμα. Στα άκρα του
νήματος υπάρχουν σε κατακόρυφη θέση τα σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες
m1 = 4kg και m2 = 1kg αντίστοιχα. Το σώμα Σ2 είναι κολλημένο με σώμα Σ3
μάζας m3 = 1kg, το οποίο συγκρατείται από κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ
=100 Ν/m. Το σύστημα αρχικά ισορροπεί όπως φαίνεται στο σχήμα. Κάποια
χρονική στιγμή, την οποία θεωρούμε ως χρονική στιγμή μηδέν (t0 = 0), τα
σώματα Σ2 και Σ3 αποκολλώνται και το Σ3 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση
κατά τη διεύθυνση της κατακορύφου.
α. Nα υπολογιστεί το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος Σ3.257
Μονάδες 6
β. Να γραφεί η εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος Σ3 σε συνάρτηση με το χρόνο, θεωρώντας ως
θετική φορά, τη φορά προς τα επάνω.258
Μονάδες 6
γ. Να υπολογιστεί η γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας μετά την αποκόλληση των σωμάτων Σ2 και Σ3.259

254

Ο χρόνος, από την έναρξη της ταλάντωσης μέχρι να βρεθεί η σημαδούρα Α για 21η φορά στη θέση
μέγιστης απομάκρυνσης, είναι: t = T/4 + 20T = 21s.
Στο χρόνο αυτό το κύμα φτάνει στην ακτή, άρα: d = υ*t = 121,5m.

255

Ισχύει: υmax = ωΑ = (2π/Τ)*Α  …  Α = 0,4m

 t x  x 
 t AB 
t

y  A 2     y B  A 2  
 ...  0,4 2   2, 25 

 T   y  yB
T  
4

256

Ισχύει: ΔφΑΒ = φΑ – φΒ = 2π*ΑΒ/λ = … = 4,5π = 4π + π/2  φΒ = φΑ – 4π – π/2
 

Όμως

y  A    1     2k 
y 

(1).


(2).
2

Από τις (1) και (2) έχουμε: φΒ = 2kπ + π/2 – 4π – π/2 = 2kπ – 4π, συνεπώς: υB = υmaxσυνφΒ =
υmaxσυν(2kπ – 4π) = υmax = π/5 m/s.
257
Η τροχαλία ισορροπεί, άρα: Στ = 0  Β1*R = (B2,3 + Fελ)*R =>
40 = 20 + 100x1  x1 = 0,2m.
Για την Θ.Ι.Τ. του m3: ΣF = 0  m3g = kx2 => x2 = 0,1m.
Έτσι: A = x1 + x2 = 0,3m.
258

Έστω x = Aημ(ωt + φ0), όπου ω = (k/m3)½ = 10rad/s.
Θεωρώντας θετική τη φορά προς τα πάνω, έχουμε:
t0

(1)  0  1  0 
x  A


,
2

έτσι x = 0,3ημ(10t + π/2) (S.I.)
259

Για την τροχαλία, από το 2ο νόμο της στροφικής
κίνησης:
Στ = Ιαγων  (Τ1 – Τ2)R = ½ MR2αγων 
Τ1 – Τ2 = ½ Μacm (2), όπου λάβαμε υπ’ όψη ότι αcm = αγωνR.
Για το σώμα m1: ΣF = m1αcm  m1g – T1 = m1αcm  T1 = m1(g – αcm).
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Μονάδες 6
δ. Να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της τροχαλίας τη χρονική στιγμή
t = 0,1s.260
Μονάδες 7
Δίνονται η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της
Ι = ½ MR2 , η τριβή ανάμεσα στην τροχαλία και στο νήμα είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να μην παρατηρείται
ολίσθηση και g = 10 m/s2.
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 3 , που ακολουθούν , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της βασικής
φράσης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
1. Κατά τη διάδοση ενός μηχανικού κύματος σε ένα ελαστικό μέσον:
α. μεταφέρεται ενέργεια και ύλη. β. μεταφέρεται μόνον ύλη.
γ. μεταφέρεται ενέργεια και ορμή από το ένα σημείο του μέσου στο άλλο.
δ. όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου την ίδια χρονική στιγμή έχουν την ίδια φάση.

Μονάδες 5

2. Η συχνότητα ταλάντωσης f ενός συστήματος ελατηρίου – μάζας:
α. είναι ανεξάρτητη από τη σταθερά Κ του ελατηρίου.
β. είναι ανεξάρτητη από το πλάτος Α της ταλάντωσης.
γ. εξαρτάται από την ενέργεια του ταλαντωτή.
δ. είναι ανεξάρτητη από τη μάζα του ταλαντωτή.

Μονάδες 5

3. Τα σημεία ενός γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου στο οποίο έχει δημιουργηθεί στάσιμο εγκάρσιο
κύμα και τα οποία βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών έχουν:
α. διαφορετική περίοδο ταλάντωσης. β. διαφορετική συχνότητα ταλάντωσης.
γ. διαφορά φάσης π (rad). δ. ίδια φάση.
Μονάδες 5
4. Στον παρακάτω πίνακα, στη Στήλη Ι, αναφέρονται διάφορα φυσικά μεγέθη, ενώ στη Στήλη ΙΙ αναφέρονται
μονάδες μέτρησης των μεγεθών στο S.I. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Ι και
ακριβώς δίπλα σε κάθε αριθμό ένα γράμμα από τη Στήλη ΙΙ, ώστε να δημιουργείται σωστή αντιστοίχιση. (ένα
δεδομένο της Στήλης ΙΙ περισσεύει).
Στήλη Ι
Στήλη ΙΙ
1. Ροπή αδράνειας
α. rad/s
2. Στροφορμή
β. N*m
3. Γωνιακή ταχύτητα
γ. kg*m2
4. Ροπή δύναμης
δ. m/s2
5. Ένταση ηλεκτρικού πεδίου ε. V/m
στ. kg*m2/s
Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή λανθασμένο, γράφοντας
στο τετράδιό σας την ένδειξη (Σ) ή (Λ) δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.

α. Η περίοδος φθίνουσας ταλάντωσης, για ορισμένη τιμή της σταθεράς απόσβεσης, διατηρείται σταθερή.
β. Το φαινόμενο Doppler εμφανίζεται στα μηχανικά κύματα και όχι στα ηλεκτρομαγνητικά.

Για το σώμα m2: ΣF = m2αcm  T2 – m2g = m2αcm  T2 = m2(g + αcm).
Με αντικατάσταση των Τ1 και Τ2 στην εξ. (2) έχουμε: m1(g – αcm) – m2(g + αcm) = ½Μαcm  …  αcm
= 15/4 m/s2 και α = αcm/R = 15 rad/s2.
260

Ισχύει: ΔΚ/Δt = Στ*ω = Ιαγων*αγωνt = ½ MR2α2γωνt = … = 675/320 J.
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γ. Εάν η συνολική εξωτερική ροπή σε ένα σύστημα σωμάτων είναι μηδέν η ολική στροφορμή του
συστήματος παραμένει σταθερή.

δ. Η επιλογή ενός σταθμού στο ραδιόφωνο στηρίζεται στο φαινόμενο του συντονισμού.
ε. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι εγκάρσια.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
2.1. Μονοχρωματική ακτίνα φωτός προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ γυαλιού και αέρα
προερχόμενη από το γυαλί. Αν η ταχύτητα διάδοσης της ακτίνας στο γυαλί είναι υ και στον αέρα c (υ ≠ c),
2
τότε για την κρίσιμη γωνία θcrit ισχύει η σχέση: α. ημθcrit = c , β. ημθcrit = υ , γ. ημθcrit = υ .
υ
c
c2
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.261
Μονάδες 6
2.2. Μια λεπτή και ομογενής ράβδος ΑΒ μπορεί να περιστρέφεται είτε γύρω από τον άξονα x είτε γύρω από
τον άξονα y. Οι άξονες αυτοί είναι κάθετοι στη ράβδο και βρίσκονται εκατέρωθεν του μέσου Ο της ράβδου.

Αν α, β είναι η απόσταση κάθε άξονα από τα άκρα της ράβδου, όπως φαίνεται στο σχήμα, και ισχύει α > β
ο λόγος των ροπών αδράνειας της ράβδου Ιx, Ιy ως προς τους άξονες x, y αντίστοιχα είναι:
α.

Ιx
Ι
Ι
= 1 , β. x > 1 , γ. x < 1 .
Ιy
Ιy
Ιy

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.262

Μονάδες 2
Μονάδες 6

2.3. Δύο μικρά σώματα με μάζες m1 και m2 συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Αν ΔΚ1 είναι η μεταβολή
της κινητικής ενέργειας του σώματος μάζας m1 και ΔΚ2 είναι η μεταβολής της κινητικής ενέργειας του
σώματος μάζας m2 λόγω της ελαστικής κρούσης, τότε ισχύει:
α. ΔΚ1 = -1 , β. ΔΚ1 = 1 , γ. ΔΚ1 = m1 .
ΔΚ 2
ΔΚ 2
ΔΚ 2
m2
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.263
Μονάδες 7

261

Έστω ηα ο δείκτης διάθλασης του αέρα, με ηα = 1 και ηγ ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού. Τότε θα
έχουμε: ημθcrit = nγ/nα  ημθcrit = nγ (1) Αλλά nγ = u/c (2). Από (1) και (2) => ημθcrit = u/c.

262

Έστω Icm , η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της Ο.
Σύμφωνα με το θεώρημα του Steiner, οι ροπές αδράνειας της ράβδου ως προς τους άξονες x και y
δίνονται από τις σχέσεις: Ix = Icm + M(R/2 – β)2, Iy = Ιcm + M(R/2 – α)2.
Αλλά σύμφωνα με το θέμα: α > β  –α < –β  R/2 – α < R/2 – β  Μ(R/2 – α)2 < Μ(R/2 – β)2  Ιcm
+ M(R/2 – α)2 < Ιcm + M(R/2 – β)2  Ix < Iy.

263

Έστω Κ1,ρχ και Κ1,τελ, η αρχική και η τελική κινητική ενέργεια του σώματος μάζας m1 αντίστοιχα.
Ομοίως Κ2αρχ και Κ2τελ για το σώμα μάζας m2 . Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας κάθε σώματος
δίνεται από τις σχέσεις: ΔΚ1= Κ1τελ - Κ1αρχ για το σώμα μάζας m1 και ΔΚ2 = Κ2τελ - Κ2αρχ για το σώμα
μάζας m2. Για την ελαστική κρούση, ισχύει η αρχή διατήρησης της κινητικής ενέργειας του συστήματος
των δύο σωμάτων.
Καρχ = Κτελ  Κ1αρχ + Κ2αρχ = Κ1τελ + Κ2τελ  Κ1αρχ – Κ1τελ = Κ2τελ – Κ2αρχ 
–( Κ1τελ – Κ1αρχ) = Κ2τελ – Κ2αρχ  –ΔΚ1 = ΔΚ2  ΔΚ1/ΔΚ2 = –1.
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ΘΕΜΑ 3ο
Ομογενής δίσκος μάζας m = 40kg και ακτίνας R = 20cm στρέφεται με γωνιακή συχνότητα ω = 5rad/s
γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος σ’ αυτόν.
Να υπολογίσετε:
α. Την κινητική ενέργεια του δίσκου λόγω της περιστροφής του.264

Μονάδες 6

β. Το μέτρο της αρχικής στροφορμής του δίσκου.265

Μονάδες 6

γ. Τη μέση ισχύ της ροπής (σε απόλυτη τιμή) που θα ακινητοποιήσει το δίσκο σε χρόνο 5s.266
Μονάδες 6
δ. Το μέτρο της σταθερής ροπής που ακινητοποιεί το δίσκο σε χρόνο 5s.267
Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι Ι =
½ MR2.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4ο
Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς K = 100N/m έχει το κάτω άκρο του στερεωμένο στο
δάπεδο. Στο επάνω άκρο του ελατηρίου έχει προσδεθεί σώμα Σ1 με μάζα Μ = 4kg που
ισορροπεί. Δεύτερο σώμα Σ2 με μάζα m = 1kg βρίσκεται πάνω από το πρώτο σώμα Σ1
σε άγνωστο ύψος h, όπως φαίνεται στο σχήμα. Μετακινούμε το σώμα Σ1 προς τα κάτω
κατά d = π/20 m και το αφήνουμε ελεύθερο, ενώ την ίδια στιγμή αφήνουμε ελεύθερο
και το δεύτερο σώμα Σ2.
α. Να υπολογίσετε την τιμή του ύψους h ώστε τα δύο σώματα να συναντηθούν στη θέση ισορροπίας του
σώματος Σ1.268
Μονάδες 6
264

R = 20cm  R = 20*10–2m = 2*10–1m και I = mR2/2 = … = 0,8kg*m2.
K = ½ Ιω2 = 0,4*25 = 10J.

265

Lαρχ = Iω = … = 0,8·5 = 4kgm2/s.

266

Η αρχική κινητική ενέργεια του δίσκου είναι, ενώ η τελική είναι μηδέν αφού ο δίσκος ακινητοποιείται.
Έστω W το έργο της ροπής και Ρ η ισχύς της ροπής που ακινητοποιεί το δίσκο. Σύμφωνα με το
θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας.
W = Κτελ – Καρχ  W/t = (Κτελ – Καρχ)/t  P = –Καρχ/t  │P│= 10/5 = 2J/s (2Watt)

267

Η αρχική στροφορμή του δίσκου υπολογίστηκε στο ερώτημα β, ενώ η τελική είναι μηδέν αφού ο δίσκος
ακινητοποιείται. Από το θεμελιώδη νόμο της στροφικής κίνησης:
Στ =ΔL/Δt  τ = (Lαρχ - Lτελ)/Δt  τ = –Lαρχ/ Δt  │τ│= 4/5 = 0,8Ν*m.

268

To σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και έστω T1 η περίοδος ταλάντωσής του, η οποία
υπολογίζεται από τη σχέση: T1 = 2π(M/k)½ = … = 2π/5 s.
Το Σ1 αφήνεται από την ακραία θέση του και φτάνει στη θέση ισορροπίας του όπου θα συγκρουστεί με
το Σ2. Ο χρόνος Δt1, για μετατόπιση από την ακραία θέση της ταλάντωσης ως τη θέση ισορροπίας,
δίνεται: Δt1 = T1/4 = … = π/10 s.
Το σώμα Σ2 αφήνεται ταυτόχρονα με το Σ1, εκτελεί ελεύθερη πτώση και φτάνει στο σημείο όπου
συγκρούεται με το Σ1 σε χρόνο: Δt2 = Δt1 = π/10 s.
Άρα το ύψος h υπολογίζεται από την εξίσωση μετατόπισης της ελεύθερης πτώσης:
y = ½ gt2 = ½ g (Δt2)2 = … = ½ m.
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β. Αν η κρούση των δύο σωμάτων είναι πλαστική να δείξετε ότι το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την
κρούση ακινητοποιείται στιγμιαία.269
Μονάδες 6
γ. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωματώματος.270
Μονάδες 6
δ. Να υπολογίσετε το μέτρο της μέγιστης δύναμης που ασκεί το ελατήριο στο συσσωμάτωμα.271

Μονάδες 7
Δίνεται g= 10 m/s . Να θεωρήσετε ότι π
2

2

 10 .

269

Έστω U1 και υ2 οι ταχύτητες των Σ1 και Σ2 πριν την κρούση τους και V η ταχύτητα του
συσσωματώματος μετά την κρούση (όπως φαίνεται στο σχήμα). Για να δείξουμε ότι το συσσωμάτωμα
αμέσως μετά την κρούση ακινητοποιείται στιγμιαία, αρκεί η ταχύτητά του μετά την κρούση να
υπολογιστεί πως είναι μηδέν.
Για το Σ1: ω1 = 2π/Τ1 = 5 rad/s και Α1 = d  A1 = π/20 m.
Στη θέση ισορροπίας τns ταλάντωσής του το Σ1 έχει τη μέγιστη ταχύτητα, άρα: υ1 = υmax = ω1Α1 = … =
π/4 m/w.
Για το Σ2: υ = gt  υ2 = g*Δt2 = … = π m/s.
Από την αρχή διατήρησης της ορμής για την κρούση: Pπριν = Pμετά  Μυ1 – mu2 = (M + m)V  … 
V = 0.

270

Η κρούση και η δημιουργία του συσσωματώματος έγιναν στη θέση ισορροπία του Σ1. Στη θέση
αυτή η ταχύτητα του συσσωματώματος είναι μηδέν (V = 0). Άρα αυτή είναι η ακραία θέση της
ταλάντωσης. Το συσσωμάτωμα ισορροπεί σε μια νέα θέση (όπως φαίνεται στο σχήμα). Για την αρχική
θέση ισορροπίας του Σ1 και για τη νέα θέση ισορροπίας του συσσωματώματος ισχύει η συνθήκη
ισορροπίας ΣF = 0. Άρα:
Σ2: ΣF = 0  Fτελ – W1 = 0  Fτελ = W1  ky0 = Mg  …  y0 = 0,4m.
Για τη νέα θέση ισορροπίας του συσσωματώματος:
ΣF = 0  F΄ελ – Wολ = 0  F΄ελ = Woλ  k(y0 + A) = (M + m)g  …  A = 0,1m.

271

Στην κατώτερη ακραία θέση της ταλάντωσης του συσσωματώματος η δύναμη του ελατηρίου θα
μεγιστοποιηθεί: Fελ,max = k(y0 + 2A)  Fελ,max = 100(0,4 + 2*0,1) = 60N.
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2007
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 – 4 και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση .
1. Η εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή σε ένα κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC, το οποίο εκτελεί
αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις μεγίστου φορτίου Q και γωνιακής συχνότητας ω, δίνεται από τη σχέση q
= Qσυνωt. Η εξίσωση της έντασης του ρεύματος στο κύκλωμα δίνεται από τη σχέση
α. i = − Qωημωt . β. i = − ωQημωt . γ. i = Qωσυνωt . δ. i = Qωημωt.
Μονάδες 5
2. Κατά τη φθίνουσα μηχανική ταλάντωση
α. το πλάτος παραμένει σταθερό . β. η μηχανική ενέργεια διατηρείται.
γ. το πλάτος μεταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση Α = Α0eΛt, όπου Λ θετική σταθερά.
δ. έχουμε μεταφορά ενέργειας από το ταλαντούμενο σύστημα στο περιβάλλον.

Μονάδες 5

3. Σε ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο
α. έχουν διαφορά φάσης ίση με x/λ. β. έχουν λόγο Β/Ε = c.
γ. έχουν διανύσματα που είναι κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης.
δ. δεν υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας.

Μονάδες 5

4. Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται272
α. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος. β. η ορμή του συστήματος.
γ. η μηχανική ενέργεια του συστήματος. δ. η κινητική ενέργεια κάθε σώματος.

Μονάδες 5

5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη
σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
α. Κατά τη διάδοση ενός κύματος μεταφέρεται ενέργεια από ένα σημείο στο άλλο, αλλά δεν μεταφέρεται
ούτε ύλη, ούτε ορμή.

β. Το ορατό φως είναι μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας την οποία ανιχνεύει το ανθρώπινο μάτι.
γ. Σε στάσιμο κύμα, μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών, όλα τα σημεία έχουν την ίδια φάση.
δ. Η ροπή αδράνειας ενός σώματος σταθερής μάζας έχει πάντα την ίδια τιμή.

ε. Η περίοδος και η συχνότητα ενός περιοδικού φαινομένου είναι μεγέθη αντίστροφα.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Για τις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Μεταξύ δύο ακίνητων παρατηρητών Β και Α κινείται πηγή S με σταθερή ταχύτητα υS πλησιάζοντας προς
τον Α. Οι παρατηρητές και η πηγή βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Η πηγή εκπέμπει ήχο μήκους κύματος λ,
ενώ οι παρατηρητές Α και Β αντιλαμβάνονται μήκη κύματος λ1 και λ2 αντίστοιχα. Τότε για το μήκος
κύματος του ήχου που εκπέμπει η πηγή θα ισχύει:

α. λ =

λ1 + λ 2
λ - λ2
λ1λ 2
, β. λ = 1
, γ. λ =
.
2
2
λ1 + λ 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.273

272

Μονάδες 2
Μονάδες 6

Στην ερώτηση πολλαπλής επιλογής 4 θα έπρεπε να υπάρχει στην πρόταση αναφοράς η λέξη «πάντοτε»,
γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου το κάθε σώμα διατηρεί την κινητική του ενέργεια.

Γ΄ Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης (Πανελλαδικές 2000 - 2016)

84

2. Ένα αυτοκίνητο Α μάζας Μ βρίσκεται σταματημένο σε κόκκινο φανάρι. Ένα άλλο αυτοκίνητο Β μάζας
m, ο οδηγός του οποίου είναι απρόσεκτος, πέφτει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου Α. Η κρούση θεωρείται
κεντρική και πλαστική. Αν αμέσως μετά την κρούση το συσσωμάτωμα έχει το 1/3 της κινητικής ενέργειας
που είχε αμέσως πριν την κρούση, τότε θα ισχύει:
α. m/Μ = 1/6 , β. m/Μ = ½ , γ. m/Μ = 1/3.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.274
Μονάδες 7
3. Κολυμβητής βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της
θάλασσας και παρατηρεί τον ήλιο. Η θέση που τον βλέπει
είναι:
α. πιο ψηλά από την πραγματική του θέση.
β. ίδια με την πραγματική του θέση.
γ. πιο χαμηλά από την πραγματική του θέση.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.275
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
Σε μια χορδή δημιουργείται στάσιμο κύμα, η εξίσωση του οποίου είναι y = 19συν πx  ημ20πt , όπου x, y
4
δίνονται σε cm και t σε s. Να βρείτε:
α. το μέγιστο πλάτος της ταλάντωσης, τη συχνότητα και το μήκος κύματος.276

Μονάδες 6

β. τις εξισώσεις των δύο κυμάτων που παράγουν το στάσιμο κύμα.277

Μονάδες 6

273

Επειδή η ηχητική πηγή απομακρύνεται από τον παρατηρητή Β, ισχύει:

fB 

  S




fS 

  2 
 (1)
  S
 2   S 


Επειδή η ηχητική πηγή πλησιάζει τον παρατηρητή Α, ισχύει:

fB 

  S




fS 

  1 
 (2)
  S
 1   S 


Προσθέτοντας κατά μέλη τις (1) και (2) παίρνουμε:

1   2  ...  2   

1   2
2

274

Α.Δ.Ο. mυ = (m + M)V  V = mυ/(m + M) (1)
και Kμετά = 1/3 Kπριν => ½ (M +m)V2 = 1/3*½*mυ2 =>
(από την εξ. (1)) m/(m +Μ) = 1/3 = m/M = ½.

275

Αν nα και nν οι δείκτες διάθλασης του αέρα και του νερού
αντίστοιχα, θα έχουμε από το νόμο του
Snell: naημθα = nνημθν => (αφού nα = 1 και nν > nα)
ημθα > ημθν => (αφού 0 < θ < 900) θα > θν. Άρα,
όπως φαίνεται και στο σχήμα, ο κολυμβητής βλέπει
τον ήλιο πιο ψηλά από την πραγματική θέση, γιατί
το μάτι δεν μπορεί να παρατηρήσει το στρίψιμο της ακτίνας.

276

Συγκρίνοντας την εξίσωση y = 10συν(πx/4)ημ(20πt) (σε cm και s) με την εξίσωση του στάσιμου
y = 2Aσυν(2πx/λ)ημ(2πt/Τ), έχουμε:
Μέγιστο πλάτος : A' = 2A = 10cm. Επίσης: πx/4 = 2πx/λ  λ = 8cm και 20πt = 2πt/Τ  T = 0,1s
και f = 1/Τ = 10Hz.

277

Οι ζητούμενες εξισώσεις θα είναι: y1 = Αημ2π(t/Τ – x/λ) = 5ημ(10t – x/8) (cm, s) και
y2 = Αημ2π(t/Τ + x/λ) = 5ημ(10t + x/8) (cm, s)
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γ. την ταχύτητα που έχει τη χρονική στιγμή t = 0,1s ένα σημείο της χορδής το οποίο απέχει 3cm από το
σημείο x = 0.278
Μονάδες 6
δ. σε ποιες θέσεις υπάρχουν κοιλίες μεταξύ των σημείων xΑ = 3cm και xΒ = 9cm.279
Δίνονται : π = 3,14 και συν(3π/4) = − √2/2.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4ο
Ομογενής ράβδος μήκους L=0,3m και μάζας Μ = 1,2kg μπορεί να
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από
το άκρο της Α. Αρχικά την κρατούμε σε οριζόντια θέση και στη συνέχεια
την αφήνουμε ελεύθερη. Θεωρούμε την αντίσταση του αέρα αμελητέα.
α. Να βρείτε τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου ως προς τον άξονα
περιστροφής τη στιγμή που αφήνεται ελεύθερη.280

Μονάδες 5

β. Να βρείτε τη στροφορμή της ράβδου όταν φθάσει σε κατακόρυφη θέση.281

Μονάδες 5

Τη στιγμή που η ράβδος φθάνει στην κατακόρυφη θέση το κάτω άκρο της ράβδου συγκρούεται ακαριαία με
ακίνητο σώμα Σ αμελητέων διαστάσεων που έχει μάζα m = 0,4kg. Μετά την κρούση το σώμα κινείται
κατά μήκος κυκλικού τόξου ακτίνας L, ενώ η ράβδος συνεχίζει να κινείται με την ίδια φορά. Δίνεται ότι η
γωνιακή ταχύτητα της ράβδου αμέσως μετά την κρούση είναι 5ω, όπου ω η γωνιακή ταχύτητά της αμέσως
πριν την κρούση.
γ. Να βρείτε την ταχύτητα του σώματος Σ αμέσως μετά την κρούση.282

278

279

Μονάδες 7

Η ταχύτητα του σημείου της χορδής: υ = ωΑ΄συν(2πx/λ)συν(2πt/T) και επειδή ω = 2πf, x = 3cm και t =
0,1s => υ = 20πσυν(3π/4)συν(2π0,1/0,1) = –3,14√2m/s.
Οι θέσεις των κοιλιών είναι xk = kλ/2 = 4k (σε cm), k  
Οπότε: 3cm ≤ xk ≤ 9cm => 3 ≤ 4k ≤ 9 => k = 1 και k = 2.
Για k = 1 → x1 = 4cm και για k = 2 → x2 = 8cm.

*

280

Τη στιγμή που η ράβδος αφήνεται ελεύθερη από την οριζόντια θέση:
(θεωρούμε τη φορά της αγ θετική) ΣτΑ = ΙΑ*α0γ  Μgl/2 = (1/3)Μl2α0γ
=> … => α0γ = 50rad/s2.

281

Από τη θέση (ΑΒ1) στη θέση (ΑΒ2) Α.Δ.Μ.Ε. (έργο παράγει μόνο το
βάρος της ράβδου): U1 + K1 = U2 + K2  Mgl/2 + 0 = 0 ½ IΑω2  … 
ω = (3g/l) ½ rad/s. Και η στροφορμή στη θέση (ΑΒ2) θα είναι:
L = IΑ⋅ω = (1/3)ML2 = … = 0,36kg⋅m2/s.

282

Επειδή κατά την κρούση εμφανίζονται ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ δυνάμεις (των οποίων η συνισταμένη των ροπών
ως προς το (Α) είναι μηδέν), θα εφαρμόσουμε ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ, για το σύστημα των σωμάτων που συγκρούονται.
Αποδίδουμε στο σφαιρίδιο
ροπή αδράνειας μάζας: Iσφ = ml2 και ω = υ/l. ΣLπριν = ΣLμετά  L + 0 =
L΄ + Lσφ  (1/3)Ml2ω = (1/3)Ml2(ω/5) + ml2(υ/l)  …  υ = 2,4m/s.

Παρατήρηση: Πρέπει να αναφερθεί ότι στο σχολικό βιβλίο ΔΕΝ
γίνεται η παραμικρή αναφορά για ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ της ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ
σε σύστημα συγκρουόμενων σωμάτων.
Στις ΚΡΟΥΣΕΙΣ (του σχολικού βιβλίου) εφαρμόζεται αποκλειστικά η ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ της
ΟΡΜΗΣ, αφού αναφέρονται σε σώματα που εκτελούν μεταφορικές κινήσεις (που ΔΕΝ στρέφονται).
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δ. Να βρείτε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που μετατράπηκε σε θερμική ενέργεια κατά την
κρούση.283
Μονάδες 8
Δίνονται: η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα Α: Ι = ½ML3 και g = 10m/s2.
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007
ΘΕΜΑ 1ο
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.

Μονάδες 5

1.2 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.
Μονάδες 5
1.3 Ενώ ακούμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει σε συχνότητα 100MHz, θέλουμε να ακούσουμε το
σταθμό που εκπέμπει σε 100,4MHz. Για το σκοπό αυτό στο δέκτη πρέπει να
α. αυξήσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή. β. αυξήσουμε την αυτεπαγωγή του πηνίου.
γ. ελαττώσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.
δ. αυξήσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή και την αυτεπαγωγή του πηνίου.
Μονάδες 5
1.4 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
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. Το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος κοντά στην κεραία έχουν
διαφορά φάσης μηδέν.

β. Τα κτήρια κατά τη διάρκεια ενός σεισμού 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.
ε. Τα μηχανικά κύματα μεταφέρουν ενέργεια και ύλη.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
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.

283

Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που μετατράπηκε σε θερμότητα κατά την κρούση είναι:
= │ΔΚ│/Καρχ = (Κπριν – Κμετά)/Κπριν = {½ΙΑω2 – [½ΙΑ(ω/5)2 + ½ mυ2]}/(½ΙΑω2) = … = 0,32 = 32%

λ
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2.1 Σφαίρα μάζας m1 προσπίπτει με ταχύτητα υ1 σε ακίνητη σφαίρα μάζας m2, με την οποία συγκρούεται
κεντρικά και ελαστικά. Μετά την κρούση η σφαίρα μάζας m1 γυρίζει πίσω με ταχύτητα μέτρου ίσου με το
1/5 της αρχικής της τιμής. Για το λόγο των μαζών ισχύει
α. m2/m1 = 3/2, β. m2/m1 = 2/3, γ. m2/m1 = 1/3.
Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.284
Μονάδες 5
2.2 Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές Π1 και Π2 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 r1=17cm και r2=12cm αντίστοιχα
α. ταλαντώνεται με πλάτος Α. β. ταλαντώνεται με πλάτος 2Α. γ. παραμένει ακίνητο.
Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.285
Μονάδες 5
2.3 Η συνολική ροπή των δύο αντίρροπων δυνάμεων F1 και F2 του σχήματος, που
έχουν ίδιο μέτρο, είναι
α. μεγαλύτερη ως προς το σημείο Κ. β. μεγαλύτερη ως προς το σημείο Μ.
γ. ανεξάρτητη του σημείου ως προς το οποίο υπολογίζεται.
Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.286
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
Στο ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου είναι στερεωμένο σώμα μάζας m1 = 1,44kg, ενώ το άλλο του άκρο είναι
ακλόνητο. Πάνω στο σώμα κάθεται ένα πουλί μάζας m2 και το σύστημα ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο
επίπεδο. Η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του συστήματος είναι 0,4πm/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 με κυκλική συχνότητα 2,5π rad/s. Να βρείτε:
Α. Την περίοδο και το πλάτος της αρχικής ταλάντωσης.287

Μονάδες 6

Β. Τη σταθερά του ελατηρίου.288

Μονάδες 6

284

Κατά την ελαστική κεντρική κρούση κινούμενης σφαίρας μάζας m1 σε ακίνητη μάζας m2, μετά την
κρούση η m1 έχει ταχύτητα που υπολογίζεται από τον τύπο

1 

m1  m 2
 (1)
m1  m 2 1

Για την m1 δόθηκε ότι μετά την κρούση επιστρέφει πίσω με ταχύτητα μέτρου ίσου με το 1/5 της αρχικής
της τιμής. Δηλαδή δόθηκε ότι υ1′ = −υ1/5 (2).
Από τις
m

m
m
1
3
1
2
2
σχέσεις (1) και (2) έχουμε:
1   1  ... 

m1  m2
5
m1 2
285

Από την θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής έχουμε: υ = λf  20 = λ*4  λ = 5cm.
Έτσι το πλάτος ταλάντωσης του συγκεκριμένου σημείου είναι:

  2  

(r1  r2 )
(17  12)
 2 
 2   2  .

5

286

Η συνολική ροπή ως προς το σημείο Κ είναι: Στ(Κ) = F1(ΑΜ) – F2(ΒΜ) =
F1(AK) + F1(BK) = F1[(AK) + (BK)] = F1d.
Η συνολική ροπή ως προς το σημείο Μ είναι: Στ(Κ) = F1(ΑΚ) – F2(ΒΜ) =
F1(AM) – F1(BM) = F1[(AM) − (BM)] = F1d.
Έτσι η συνολική ροπή του ζεύγους δυνάμεων είναι πάντα ίδια, ανεξάρτητη
από το σημείο ως προς το οποίο υπολογίζεται.

287

Η δυναμική ενέργεια του ταλαντωτή μηδενίζεται στη θέση ισορροπίας του και αυτό συμβαίνει κάθε 0,5
s. Όμως ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών περασμάτων από την θέση ισορροπίας είναι
Τ/2. Άρα Τ/2 = 0,5  T = 1s.
Από την
περίοδο υπολογίζουμε την κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης. ω = 2π/Τ = … = 2πrad/s. Από την
μέγιστη ταχύτητα το πλάτος της αρχικής ταλάντωσης είναι: υmax = ωΑ  …  Α = 0,2m.

288

Το σύστημα ελατήριο – μάζα m1 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με D = k και κυκλική συχνότητα ω΄
= 2,5π rad/s. Έτσι έχουμε: D = k = m1ω2 = … = k = 9π2 Ν/m.

Γ΄ Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης (Πανελλαδικές 2000 - 2016)

88

Γ. Τη μέγιστη ταχύτητα της νέας ταλάντωσης.289

Μονάδες 6

Δ. Τη μάζα του πουλιού.290

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4ο
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 αυτό έχει κατέβει κατά
h = 5m αποκτά μεταφορική ταχύτητα υcm=5m/s. Να βρείτε:
A. Τη μεταφορική επιτάχυνση του κέντρου μάζας του σώματος.291

Μονάδες 6

Β. Τη γωνιακή επιτάχυνση του σώματος και την τάση του νήματος.292

Μονάδες 6

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.293
Μονάδες 7
Δ. Τη σχέση που περιγράφει πώς μεταβάλλεται η στροφική κινητική ενέργεια του σώματος σε συνάρτηση
με το χρόνο.294 Δίνεται : g = 10 m/s2
Μονάδες 6

289

Επειδή το ελατήριο είναι οριζόντιο, η μείωση της μάζας του ταλαντωτή εξ αιτίας του πετάγματος του
πουλιού δεν επηρεάζει την θέση ισορροπίας της ταλάντωσης.
Το πέταγμα του πουλιού γίνεται στην ακραία θέση της ταλάντωσης όπου η ταχύτητα είναι υ = 0 και
μάλιστα κατακόρυφα (άξονας y΄y). Δηλαδή στον οριζόντιο άξονα x΄x που γίνεται η ταλάντωση το
πουλί μάζας m2 δεν έχει ορμή. Έτσι από το θεώρημα διατήρησης της ορμής του συστήματος κατά
μήκος του άξονα x΄x και κατά το πέταγμα του πουλιού (διάσπαση συστήματος) έχουμε:
pπριν(x) = pμετά(x)  (m1 + m2 )*0 = m1V + 0  V = 0.
Έτσι αμέσως μετά το πέταγμα του πουλιού η μάζα m2 στιγμιαία έχει μηδενική ταχύτητα. Αυτό σημαίνει
ότι η ακραία θέση της νέας ταλάντωσης της m2 ταυτίζεται με την ακραία θέση της πρώτης ταλάντωσης.
Έτσι και το πλάτος της νέας ταλάντωσης είναι ίδιο με της αρχικής. Δηλαδή είναι Α΄= Α = 0,2m.
Η μέγιστη ταχύτητα της νέας ταλάντωσης είναι: υ′max = ω′*Α′ = 2,5π*0,2 = 0,5π m/s.

290

Για την αρχική ταλάντωση έχουμε: D = k = (m1 + m2)ω2  …  m2 = 0,81Κg.

291

Από τις εξισώσεις της μεταφορικής κίνησης του γιογιό έχουμε:
Μετατόπιση: h = ½αcmt2  …  αcmt2 = 10/3 (1)
Ταχύτητα: υ = αcmt  αcmt = 5
(2)
Με διαίρεση κατά μέλη των (1) και (2) έχουμε t = 2/3 s, οπότε η (2) δίνει: αcm = 7,5m/s2.
292
Επειδή το νήμα ξετυλίγεται χωρίς να ολισθαίνει ισχύουν οι σχέσεις:
υcm = υγρ = ωR (3) , αcm = αγρ = αγωνR (4).
Για αcm = 7,5m/s2 η σχέση (4) δίνει: αγων = 7,5 rad/s2.
Με εφαρμογή του θεμελιώδους νόμου για την μεταφορική κίνηση του γιογιό έχουμε:
ΣF = Mαcm  w − T = Mαcm  Mg − T = Mαcm  …  T = 15N.
293

Με εφαρμογή του θεμελιώδους νόμου για την στροφική κίνηση του γιογιό έχουμε:
Στ(Κ) = Ι*αγων  Τ*R = Ι*αγων  …  I = 0,02Kgm2 = 2*10−2 Kgm2.
Έτσι ο λόγος της στροφικής κινητικής ενέργειας προς την μεταφορική κινητική ενέργεια είναι:
Kστρ/Κμετ = ½Ιω2/½Μυ2cm  από τη σχέση (3)) Kστρ/Κμετ = (Ιω2)/(Μω2R2) = Ι/(ΜR2) = … = 1/3.

294

Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής ω του γιογιό μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο σύμφωνα με
την εξίσωση: ω = αγωνt = 75t (S.I.)
(5)
Έτσι η σχέση που περιγράφει πώς μεταβάλλεται η στροφική κινητική ενέργεια του γιογιό σε συνάρτηση
με το χρόνο είναι: Kστρ = ½Ιω2  (με τη βοήθεια της σχέσης (5)) Κστροφ = 56,25t2 (S.I.)

Γ΄ Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης (Πανελλαδικές 2000 - 2016)

89

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 – 4 και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Ένας ταλαντωτής τη χρονική στιγμή t1 έχει ενέργεια ταλάντωσης Ε και πλάτος ταλάντωσης Α. Τη
χρονική στιγμή t2 που έχει χάσει τα 4/3 της αρχικής του ενέργειας το πλάτος της ταλάντωσής του είναι:
α. .A/4. β. .3Α/4. γ. .A/2. δ. .A/3.
Μονάδες 5
2. Σώμα μάζας m κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ. Στην πορεία συγκρούεται μετωπικά με άλλο
σώμα και επιστρέφει κινούμενο με ταχύτητα μέτρου 2υ. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του είναι:
α. 0. β. mυ. γ. 2mυ. δ. 3mυ.
Μονάδες 5
3. Δεν έχουμε φαινόμενο Doppler όταν:
α. ο παρατηρητής είναι ακίνητος και απομακρύνεται η πηγή.
β. ο παρατηρητής και η πηγή κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με την ίδια ταχύτητα.
γ. ο παρατηρητής είναι ακίνητος και πλησιάζει η πηγή.
δ. η πηγή είναι ακίνητη και πλησιάζει ο παρατηρητής.

Μονάδες 5

4. Η ράβδος του σχήματος είναι αβαρής και οι μάζες m απέχουν εξίσου από τον άξονα περιστροφής.

Αν η απόσταση των μαζών από τον άξονα περιστροφής υποδιπλασιαστεί, η ροπή αδράνειας του
συστήματος:
α. τετραπλασιάζεται. β. διπλασιάζεται. γ. υποδιπλασιάζεται. δ. υποτετραπλασιάζεται.
Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν , γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.





α. Τα διανύσματα της γωνιακής ταχύτητας ω και της γωνιακής επιτάχυνσης α έχουν πάντα την ίδια
κατεύθυνση.

β. Μήκος κύματος λ είναι η απόσταση στην οποία διαδίδεται το κύμα σε χρόνο μιας περιόδου.
γ. Ο λόγος της ταχύτητας του φωτός στο υλικό προς την ταχύτητα του φωτός στο κενό ονομάζεται δείκτης
διάθλασης του υλικού.

δ. Διάχυση ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο , μετά από ανάκλαση δέσμης παράλληλων ακτίνων, οι
ανακλώμενες ακτίνες δεν είναι πια παράλληλες μεταξύ τους.

ε. Σε κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων με πηνίο, πυκνωτή και αντίσταση, αν η τιμή της αντίστασης
υπερβεί κάποιο όριο, η ταλάντωση γίνεται απεριοδική.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Για τις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Στη διαχωριστική επιφάνεια του υλικού Α με τον αέρα, για την οριακή γωνία ολικής ανάκλασης ισχύει
. Για το υλικό Β στη διαχωριστική επιφάνειά του με τον αέρα, είναι ημθ (B)
. Τα υλικά Α
ημθ (A)
crit = 0,2
crit = 0,8
και Β είναι οπτικά πυκνότερα από τον αέρα. Τότε:
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α. Το υλικό Α είναι οπτικά πυκνότερο του Β και στη διαχωριστική τους επιφάνεια ισχύει ημθ

(AB)
crit

β. Το υλικό Β είναι οπτικά πυκνότερο του Α και στη διαχωριστική τους επιφάνεια ισχύει ημθ (AB)
crit
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= 0,25 .
= 0,25

.

γ. Το υλικό Α είναι οπτικά πυκνότερο του Β και στη διαχωριστική τους επιφάνεια ισχύει

.
ημθ (AB)
crit = 0,6

δ. Το υλικό Β είναι οπτικά πυκνότερο του Α και στη διαχωριστική τους επιφάνεια ισχύει

.
ημθ (AB)
crit = 0,6
Μονάδες 2
Μονάδες 6

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.295

2. Στην επιφάνεια υγρού συμβάλλουν δύο όμοια κύματα που δημιουργούνται από δύο σύγχρονες αρμονικές
πηγές. Σε σημείο Φ που απέχει από τις δύο πηγές αποστάσεις r1 και r2 έχουμε ενίσχυση όταν:

α. r1 - r2 = (2N +

1
λ
)λ , β. r1 - r2 = Nλ , γ. r1 - r2 = (2N + )
2
2

όπου Ν = 0 , 1 , 2 , … , λ το μήκος κύματος.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.296

Μονάδες 2
Μονάδες 6

3. Δύο σώματα Α και Β με μάζες mΑ και mΒ, αντίστοιχα, συγκρούονται μετωπικά. Οι ταχύτητές τους πριν
και μετά την κρούση, σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Ο λόγος των μαζών mΑ και mΒ είναι:

α.

mΑ
m
3
1
= , β. Α =
,
mΒ
5
mΒ
2

γ.

mΑ
m
2
3
=
, δ. Α =
.
mΒ
3
mΒ
2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.297
ΘΕΜΑ 3ο
Η ράβδος ΟΑ του σχήματος με μήκος L= 1m και μάζα
Μ = 6kg είναι οριζόντια και περιστρέφεται υπό την
επίδραση οριζόντιας δύναμης F που έχει σταθερό
μέτρο και είναι διαρκώς κάθετη στη ράβδο, στο άκρο
της Α. Η περιστροφή γίνεται γύρω από σταθερό
κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το Ο.

295

ημθ(A)crit = nA = 0,8 και ημθ(Β)crit = nΒ = 0,2  nA > nB. Επίσης ημθ(A)crit = nΒ/nA = 0,25.

r r 
r r 
 2  1 2   1  2  1 2     r1  r2   ,   0,1, 2, ...
 2 
 2 
m
2
297
Από Α.Δ.Ο.: p A  p B  pA  pB  m A 4  m B 2  m A ( 2)  m B 6  A 
mB 3
296

Μονάδες 2
Μονάδες 7
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Αρχικά η ράβδος είναι ακίνητη. Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες. Να υπολογιστούν:
α. Η τιμή της δύναμης F, αν γνωρίζουμε ότι το έργο που έχει προσφέρει η δύναμη στη διάρκεια της πρώτης
περιστροφής είναι 30π J.298
Μονάδες 6
β. Η γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου.299

Μονάδες 7

γ. Ο ρυθμός με τον οποίο η δύναμη μεταφέρει ενέργεια στη ράβδο στο τέλος της πρώτης περιστροφής.300
Μονάδες 12
Δίνονται: π = 3,14. Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της
και είναι κάθετος στη ράβδο

Icm =

1
 M  L2
12

ΘΕΜΑ 4ο
Ένα σώμα Σ μάζας m1 είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς Κ. Το άλλο άκρο του
ελατηρίου είναι ακλόνητα στερεωμένο. Το σύστημα ελατήριο – μάζα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε
λείο οριζόντιο επίπεδο και τη χρονική στιγμή t = 0 το σώμα Σ διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του,
κινούμενο κατά τη θετική φορά.

Η εξίσωση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης του σώματος Σ δίνεται από τη σχέση x = 0,1ημ10t (SI). Η
ολική ενέργεια της ταλάντωσης είναι Ε = 6J. Τη χρονική στιγμή t = π/10 s, στο σώμα Σ σφηνώνεται
βλήμα μάζας m2 = m1/2 κινούμενο με ταχύτητα υ2 κατά την αρνητική φορά. Το συσσωμάτωμα που
προκύπτει μετά την κρούση εκτελεί νέα απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α΄ = 0,1√6m.
α. Να υπολογίσετε τη σταθερά Κ του ελατηρίου (μονάδες 4) και τη μάζα m1 του σώματος Σ301 (μονάδες
4).
Μονάδες 8
β. Να υπολογίσετε την ολική ενέργεια Ε΄ (μονάδες 4) και τη γωνιακή συχνότητα ω΄ της ταλάντωσης του
συσσωματώματος302 (μονάδες 4).
Μονάδες 8
γ. Να υπολογίσετε την ταχύτητα υ2 του βλήματος πριν από την κρούση.303

Μονάδες 9

298

Από Steiner: IΟ = Ιcm + ML2/4 = (1/12)ML2 + ¼ML2 = (1/3)ML2.
Wτ = τ*φ = F*L*φ  F = … = 15N.

299

Από το θεμελιώδη νόμο της περιστροφής: Στ = ΙΟ*αγ  F*L = (1/3)ML2*αγ  αγ = … = 7,5 rad/s.

300

Αφού αγ = σταθερή (κίνηση ομαλά επιταχυνόμενη), άρα:

   t 

   2    ...  9, 7 rad s . Όμως Ρτ = τ*ω = F*L*ω = 145,5J/s.
1
2
   t 
2

301

Από την εξίσωση της απομάκρυνσης: x = 0,1ημ10t (SI), έχουμε:
Α = 0,1m, ω = 10 rad/s και Τ = 2π/ω = π/5 s, φ0 = 0.
E = ½ kA2  k = 1200Ν/m και m1ω2 = k  m1 = 12kg.

302

E΄ = ½ kA΄2 = 36J και ω΄ = [k/(m1 + m2)]½ = (200/3)½ rad/s.

303

Επειδή ο δεδομένος χρόνος είναι t = π/10 s (αφού Τ = π/5 s) το
σώμα m1 κατά τη στιγμή της κρούσης θα διέρχεται από τη θέση
ισορροπίας του (x = 0) κινούμενο προς τα αριστερά. Έτσι
εφαρμόζοντας την Α.Δ.Ο.: m1υ0 + m1υ2/3 = 3m1V/2
(1)
Όμως υ0 = ωΑ = 1 m/s και V = ωΆ΄ = 2 m/s, άρα από την (1):
υ2 = 4m/s.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 4, που ακολουθούν, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της βασικής
φράσης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
1. Μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μήκους κύματος λ0 και συχνότητας f0 στο κενό, εισέρχεται από το
κενό σε ένα οπτικό μέσο. Αν λ είναι το μήκος κύματος και f είναι η συχνότητα της ακτινοβολίας στο οπτικό
μέσο, τότε: α. λ < λ0. β. λ > λ0. γ. f < f0. δ. f > f0.
Μονάδες 5
2. Η ράβδος του σχήματος έχει μήκος L και μπορεί να στρέφεται
γύρω από άξονα που διέρχεται από το μέσο της Ο και είναι
κάθετος σε αυτή. Η ροπή της δύναμης F ως προς το σημείο Ο
έχει μέτρο: α. 0. β. FL/2. γ. (FL/2)συνφ. δ. (FL/2)ημφ.
Μονάδες 5
3. Μια ανελαστική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων χαρακτηρίζεται ως πλαστική όταν:
α. η ορμή του συστήματος δεν διατηρείται. β. τα σώματα μετά την κρούση κινούνται χωριστά.
γ. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρείται.
δ. οδηγεί στη συγκόλληση των σωμάτων, δηλαδή στη δημιουργία συσσωματώματος.
Μονάδες 5
4. Ένας παρατηρητής βρίσκεται ακίνητος στην αποβάθρα ενός σταθμού την ώρα που πλησιάζει ένα τρένο,
το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η σειρήνα του τρένου εκπέμπει ήχο συχνότητας fS. Η συχνότητα
του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι:
α. ίση με τη συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο μηχανοδηγός του τρένου.
β. μεγαλύτερη από τη συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο μηχανοδηγός του τρένου.
γ. μικρότερη από τη συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο μηχανοδηγός του τρένου.
δ. ίση με τη συχνότητα του ήχου που εκπέμπει η σειρήνα του τρένου.
Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι Σωστό ή Λανθασμένο, γράφοντας
στο τετράδιό σας την ένδειξη (Σ) ή (Λ) δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
α. Η ολική ενέργεια σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC είναι ανάλογη με το φορτίο του
πυκνωτή.

β. Σε ένα στάσιμο κύμα τα σημεία με μηδενικό πλάτος ταλάντωσης ονομάζονται δεσμοί του στάσιμου
κύματος.
γ. Αν η συνολική εξωτερική ροπή που ασκείται σε ένα σύστημα σωμάτων είναι ίση με μηδέν, η ολική
στροφορμή του συστήματος μεταβάλλεται.
δ. Το έργο της δύναμης που προκαλεί την απόσβεση σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση είναι πάντα
θετικό.

ε. Μικρή σφαίρα, που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά σε οριζόντιο επίπεδο, συγκρούεται ελαστικά και
πλάγια με κατακόρυφο τοίχο. Στην περίπτωση αυτή η γωνία πρόσπτωσης της σφαίρας είναι ίση με τη γωνία
ανάκλασης.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
2.1. Στα κάτω άκρα δύο κατακόρυφων ελατηρίων Α και Β των οποίων τα άλλα άκρα είναι ακλόνητα
στερεωμένα, ισορροπούν δύο σώματα με ίσες μάζες. Απομακρύνουμε και τα δύο σώματα προς τα κάτω
κατά d και τα αφήνουμε ελεύθερα, ώστε αυτά να εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση. Αν η σταθερά του
ελατηρίου Α είναι τετραπλάσια από τη σταθερά του ελατηρίου Β, ποιος είναι τότε ο λόγος των μέγιστων
ταχυτήτων υ A,max των δύο σωμάτων; α. ½ β. 1 γ. 2.
υ B,max
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Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.304
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Μονάδες 2
Μονάδες 6

2.2. Δύο σώματα Α και Β, με μάζες 3m και m αντίστοιχα, βρίσκονται ακίνητα πάνω σε λείο οριζόντιο
επίπεδο. Δίνουμε στο σώμα Β αρχική ταχύτητα υ έτσι ώστε να συγκρουστεί κεντρικά και ελαστικά με το
ακίνητο σώμα Α. Ποια είναι η ταχύτητα του σώματος Β μετά την κρούση; α. –υ/2 β. υ/2 γ. υ/4.
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.305
Μονάδες 6
2.3. Μονοχρωματική ακτινοβολία με μήκος κύματος λ0 στο κενό, διαπερνά κάθετα δύο πλακίδια Α και Β,
όπως φαίνεται στο σχήμα. Τα δύο πλακίδια βρίσκονται στο κενό.
Το πάχος του πλακιδίου Β είναι διπλάσιο
από το πάχος του πλακιδίου Α και η
ακτινοβολία τα διαπερνά σε ίσους
χρόνους. Αν λΑ και λΒ είναι τα μήκη
κύματος αυτής της ακτινοβολίας μέσα στα
πλακίδια Α και Β αντίστοιχα, τότε: α.
λΑ/λΒ = 2 β. λΑ/λΒ = ½ γ. λΑ/λΒ = ¼.
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.306
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 3ο
Κατά μήκος ομογενούς γραμμικού ελαστικού μέσου που έχει τη διεύθυνση του άξονα x, όπως φαίνεται στο
σχήμα, διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα, το οποίο περιγράφεται από την
εξίσωση: y = 0,05ημ2π(2t – 5x) (S.I.). Να υπολογίσετε:
α. τη συχνότητα και την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.307

Μονάδες 6

β. τη μέγιστη επιτάχυνση ταλάντωσης των σημείων του ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται το κύμα.308
Μονάδες 6
γ. την απόσταση μεταξύ δύο σημείων του ελαστικού μέσου τα οποία βρίσκονται στον θετικό ημιάξονα Οx
και παρουσιάζουν την ίδια χρονική στιγμή διαφορά φάσης 5π/2 rad.309
Μονάδες 6
δ. την ταχύτητα ταλάντωσης, τη χρονική στιγμή t = 1,5s ενός σημείου του ελαστικού μέσου το οποίο
βρίσκεται στον θετικό ημιάξονα Οx και απέχει από την αρχή Ο (x = 0) απόσταση 0,3m.310
Μονάδες 7
Δίνονται: π = 3,14 και π2 ≈ 10.
304

Τα δύο σώματα εκτελούν ταλάντωση ίδιου πλάτους d.
uA, max = ωΑ*d και uB,max = ωΒ*d

m  m 

u A ,max
u B ,max



kA
m
kB
m



4k B
2
kB

m  3m
u
u
m  3m
2

305

u1 

306

Για το πλακίδιο Α: d = uΑ*t και για το πλακίδιο Β: 2d = uB*t. Με διαίρεση κατά μέλη προκύπτει:
½ = uA/uB = (λΑ*f)/(λΒ*f) = λΑ/λΒ.

307

Από την εξίσωση του κύματος προκύπτει: Α = 0,05m, f = 2Hz, λ = 1/5 = 0,2m.
υ = λ·f = 2·0,2 = 0,4m/s.

308

αmax = ω2Α = 16π2·0,05 = 16·10·5·10–2 = 8m/s2.

309

Δφ = 2π*Δx/λ  5π/2 = 2π*Δx/0,2  Δx = 0,25m.

310

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση της ταχύτητας του κύματος έχουμε: υ = υmax·συν2π(2·1,5 – 5·0,3) =
ωΑ·συν2π(3 – 1,5) = 0,2π·συν3π = –0,2π m/s.

m  m 

u

Με διαίρεση κατά μέλη έχουμε:
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ΘΕΜΑ 4ο
Ένας ομογενής και συμπαγής κύλινδρος μάζας
Μ = 2kg και ακτίνας R = 0,2m αφήνεται να κυλήσει
κατά μήκος ενός πλάγιου επιπέδου γωνίας κλίσης φ,
ημφ = 0,6, όπως φαίνεται στο σχήμα:
Ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
Να υπολογίσετε:
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με

α. το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του
κυλίνδρου καθώς αυτός κυλίεται.311
Μονάδες 7
β. το μέτρο της δύναμης της στατικής τριβής που ασκείται στον κύλινδρο από το πλάγιο επίπεδο.312
Μονάδες 6
γ. το μέτρο της στροφορμής του κυλίνδρου κατά τον άξονά του, όταν η κατακόρυφη μετατόπιση του
κέντρου μάζας του κυλίνδρου από το σημείο που αυτός αφέθηκε ελεύθερος είναι h1 = 4,8m.313
Μονάδες 6
δ. το πλήθος των περιστροφών που εκτελεί ο κύλινδρος από τη στιγμή που αφήνεται ελεύθερος μέχρι τη
στιγμή που το κέντρο μάζας του έχει μετατοπιστεί κατακόρυφα κατά h2 = 2,4π m.314
Μονάδες 6
Δίνονται: Η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονά του Ι = ½MR2 και η επιτάχυνση της
βαρύτητας g = 10m/s2.
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 – 4 και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Τα δύο άκρα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, με βάση τα μήκη κύματός των, είναι:
α. η ιώδης και η ερυθρή ακτινοβολία. β. η υπεριώδης και η υπέρυθρη ακτινοβολία.
γ. οι ακτίνες x και οι ακτίνες γ . δ. οι ακτίνες γ και τα ραδιοφωνικά κύματα.

Μονάδες 5

2. Η κρούση στην οποία διατηρείται η κινητική ενέργεια του συστήματος των συγκρουόμενων σωμάτων,
ονομάζεται: α. ελαστική β. ανελαστική γ. πλαστική δ. έκκεντρη
Μονάδες 5
3. Ένας αρμονικός ταλαντωτής εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Όταν η συχνότητα του διεγέρτη παίρνει
τις τιμές f1 = 5Hz και f2 = 10Hz, το πλάτος της ταλάντωσης είναι το ίδιο. Θα έχουμε μεγαλύτερο πλάτος
ταλάντωσης, όταν η συχνότητα του διεγέρτη πάρει την τιμή: α. 2Hz β. 4Hz γ. 8Hz δ. 12Hz
Μονάδες 5
4. Στην απλή αρμονική ταλάντωση, το ταλαντούμενο σώμα έχει μέγιστη ταχύτητα:
α. στις ακραίες θέσεις της τροχιάς του. β. όταν η επιτάχυνση είναι μέγιστη.
γ. όταν η δύναμη επαναφοράς είναι μέγιστη. δ. όταν η δυναμική του ενέργεια είναι μηδέν.

311

Για τη μεταφορική κίνηση ισχύει: ΣFx = mαcm  Wx – T = mαcm (1)
Για την περιστροφική κίνηση ισχύει: Στ = Ιαγων  ΤR = ½MR2*(αcm/R) (2)
Με πρόσθεση κατά μέλη προκύπτει: Wx – T + T = αcm(M + Μ/2) 
Mg ·ημφ = αcm*3/2*Mαcm = 4m/s2.
312
Από την εξίσωση (2) => Τ = ½Μαcm = 4Ν.
313
Από την Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας προκύπτει: Mgh = ½Mυ2 + ½Ιω2 
Mgh = ½Mυ2 + ½(½)M·R2·ω2  Mgh = ½ Mυ2 + ¼ Mυ2  48 = 3υ2/4 
υcm = 8m/s. υcm = ωR = 40 rad/s.
Άρα L = Iω = ½M·R2·ω = ½*2·0,04·40 = 1,6kg·m2/s.
314
ημφ = h2/S = 4π m. S = N·2πR ⇒ 4π = Ν·2π·0,2 ⇒ Ν = 10 περιστροφές.

Μονάδες 5
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5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη
σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
α. Ένα κατεργασμένο διαμάντι (με πολλές έδρες), που περιβάλλεται από αέρα, λαμποκοπά στο φως επειδή
έχει μεγάλη κρίσιμη γωνία.
β. H ροπή αδράνειας ενός στερεού δεν εξαρτάται από τη θέση του άξονα περιστροφής του.
γ. Το διάγραμμα της συνάρτησης y = Aημ2π(

t
- σταθ.) είναι στιγμιότυπο κύματος.
T

δ. Ένα εγκάρσιο μηχανικό κύμα είναι αδύνατο να διαδίδεται στα αέρια.
ε. Η Γη έχει στροφορμή λόγω της κίνησής της γύρω από τον Ήλιο.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
1. Η εξίσωση που περιγράφει τo ηλεκτρικό πεδίο ενός αρμονικού ηλεκτρομαγνητικού κύματος που
διαδίδεται σε υλικό μέσο με δείκτη διάθλασης n είναι : Ε = 100ημ2π(12·1012t − 6·104x) (όλα τα μεγέθη στο
S.I.). Αν η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι c = 3*108m/s, o δείκτης διάθλασης του υλικού είναι:
α. 1,2 β. 1,5 γ. 2
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.315
Μονάδες 3
2. Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων αν κάποια χρονική στιγμή ισχύει q = Q/3, όπου q το
στιγμιαίο ηλεκτρικό φορτίο και Q η μέγιστη τιμή του ηλεκτρικού φορτίου στον πυκνωτή, τότε ο λόγος της
ενέργειας ηλεκτρικού πεδίου προς την ενέργεια μαγνητικού πεδίου (UE/UB) είναι:
α. 1/8 β. 31 γ. 3
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.316
Μονάδες 4
3. Ένα σώμα μετέχει σε δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο
με το ίδιο πλάτος και γωνιακές ταχύτητες, που διαφέρουν πολύ λίγο. Οι εξισώσεις των δύο ταλαντώσεων
είναι: x1 = 0,2ημ(998 πt), x2 = 0,2ημ(1002 πt) (όλα τα μεγέθη στο S.I.). Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο
διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους της ιδιόμορφης ταλάντωσης (διακροτήματος) του σώματος είναι:
α. 2s β. 1s γ. 0,5s
Μονάδες 6
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.317
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
Ομογενής και ισοπαχής ράβδος μήκους L = 4m και
μάζας M = 2kg ισορροπεί οριζόντια. Το άκρο Α της ράβδου
συνδέεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Σε σημείο Κ
315

Από την εξίσωση Ε = 100ημ2π(12*1012t – 6*104x) (S.I.) παίρνουμε τα εξής στοιχεία:
f = 12*1012 Hz κα λ = 1/(6*104)m.
Επομένως η ταχύτητα διάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού κύματος στο μέσο είναι : υ = λ*f = … =
2*108m/s. Έτσι ο δείκτης διάθλασης του μέσου είναι n = c/υ = … = 1,5.
2

316

317

U B E  U E 12  QC
Q2

 q2  1 
1
UE
UE
Q
2 C
3

 

2

 1  ... 

1
8

Από τις εξισώσεις των δύο ταλαντώσεων που δόθηκαν έχουμε:
ω1 = 998π  2π*f1 = 998π  f1 = 449Hz και
ω2 = 1002π  2π*f2 = 1002π  f2 = 551Hz .
Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους δηλαδή η περίοδος του διακροτήματος
είναι: Tδ = 1/│f1 – f2│ = … = 0,5s.
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της ράβδου έχει προσδεθεί το ένα άκρο κατακόρυφου αβαρούς νήματος σταθερού μήκους, με το επάνω
άκρο του συνδεδεμένο στην οροφή, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο σημείο Γ ισορροπεί ομογενής σφαίρα
μάζας m = 2,5kg και ακτίνας r = 0,2m. Δίνονται ΑΓ =3L/4, ΑΚ = L/4.
α. Να υπολογισθεί το μέτρο της δύναμης που ασκεί το νήμα στη ράβδο.318

Μονάδες 6

Τη χρονική στιγμή t = 0 ασκείται στο κέντρο μάζας της σφαίρας με κατάλληλο τρόπο, σταθερή οριζόντια
δύναμη μέτρου F = 7N, με φορά προς το άκρο Β. Η σφαίρα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
β. Να υπολογισθεί το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας της σφαίρας κατά την κίνησή της.319
Μονάδες 6
γ. Να υπολογισθεί το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας της σφαίρας όταν φθάσει στο άκρο Β.320
Μονάδες 6
δ. Να υπολογισθεί το μέτρο της στροφορμής της σφαίρας όταν φθάσει στο άκρο Β.321
Δίνονται: η ροπή αδράνειας της σφαίρας μάζας m ως προς το κέντρο μάζας της Ι = (2/5)mr2 και
g = 10m/s2.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 4ο
Σώμα μάζας m1 κινούμενο σε οριζόντιο επίπεδο
συγκρούεται με ταχύτητα μέτρου υ1 = 15m/s κεντρικά
και ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m2. Η χρονική
διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα. Αμέσως μετά την κρούση, το σώμα μάζας m1 κινείται
αντίρροπα με ταχύτητα μέτρου υ1΄ = 9m/s.
α. Να προσδιορίσετε το λόγο των μαζών m1/m2.322
β. Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας του σώματος μάζας m2 αμέσως μετά την κρούση.323

Μονάδες 6
Μονάδες 6

γ. Να βρεθεί το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του σώματος μάζας m1 που μεταβιβάστηκε στο
σώμα μάζας m2 λόγω της κρούσης.324
Μονάδες 6

318

Επειδή ράβδος δεν στρέφεται, ισχύει: Στ(Α) = 0  Τ*(ΑΚ) – w1*(AO) – w(AΓ) = 0
 T*L/4 – MgL/2 – mg3L/4 = 0  …  T = 115N.

319

Επειδή η σφαίρα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, ισχύουν οι σχέσεις:
υcm = υγρ. ωR (1) και αcm = αγωνR (2)
Για τη μεταφορική κίνηση ισχύει: ΣF = mαcm  F − T = mαcm  …  7 − T = 2,5αcm (3)
Για τη στροφική κίνηση ισχύει: Στ(ΑΑ) = Ι*αγων  Τ*r = (2/5)mr2αγων 
(με τη βοήθεια της σχέσης (2)) Τ = αcm. (4)
Με πρόσθεση κατά μέλη των (1) και (2) έχουμε: αcm = 2m/s2.

320

Για την επιταχυνόμενη μεταφορική κίνηση της σφαίρας ισχύει: x = ½αcmt2 => L/4 = ½αcmt2  …  t =
1s. Το μέτρο της ταχύτητας της σφαίρας τότε είναι: υcm = αcm = … = 2m/s.

321

Από τη σχέση (1) την ίδια στιγμή η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της σφαίρας είναι: ω = υcm/r = … =
10 r/s. Και το μέτρο της στροφορμής της είναι L = I*ω = (2/5)mr2ω = … = 0,4Kg*m2/s.

322

Θέτουμε m1/m2 = x  m1 = xm2 (1). Για την ταχύτητα υ1′ της m1 μετά την ελαστική κεντρική κρούση
της με την ακίνητη m2 ισχύει:

1 

(1)
m1  m 2
xm 2  m 2
m
1
1  9 
 15  ...  x  1 
m1  m 2
xm 2  m 2
m2 4

(2)
323

Για την ταχύτητα υ′2 της m2 μετά την ελαστική κεντρική κρούση της με την m1 ισχύει:

2 

(1)
2m1
2xm 2
1   
 15  ...  2  6m s
m1  m 2
xm 2  m 2
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δ. Να υπολογισθεί πόσο θα απέχουν τα σώματα όταν σταματήσουν. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης
μεταξύ του επιπέδου και κάθε σώματος είναι μ=0,1. Δίνεται g=10m/s2.325
Μονάδες 7
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2008
ΘΕΜΑ 1ο
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:
α. ανάκλασης . β. διάθλασης . γ. διάχυσης . δ. συμβολής.
Μονάδες 5
1.2 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 f1 και f2 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 f1 – f2.
Μονάδες 5
1.3 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:
α. παράλληλα και ισχύει E = B⋅c. β. κάθετα και ισχύει E = B⋅c.
γ. είναι παράλληλα και ισχύει Β = Ε⋅c. δ. είναι κάθετα και ισχύει Β = Ε⋅c.

Μονάδες 5

1.4 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

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 500nm στο κενό είναι ορατή.
β. Στα διαμήκη κύματα τα σημεία του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης
του κύματος.

324

Η αρχική κινητική ενέργεια της m1 είναι: K1 = ½m1υ12  K1 = ½m1*152  K1 = 225m1/2.
Αφού η m2 ήταν ακίνητη πριν την κρούση, η κινητική ενέργεια που αποκτά μετά από αυτή, είναι αυτή
που της μεταβίβασε η m1. K΄2 = ½m2υ΄22 = ½m262 = 18m2.
Έτσι το ποσοστό επί τοις εκατό της κινητικής ενέργειας που μεταβίβασε η m1 στην m2 είναι:

P% 
325

( 2)
K 2
18m 2
36 m 2
100% 
100% 
100%  ...  64%
225
K2
225 m1
m1
2

Εφαρμόζουμε Θ.Μ.Κ.Ε για την κίνηση της m1 μετά την κρούση.
Κτελ – Καρχ = WT1  0 – ½m1υ΄12 = –Τ1*x1  ½m1υ΄12 = Τ1*x1 = μm1gx1  …  x1 = 40,5m.
Ομοίως και για την κίνηση της m2.
Κτελ – Καρχ = WT2  0 – ½m2υ΄22 = –Τ2*x2  ½m2υ΄22 = Τ2*x2 = μm2gx2  …  x2 = 18m.
Έτσι η απόσταση d των δύο σωμάτων είναι: d = x1 + x2 = 40,5 + 18 = 58,5m.
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γ. Όταν μια χορεύτρια καλλιτεχνικού πατινάζ, που περιστρέφεται, θέλει να περιστραφεί γρηγορότερα
συμπτύσσει τα χέρια της.
δ. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του ταλαντούμενου συστήματος είναι διαφορετική από
αυτή του διεγέρτη.

ε. Το όζον της ατμόσφαιρας απορροφά την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
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. 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.326
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 Σ1, Σ2 μάζας m καθεμιά μπορούν να μετακινούνται κατά
μήκος της ράβδου. Η ράβδος ξεκινά να περιστρέφεται
α. πιο εύκολα στη θέση 1.
β. πιο εύκολα στη θέση 2.
γ. το ίδιο εύκολα και στις δύο περιπτώσεις.
Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.327
Μονάδες 5
2.3 Θεωρούμε δύο κυκλώματα Α (LΑ, C) και Β (LΒ, C)
που εκτελούν ελεύθερες αμείωτες ηλεκτρικές
ταλαντώσεις. Οι πυκνωτές στα δύο κυκλώματα έχουν την
ίδια χωρητικότητα C. Οι καμπύλες Α και Β παριστάνουν
τα ρεύματα στα δύο πηνία σε συνάρτηση με τον χρόνο.
Για τους συντελεστές αυτεπαγωγής LΑ, LΒ των πηνίων
στα δύο κυκλώματα ισχύει ότι: α. LΑ =4LΒ. β. LΒ =4LΑ.
γ. LΑ =2LΒ.
Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.328

Μονάδες 6

326

Ο κύβος εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση χωρίς τριβές. Εφαρμόζουμε θεώρημα διατήρησης της
μηχανικής ενέργειας. Kαρχ + Uαρχ = Κτελ + Uτελ  0 + mgh = ½ mυ2κυβ + 0 mυ2κυβ = 2mgh (1). Η
σφαίρα εκτελεί στροφική και μεταφορική κίνηση. Η τριβή κύλισης που εξασφαλίζει την μη ολίσθηση
της σφαίρας έχει έργο μηδενικό. Έτσι και για την κίνηση αυτή εφαρμόζουμε θεώρημα διατήρησης της
μηχανικής ενέργειας.
Kαρχ + Uαρχ = Κτελ + Uτελ  0 + mgh = ½mυ2σφ + ½Iω2σφ + 0  mυ2σφ = 2mgh – Iω2σφ (2).
Με αφαίρεση κατά μέλη τω (1) και (2) έχουμε: mυ2κυβ – mυ2σφ = Iω2σφ  υ2κυβ – υ2σφ = Iω2σφ/m ⇔
υ2κυβ > υ2σφ.

327

Η ροπή αδράνειας εκφράζει την αδράνεια στη στροφική κίνηση.
Όσο μικρότερη είναι η ροπή αδράνειας τόσο μικρότερη
η αδράνεια του συστήματος και επομένως τόσο
ευκολότερα ξεκινάει από την ηρεμία η στροφική κίνηση.
Η ροπή αδράνειας είναι στη θέση 1: I1 = Iράβδου + 2mr12 (1)
Στη θέση 2: I2 = Iράβδου + 2mr22 (2)
Με αφαίρεση κατά μέλη των (1) και (2) έχουμε: I1 – I2 = 2m(r12 – r22) (3)
Επειδή όμως είναι r1 < r2 από την (3) έχουμε Ι1 < Ι2.

328

Από την γραφική παράσταση που δόθηκε συμπαιρένουμε ότι ΤΒ = 2ΤΑ.
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ΘΕΜΑ 3ο
Το
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 y = Aημ(πt/2) (y σε cm, t σε s). Το
εγκάρσιο κύμα, που 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.329
Μονάδες 6
Β. Να υπολογίσετε την ταχύτητα
διάδοσης του κύματος.330
Μονάδες 6
Γ. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος.331

Μονάδες 7

Δ. Να βρείτε την ενέργεια ενός πολύ μικρού τμήματος του ελαστικού μέσου μάζας Δm = 8·10–3kg.332
Μονάδες 6
Δίνεται : π2 ≈ 10 .
ΘΕΜΑ 4ο
Το σώμα Σ1 μάζας m1 = 1kg του επόμενου σχήματος αφήνεται να ολισθήσει από την κορυφή λείου
κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου ακτίνας R = 1,8m. Στη συνέχεια το σώμα Σ1 κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο
επίπεδο και συγκρούεται κεντρικά
και πλαστικά με ακίνητο σώμα Σ2
μάζας m2 = 2kg. Το σώμα Σ2 είναι
στερεωμένο στο ένα άκρο
οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k =
300Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου
είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Τη στιγμή της κρούσης η ταχύτητα του Σ1 είναι παράλληλη με τον
άξονα του ελατηρίου. Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Να βρείτε:
A. Την ταχύτητα του σώματος Σ1, στο οριζόντιο επίπεδο, πριν συγκρουστεί με το Σ2.333

Μονάδες 6

Β. Την ταχύτητα του συσσωματώματος, αμέσως μετά την κρούση.334

Μονάδες 6

Άρα:

TB  2TA  2 L B C  2  2 L A C  ...  L B  4L A

329

Από το στιγμιότυπο του κύματος που δόθηκε έχουμε: λ + λ/4 = 50  …  λ = 40cm.
Από την εξίσωση απομάκρυνσης της ταλάντωσης του Ο έχουμε: ω = π2  2π/Τ = π/2  Τ = 4s.
330
Από την περίοδο υπολογίζουμε την συχνότητα του κύματος. f = 1/T = ¼ s.
Από την θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής, η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι:
υ = λf = … = 10 cm/s.
331

Από το στιγμιότυπο του κύματος που δόθηκε έχουμε συμπεραίνουμε ότι το πλάτος του κύματος είναι
5cm. Αφού το Ο (x = 0) έχει εξίσωση y = 5ημ(πt/2) (y σε cm, t σε s), τότε η εξίσωση του κύματος είναι:
y = 5ημ(πt/2 - 2πx/λ) = 5ημ(πt/2 - 2πx/40) = 5ημ(πt/2 - πx/20) (y σε cm, t σε s).

332

Η ενέργεια ταλάντωσης του πολύ μικρού τμήματος του ελαστικού μέσου είναι:
Ε = ½DA2 = ½ (Δm)*ω2*Α2 = … = Ε = 25⋅0−6J.

333

Για την κίνηση του σώματος στο λείο τεταρτοκύκλιο, εφαρμόζουμε το θεώρημα διατήρησης της
μηχανικής ενέργειας. K(A) + U(A) = K(B) + U(B)  0 + m1gR = ½ m1υ2 + 0  …  υ = (2gR)½ = …
= υ = 6m/s.

334

Από το θεώρημα διατήρησης της ορμής του συστήματος κατά την κεντρική πλαστική κρούση
υπολογίζουμε την ταχύτητα VK του συσσωματώματος.
pπριν = pμετά  m1υ + 0 = (m1 + m2 )VK  …  VK = 2m/s.
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Γ. Το διάστημα που διανύει το συσσωμάτωμα, μέχρι η ταχύτητά του να μηδενιστεί για πρώτη φορά.335
Μονάδες 6
Δ. Το χρονικό διάστημα από τη στιγμή της κρούσης, μέχρι τη στιγμή που η ταχύτητα του συσσωματώματος
μηδενίζεται για δεύτερη φορά.336
Μονάδες 7
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας: g = 10m/s2.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις ακόλουθες ημιτελείς προτάσεις 1 – 4 και, δίπλα
του, το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
1. Στη στροφική κίνηση το αλγεβρικό άθροισμα των έργων των ροπών των δυνάμεων, που ασκούνται στο
σώμα είναι:
α. ίσο με τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας περιστροφής του σώματος.
β. ίσο με τη μεταβολή της στροφορμής του σώματος. γ. πάντα θετικό.
δ. αντιστρόφως ανάλογο της συνολικής δύναμης που ασκείται στο σώμα.
Μονάδες 5
2. Τα ραντάρ χρησιμοποιούν:
α. υπεριώδη ακτινοβολία. β. μικροκύματα. γ. ακτίνες Χ. δ. ακτίνες γ.

Μονάδες 5

3. Η κίνηση που προκύπτει από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων:
α. είναι ανεξάρτητη από τις συχνότητες των επιμέρους αρμονικών ταλαντώσεων.
β. είναι ανεξάρτητη από τη διαφορά φάσης των δύο ταλαντώσεων.
γ. είναι ανεξάρτητη από τις διευθύνσεις των δύο αρμονικών ταλαντώσεων.
δ. εξαρτάται από τα πλάτη των δύο αρμονικών ταλαντώσεων.

Μονάδες 5

4. Σε κάθε κρούση:
α. η συνολική ορμή του συστήματος των συγκρουόμενων σωμάτων διατηρείται.
β. η συνολική κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.
γ. η μηχανική ενέργεια κάθε σώματος παραμένει σταθερή.
δ. η ορμή κάθε σώματος διατηρείται σταθερή.

Μονάδες 5

5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α. Κατά την ανάκλαση η προσπίπτουσα ακτίνα, η ανακλώμενη και η κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο
πρόσπτωσης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
β. H ροπή αδράνειας εκφράζει στη μεταφορική κίνηση ό,τι εκφράζει η μάζα στη στροφική κίνηση.

335

Αμέσως μετά την κρούση το σύστημα ελατήριο – συσσωμάτωμα έχει μόνο κινητική ενέργεια λόγω της
VK. Όταν το συσσωμάτωμα σταματάει στιγμιαία για πρώτη φορά το ελατήριο έχει συμπιεστεί κατά x
και όλη η κινητική ενέργεια έχει μετατραπεί σε ελαστική δυναμική ενέργεια ελατηρίου. Δηλαδή ισχύει:
Kσυσσωμ. = Uελατ.  ½ (m1 + m2)VK2 = ½ kx2  …  x = 0,2m.

336

Το σύστημα ελατήριο – συσσωμάτωμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με D = k = 300 N/m. Άρα D
= (m1 + m2 )ω2  …  ω = 10rad/s.
Έτσι η περίοδος της ταλάντωσης είναι: T =2π/ω = π/5 s.
Η θέση ισορροπίας της ταλάντωσης του συσσωματώματος ταυτίζεται με την θέση ισορροπίας της m2
και με την θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου διότι το ελατήριο βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο.
Η κρούση έγινε στην θέση αυτή. Επομένως ζητείται ο χρόνος μετάβασης του ταλαντωτή από την θέση
ισορροπίας ως την ακραία θέση για 1η φορά. Άρα Δt = T/4  Δt = (π/5)/4 = π/20 s.
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γ. Η συχνότητα του ήχου της σειρήνας του τρένου, την οποία αντιλαμβάνεται ο μηχανοδηγός, είναι σε όλη
τη διάρκεια της κίνησης σταθερή.
δ. Κατά τη διάδοση ενός κύματος μεταφέρεται ενέργεια από το ένα σημείο του μέσου στο άλλο, όχι όμως
ορμή και ύλη.
ε. Σε ένα κύκλωμα LC η συχνότητα των ηλεκτρικών ταλαντώσεών του είναι ανάλογη της χωρητικότητας C
του πυκνωτή.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
1. Πηγή ηχητικών κυμάτων κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου υs = υ/10, όπου υ το μέτρο
της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Ακίνητος παρατηρητής βρίσκεται στην ευθεία κίνησης της πηγής. Όταν
η πηγή πλησιάζει τον παρατηρητή, αυτός αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας f1, και όταν η πηγή
απομακρύνεται απ’ αυτόν, ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας f2. Ο λόγος f1/f2 ισούται με: α.
9/11. β. 11/10 . γ. 11/9.
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.337
Μονάδες 5
2. Σε ένα ακίνητο ρολόι που βρίσκεται σε κανονική λειτουργία, ο λόγος της στροφορμής του λεπτοδείκτη
(L1) προς την στροφορμή του ωροδείκτη (L2), ως προς τον κοινό άξονα περιστροφής τους, είναι L1/L2 = λ,
όπου λ θετική σταθερά. Ο λόγος των κινητικών ενεργειών τους Κ1/Κ2 αντίστοιχα είναι:
α. 6λ. β. 12λ. γ. 24λ .
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.338
Μονάδες 5
3. Στην κάτω άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ, η πάνω άκρη του οποίου είναι
στερεωμένη σε ακλόνητο σημείο, σώμα μάζας m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους d/2, όπως
φαίνεται στο σχήμα.

Όταν το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας, η επιμήκυνση του ελατηρίου είναι d. Στην κατώτερη
θέση της ταλάντωσης του σώματος, ο λόγος της δύναμης του ελατηρίου προς τη δύναμη επαναφοράς είναι:

α.

Fελ
F
F
1
= , β. ελ = 3 , γ. ελ = 2 .
Fεπαν
3
Fεπαν
Fεπαν

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.339
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Μονάδες 3
Μονάδες 6
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ΘΕΜΑ 3ο
Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση με περίοδο Τ = 4π⋅10−3s. Τη χρονική στιγμή t
= 0, o πυκνωτής έχει το μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο. Ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 10μF και η μέγιστη
τιμή της έντασης του ρεύματος, το οποίο διαρρέει το πηνίο, είναι 2⋅10−3Α .
α. Να υπολογισθεί ο συντελεστής αυτεπαγωγής L του πηνίου.340
Μονάδες 6
β. Ποια χρονική στιγμή η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου του πηνίου γίνεται μέγιστη για πρώτη φορά.341
Μονάδες 6
γ. Να υπολογισθεί η μέγιστη τάση στους οπλισμούς του πυκνωτή.342

Μονάδες 6

δ. Να υπολογισθεί η ένταση του ρεύματος, το οποίο διαρρέει το πηνίο, τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες
η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή είναι τριπλάσια της ενέργειας του μαγνητικού πεδίου στο
πηνίο.343
Δίνονται: 1μF =10−6F, π = 3,14.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 4ο
Δύο σύγχρονες πηγές Π1, Π2 δημιουργούν στην
επιφάνεια υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα. Η
εξίσωση της ταλάντωσης κάθε πηγής είναι y =
0,01⋅ημ(10πt) (SI) και η ταχύτητα διάδοσης των
εγκαρσίων κυμάτων στην επιφάνεια του υγρού είναι
ίση με 1,5m/s. Ένα σημείο Λ της επιφάνειας του υγρού
απέχει από την πηγή Π1 απόσταση 0,6 m και από την
πηγή Π2 απόσταση 1m , όπως δείχνει το σχήμα. Οι
πηγές Π1, Π2 αρχίζουν να ταλαντώνονται τη χρονική στιγμή t = 0.
α. Να υπολογισθεί το μήκος κύματος των κυμάτων που δημιουργούν οι πηγές.344

Μονάδες 5

β. Πόση είναι η συχνότητα της ταλάντωσης του σημείου Λ μετά την έναρξη της συμβολής;345

Μονάδες 6

γ. Να υπολογισθεί το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Λ μετά την έναρξη της συμβολής.346 Μονάδες 7
δ. Να προσδιορισθεί η απομάκρυνση του σημείου Λ από τη θέση ισορροπίας του, τη χρονική στιγμή t =
(4/3)s.347
Δίνεται συν(4π/3) = – ½.
Μονάδες 7

339

F k  l l 3d  l 2
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F
kx
x
d  l2

340

T  2 LC  L 

341

t = T = π10–3sec.

342

Vmax = Q/C = (I/ω)/C = I/(Cω) = … = 0,4V. ω = 2π/Τ = … = 500rad/s.

T2
 ...  0,4H
4 2C

UE  3UB
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344

ω = 10π rad/s. f = ω/2π = 5Ηz και Τ = 1/5 sec. λ = u/f = 1,5/5 m = 0,3m.

345

f = 5Ηz.

346

347

A1  2A 2

x1  x 2
0, 4
4
 2A 2
 2A 2
   0,01m
2
0, 6
3

Τα κύματα συμβάλλουν τη στιγμή t = x/υ = (1m)/(1,5m/s) = 2/3 sec.
Είναι t = 4sec > 2/3 sec, άρα y1 = A1ημ2π[t/T – (x1 + x2)/2λ] = A1*ημ8π = A1 = 0,01m.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 4 που ακολουθούν, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της βασικής
φράσης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
1. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα:
α. δεν υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. β. είναι διαμήκη. γ. δεν διαδίδονται στο κενό.
δ. παράγονται από την επιτάχυνση ηλεκτρικών φορτίων.

Μονάδες 5

2. Παρατηρητής Α κινείται με σταθερή ταχύτητα υΑ προς ακίνητη πηγή ήχου S, όπως φαίνεται στο σχήμα,
αρχικά πλησιάζοντας και στη συνέχεια απομακρυνόμενος απ’ αυτή.

Ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται ήχο με συχνότητα που είναι:
α. συνεχώς μεγαλύτερη από τη συχνότητα της πηγής.
β. συνεχώς μικρότερη από τη συχνότητα της πηγής.
γ. αρχικά μεγαλύτερη και στη συνέχεια μικρότερη από τη συχνότητα της πηγής.
δ. αρχικά μικρότερη και στη συνέχεια μεγαλύτερη από τη συχνότητα της πηγής.

Μονάδες 5

3. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση έχουν πάντα την ίδια φορά:
α. η ταχύτητα και η επιτάχυνση. β. η ταχύτητα και η απομάκρυνση.
γ. η δύναμη επαναφοράς και η απομάκρυνση. δ. η δύναμη επαναφοράς και η επιτάχυνση.

Μονάδες 5

4. Από τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες: μικροκύματα, ορατό φως, υπεριώδης ακτινοβολία και ακτίνες
Χ μεγαλύτερο μήκος κύματος:
α. έχουν τα μικροκύματα. β. έχει το ορατό φως.
γ. έχει η υπεριώδης ακτινοβολία. δ. έχουν οι ακτίνες Χ.
Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι Σωστό ή Λανθασμένο,
γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη (Σ) ή (Λ) δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
α. Η απλή αρμονική ταλάντωση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

β. Ο δείκτης διάθλασης n ενός οπτικού υλικού είναι μεγαλύτερος της μονάδας.
γ. Η ροπή αδράνειας είναι μονόμετρο μέγεθος και έχει μονάδα μέτρησης στο S.I. το 1 kg⋅m.
δ. Στη διεύθυνση διάδοσης ενός αρμονικού κύματος κάποια σημεία του ελαστικού μέσου παραμένουν
συνεχώς ακίνητα.

ε. Μία ειδική περίπτωση ανελαστικής κρούσης είναι η πλαστική κρούση.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
2.1.
Το σώμα Σ1 του παρακάτω σχήματος είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου του
οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητο. Το σώμα Σ1 εκτελεί
απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α σε λείο οριζόντιο
δάπεδο. Το μέτρο της μέγιστης επιτάχυνσης του Σ1 είναι
α1max. Το σώμα Σ1 αντικαθίσταται από άλλο σώμα Σ2
διπλάσιας μάζας, το οποίο εκτελεί απλή αρμονική
ταλάντωση ίδιου πλάτους Α. Για το μέτρο α2max της
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μέγιστης επιτάχυνσης του Σ2, ισχύει:
α. α2max = α1max/2 β. α2max = α1max γ. α2max = 2⋅α1max.
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.348

104

Μονάδες 2
Μονάδες 6

2.2. Ένα στάσιμο κύμα περιγράφεται από την εξίσωση y = 10⋅συν(πx/4)ημ(2πt), όπου τα x, y είναι σε cm
και το t σε s. Το μήκος κύματος των δύο κυμάτων που συμβάλλουν για να δημιουργήσουν το στάσιμο κύμα
είναι: α. 2cm β. 4cm γ. 8cm.
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.349
Μονάδες 6
2.3. Ακίνητο σώμα Σ μάζας Μ βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Βλήμα μάζας m κινείται
οριζόντια με ταχύτητα υ = 100m/s σε διεύθυνση που διέρχεται από το κέντρο μάζας του σώματος Σ και
σφηνώνεται σ’ αυτό. Αν η ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση είναι V = 2m/s, τότε ο
λόγος των μαζών Μ/m είναι ίσος με: α. 50 β. 1/25 γ. 49.
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.350
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 3ο
Πυκνωτής χωρητικότητας 2⋅10–6F φορτίζεται σε τάση 50V. Τη χρονική στιγμή t = 0 οι οπλισμοί του
πυκνωτή συνδέονται στα άκρα ιδανικού πηνίου με συντελεστή αυτεπαγωγής 2⋅10–2H και το κύκλωμα
εκτελεί αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση.
α. Να υπολογίσετε την περίοδο της ηλεκτρικής ταλάντωσης.351

Μονάδες 7

β. Να γράψετε την εξίσωση η οποία δίνει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο σε συνάρτηση με
το χρόνο.352
Μονάδες 8
γ. Να υπολογίσετε το λόγο της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή προς την ενέργεια του
μαγνητικού πεδίου του πηνίου, όταν το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα έντασης i = 0,1A.353
Δίνεται: π = 3,14.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 4ο
Η ομογενής τροχαλία του σχήματος έχει μάζα M = 6kg και ακτίνα R = 0,3m. Τα
σώματα Σ1 και Σ2 έχουν αντίστοιχα μάζες m1 = 5kg και m2 = 2kg. H τροχαλία και
τα σώματα Σ1, Σ2 είναι αρχικά ακίνητα και τα κέντρα μάζας των Σ1, Σ2

348

a1max = ω12*Α και a2max = ω22*Α. Με διαίρεση κατά μέλη έχουμε:

1max

 2max

k
m1
k
m2



m2

 2   2max  1max
m1
2

349

Η εξίσωση του στάσιμου κύματος είναι: y = 2Aσυν(2πx/λ)ημωt. Με σύγκριση με την εξίσωση που
δίνεται, προκύπτει: 2πx/λ = πx/4  λ = 8cm.

350

Εφαρμόζοντας την Αρχή Διατήρησης της Ορμής έχουμε:


p
  p  m  (M  m)V  100m  2(m  M)  ... 

M
 49
m

351

Από την εξίσωση της περιόδου ισχύει:T = 2π( LC)½ = … = 4π ⋅10−4sec.

352

Το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή είναι: Q = C*Vmax = … = 10–4C.
H μέγιστη τιμή του ρεύματος: I = Q*ω = 0,5Α όπου ω = 2π/Τ = … = 5*103rad/ s.
Άρα η ζητούμενη εξίσωση είναι: i = −Ιημωt = −0,5ημ(5⋅103t).

353

Παρατηρούμε ότι i = 0,5A = I/5. Η αντίστοιχη ενέργεια του μαγνητικού πεδίου είναι: UB = ½Li2 =
½L(I/5)2 = Eολ/25. Η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου προκύπτει με εφαρμογή της ΑΔΕ:
UΕ = Eολ – UΒ = Εολ – Εολ/25 = 24Eολ/25. Ο ζητούμενος λόγος είναι: UE/UB = 24.
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βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t = 0 το σύστημα αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί.
Να υπολογίσετε:
α. το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία θα κινηθούν τα σώματα Σ1 και Σ2.354

Μονάδες 6

β. το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της τροχαλίας.355

Μονάδες 6

γ. το μέτρο της στροφορμής της τροχαλίας, ως προς τον άξονα περιστροφής της, τη χρονική στιγμή t1 =
2s.356
Μονάδες 6
δ. τη χρονική στιγμή t2 κατά την οποία η κατακόρυφη απόσταση των κέντρων μάζας των Σ1, Σ2 θα είναι h
= 3m.357
Μονάδες 7
Δίνονται: Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της Ι = ½MR2 και η επιτάχυνση
της βαρύτητας g = 10 m/s2.
Σημείωση: Η τριβή ανάμεσα στην τροχαλία και στο νήμα είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να μην παρατηρείται
ολίσθηση.
Να θεωρήσετε ότι τα σώματα Σ1 και Σ2 δεν φτάνουν στο έδαφος ούτε συγκρούονται με την τροχαλία.
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 – 4 και δίπλα το γράμμα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο.
α. η ενέργεια του ταλαντωτή είναι συνεχώς σταθερή.
β. η συχνότητα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.
γ. ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση διατηρείται σταθερός.
δ. το πλάτος μειώνεται γραμμικά με το χρόνο.
Μονάδες 5
2.358 Σε μια αρμονική ταλάντωση η απομάκρυνση και η επιτάχυνση την ίδια χρονική στιγμή.
α. έχουν πάντα αντίθετο πρόσημο. β. έχουν πάντα το ίδιο πρόσημο.
γ. θα έχουν το ίδιο ή αντίθετο πρόσημο ανάλογα με την αρχική φάση της απλής αρμονικής ταλάντωσης.
δ. μερικές φορές έχουν το ίδιο πρόσημο και άλλες φορές έχουν αντίθετο πρόσημο.
Μονάδες 5
3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα
σημεία αυτά έχουν.

354

Για τη μεταφορική κίνηση του Σ1 ισχύει: ΣF = m1αcm  W1 – T1 = m1αcm (1)
Για τη μεταφορική κίνηση του Σ2 ισχύει: ΣF = m2αcm  T2 – W2 = m2αcm (2)
Για τη στροφική κίνηση της τροχαλίας :Στ = Ιαγων  (Τ1 – Τ2)*R = ½MR2αcm/R (3)
Προσθέτοντας κατά μέλη: W1 – W2 = αcm(m1 + m2 + M/2)  …  αcm = 3m/s2.

355

Από τη σχέση μεταξύ γραμμικής – γωνιακής ταχύτητας έχουμε:αcm = αγων*R 
αγων = αcm/R = 10rad/ s2.

356

L = I*ω = I*αγων*t1 = ½MR2*αγων*t1 και με αντικατάσταση προκύπτει L = 5,4kg*m2/s.

357

Κάθε ένα από τα Σ1, Σ2 εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Τη στιγμή που θα απέχουν
μεταξύ τους 3m η μετατόπιση του καθενός θα είναι 1,5m. Άρα θα ισχύει: h/2 = ½ αcmt22 και με
αντικατάσταση προκύπτει t2 = 1s.

358

Κάποιοι μαθητές σκέφτηκαν ότι όταν η απομάκρυνση είναι μηδέν και η επιτάχυνση είναι μηδέν
επομένως η απάντηση α δεν είναι σωστή και απάντησηαν το δ. Η απάντηση αυτή έρχεται σε αντίφαση
με τον ορισμό της δύναμης επαναφοράς. Η δύναμη επαναφοράς (και κατά συνέπεια και η επιτάχυνση)
από το όνομά της είναι πάντα αντίθετη στην απομάκρυνση.
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α. διαφορά φάσης π. β. την ίδια φάση. γ. διαφορά φάσης που εξαρτάται από την απόστασή τους.
δ. διαφορά φάσης π/2.
Μονάδες 5
4. Η περίοδος ταλάντωσης ενός ιδανικού κυκλώματος ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC είναι T. Διατηρώντας
το ίδιο πηνίο, αλλάζουμε τον πυκνωτή χωρητικότητας C1 με άλλον πυκνωτή χωρητικότητας C2 = 4C1.
Τότε η περίοδος ταλάντωσης του νέου κυκλώματος θα είναι ίση με:
α. T/2, β. 3T, γ. 2T, δ. T/4.
Μονάδες 5
5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη
σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
α. Κατά την είσοδο μονοχρωματικής ακτίνας φωτός από τον αέρα στο νερό είναι δυνατόν να
επιτευχθεί ολική ανάκλαση.
β. Όταν ένας παρατηρητής πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα μια ακίνητη ηχητική πηγή, τότε
ακούει ήχο μικρότερης συχνότητας (βαρύτερο) από αυτόν που παράγει η πηγή ..

γ. Στα στάσιμα κύματα, τα σημεία που παρουσιάζουν μέγιστο πλάτος ταλάντωσης
ονομάζονται κοιλίες.

δ. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση, η συχνότητα της ταλάντωσης ισούται με τη συχνότητα
του διεγέρτη.
ε. Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος δεν εξαρτάται από τον άξονα περιστροφής του
σώματος.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1–4 και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Ο δίσκος του σχήματος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο
επίπεδο. Η ταχύτητα του κέντρου του Ο είναι u0. Το σημείο Α
βρίσκεται στην περιφέρεια του δίσκου και το ΑΟ είναι οριζόντιο.
Η ταχύτητα του σημείου Α έχει μέτρο
α.

u A = 2u 0 β. u A = 2u 0 γ. u A = u 0

Μονάδες 3

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.359

Μονάδες 5

2. Σώμα μάζας mA κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου UA και συγκρούεται κεντρικά
και πλαστικά με ακίνητο σώμα μάζας mB = 2mA. Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήματος
των δύο σωμάτων, η οποία παρατηρήθηκε κατά την κρούση, είναι:
α.

ΔΚ = -

m A u 2A
m u2
β. ΔΚ = - A A
6
3

γ.

ΔΚ = -

2m A u 2A
3
Μονάδες 3
Μονάδες 5

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.360

359

Αιτιολόγηση: Το σημείο Α έχει ταχύτητα υ0, ίδια με αυτή του κέντρου μάζας
λόγω μεταφορικής κίνησης και εφαπτομενική υΕ, λόγω της στροφικής κίνησης.
Από τη συνθήκη κύλισης ισχύει υ0 = ω*R = υΕ, διότι το σημείο Α


ανήκει στην περιφέρεια του κύκλου. Επειδή ισχύει     0 , το μέτρο
0 

της υΑ θα είναι:
360

    02  2 

2  0
m  2mA

Α.Δ.Ο. (αλγεβρικά): m A    (m A  mB )  m A    3m A    


3

(1)
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3. Υλικό σημείο Σ εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτος Α και κυκλικής συχνότητας ω. Η μέγιστη
τιμή του μέτρου της ταχύτητάς του είναι u0 και του μέτρου της επιτάχυνσής του είναι α0. Αν x, u, α
είναι τα μέτρα της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του Σ αντίστοιχα, τότε σε κάθε
χρονική στιγμή θα ισχύει:
α.

u 2 = ω(Α 2 - x 2 ) β. x 2 = ω 2 (α 02 - α 2 ) γ. α 2 = ω 2 (u 02 - u 2 )

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

361

Μονάδες 3
Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 3ο
Η εξίσωση ενός γραμμικού αρμονικού κύματος που διαδίδεται κατά μήκος του άξονα xx΄ είναι:
y = 0,4ημ2π(2t – 0,5x) (S.I.)
Να βρείτε:362
α. Το μήκος κύματος λ και την ταχύτητα διάδοσης του κύματος U.363

Μονάδες 6

β. Τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σημείων του ελαστικού μέσου.364

Μονάδες 6

(1)
1
1
  K ά     (m A  mB )2  m A 2 
2
2
2 1
m A 2
1
2
  3m A
 m   ...  
2
9 2 A 
3

361

1ος τρόπος:
Οι
χρονικές εξισώσεις της ταχύτητας και της επιτάχυνσης στην απλή αρμονική ταλάντωση είναι:
 2  πρόσθεση
1
 2 (t   0 )  2 2  κατά

μέλη 
  (t  0 ) 
 2  2  2
 
2
2



(

t


)


(

t


)




0
0
  2 (t   0 ) 
4  2
2 
2
 ( t   0 )  4 2
  
2
2
2
2
...     ( 0   )
2ος τρόπος:

1
1
1
m02  m2  Dx2  m02  m2  m2 x2  20  2  2 x 2 (1)
2
2
2
Όμως a = –ω2Aημϕ = –ω2x  x = –a/ω2. (2) Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε:
ΑΔΕ: E    U 

2

  
       2   ...   2  2 ( 02   2 )
  
2
0

2

2

Παρατηρήσεις:
α. Ένας μαθητής θα μπορούσε να παρατηρήσεις ότι η μόνη σχέση με σωστές τις μονάδες της είναι η γ
και από αυτό να οδηγηθεί στη σωστή απάντηση.
β. Οι μαθητές θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικοί καθώς και η σχέση (α) είναι μια πολύ γνωστή σχέση
που χρησιμοποιείται συχνά στις ασκήσεις αν το ω είναι στο τετράγωνο. Θα μπορούσαν κάποιοι να
μπερδευτούν και να αποδείξουν άλλη σχέση.
362

Στην εκφώνηση δεν δινόταν που βρίσκεται η πηγή. Θεωρούμε ότι η πηγή είναι στο x = 0. Θα μπορούσε
κάποιος μαθητής να θεωρήσει ότι το στιγμιότυπο συνεχίζεται και στον αρνητικό ημιάξονα των x.

363

Δεδομένη η κυματική εξίσωση y = 0,4ημ2π(2t − 0,5x) (S.I.)
Συγκρίνοντας την κυματική εξίσωση του προβλήματος με τη γενική μορφή εξίσωσης του κύματος y =
Aημ2π(t/Τ – x/λ), έχουμε: A = 0,4m, Τ = ½, f = 2Hz, λ = 2m και υΚ = λ⋅f = 4m/s.

364

υmax = ωΑ = (2π/Τ)*Α = 1,6π m/s.
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γ. Τη διαφορά φάσης που παρουσιάζουν την ίδια χρονική στιγμή δύο σημεία του ελαστικού μέσου, τα
οποία απέχουν μεταξύ τους απόσταση ίση με 1,5m.365
Μονάδες 6
δ. Τη χρονική στιγμή t1 = 11/8 s να βρείτε την εξίσωση που περιγράφει το στιγμιότυπο του κύματος, και
στη συνέχεια να το σχεδιάσετε.
(Το στιγμιότυπο του κύματος να σχεδιαστεί με στυλό ή μολύβι στο μιλιμετρέ).
Μονάδες 7
Απ: Για t = 11/8 s, η εξίσωση που περιγράφει
το στιγμιότυπο του κύματος θα είναι:
y = 0,4ημ2π(2*11/8 – 0,5x) 
y = 0,4ημ2π(11/4 – 0,5x) (S.I.) και
xmax = υΚ*t = 11/2 m.
Το στιγμιότυπο του κύματος απεικονίζεται
στο διπλανό σχήμα:
ΘΕΜΑ 4ο
Στερεό Π μάζας Μ = 10kg αποτελείται από δύο κολλημένους ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R και
2R, όπου R = 0,2m όπως στο σχήμα. Η
ροπή αδράνειας του στερεού Π ως προς
τον άξονα περιστροφής του είναι I = MR2.
Το στερεό Π περιστρέφεται χωρίς τριβές
γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα Ο΄Ο,
που συμπίπτει με τον άξονά του. Το σώμα
Σ μάζας m = 20kg κρέμεται από το
ελεύθερο άκρο αβαρούς νήματος που είναι
τυλιγμένο στον κύλινδρο ακτίνας R. Γύρω
από το τμήμα του στερεού Π με ακτίνας
2R είναι τυλιγμένο πολλές φορές νήμα,
στο ελεύθερο άκρο A του οποίου μπορεί
να ασκείται οριζόντια δύναμη F.
α. Να βρείτε το μέτρο της αρχικής δύναμης F0 που ασκείται στο ελεύθερο άκρο A του νήματος, ώστε το
σύστημα που εικονίζεται στο σχήμα να παραμένει ακίνητο.366
Μονάδες 3
Τη χρονική στιγμή t0 = 0 που το σύστημα του σχήματος είναι ακίνητο αυξάνουμε τη δύναμη ακαριαία έτσι
ώστε να γίνει F = 115N .
β. Να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος Σ.367
Για την χρονική στιγμή που το σώμα Σ έχει ανέλθει κατά h = 2m , να βρείτε :
365

Δφ = ω*Δt = (2π/Τ)*(Δx/υΚ) = 2π*Δx/λ = … = 3π/2 rad.

366

Δεδομένα: M =10kg, R = 0,2m, I = MR2 , m = 20kg, g =10m/s2.
Ισορροπία του σώματος Σ: ΤΟ = w = mg (1)
Ισορροπία του στερεού Π: Στ(Ο) = 0 <=>Τ0*R – F0*2R = 0 
F0 = T0/2 = mg/2 = 100N.

367

Εφαρμόζουμε τους θεμελιώδεις νόμους της δυναμικής:
Για το σώμα Σ: ΣF = ma (2)
Για το στερεό Π: Στ(Ο) = Ιαγ (3).
Αλγεβρικά, με θετικές τις φορές των επιταχύνσεων:
T − mg = ma (2) και
F*2R – T*R = MR2αγ  2F – T = M*R*αγ (3)
Επειδή τα νήματα δε γλυστρούν, τα σημεία των περιφερειών των κυλίνδρων
θα έχουν ίσες επιταχύνσεις με το σώμα Σ και το σημείο Α αντίστοιχα,
οπότε θα ισχύει: aγ = dω/dt = (1/R)*dυ/dt = αcm/R =α΄ /2R (4)
(2) + (3)  2F – mg = ma + MRaγ => (με τη βοήθεια της (4)) 2F – mg = (m + M)a 
α = (2F – mg)/(m + Μ) = (230 – 200)/30 = 1m/s2.

Μονάδες 5

Γ΄ Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης (Πανελλαδικές 2000 - 2016)

109

γ. Το μέτρο της στροφορμής του στερεού Π ως προς τον άξονα περιστροφής του.368

Μονάδες 6

δ. Τη μετατόπιση του σημείου A από την αρχική του θέση.369

Μονάδες 6

ε. Το ποσοστό του έργου της δύναμης F που μετατράπηκε σε κινητική ενέργεια του στερεού Π κατά τη
μετατόπιση του σώματος Σ κατά h.370
Μονάδες 5
Δίνεται g = 10m/s2. Το συνολικό μήκος κάθε νήματος παραμένει σταθερό.
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009
ΘΕΜΑ 1ο
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.
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 = –Dx2 . γ. F = –Dx . δ. F = Dx2.
Μονάδες 5
1.3 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.

368

Για το Σ: h = ½αt2  …  t = 2s και υ = αt = … = 2m/s .
Την ίδια στιγμή το στερεό Π έχει γωνιακή ταχύτητα: ω = υ/R = 0rad/s, οπότε το μέτρο της στροφορμής
του θα είναι: L = I⋅ω = MR2ω = … = 4kg⋅m2/s.
Ο 2ος τρόπος υπολογισμού της στροφορμής είναι ο ακόλουθος:

dL
    F1  2R  T1  R  L  L  0  F1  2R  T1  R  t και
dt
T1  mg  m  1  m(g   ) . Τελικά: L = 4kg*m2/s.
369

Από την (4) προκύπτει ότι η επιτάχυνση του σημείου Α είναι: α΄= 2α = 2m/s2, οπότε σε t = 2s το Α θα
έχει μετατοπιστεί κατά x = ½α΄t2 = … = 4m.
Οι μαθητες θα μπορούσαν, επίσης, να υπολογίσουν το διάστημα και από τηνεπιτάχυνση που θα έχει
αυτό το σημείο και που θα είναι διπλάσια από αυτή του σώματος:
αΑ = 2α1, οπότε sA = ½ αΑt2 = (2α1)*(t2/2) = … = 4m.

370

Το έργο της F από t0 = 0 έως t = 2s θα είναι: W = F*x = … = 460J.
Τη στιγμή t = 2s, το στερεό Π θα έχει κινητική ενέργεια: KΠ = ½Ιω2 = ½ΜR2ω2 = … = 20J
Οπότε το ζητούμενο ποσοστό θα είναι: λ = ΚΠ/WF = 20/460 = 0,0435 ή λ = 4,35%.
Οι μαθητές θα μπορούσαν να υπολογίσουν την κινητική ενέργεια του στερεού και από την σχέση:
Κ = ½ Ιω2, όπου ω = υ/R = 10rad/s. Έτσι Κ = 20J.
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α. Όλα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο κενό διαδίδονται με την ίδια ταχύτητα.
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

ΘΕΜΑ 2ο
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 45ο. Η γωνία
διάθλασης θα είναι: α. μεγαλύτερη από 45ο. β. μικρότερη από 45ο. γ. ίση με 45ο.
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.371
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.372
Μονάδες 6
2.3 Μικρό σώμα Σ1 μάζας m που κινείται με ταχύτητα υ συγκρούεται κεντρικά με
αρχικά ακίνητο μικρό σώμα Σ2 μάζας 2m. Μετά την κρούση το σώμα Σ1 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.373
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3ο

371

Το γυαλί είναι υλικό οπτικά πυκνότερο μέσο από τον αέρα. Όταν η μονοχρωματική ακτίνα μεταβαίνει
από οπτικά αραιό σε οπτικά πυκνότερο μέσο, σύμφωνα με το νόμο του Snell, η διαθλώμενη ακτίνα
πλησιάζει προς την κάθετη στο σημείο πρόσπτωσης. Έτσι αφού η γωνία πρόσπτωσης είναι 45ο, η γωνία
διάθλασης είναι μικρότερη από 45ο.

372

Οι δυνάμεις των βαρών w1 του δίσκου και w2 του παιδιού είναι παράλληλες προς τον άξονα
περιστροφής. H δύναμη στήριξης Ν του άξονα περιστροφής είναι επί του άξονα. Επομένως:
Στ = 0
 Lπριν = Lμετά  (Ιδίσκου + Ιπαιδιού )ωπριν = (Ιδίσκου + Ι΄παιδιού )ωμετά  (Ιδίσκου + m*OA2)ωπριν = (Ιδίσκου +
m*OB2)ωμετά 

( ί  m  OA2 ) ά

( ί  m  OB2 ) 

(1) Αλλά ΟΑ < ΟΒ (2)

Έτσι από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ωμετά < ωπριν.
373

Από τις διατήρηση της ορμής του συστήματος έχουμε:
pπριν = pμετά  mυ + 0 = 0 + 2mV  V = υ/2
(1)
Πριν την κρούση έχουμε: Κπριν = ½mυ2 (2) και μετά από αυτήν Κμετά = ½ 2mV2  (με τη βοήθεια της
(1)) Κμετά = ½ 2m (υ/2)2 = … = ¼mυ2 (3). Από την (2) και (3) έχουμε Κμετά < Κπριν.
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Σε ιδανικό κύκλωμα LC παραγωγής ηλεκτρικών ταλαντώσεων, η ένταση του ρεύματος i που διαρρέει το
κύκλωμα συναρτήσει του χρόνου t δίνεται από τη σχέση: i = –0,5ημ104t (S.I.). Το πηνίο έχει συντελεστή
αυτεπαγωγής L = 10–2H. Να υπολογίσετε:
α. Την περίοδο Τ των ηλεκτρικών ταλαντώσεων.374

Μονάδες 6

β. Τη χωρητικότητα C του πυκνωτή.375

Μονάδες 6

γ. Το μέγιστο φορτίο Q του πυκνωτή.376

Μονάδες 6

δ. Την απόλυτη τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα, όταν το ηλεκτρικό φορτίο του
πυκνωτή είναι q = 3*10–5C.377
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 4ο
Ομογενής και συμπαγής κύλινδρος μάζας m= 5kg 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 υcm = 8m/s.
Να υπολογίσετε:
α. Τη γωνιακή ταχύτητα ω του κυλίνδρου στη θέση Γ.378

Μονάδες 6

β. Τη στροφορμή του κυλίνδρου στη θέση Γ.379

Μονάδες 6

γ. Την κατακόρυφη μετατόπιση h.380
Μονάδες 6
δ. Τον λόγο της μεταφορικής προς την περιστροφική κινητική ενέργεια του κυλίνδρου σε κάποια χρονική
στιγμή, κατά τη διάρκεια της κίνησής του.381
Μονάδες 7
Δίνεται: g = 10 m/s2. Η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι
Ι = ½mR2.

374

Από τη σύγκριση της εξίσωσης της έντασης του ρεύματος της θεωρίας i = –Iημωt με την εξίσωση της
έντασης του ρεύματος που δόθηκε i = –0,5ημ104t (S.I.) έχουμε: Ι = 0,5Α και ω = 104rad/s. Άρα η
περίοδος είναι T = 2π/ω = 2π⋅0−4s.

Από τον τύπο της περιόδου έχουμε:   2  LC  ...  C  5  10
376
Το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή είναι Ι = Q*ω  Q = I/ω = … = 5*10–5C
375

5

F

377

Με εφαρμογή της αρχής διατήρησης της ενέργειας στο κύκλωμα έχουμε:
UB + UE = E  ½Li2 + ½q2/C = ½ Q2/C  i2 = (Q2 – q2)/LC  │i│= … = 4*10–1A.

378

Επειδή ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, ισχύει: υcm = υγρ = ω*R (1)
Για τη θέση Γ η εφαρμογή της σχέσης (1) δίνει ωΓ = υcm(Γ)/R = … = 40rad/s.

379

Στην ίδια θέση Γ η στροφορμή του κυλίνδρου είναι LΓ = Ι*ωΓ = ½ mR2ωΓ = … = 4Kgm2/s.

380

Από την διατήρηση της μηχανικής ενέργειας του κυλίνδρου μεταξύ των θέσεων Α και Γ έχουμε:
KΑ + UΑ = ΚΓ + UΓ  0 + mgh = ½mυ2cm(Γ) + ½Ιω2Γ + 0  mgh = ½mυ2cm(Γ) + ½(½ mR2)Ιω2Γ  gh =
½υ2cm(Γ) + ¼υ2cm(Γ)  h = 3υ2cm(Γ) /4g = 4,8m.

381

Ο λόγος της μεταφορικής προς την περιστροφική κινητική ενέργεια του κυλίνδρου στη διάρκεια της
κίνησής του είναι:

K  .
K  .



1
2

2
2
2
mcm
mcm
2cm


2
2 2
1
1
R 2 2
2 I
2 mR 

cm R



2R 22
2
R 2 2
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009
ΘΕΜΑ 1ο
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις ακόλουθες ημιτελείς προτάσεις, 1 – 4, και δίπλα
της το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
1. Η ανελαστική κρούση μεταξύ δύο σφαιρών:
α. είναι πάντα μη κεντρική. β. είναι πάντα πλαστική. γ. είναι πάντα κεντρική. δ. είναι κρούση, στην οποία
πάντα μέρος της κινητικής ενέργειας των δύο σφαιρών μετατρέπεται σε θερμότητα.
Μονάδες 5
2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα:
α. είναι εγκάρσια και διαμήκη. β. είναι μόνο εγκάρσια. γ. είναι μόνο διαμήκη.
δ. είναι μόνο στάσιμα.

Μονάδες 5

3. Ραδιοφωνικός δέκτης περιέχει ιδανικό κύκλωμα LC για την επιλογή σταθμών. Ένας ραδιοφωνικός
σταθμός εκπέμπει σε συχνότητα μικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του ιδανικού κυκλώματος LC. Για να
συντονιστεί ο δέκτης με τον σταθμό πρέπει:
α. να αυξήσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή. β. να μειώσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.
γ. να μειώσουμε τον συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου. δ. να μειώσουμε τον συντελεστή αυτεπαγωγής
του πηνίου και τη χωρητικότητα του πυκνωτή.
Μονάδες 5
4. Στη χορδή μιας κιθάρας, της οποίας τα άκρα είναι σταθερά στερεωμένα, δημιουργείται στάσιμο κύμα. Το
μήκος της χορδής είναι ίσο με L. Τέσσερα (4) συνολικά σημεία (μαζί με τα άκρα) παραμένουν συνεχώς
ακίνητα. Αν λ είναι το μήκος κύματος των κυμάτων από τη συμβολή των οποίων προήλθε το στάσιμο
κύμα, τότε: α. L = 3λ β. L = 2λ γ. L = 3λ/2 δ. L = 2λ/3.
Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση
είναι λανθασμένη.
α. Η ροπή αδράνειας είναι διανυσματικό μέγεθος.
β. Σε μια πλαστική κρούση διατηρείται η μηχανική ενέργεια του συστήματος των συγκρουόμενων
σωμάτων.

γ. Η μονάδα μέτρησης του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής στο σύστημα SI είναι το 1kg m2/s2.
δ. H ενέργεια ταλάντωσης ιδανικού κυκλώματος LC είναι ίση με ½ Q2C, όπου Q το μέγιστο φορτίο του
πυκνωτή και C η χωρητικότητα του πυκνωτή.
ε. Η συχνότητα του διακροτήματος είναι μεγαλύτερη από κάθε μια από τις συχνότητες των δύο
ταλαντώσεων που δημιουργούν το διακρότημα.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο
1. Λεπτή μονοχρωματική δέσμη φωτός διασχίζει διαδοχικά τα οπτικά
μέσα (1), (2), (3), με δείκτες διάθλασης n1, n2, n3 αντίστοιχα, όπως
φαίνεται στο σχήμα.
Αν φ2 > φ1, τότε: α. n1 = n3 β. n1 < n3 γ. n1 > n3.
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.382
Μονάδες 5

382

Νόμος Snell:
n1*ημφ1 = n2*ημφ3
n2*ημφ3 = n3*ημφ2.
Άρα n1*ημφ1 = n3*ημφ2  n1/n3 = ημφ2/ημφ1.
Όμως, φ2 > φ1 , άρα ημφ2 > ημφ1 και n1 > n3.
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2. Ηχητική πηγή S εκπέμπει ήχο σταθερής συχνότητας fS. Όταν η πηγή πλησιάζει με ταχύτητα μέτρου u
ακίνητο παρατηρητή Α, κινούμενη στην ευθεία «πηγής – παρατηρητή», ο παρατηρητής Α αντιλαμβάνεται
ήχο συχνότητας f1. Όταν ο παρατηρητής Α, κινούμενος με ταχύτητα μέτρου u, πλησιάζει την ακίνητη πηγή
S, κινούμενος στην ευθεία «πηγής – παρατηρητή», αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας f2.
Τότε είναι: α. f1 > f2 β. f1 = f2 γ. f1 < f .
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.383
Μονάδες 5
3. Χορεύτρια στρέφεται, χωρίς τριβές, έχοντας ανοιχτά τα δυο της χέρια με σταθερή γωνιακή ταχύτητα
μέτρου ω. Η χορεύτρια συμπτύσσοντας τα χέρια της αυξάνει το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας
περιστροφής της, σε 5ω/2. Ο λόγος της αρχικής προς την τελική ροπή αδράνειας της χορεύτριας, ως προς
τον άξονα περιστροφής της, είναι: α. 1 β. 5/2 γ. 2/5.
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.384
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 3ο
Υλικό σημείο Σ εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις, οι οποίες γίνονται στην ίδια
διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Οι ταλαντώσεις περιγράφονται από τις εξισώσεις:
x1 = Aημωt και x2 =Aημ(ωt + 3π),
με Α = 4cm και ω = 10rad/s.
α. Να υπολογισθεί το πλάτος Αολ της συνισταμένης απλής αρμονικής ταλάντωσης που εκτελεί το Σ.385
Μονάδες 6
β. Να γραφεί η εξίσωση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης που εκτελεί το Σ.386
Μονάδες 6
γ. Να γραφεί η εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης του Σ και να υπολογισθεί η αλγεβρική τιμή της
ταχύτητας τη χρονική στιγμή t = (π/15)s μετά από τη στιγμή t = 0.387
Μονάδες 6
δ. Να υπολογισθεί ο λόγος της κινητικής προς τη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης του υλικού σημείου
τη χρονική στιγμή t = (π/120)s.388
Μονάδες




7Δίνονται: ημ(π/6) = ½, συν(π/6) = √3/2, ημ(π/4) = √2/2 συν(π/4) = √2/2,     2

2

 

383


fS 
   u 
 2
f1


 1 , άρα f1 > f2.

2
   u 
f 2  
 u2
f2 
f
  S 

384

Αρχή διατήρησης της στροφορμής: Lπριν = Lμετά  Ι1ω1 = Ι2ω2  ωΙ1 = 5ωΙ2/2  Ι1/Ι2 = 5/2.

f1 

385

386

387

   12   22  2 1  2 


, όπου συν(π/3) = ½ , Α1 = Α2 = Α, άρα Αολ = Α√3 = 4√3cm.
3


3

3
3
.
 
 2 


3
3
6
    
3
2
Έτσι, για το Σ: xΣ = Αολ*ημ(ωt +θ) = 0,04√3*ημ(10t + π/6).
  

υmax = ω*Α = 0,4√3 m/s και U = 0,4√3συν(10t/15 + π/6) , με t = π/15 =>
U = 0,4√3συν(10π/15 + π/6) = 0,4√3συν(5π/6) = –0,4√3*√3/2 = –0,6 m/s.

2
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ΘΕΜΑ 4ο
Στην επιφάνεια ενός ομογενούς κυλίνδρου μάζας Μ = 40kg και
ακτίνας R = 0,2m, έχουμε τυλίξει λεπτό σχοινί αμελητέας μάζας,
το ελεύθερο άκρο του οποίου έλκεται με σταθερή δύναμη F
παράλληλη προς την επιφάνεια κεκλιμένου επιπέδου γωνίας
κλίσεως 30ο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το σχοινί ξετυλίγεται
χωρίς ολίσθηση, περιστρέφοντας ταυτόχρονα τον κύλινδρο. Ο
κύλινδρος κυλίεται πάνω στην επιφάνεια του κεκλιμένου
επιπέδου χωρίς ολίσθηση.
α. Να υπολογισθεί το μέτρο της δύναμης F, ώστε ο κύλινδρος να
ανεβαίνει στο κεκλιμένο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα.389
Μονάδες 5
Αν αρχικά ο κύλινδρος είναι ακίνητος με το κέντρο μάζας του στη θέση Α και στο ελεύθερο άκρο του
σχοινιού ασκηθεί σταθερή δύναμη F = 130N, όπως στο σχήμα:
β. Να υπολογισθεί η επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου.390

Μονάδες 6

γ. Να υπολογισθεί το μέτρο της στροφορμής του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του όταν το
κέντρο μάζας του περνάει από τη θέση Γ του σχήματος, η οποία βρίσκεται h = 1m ψηλότερα από τη θέση
Α.391
Μονάδες 7
δ. Να υπολογισθεί το έργο της δύναμης F κατά τη μετακίνηση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου από τη
θέση Α στη θέση Γ και να δείξετε ότι αυτό ισούται με τη μεταβολή της μηχανικής ενέργειας του κυλίνδρου
κατά τη μετακίνηση αυτή.392
Δίνονται: επιτάχυνση βαρύτητας g = 10m/s2, ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα
περιστροφής του Ι = ½ΜR2, ημ30ο = ½.
Μονάδες 7

388





E   2  10t    2  10t  
K
6
6




 1,


U
2
2
E    10t  
  10t  
6
6


αφού 10t + π/6 = 10π/120 + π/6 = π/12 + 2π/12 = 3π/12 = π/4.

389

Αφού υ = σταθερή, πρέπει Στ(Ο) = 0, άρα F*R – T*R = 0  T = F και ΣFx = 0,
άρα 2F = Mgημφ  F = Mgημφ/2 = 100N.

390

Στ(Ο) = Ι*αγ  F*R – T*R = ½MR2αγ  F – T = ½Mαcm (1)
ΣFx = Mαcm  F + T – Μgημφ = Μαcm
(2)
Από (1) και (2) με πρόσθεση κατά μέλη 2F – Mgημφ = 3Μαcm/2 αcm = (2F – Mgημφ)/(3Μ/2) = 1m/s2.

391

Αφού I = ½ ΜR2 = … = 0,8kg*m2, αγ = αcm/R = … = 5rad/s2 και x = ½ αcmt2  …  t = 2s (με x = 2h =
2*1m = 2m). Έτσι: L = I*ω = Ι*αγ*t = 8Kg*m2/s.

WF . ί  F  x  130  2  260J 
  WF  520J .
WF . ί      F  R    260J 

έ Γ: U  Mgh  400J


     520J
1
1 2 3
2
2
K         120J 
2
2
4


392
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΘΕΜΑ 1ο
Στις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 4 που ακολουθούν, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της βασικής
φράσης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
1. Για να ισορροπεί ένα στερεό σώμα, αρκεί:
α. η συνισταμένη των δυνάμεων που ενεργούν πάνω του να είναι ίση με μηδέν.
β. η συνισταμένη των ροπών των δυνάμεων που ενεργούν πάνω του να είναι ίση με μηδέν.
γ. η συνισταμένη των δυνάμεων και η συνισταμένη των ροπών των δυνάμεων που ενεργούν πάνω του να
είναι ίση με μηδέν. δ. το έργο του βάρους του να είναι ίσο με μηδέν.
Μονάδες 5
2. Από τις παρακάτω μονοχρωματικές ακτινοβολίες το μεγαλύτερο μήκος κύματος στο κενό έχει η:
α. ερυθρή. β. κίτρινη. γ. πράσινη. δ. ιώδης.
Μονάδες 5
3. Σ’ ένα ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC το μέγιστο φορτίο Q ενός οπλισμού του πυκνωτή:
α. παραμένει σταθερό. β. μειώνεται εκθετικά με το χρόνο.
γ. μειώνεται γραμμικά με το χρόνο. δ. αυξάνεται.
Μονάδες 5
4. Μηχανικό σύστημα έχει ιδιοσυχνότητα ίση με 10Hz και εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Το σύστημα
απορροφά ενέργεια κατά το βέλτιστο τρόπο , όταν η συχνότητα του διεγέρτη είναι:
α. 1Hz. β. 10Hz. γ. 100Hz. δ. 1000Hz.
Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι Σωστό ή Λανθασμένο, γράφοντας
στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
α. Σε μία πλαστική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων η κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρείται.
β. Η στροφορμή είναι μονόμετρο μέγεθος.

γ. Τα διαμήκη μηχανικά κύματα διαδίδονται σε στερεά, υγρά και αέρια.
δ. Η ταχύτητα διάδοσης ενός ηχητικού κύματος εξαρτάται από τη συχνότητά του.
ε. Σε μία φθίνουσα ταλάντωση το πλάτος της παραμένει σταθερό.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο
2.1. Στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ ισορροπεί σώμα μάζας m.
Εκτρέπουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα κάτω και το αφήνουμε ελεύθερο να εκτελέσει απλή αρμονική
ταλάντωση. Αν η εκτροπή ήταν μεγαλύτερη, τότε ο χρόνος μιας πλήρους αρμονικής ταλάντωσης του
σώματος θα ήταν: α. μεγαλύτερος, β. μικρότερος, γ. ίδιος και στις δύο περιπτώσεις.
Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.393
Μονάδες 5
2.2. Ένα τρένο εκπέμπει ήχο και κατευθύνεται προς τούνελ που βρίσκεται σε κατακόρυφο βράχο. Ο ήχος
που εκπέμπεται από το τρένο ανακλάται στο βράχο αυτό. Ένας παρατηρητής που βρίσκεται κοντά στις
γραμμές και πίσω από το τρένο ακούει τον ήχο που προέρχεται από το τρένο με συχνότητα f1 και τον εξ’
ανακλάσεως ήχο από το βράχο με συχνότητα f2. Τότε ισχύει ότι: α. f1 < f2, β. f1 = f2, γ. f1 > f2.

393

Επειδή το σώμα απομακρύνεται από τη θέση ισορροπίας και αφήνεται ελεύθερο χωρίς αρχική ταχύτητα,
βρίσκεται σε ακραία θέση της ταλάντωσής του. Ο απαιτούμενος χρόνος για να εκτελέσει πλήρη
ταλάντωση είναι μια περίοδος, η οποία είναι ανεξάρτητη του πλάτους όπως φαίνεται από τη σχέση

Τ = 2π(m/k)½.
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Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.394
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Μονάδες 3
Μονάδες 6

2.3. Η οριζόντια ράβδος του σχήματος είναι αβαρής, η σημειακή μάζα m1 είναι τετραπλάσια από τη
σημειακή μάζα m2, και το μήκος d2 είναι διπλάσιο από το μήκος d1.
Το σύστημα περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από τον κατακόρυφο
άξονα z΄z. Η ροπή αδράνειας της μάζας m1 ως προς τον άξονα z΄z
είναι: α. μεγαλύτερη από β. μικρότερη από γ. ίση με τη ροπή
αδράνειας της μάζας m2 ως προς τον ίδιο άξονα.
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.395
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3ο
Σε γραμμικό ελαστικό μέσο που εκτείνεται κατά μήκος του άξονα x΄x έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα που
περιγράφεται από την εξίσωση: y = 0,1συνπx·ημ10πt (SI). Στη θέση x = 0 εμφανίζεται κοιλία, και το
σημείο του ελαστικού μέσου που βρίσκεται στη θέση αυτή τη χρονική στιγμή t = 0 έχει μηδενική
απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του και κινείται κατά τη θετική φορά.
α. Να υπολογιστεί η συχνότητα f και η ταχύτητα υ των κυμάτων από τα οποία προέκυψε το στάσιμο
κύμα.396
Μονάδες 8
β. Να υπολογιστεί τη χρονική στιγμή t1 = 1/40 s η απομάκρυνση ενός σημείου Κ του ελαστικού μέσου που
βρίσκεται στη θέση xκ = ¼m.397
Μονάδες 8
γ. Να προσδιοριστεί ο αριθμός των κοιλιών που υπάρχουν μεταξύ των σημείων Μ και Ν του ελαστικού
μέσου που βρίσκονται στις θέσεις xΜ = 10,25m και xΝ = 14,75m αντίστοιχα.398
Δίνονται: ημ π = συν π =
4

394

4

2
.
2

Μονάδες 9

Η συχνότητα του ήχου που φτάνει στον παρατηρητή απ’ ευθείας από το τρένο (η πηγή
απομακρύνεται)είναι: f1





  u

fS (1)

Η συχνότητα του ήχου που φτάνει στο βράχο είναι:

f 

 
   u

fS

Η συχνότητα του ήχου που επιστρέφει στον ακίνητο παρατηρητή μετά την ανάκλασή του στο βράχο
είναι: f2 = fA
(2)
Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι f2 〉 f1.
2

395

 1 m1d12 4m 2  d1 



 1
 2 m 2d 22
m 2  2d1 

396

ω = 2πf  f = ω/2π = 5Hz και 2πx/λ = πx  λ = 2m και τελικά υ = λf = 10m/s.

397

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση του στάσιμου κύματος έχουμε:

y  0,1
398


 
2 2

  10   0,1
 0, 05m
4
2 2
 40 

Οι θέσεις των κοιλιών προκύπτουν από τη σχέση x = kλ/2 με k = 0, 1, 2, …
Σύμφωνα με την εκφώνηση αναζητούμε το πλήθος των κοιλιών που ικανοποιούν τη συνθήκη: 10,25 <
k*λ/2 < 14,75 και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι λ = 2m βρίσκουμε ότι οι δυνατές τιμές του
k = 11, 12,
13, 14. Άρα, μεταξύ των δύο σημείων, βρίσκοντα 4 κοιλίες.
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ΘΕΜΑ 4ο
Σώμα Σ1 μάζας m1 = 7kg ισορροπεί δεμένο στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού
ελατηρίου σταθεράς Κ = 100N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στο
δάπεδο. Από ύψος h = 3,2m πάνω από το Σ1 στην ίδια κατακόρυφο με τον άξονα του
ελατηρίου αφήνεται ελεύθερο σώμα Σ2 μάζας m2 = 1kg, το οποίο συγκρούεται με το Σ1
κεντρικά και πλαστικά. Να υπολογίσετε:
α. το μέτρο της ταχύτητας υ2 του Σ2 οριακά πριν αυτό συγκρουστεί με το Σ1.399
Μονάδες 6
β. το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.400
γ. το πλάτος Α της ταλάντωσης του συσσωματώματος.401
δ. τη μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου.402
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας: g = 10m/s2.

Μονάδες 6
Μονάδες 6
Μονάδες 7

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑÏΟΥ 2010403
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.
399

Εφαρμόζουμε Θ.Μ.Κ.Ε.: Κτελ – Καρχ = Ww  ½ m2υ2τελ – 0 = m2gh  …  υ = 8m/s.

400

Α.Δ.Ο.: m2υ = (m1 + m2)VK  VK = 1m/s.

401

Yπολογίζουμε την απόσταση x1 της Αρχικής ΘΙΤ από τη ΘΦΜ:
Για την ισορροπία του Σ1 στην Α.Θ.Ι.Τ. ισχύει: ΣF = 0  m1g = kx1 
x1 = 0,7m
Ομοίως για την ισορροπία του
συσσωματώματος στην Τελική ΘΙΤ ισχύει:
ΣF = 0  (m1 + m2g) = kx2  x2 = 0,8m
Άρα η μετατόπιση της ΘΙ είναι
x = x2 – x1 = 0,1m
Για τον υπολογισμό του πλάτους
εφαρμόζουμε ΑΔΕ για την ταλάντωση:
K + U = E  ½ (m1 + m2)VK2 + ½ kx2 = ½ kA2  A = 0,3m.

402

Το ελατήριο αποκτά μέγιστη δυναμική ενέργεια όταν το συσσωμάτωμα φτάσει στην κάτω ακραία
θέση της ταλάντωσής του, η οποία απέχει από τη ΘΦΜ απόσταση Α+x2. Άρα: U2ελ. = ½ k(A + x2)2 =
60,5J.

403

Η χρονική διάρκεια των τριών (3) ωρών δεν επαρκούσε για την αντιμετώπιση του όγκου των θεμάτων
κάποια από τα οποία προκάλεσαν σύγχυση στους υποψηφίους. Τα θέματα κάλυπταν μεγάλο μέρος της
ύλης και απαιτούσαν βαθειά γνώση των εννοιών της Φυσικής και μεγάλη εξάσκηση στην αντιμετώπιση
απαιτητικών θεμάτων.
Συγκεκριμένα:
•Το θέμα Β2 θα έπρεπε να είχε διατυπωθεί με διαφορετικό τρόπο ώστε να έχει μεγαλύτερη σαφήνεια.
•Το θέμα Γ ήταν αυξημένων απαιτήσεων σε σχέση με αντίστοιχα Γ θέματα παρελθόντων ετών.
•Το θέμα Δ εξέταζε το μεγαλύτερο μέρος της ύλης της Μηχανικής με πολλαπλά και διαφορετικά
ερωτήματα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, να μην επαρκεί για τους μαθητές ο χρόνος για την πλήρη
επεξεργασία και ανάπτυξή του. Εκτιμούμε ότι ακόμα και άριστοι μαθητές δεν πρόλαβαν να
ολοκληρώσουν την επίλυση του.
Τελικά:
Τα θέματα δεν είχαν την απαιτούμενη διαβάθμιση ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τον στόχο τους,
δηλαδή την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με το επίπεδό τους.
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 20/05/2011

Γ΄ Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης (Πανελλαδικές 2000 - 2016)

118

Α1.404 Σε μια φθίνουσα ταλάντωση στην οποία η δύναμη απόσβεσης είναι ανάλογη της ταχύτητας του
σώματος, με την πάροδο του χρόνου
α. η περίοδος μειώνεται. β. η περίοδος είναι σταθερή. γ. το πλάτος διατηρείται σταθερό.
δ. η ενέργεια ταλάντωσης διατηρείται σταθερή.
Μονάδες 5
Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα
α. διαδίδονται σε όλα τα υλικά με την ίδια ταχύτητα. β. έχουν στο κενό την ίδια συχνότητα.
γ. διαδίδονται στο κενό με την ίδια ταχύτητα. δ. είναι διαμήκη.

Μονάδες 5

Α3. Μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών στάσιμου κύματος τα σημεία του ελαστικού μέσου
α. έχουν το ίδιο πλάτος ταλάντωσης. β. έχουν την ίδια φάση.
γ. έχουν την ίδια ταχύτητα ταλάντωσης. δ. είναι ακίνητα.

Μονάδες 5

Α4. Διακρότημα δημιουργείται κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων οι οποίες
πραγματοποιούνται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας , όταν οι δύο ταλαντώσεις
έχουν
α. ίσα πλάτη και ίσες συχνότητες. β. άνισα πλάτη και ίσες συχνότητες.
γ. ίσα πλάτη και παραπλήσιες συχνότητες.
δ. ίσα πλάτη και συχνότητες εκ των οποίων η μια είναι πολλαπλάσια της άλλης.
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.405 Ο δείκτης διάθλασης ενός υλικού δεν εξαρτάται από την ταχύτητα του φωτός στο υλικό αυτό.
β. Στα άκρα της χορδής μιας κιθάρας δημιουργούνται πάντα κοιλίες στάσιμου κύματος.
γ. Το φαινόμενο του συντονισμού παρατηρείται μόνο σε εξαναγκασμένες ταλαντώσεις.
δ. Οι ακτίνες Χ έχουν μικρότερες συχνότητες από τις συχνότητες των ραδιοκυμάτων.

ε. Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1. Στην ελεύθερη επιφάνεια ενός υγρού δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων εκτελούν κατακόρυφες
ταλαντώσεις με συχνότητα f και δημιουργούν εγκάρσια κύματα ίδιου πλάτους Α. Ένα σημείο Σ της
επιφάνειας του υγρού ταλαντώνεται εξ αιτίας της συμβολής των δύο κυμάτων με πλάτος 2Α. Αν οι δύο
πηγές εκτελέσουν ταλάντωση με συχνότητα 2f και με το ίδιο πλάτος Α, τότε το σημείο Σ θα
α. ταλαντωθεί με πλάτος 2Α. β. ταλαντωθεί με πλάτος 4Α. γ. παραμένει ακίνητο.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2) . Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας406 (μονάδες 6).
Μονάδες 8
Β2. Δίσκος μάζας Μ είναι στερεωμένος στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς k, και ισορροπεί (όπως στο σχήμα). Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι
στερεωμένο στο έδαφος. Δίσκος μάζας Μ είναι στερεωμένος στο πάνω άκρο

404

Παρατήρηση: το ερώτημα ζητάει την μεταβολή της περιόδου σαν συνάρτηση του χρόνου.
Οχι σε σχέση με την σταθερά απόσβεσης. Για μια συγκεκριμένη σταθερά απόσβεσης
(όχι κατ' ανάγκη μηδέν) η περίοδος της ταλάντωσης είναι ανεξάρτητη του χρόνου.

405

Παρατήρηση: Από το ορισμό του ο δείκτης διάθλασης είναι το πηλίκο της ταχύτητας του φωτός στο
κενό προς την ταχύτητα του φωτός στο υλικό. Επειδή η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι παγκόσμια
σταθερά ο δείκτης διάθλασης εξαρτάται από την ταχύτητα του φωτός στο υλικό.

406

Από τη συνθήκη για την ενίσχυση έχουμε ότι: x1 − x2 = νλ. Αν η συχνότητα διπλασιασθεί από την
θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής έχουμε ότι: v = λf  λ1 = v/(2f) = λ2. Αρα θα έχουμε ότι: x1 − x2 =
2νλ/2 = μλ1. Επομένως ισχύει πάλι η συνθήκη της ενίσχυσης.
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κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k, και ισορροπεί (όπως στο σχήμα). Το άλλο άκρο του
ελατηρίου είναι στερεωμένο στο έδαφος. Στο δίσκο τοποθετούμε χωρίς αρχική ταχύτητα σώμα μάζας m. Το
σύστημα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η
ενέργεια της ταλάντωσης είναι:

α.

1 m 2g 2
1 M 2g 2
1 (m + M) 2 2
, β.
, γ.
g .
2 k
2 k
2
k

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας407 (μονάδες 6).
Μονάδες 8
Β3. Δύο σώματα με μάζες m1 = 2kg και m2 = 3kg κινούνται χωρίς τριβές στο
ίδιο οριζόντιο επίπεδο και σε κάθετες διυθύνσεις με ταχύτητες υ1=4 m/s και
υ2=2 m/s (όπως στο σχήμα) και συγκρούονται πλαστικά. Η κινητική ενέργεια
του συσσωματώματος είναι: α. 5J, β. 10J, γ. 20J.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας408 (μονάδες 7).
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ Γ
Στο κύκλωμα του σχήματος δίνονται: πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε = 5V μηδενικής εσωτερικής
αντίστασης, πυκνωτής χωρητικότητας C = 8·10−6F, πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L = 2·10−2H.
Αρχικά ο διακόπτης Δ1 είναι κλειστός και ο διακόπτης Δ2 ανοιχτός.
Γ1. Να υπολογίσετε το φορτίο Q του πυκνωτή.409

Μονάδες 6

Ανοίγουμε το διακόπτη Δ1 και τη χρονική στιγμή t = 0 κλείνουμε το διακόπτη
Δ2. Το κύκλωμα LC αρχίζει να εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις.
Γ2. Να υπολογίσετε την περίοδο των ηλεκτρικών ταλαντώσεων.410 Μονάδες 6

407

Οι δύο σχέσεις για τις θέσεις ισορροπίας (πριν και αφού τοποθετήσουμε τη νέα
μάζα είναι): Mg = kx1 και (M + m)g = k(x1 + x2). Από τις δύο αυτές σχέσεις
έχουμε ότι η απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης
αρχικά είναι mg/k. Αρχικά το σύστημα βρίσκεται στη θέση μέγιστης
απομάκρυνσης καθώς το δεύτερο σώμα αφήνεται στη θέση που
το πρώτο σώμα ισορροπούσε άρα η ολική ενέργεια θα είναι:
Ε = kx22/2 = m2g2/2k.

408

Από τη διατήρηση της ορμής, διανυσματικά, έχουμε:


 
2
p  p1  p2  p
 p12  p22

= 64 + 36 = 100kg2m2/s2.

Η κινητική ενέργεια θα είναι: E1 = (m1 + m2)V2/2 =
p2ολ/2(m1 + m2) = 10J.
Εναλλακτικά θα μπορούσαν οι μαθητές να εφαρμόσουν την Α.Δ.Ο
κατ' άξονες:
m1v1 = (m1 + m2)Vx => Vx = m1v1/(m1 + m2) και m2v2 = (m1 + m2)Vy => Vy = m2v2/(m1 + m2).
H ταχύτητα μετά την κρούση θα ήταν:

V

(m1 v1 )2  (m 2 v 2 )2
m1  m 2

.

(m1  m 2 ) 2 (m1 v1 )2  (m 2 v 2 )2
Η τελική κινητική ενέργεια θα ήταν E1 
V 
 10J
2
2(m1  m 2 )
409

Αρχικά ο πυκνωτής είναι συνδεδεμένος με την πηγή η οποία δεν έχει εσωτερική αντίσταση. Το
κύκλωμα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας καθώς έχει περάσει πολύς χρόνος από τη στιγμή που ο
πυκνωτής συνδέθηκε στην πηγή. Επομένως η τάση του πυκνωτή ισούται με την τάση της πηγής. Από
τον ορισμό της χωρητικότητας πυκνωτή έχουμε ότι: C = Q/E  Q = CE = 4×10−5C.

410

H περίοδος της ταλάντωσης είναι: Τ = 2π(LC)½ = 8π×10−4s.
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Γ3. Να γράψετε την εξίσωση σε συνάρτηση με το χρόνο για την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που
διαρρέει το πηνίο.411
Μονάδες 6
Γ4. Να υπολογίσετε το ηλεκτρικό φορτίο του πυκνωτή τη χρονική στιγμή κατά την οποία η ενέργεια του
μαγνητικού πεδίου στο πηνίο είναι τριπλάσια από την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή.412
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ Δ
Θέλουμε να μετρήσουμε πειραματικά την άγνωστη ροπή αδράνειας δίσκου μάζας m = 2kg και ακτίνας r =
1m. Για το σκοπό αυτό αφήνουμε τον δίσκο να κυλίσει χωρίς ολίσθηση σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας φ =
30° ξεκινώντας από την ηρεμία. Διαπιστώνουμε ότι ο δίσκος διανύει την απόσταση
x = 2m σε χρόνο t = 1s.
Δ1. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειάς του ως προς τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του και
είναι κάθετος στο επίπεδό του.413
Μονάδες 7
Δ2. Από την κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου αφήνονται να κυλίσουν ταυτόχρονα δίσκος και δακτύλιος
ίδιας μάζας Μ και ίδιας ακτίνας R. Η ροπή αδράνειας του δίσκου είναι Ι1 = ½ΜR2 και του δακτυλίου Ι2 =
ΜR2 ως προς τους άξονες που διέρχονται από τα κέντρα μάζας τους και είναι κάθετοι στα επίπεδά τους. Να
υπολογίσετε ποιο από τα σώματα κινείται με τη μεγαλύτερη επιτάχυνση.414
Μονάδες 4
Συνδέουμε με κατάλληλο τρόπο τα κέντρα μάζας των δύο στερεών, όπως φαίνεται και στο σχήμα, με ράβδο
αμελητέας μάζας, η οποία δεν εμποδίζει την περιστροφή τους και δεν ασκεί τριβές. Το σύστημα κυλίεται
στο κεκλιμένο επίπεδο χωρίς να ολισθαίνει.
Δ3. Να υπολογίσετε το λόγο των κινητικών ενεργειών K1/K2 όπου K1 η
κινητική ενέργεια του δίσκου και Κ2 η κινητική ενέργεια του
δακτυλίου.415
Μονάδες 6
Δ4. Αν η μάζα κάθε στερεού είναι Μ = 1,4kg, να υπολογίσετε τις
δυνάμεις που ασκεί η ράβδος σε κάθε σώμα.416
411

Η εξίσωση του ρεύματος είναι: I = −iημωt = −(2πQ/Τ)ημωt = −0.1ημ2500t (S.I.).

412

Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας έχουμε ότι: UΒ = 3UΕ και UΒ + UΕ = E
συνεπώς 4UΕ = E  Q2/2C = ¼ Q02/2C  Q =Q0/2 = 2×10−5C.
Παρατήρηση: Από τη Φυσική της Β΄ Λυκείου γνωρίζουμε ότι το φορτίο του
πυκνωτή είναι πάντα θετικό. Γι αυτό και απορρίψαμε την αρνητική λύση.

413

Το σώμα κατεβαίνει με επιταχυνόμενη κίνηση: x= αt2/2 => α = 4m/s2.
Οι εξισώσεις κίνησης είναι: mgημφ – T = mα και TR = Iαγ και α = αγR (1)
Λύνοντας το σύστημα και αντικαθιστώντας την επιτάχυνση έχουμε:
Ι = R2(mgημφ/α – m) = 0.5kgm2.

414

Από το σύστημα (1) έχουμε για τις επιταχύνσεις για κάθε σώμα
γνωρίζοντας την ροπή αδράνειας του: a= mgημφ/(m +I/R2).
Αντικαθιστώντας τις ροπές αδράνειας έχουμε ότι:
Για τον δίσκο a1 =2gημφ/3 = 10/3 m/s2.
Για τον δακτύλιο a1 = gημφ/2 = 2.5m/s2.
Αρα τη μεγαλύτερη επιτάχυνση έχουμε για τον δίσκο.

415

Επειδή τα σώματα είναι συνδεδεμένα οι ταχύτητες των κέντρων μάζας τους είναι ίδιες. Οι κινητικές
ενέργειες είναι το άθροισμα των κινητικών ενεργειών περιστροφής και μεταφοράς. Αρα:

K1
Κ = Ιω /2 + mv /2. Όμως v = ωR άρα:

K2
2

416

2

Το σύστημα των εξισώσεων κίνησης είναι:
mgημφ − T –Τ1 = mα (1)
mgημφ + T – Τ2 = mα
T2*R = I2αγ

I12 
2
I 22 
2



mv 2
2



mv 2
2



mR 2  2
4
mR 2  2
2

 mv2
3
2 
4
 mv2
2
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Μεταφέρετε το σχήμα στο τετράδιό σας και σχεδιάστε τις πιο πάνω δυνάμεις.
Να μην χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ που βρίσκεται στο τέλος του τετραδίου.
Δίνεται : g = 10m/s2, ημ30° = ½.
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Μονάδες 8

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄)
ΠΕΜΠΤΗ 27 MAΪΟΥ 2010
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.
γ. όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο επιταχύνεται. 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. Ι2ω. β. Ιω. γ. Ιω2. δ. (Ιω).
Μονάδες 5
Α3. Έκκεντρη ονομάζεται η κρούση κατά την οποία οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των δύο
συγκρουόμενων σωμάτων είναι μεταξύ τους
α. κάθετες. β. παράλληλες. γ. ίσες. 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. (2N +1)λ/2. β. Νλ/2. γ. 3Νλ/4. δ. Nλ για όλες τις ακέραιες τιμές του Ν.
Μονάδες 5
Α5. 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.
α. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση, όταν το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας, η ταχύτητά του
είναι μηδέν.
β. Το φαινόμενο της διάθλασης παρατηρείται μόνο στα μηχανικά κύματα.

T1*R = I1αγ
α = αγ*R
Λύνοντας το σύστημα βρίσκουμε ότι α = 4gημφ/7.
Από την (1) η δύναμη θα είναι τότε Τ = mgημφ/7 = 1Ν.
Παρατηρήσεις:
Η ράβδος που συνδέει τα δύο σώματα δεν έχει μάζα.
Επομένως οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω της θα πρέπει να έχουν συνισταμένη μηδέν. Οι μόνες
δυνάμεις που δέχεται η ράβδος είναι από τα δύο σώματα. Επομένως οι δυνάμεις αυτές θα είναι ίσες και
αντίθετες.
Το πρώτο σώμα είναι ο δίσκος που όπως βρήκαμε στο ερώτημα β) έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση από τον
τροχό όταν τα σώματα είναι ελεύθερα. Αυτό σημαίνει ότι για να κινηθούν σαν ένα σώμα θα πρέπει ο
δίσκος να δεχτεί μια επιπλέον επιβραδυντική δύναμη Τ όπως στο σχήμα ενώ ο τροχός μια δύναμη που
τον επιταχύνει Τ όπως πάλι στο σχήμα.
Οι δυνάμεις ανάμεσα στα σώματα και στη ράβδο είναι δράσης αντίδρασης όχι οι δύο δυνάμεις της
ράβδου.
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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.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1. Στο σχήμα φαίνονται δύο όμοια διαφανή πλακίδια Α, Β σχήματος
ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου με δείκτες διάθλασης nΑ, nΒ αντίστοιχα, όπου
nΑ > nΒ. Στα πλακίδια προσπίπτουν συγχρόνως δύο όμοιες
μονοχρωματικές δέσμες φωτός.
α. Πρώτα εξέρχεται η δέσμη από το πλακίδιο Α.
β. Πρώτα εξέρχεται η δέσμη από το πλακίδιο Β.
γ. Οι δύο δέσμες εξέρχονται ταυτόχρονα.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.417 (μονάδες 7)

Μονάδες 9

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.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.418 (μονάδες 6)
Μονάδες 8
Β3. Δίδεται 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 πεδίου
του πυκνωτή γίνεται E/4. Η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου εκείνη τη στιγμή γίνεται
α. E/4. β. 5E/4. γ. 3E/4. δ. 0.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.419 (μονάδες 6)
Μονάδες 8
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 υcm = 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 Ιcm= mR2.
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.420

Μονάδες 9

417

Πλάκα Α: d = υΑtΑ  tΑ = d/υΑ και nΑ = c/υΑ  υΑ = c*nΑ. Άρα tA = d/(c/nA) = d*nA/c.
Όμοια για την πλάκα Β είναι tB = d*nB/c. Έτσι tA/tB = nA/nB και επειδή nΑ > nΒ , θα είναι tΑ > tΒ, άρα
εξέρχεται πρώτα η δέσμη από το πλακίδιο Β.

418

Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης μεταβάλλεται
με τη συχνότητα του διεγέρτη για b = σταθ. όπως στο σχήμα.
Αφού η συχνότητα του διεγέρτη αυξάνεται από 10 Hz σε
20 Hz το πλάτος ελαττώνεται.

419

Από αρχή διατήρησης ενέργειας έχουμε Ε = UΕ + UΒ.
Άρα UΒ = Ε – UΕ = Ε – Ε/4 = 3Ε/4.4
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Γ2. τη γωνιακή ταχύτητα της στεφάνης.421

Μονάδες 4

Γ3. τη ροπή αδράνειας της στεφάνης ως προς το σημείο Ο.422

Μονάδες 5

Γ4. την κινητική ενέργεια της στεφάνης.423

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Το σώμα Σ1 του σχήματος έχει μάζα 1Kg, κινείται με ταχύτητα υ1 = 8m/s σε λείο και οριζόντιο επίπεδο και
συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο
σώμα Σ2, μάζας 3Kg. To Σ2 είναι δεμένο στην
άκρη οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς 300Ν/m, που
βρίσκεται στο φυσικό μήκος του.
Να υπολογίσετε:
Δ1. τις ταχύτητες των δύο σωμάτων μετά την κρούση.424

Μονάδες 6

Δ2. την περίοδο της ταλάντωσης του σώματος Σ2.425

Μονάδες 6

Δ3. την ενέργεια με την οποία ταλαντώνεται το σώμα Σ2.426

Μονάδες 6

Δ4. την απόσταση μεταξύ των σωμάτων όταν το Σ2 επιστρέφει για πρώτη φορά στο σημείο της κρούσης.427
Μονάδες 7

420

Κάθε σημείο της περιφέρειας της στεφάνης έχει ταχύτητα μέτρου
υcm = 10m/s λόγω μεταφορικής κίνησης και μέτρου υεπ = 10m/s
λόγω στροφικής κίνησης
Α : υΑ = υcm + υεπ = 20m/s
B :  

2
2
 cm
  
 10 2 m s

O : υΟ = υcm – υεπ = 0m/s.
421

υcm = ω*R, άρα ω = υcm/R = … = 50rad/s.

422

Aπό Θεώρημα Steiner I(O) = Icm + mR2 = 2mR2 = 0,88kg*m2.

423

K =κμετ + Κστρ. = ½Ιω2 + ½mυ2cm = ½mR2ω2 + ½mυ2cm = ½mυ2cm + ½mυ2cm = mυ2cm = 100J.

1 
424

m1  m 2
1 3
1 
 8  4m s
m1  m 2
1 3

2 

2m1
21
1 
 8  4m s
m1  m 2
1 3
m2

 ...  s
k
5

425

T  2

426

1
E   m 2  22  ...  24J
2

427

O χρόνος κίνησης των σωμάτων είναι t = T/2 = π/10 s. Η απόσταση ανάμεσά τους είναι x = υ΄1*t = … =
2π/5 m.
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
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. Όταν μια μικρή σφαίρα προσπίπτει πλάγια σε κατακόρυφο τοίχο και συγκρούεται με αυτόν ελαστικά ,
τότε
α. η κινητική ενέργεια της σφαίρας πριν την κρούση είναι μεγαλύτερη από την κινητική ενέργεια που έχει
μετά την κρούση . β. η ορμή της σφαίρας δεν μεταβάλλεται κατά την κρούση .
γ. η γωνία πρόσπτωσης της σφαίρας είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης .
δ. η δύναμη που ασκεί ο τοίχος στη σφαίρα έχει την ίδια διεύθυνση με την αρχική ταχύτητα της σφαίρας.
Μονάδες 5
Α2. Ένα ιδανικό κύκλωμα πηνίου – πυκνωτή εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση. Η ολική ενέργεια του
κυκλώματος
α. παραμένει συνεχώς σταθερή . β. μειώνεται στα χρονικά διαστήματα στα οποία φορτίζεται ο πυκνωτής .
γ. είναι μικρότερη από την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή.
δ. είναι περιοδική συνάρτηση του χρόνου.
Μονάδες 5
Α3. Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος ως προς άξονα περιστροφής
α. είναι διανυσματικό μέγεθος . β. έχει μονάδα μέτρησης το 1Ν·m, στο S.I.
γ. δεν εξαρτάται από την θέση του άξονα περιστροφής.
δ. εκφράζει την αδράνεια του σώματος στην περιστροφική κίνηση.

Μονάδες 5

Α4. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας , που γίνονται γύρω από
το ίδιο σημείο στην ίδια διεύθυνση και έχουν διαφορά φάσης 1800, το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης
είναι

α. A1 + A2 , β.

Α12 + Α22 , γ. Α1 - Α2 , δ.

Α12 - Α22

όπου A1 και A2 είναι τα πλάτη των αρχικών ταλαντώσεων.

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. Κατά την ελαστική κρούση μεταξύ δύο σφαιρών ελαττώνεται η κινητική ενέργεια του συστήματος των
σφαιρών.

β. Όταν ένας αστέρας συρρικνώνεται λόγω βαρύτητας , η γωνιακή ταχύτητά του λόγω ιδιοπεριστροφής
αυξάνεται.

γ. Όταν σε μια ελαστική χορδή δημιουργείται στάσιμο κύμα , τότε όλα τα σημεία της χορδής διέρχονται
ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας τους.
δ. Οι ακτίνες γ έχουν μήκος κύματος της τάξεως των μερικών mm.

ε. Ένας λόγος για τον οποίο χάνει ενέργεια ένα κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC είναι ότι εκπέμπει
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1. Οι παρακάτω εξισώσεις περιγράφουν ένα μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό και ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό
πεδίο αντίστοιχα Ε = 3·102 ημ2π(8·1011t – 4·103x) (S.I.) και B = 10–6 ημ2π(8·1011t – 4·103x) (S.I.)
Οι εξισώσεις αυτές
α. μπορεί να περιγράφουν ένα ηλεκτρομαγνητικό (Η/Μ) κύμα που διαδίδεται στο κενό.
β. μπορεί να περιγράφουν ένα Η/Μ κύμα που διαδίδεται σε ένα υλικό.
γ. δεν μπορεί να περιγράφουν ένα Η/Μ κύμα.
Δίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c = 3·108 m/s .
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
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Μονάδες 8

Β2. Μια ηχητική πηγή εκπέμπει ήχο σταθερής συχνότητας και κινείται με σταθερή ταχύτητα. Στην ευθεία
που κινείται η πηγή βρίσκεται ακίνητος παρατηρητής. Η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο
παρατηρητής όταν τον έχει προσπεράσει είναι κατά 30% μικρότερη από τη συχνότητα που
αντιλαμβανόταν, όταν τον πλησίαζε η πηγή. Αν η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι υ, τότε η ταχύτητα
της πηγής είναι α. 2υ/17, β. 3υ/17, γ. 4υ/17.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2) .
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).429
Μονάδες 8
Β3. Μονοχρωματική ακτίνα φωτός διαδίδεται στο νερό και προσπίπτει
στην ελεύθερη επιφάνειά του με γωνία 300. Η ακτίνα εξέρχεται στον
αέρα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν υ είναι η ταχύτητα του φωτός στο
νερό και c στον αέρα, τότε ισχύει: α. υ < c/2, β. υ = c/2, γ. υ > c/2.
Δίνεται ότι ημ300 = ½.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7).430
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ Γ
Σώμα Σ1 μάζας m1 = 1kg ισορροπεί
πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ = 300. Το σώμα Σ1 είναι δεμένο
στην άκρη ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ = 100Ν/m το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται στη βάση του
κεκλιμένου επιπέδου, όπως φαίνεται στο σχήμα. Εκτρέπουμε το σώμα Σ1 κατά d1 = 0,1m από τη θέση
ισορροπίας του κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου και το
αφήνουμε ελεύθερο.
Γ1. Να αποδείξετε ότι το σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική
ταλάντωση.431
Μονάδες 5

428

Emax  3  102 V m 
Emax
 3  108 m s η ταχύτητα διάδοσης.

6
Bmax
Bmax  10 T 
f  8  1011 Hz 

8
      f  2  10 m s . Άρα, οι εξισώσεις δεν περιγράφουν ένα
1

m
4  103 
ηλεκτρομαγνητικό κυμα.

429

Η πηγή πλησιάζει τον παρατηρητή

f1 


f
  S S

Η πηγή απομακρύνεται από τον παρατηρητή
Όμως f2 = 70f1/100 

f2 


f
  S S


70 
3
fS 
fS   S 
.
  S
100   S
17

430

Νόμος του Snell για τη διάθλαση: ημ300*nνερού = ημθ*nαέρα =>
½ nνερού = ημθ*1  nνερού = 2*ημθ  c/υ = 2*ημθ 
υ = c/(2*ημθ). Είναι 0 < ημθ < 1, άρα υ > c/2.

431

Θέση ισορροπίας ΣF = 0, άρα m1gημφ = k*Δl1 (1).
Τη στιγμή t = 0 το σώμα δέχεται συνολική δύναμη
ΣF = m1gημφ – k(x + Δl1) = kΔl1 – kx – kΔl1 = –kx άρα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.
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Γ2. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή του μέτρου του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1.432
Μονάδες 5
Μετακινούμε το σώμα Σ1 προς τα κάτω κατά μήκος του
κεκλιμένου επιπέδου μέχρι το ελατήριο να συμπιεστεί από το
φυσικό του μήκος κατά Δℓ = 0,3m. Τοποθετούμε ένα δεύτερο
σώμα Σ2 μάζας m2 = 1kg στο κεκλιμένο επίπεδο , ώστε να
είναι σε επαφή με το σώμα Σ1, και ύστερα αφήνουμε τα
σώματα ελεύθερα.
Γ3. Να υπολογίσετε τη σταθερά επαναφοράς του σώματος Σ2 κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του.433
Μονάδες 6
Γ4. Να υπολογίσετε σε πόση απόσταση από τη θέση που αφήσαμε ελεύθερα τα σώματα χάνεται η επαφή
μεταξύ τους.434
Μονάδες 9
Δίνονται: ημ300 = ½, g = 10m/s2.
ΘΕΜΑ Δ
Λεπτή ομογενής ράβδος ΑΓ μήκους ℓ και μάζας Μ
μπορεί να στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα κάθετο
στη ράβδο χωρίς τριβές, ο οποίος διέρχεται από το
σημείο Ο της ράβδου. Η απόσταση του σημείου Ο από το Α είναι 4l. Στο άκρο Α της ράβδου στερεώνεται
σημειακή μάζα m, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η ράβδος ισορροπεί σε οριζόντια θέση και δέχεται από τον
άξονα δύναμη μέτρου F = 20N
Δ1. Να υπολογιστούν οι μάζες m και Μ.435
Μονάδες 5
Στη συνέχεια τοποθετούμε τον άξονα περιστροφής της ράβδου στο άκρο Γ, ώστε να παραμένει οριζόντιος
και κάθετος στη ράβδο, και αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο να περιστραφεί από την οριζόντια θέση. Να
υπολογίσετε:
Δ2. το μήκος ℓ της ράβδου, αν τη στιγμή που αφήνεται ελεύθερη έχει γωνιακή επιτάχυνση μέτρου αγων =
3,75rad/s2.436
Μονάδες 7
Δ3. το λόγο της κινητικής ενέργειας της μάζας m προς τη συνολική κινητική ενέργεια του συστήματος,
κατά τη διάρκεια της περιστροφής του συστήματος των δύο σωμάτων.437
Μονάδες 5

432

ΔP/Δt = mΔυ/Δt = mα  ΔPmax/Δt = mαmax = mω2Α = kΑ = 10 Kg*m/s2.

433

Για το σύστημα: k = (m1 + m2)ω2.
Για το σώμα Σ2: Δ = m2*ω2 = m2k/(m1 + m2) = 50N/m.
434
Θέση φυσικού μήκους
Θέση ισορροπίας m1: ΣF = 0, και Δl1 = m1gημ300/k = 0,05m.
Θέση ισορροπίας συστήματος : ΣF = 0 και
(m1 + m2)gημφ/k = 0,05m.
Στο σώμα Σ2 ασκείται συνολική δύναμη
–Ν + m2gημφ = –D*x.
Όταν τα σώματα χάσουν την επαφή τους τότε
Ν = 0, οπότε x = –m*g*ημφ/D = –0,1m πάνω από τη θέση
ισορροπίας, άρα σε απόσταση 0,3 m από τη θέση που τα αφήσαμε ελεύθερα.
435

Αφού ισορροπεί Στ(Ο) = 0, άρα Μgl/4 = mgl/4 
M = m. ΣF = 0, άρα Μg + mg = F => Μ = m = 1kg.

436

I(Γ) = Ιcm + Ml2/4 + ml2 = Ml2/3 + ml2
Στ(Γ) = Ι(Γ)*αγ
Mgl/2 + mgl = (M/3 +M)l2αγ => l = 3m.
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Δ4. το μέτρο της στροφορμής του συστήματος των δύο σωμάτων, όταν η ράβδος έχει στραφεί κατά γωνία φ
ως προς την οριζόντια διεύθυνση τέτοια, ώστε ημφ = 0,3.438
Μονάδες 8
Δίνονται: επιτάχυνση βαρύτητας g = 10m/s2, ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα κάθετο στη ράβδο
που διέρχεται από το κέντρο μάζας της

Ι cm =

1
Ml 2 .
12

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
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.
Α.1. Μονοχρωματική δέσμη φωτός εισέρχεται (από το κενό) σε γυάλινη πλάκα με δείκτη διάθλασης 1,5.
Της δέσμης αυτής μέσα στο γυαλί
α. το μήκος κύματος θα αυξηθεί. β. η συχνότητα θα αυξηθεί. γ. η συχνότητα θα μειωθεί.
δ. το μήκος κύματος θα μειωθεί.
Μονάδες 5
Α.2. Στην ανελαστική κρούση μεταξύ δύο σφαιρών διατηρείται
α. η ορμή κάθε σφαίρας. β. η ορμή του συστήματος. γ. η μηχανική ενέργεια του συστήματος.
δ. η κινητική ενέργεια του συστήματος.

Μονάδες 5

Α.3. Υλικό σημείο μάζας m και ταχύτητας υ κινείται σε
περιφέρεια οριζόντιου κύκλου ακτίνας r, όπως στο σχήμα: Η
στροφορμή του υλικού σημείου ως προς τον άξονα zz΄, ο οποίος
διέρχεται από το κέντρο της κυκλικής τροχιάς και είναι κάθετος
στο επίπεδό της
α. είναι μονόμετρο μέγεθος.
β. έχει μέτρο mυr.
γ. είναι διάνυσμα και έχει διεύθυνση κάθετη στον άξονα zz΄ δ.
έχει μονάδα το Kg⋅m.

Μονάδες 5

Α.4. Δύο ταλαντώσεις με συχνότητες f1 και f2 δημιουργούν διακροτήματα. Η περίοδος των διακροτημάτων
ισούται με: α.

f1 - f 2 β. f1 + f 2 γ.

1
1
δ.
f1 - f 2
f1 + f 2

Μονάδες 5

Α.5.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.

α. Η αρχή της επαλληλίας δεν ισχύει στα κύματα που δημιουργούνται από μια έκρηξη.
β. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση το πλάτος παραμένει σταθερό.

437

438

1
m 2

m2l 2
3
 12


2
M
  2  (  ) 
4
(  M )l 2  2
3

ημφ = h1/l  h1 = l*ημφ
ημφ = h2/(l/2)  h2 =(l/2)*ημφ
Θεώρημα έργου – ενέργειας: Κτελ – Καρχ = Wβάρους 
½Ι(Γ)ω2 = mgh1 + Mgh2 



2m  g  h1  2M  g  h 2 3
 rad s
I( )
2

L = Ι(Γ)*ω = (Μ/3 + m)l2ω = 18 Kg*m2/s.
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γ. Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου τους.
δ. Ένα ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

ε. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται στο κενό με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β.1. Από δύο ελατήρια Α και Β είναι εξαρτημένα δύο σώματα της ίδιας μάζας, τα οποία εκτελούν
κατακόρυφη απλή αρμονική ταλάντωση. Το ελατήριο Α έχει σταθερά επαναφοράς μεγαλύτερη από αυτήν
του Β. Η περίοδος της ταλάντωσης του σώματος στο Α είναι
α. μεγαλύτερη από αυτήν στο Β. β. μικρότερη από αυτήν στο Β. γ. ίση με αυτήν στο Β.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(μονάδες 2)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.439
(μονάδες 6)
Μονάδες 8
Β.2. Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC διπλασιάζουμε την τάση φόρτισης του πυκνωτή. Το
μέγιστο ρεύμα του κυκλώματος
α. αυξάνεται. β. μειώνεται. γ. παραμένει σταθερό. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(μονάδες 2)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.440
(μονάδες 6)
Μονάδες 8
Β.3.Τροχός αρχικά ακίνητος, αρχίζει (t = 0) και περιστρέφεται υπό την επίδραση σταθερής ροπής, γύρω
από σταθερό άξονα, που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδό του. Η κινητική
ενέργεια K του τροχού ως συνάρτηση του χρόνου απεικονίζεται στο σχήμα:

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.441
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.442

(μονάδες 2)
(μονάδες 7)
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Γ
Η εξίσωση ενός γραμμικού αρμονικού κύματος είναι: y = 0,2ημ2π(t – 2x) (S. Ι.) Να υπολογίσετε:
Γ.1. την περίοδο και το μήκος κύματος.443

m 

DA 
TA


TB
m 
TB  2
DB 

TA  2
439

440

441

D A D A  DB
 TA  TB
DB

UE,max = UB,max  ½ CV2 = ½ LI2  I = V(C/L)½, (C/L = σταθερό) άρα αυξάνεται.
(γ).

442

Στ = Ι*αγ  αγ = Στ/Ι = σταθ. => ομαλή επιταχυνόμενη κίνηση. Κ = ½ Ιω2 = ½ I*αγ2*t2.

443

t/T = t  T = 1sec. x/λ = 2x  λ = 0,5m.

Μονάδες 6

Γ΄ Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης (Πανελλαδικές 2000 - 2016)

129

Γ.2. την ταχύτητα του κύματος.444

Μονάδες 6

Γ.3. τη μεγίστη επιτάχυνση της ταλάντωσης των σημείων του ελαστικού μέσου.445

Μονάδες 6

Γ.4. την απόσταση μεταξύ δύο σημείων του ελαστικού μέσου που παρουσιάζουν διαφορά φάσης 4π rad.
Δίδεται π2 ≈ 10446
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ Δ
Ομογενής ράβδος ΑΓ μήκους L = 1m και μάζας Μ = 3kg
ισορροπεί οριζόντια, όπως στο σχήμα. Το άκρο Α της ράβδου
στηρίζεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Το άλλο άκρο
Γ συνδέεται με την οροφή με κατακόρυφο σχοινί. Κάποια
στιγμή κόβουμε το σχοινί και η ράβδος αφήνεται να
περιστραφεί γύρω από την άρθρωση χωρίς τριβές. Η ροπή
αδράνειας της ράβδου, ως προς άξονα που διέρχεται από το
κέντρο μάζας της και είναι κάθετος σ’ αυτή, είναι:

I cm =

1
ML2 και
12

g = 10m/s2. Να υπολογίσετε:

Δ.1. τη δύναμη που δέχεται η ράβδος από το σχοινί, όταν αυτή ισορροπεί.447

Μονάδες 6

Δ.2. το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης τη στιγμή που κόβεται το σχοινί και η ράβδος
είναι οριζόντια.448

Μονάδες 6

Δ.3. το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας της ράβδου στην κατακόρυφη θέση της.449

Μονάδες 6

Δ.4. το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής στην κατακόρυφη θέση της.450

Μονάδες 7

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΘΕΜΑ Α
Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 έως και Α4 που ακολουθούν, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της
βασικής φράσης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
Α1. Η ταχύτητα διάδοσης ενός μηχανικού κύματος εξαρτάται από
α. το μήκος κύματος. β. τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης. γ. τη συχνότητα του κύματος.
δ. το πλάτος του κύματος.

Μονάδες 5

Α2. Όταν ένα σώμα εκτελεί ομαλή στροφική κίνηση, τότε η γωνιακή του
α. ταχύτητα αυξάνεται. β. ταχύτητα μένει σταθερή. γ. επιτάχυνση αυξάνεται.
δ. επιτάχυνση μειώνεται.

Μονάδες 5

Α3. Όταν σε μια απλή αρμονική ταλάντωση διπλασιάσουμε το πλάτος της, τότε διπλασιάζεται και η
α. περίοδος. β. συχνότητα. γ. ολική ενέργεια. δ. μέγιστη ταχύτητα.
Μονάδες 5
444

υ = λ *f = 0,5 m/s.

445

ω = 2πf = 2π rad/s και αmax = ωΑ = 4π2*0,2 = 8 m/s
φA = 2π(t – 2xA) και φB = 2π(t – 2xB), άρα φA – φB =
2π(2xB – 2xA) = 4π(xB – xA)  xB – xA = Δφ/4π = 1m.
447
Στ(Α) = 0  Τ*(ΑΓ) – Mg(oa)  Τ*2(ΟΑ) = Μg(ΟΑ) 
T = mg/2 = 15N.
448
IA = Icm +ML2/4 = ML2/12 + ML2/4 = ML2/3 = 1kg*m2.
Στ(Α) = ΙΑ*αγ  αγ = Στ(Α)/ΙΑ = (MgL/2)/IA = 15rad/s2.
449
Θεώρημα έργου – ενέργειας: Κτελ – Καρχ = Wβάρους 
½ ΙΑω2 – 0 = ΜgL/2  ω = (MgL/ΙΑ)½ = √30rad/s.
450
ΔL/Δt = Στ(Α) = 0.
446
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Α4. Στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που διαδίδονται στο κενό, ο λόγος της έντασης Ε του ηλεκτρικού
πεδίου προς την ένταση Β του μαγνητικού πεδίου ισούται με
α. c2. β. c γ. 1/c δ. 1/c2
όπου c η ταχύτητα του φωτός στο κενό.
Μονάδες 5
Α5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι Σωστό ή Λανθασμένο,
γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση.

α. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση το πλάτος της ταλάντωσης εξαρτάται από τη συχνότητα του διεγέρτη.
β. Σε ένα στάσιμο κύμα, τα σημεία που βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών έχουν φάσεις που
διαφέρουν κατά π.
γ. Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων η μηχανική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.
δ. Όταν αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα σταθερής έντασης, τότε εκπέμπεται ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία.

ε. Το φαινόμενο του συντονισμού συμβαίνει στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1. Παρατηρητής Α κινείται προς την ηχητική πηγή S με ταχύτητα υΑ, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Η ηχητική πηγή S κινείται ομόρροπα με τον παρατηρητή Α με ταχύτητα υS = 2υΑ και εκπέμπει ήχο
συχνότητας fS.
Η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής Α είναι
α. μικρότερη της fS β. ίση με την fS γ. μεγαλύτερη από την fS
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).451
Μονάδες 8
Β2. Mονοχρωματική ακτίνα φωτός προερχόμενη από το νερό προσπίπτει με γωνία 60ο στη διαχωριστική
επιφάνεια νερού και αέρα, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Η ακτίνα μετά την πρόσπτωσή της στη διαχωριστική επιφάνεια
α. εξέρχεται στον αέρα. β. δεν εξέρχεται στον αέρα.
γ. κινείται παράλληλα προς τη διαχωριστική επιφάνεια.
Δίνονται: ο δείκτης διάθλασης του νερού για αυτήν την ακτινοβολία nν = 4/3, ο δείκτης διάθλασης του
αέρα nα = 1, το ημ50ο = 0,75 και το ημ60ο = 0,87.
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).452
Μονάδες 8

451

Από τον αντίστοιχο τύπο του Doppler ισχύει:

fA 

  
  
f
fS 
fS  A  1  f A  f S
  S
  2 A
fS
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Β3.Τα δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m και 2m αντίστοιχα είναι δεμένα στα άκρα δύο ελατηρίων με
σταθερές Κ και K/2, όπως φαίνεται στο σχήμα, και εκτελούν απλές αρμονικές ταλαντώσεις με ίσες
ενέργειες ταλάντωσης. Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες.

Το πλάτος ταλάντωσης Α1 του σώματος Σ1 είναι
α. μικρότερo. β. ίσo. γ. μεγαλύτερo
από το πλάτος ταλάντωσης Α2 του σώματος Σ2.
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7).453

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Γ
Ένα σώμα Σ1 με μάζα m1 = 1kg κινείται με ταχύτητα υ1 = 10m/s σε λείο οριζόντιο επίπεδο και κατά μήκος
του άξονα x΄x, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Το σώμα Σ1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα Σ2 μάζας m2 = 3kg που βρίσκεται στο
ίδιο οριζόντιο επίπεδο με το Σ1. Η διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα και η φορά της ταχύτητας υ1
θετική. Να υπολογίσετε:
Γ1. την ταχύτητα του Σ1 μετά την κρούση.454

Μονάδες 6

Γ2. την ταχύτητα του Σ2 μετά την κρούση.455

Μονάδες 6

Γ3. την κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων μετά την κρούση τους.456

Μονάδες 6

Γ4. την αλγεβρική τιμή της μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1, λόγω της κρούσης.457

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Μια μικρή σφαίρα μάζας m = 1kg, ακτίνας r = 0,02m και ροπής αδράνειας ως προς άξονα που διέρχεται
2 2
από το κέντρο μάζας της Icm = mr , αφήνεται από το σημείο Α που βρίσκεται σε ύψος
5
h = 9m πάνω από το οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα.

452

 crit 

1
3
  0, 75   crit  50 0 Επειδή θΑ > θcrit η ακτίνα θα υποστεί ολική ανάκλαση.
4
4
3

453

Ε1 = Ε2  ½ kA12 = ½ (k/2)A22. Άρα, Α1 = Α2√2/2, δηλαδή Α1 < Α2.

454

1 

455

m1  m 2
  5m s
m1  m 2 1
2m1
2 
  5m s
m1  m 2 1

456

Δηλαδή Κτελ = ½m1(υ΄1)2 + ½m2(υ΄2)2 = 50J.

457

Θεωρώντας σύμφωνα με την εκφώνηση ως θετική τη φορά προς τα δεξιά έχουμε για το πρώτο σώμα :
Δp = pτελ – pαρχ = –m1│υ1΄│– m1│υ1│= –15 kgm/s
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Η σφαίρα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Όταν η σφαίρα διέρχεται από το σημείο Β του οδηγού, το οποίο
απέχει απόσταση R = 2m από το οριζόντιο επίπεδο, να υπολογίσετε:
Δ1. τη ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς άξονα που διέρχεται από το σημείο Β και είναι παράλληλος
προς τον άξονα περιστροφής της.458
Μονάδες 6
Δ2. το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας της σφαίρας.459

Μονάδες 6

Δ3. το μέτρο της στροφορμής της σφαίρας ως προς τον άξονα περιστροφής της.460

Μονάδες 6

Δ4. το μέγιστο ύψος στο οποίο θα φθάσει το κέντρο μάζας της σφαίρας, από το σημείο Β.461
Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας: g = 10m/s2.

Μονάδες 7

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 2011
&
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΘΕΜΑ Α

458

Απο το θεώρημα Steiner προκύπτει:
.

ΙΒ = Icm + mr2 = 0,56* 10–3kgm2.
459

Εφαρμόζοντας Α.Δ.Μ.Ε. ( Α → Β) παίρνουμε:
ΕΜΗΧ, (Α) = ΕΜΗΧ, (Β)  UΑ + ΚΑ = UΒ + ΚΒ,
όμως ΚΑ = 0 και UΒ = 0  UΑ = ΚΒ.

1
1
1
1 2
2
2
mg(h  R)  mcm
  cm2  mcm
  mr 2 2
2
2
2
2 5
Όμως ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, οπότε ωr = υcm.

mg(h  R) 

1
1
10
2
2
mcm
 mcm
 cm 
g(h  R)  10m s .
2
5
7

460

ω = υcm/r =500rad/s και Ιcm = (2/5)mr2 = … = (8/5)*10–4kg*m2. Άρα L = Icm*ω = … = 0,08kg*m2/s.

461

Το σώμα αφήνοντας τον οδηγό εκτελεί σύνθετη κίνηση, μεταφορική και
ταυτόχρονα περιστροφική, κατα τη διαδρομή ΒΓ η μοναδική δύναμη που δρα
στο σώμα είναι το βάρος της σφαίρας, το οποίο διέρχεται από το κέντρο του
άξονα περιστροφής της και επομένως δεν ασκεί ροπή στρέψης.
Δηλ. Στ = 0, αυτό σημαίνει πως η γωνιακή ταχύτητα ω που έχει αποκτήσει στη
θέση Β θα παραμείνει σταθερή (ω = 500 rad/s) καθόλη τη διαδρομή του Β → Γ.
Η μεταφορική της κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη, άρα στο
σημείο Γ δεν έχει κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης (υcm(Γ) = 0)
έχει όμως κινητική ενέργεια από περιστροφή (ω = 500 rad/s).
Γ

Εφαρμόζοντας Α.Δ.Μ.Ε. ( Β → Γ) παίρνουμε: ΕΜΗΧ,(Β) = ΕΜΗΧ,(Γ)  UΒ + ΚΒ = UΓ + ΚΓ , όμως UΒ = 0


2
1
1
1
2
m  cm
  cm  2  mgH   cm  2  H  cm  5m
2
2
2
2g




0

0
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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
Fαντ = –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 ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται με ταχύτητα


  
  
  
 

α. E  B, E  U, B  U. β. E  B, E  U, B  U.
  
 

     
γ. E  B, E  U, B  U. δ. E  B, E  U, B  U.


U , το διάνυσμα έντασης του


ηλεκτρικού πεδίου είναι E και το διάνυσμα έντασης του μαγνητικού πεδίου είναι B . Θα ισχύει:
Μονάδες 5

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. Μία ηχητική πηγή πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα προς έναν ακίνητο παρατηρητή και εκπέμπει ήχο
συχνότητας fS και μήκους κύματος λ. Τότε ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται τον ήχο:
α. με συχνότητα μικρότερη της fS. β. με συχνότητα ίση με την fS.
γ. με μήκος κύματος μικρότερο του λ. δ. με μήκος κύματος ίσο με το λ.
Μονάδες 5
Α4.Ε 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.Ε Στην ελαστική κρούση δύο σφαιρών η κινητική ενέργεια του συστήματος ελαττώνεται.
ε. Στα στάσιμα κύματα μεταφέρεται ενέργεια από το ένα σημείο του μέσου στο άλλο.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1. Δύο όμοια ιδανικά ελατήρια κρέμονται από δύο ακλόνητα σημεία. Στα κάτω άκρα των ελατηρίων
δένονται σώματα Σ1 μάζας m1 και Σ2 μάζας m2. Κάτω από το σώμα Σ1 δένουμε μέσω αβαρούς νήματος
άλλο σώμα μάζας m2, ενώ κάτω από το Σ2 σώμα μάζας m1 (m1 ≠ m2), όπως φαίνεται στο σχήμα.
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Αρχικά τα σώματα είναι ακίνητα. Κάποια στιγμή κόβουμε τα νήματα και τα σώματα Σ1 και Σ2 αρχίζουν να
ταλαντώνονται. Αν η ενέργεια της ταλάντωσης του Σ1 είναι Ε1 και του Σ2 είναι Ε2, τότε:
α.

E
m2
E1
m
E
= 2 β. 1 = 22 γ. 1 = 1
E2
m1
E2
m1
E2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας462 (μονάδες 6)
Μονάδες 8
Β1.Ε Στην επιφάνεια ενός υγρού που ηρεμεί βρίσκονται δύο σύγχρονες σημειακές πηγές Π1 και Π2, 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. Διπλασιάζουμε 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 σας463 (μονάδες 6)

462

Αρχικά και στα δυο ελατήρια κρέμεται το ίδιο βάρος.
Στη συνέχεια θα θεωρήσουμε ότι στο κάθε ελατήριο
κρέμεται ξεχωριστά το κάθε βάρος ώστε να βρούμε την
παραμόρφωση του ελατηρίου που οφείλεται στο κάθε
βάρος ξεχωριστά.
Οι αρχικές συνθήκες ισορροπίας στα δυο ελατήρια καθώς
και οι συνθήκες ισορροπίας για το κάθε βάρος ξεχωριστά
αν ήταν μόνο του στο ελατήριο είναι:

mg
m1g  m 2 g  k(x1  kx 2 ) 
x1  1

k
m1g  kx1

 x  m 2g
m 2 g  kx 2
2

k
Όταν κόψουμε τα σκοινιά τα ελατήρια εκτελούν ταλάντωση
με πλάτος την παραμόρφωση του ελατηρίου που οφείλεται
στη μάζα που έφυγε. Από τα σχήματα φαίνεται ότι τη στιγμή
που κόβονται τα νήματα η ταχύτητα των σωμάτων είναι 0.
Άρα είναι στην Θέση Μέγιστης Απομάκρυνσης τους.
Επομένως τα πλάτη των ταλαντώσεων τους θα είναι:

m1g
k
mg
A2  2
k
A1 

Και οι ενέργειές τους θα είναι:

kA 22 m12g 2

E1 m 22
2
2k


E2 m12
kA12 m 22g 2
E1 

2
2k

E2 
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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 f1, f2 της δεύτερης πηγής. Η τιμή της f
είναι:

α.

f1 + f 2
2

f1f 2
f1 + f 2

β.

γ.

f 2 - f1
2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας464 (μονάδες 6)
Μονάδες 8
Β3. Δύο σώματα, το Α με μάζα m1 και το Β με μάζα m2, είναι διαρκώς σε επαφή και κινούνται σε λείο
οριζόντιο επίπεδο με την ίδια ταχύτητα υ. Τα σώματα συγκρούονται κεντρικά με σώμα Γ μάζας 4m1, το
οποίο αρχικά είναι ακίνητο.

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 σας465 (μονάδες 7)
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ Γ
Στην επιφάνεια ενός υγρού που ηρεμεί, βρίσκονται δύο σύγχρονες σημειακές πηγές Π1 και Π2 , που
δημιουργούν στην επιφάνεια του υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα ίσου πλάτους. Οι πηγές αρχίζουν να
ταλαντώνονται τη χρονική στιγμή t0 = 0 ξεκινώντας από τη θέση ισορροπίας τους και κινούμενες προς την
ίδια κατεύθυνση, την οποία θεωρούμε θετική. Η χρονική εξίσωση της ταλάντωσης ενός σημείου Μ, που
βρίσκεται στη μεσοκάθετο του ευθύγραμμου τμήματος Π1Π2, μετά τη συμβολή των κυμάτων δίνεται στο
SI από τη σχέση:
yM = 0,2ημ2π(5t – 10)
Η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στην επιφάνεια του υγρού είναι υ = 2m/s. Έστω Ο το μέσο του
ευθύγραμμου τμήματος Π1Π2 και d = 1m η απόσταση μεταξύ των πηγών. Να βρείτε:
Γ1. Την απόσταση ΜΠ1.466

Μονάδες 5

463

Επειδή το σημείο Κ ταλαντώνεται με μέγιστο πλάτος θα είναι σημείο ενισχυτικής συμβολής και οι
αποστάσεις του r1, r2, από τις πηγές Π1 και Π2 αντίστοιχα, θα ικανοποιούν τη συνθήκη │ r1 – r2│ = kλ
όπου k ακέραιος..
Όταν διπλασιάσουμε τη συχότητα των πηγών τότε το μήκος κύματος των κυμάνσεων θα διπλασιαστεί,
επειδή η ταχύτητα c διάδοσης του κύματος δεν μεταβάλλεται (εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του
μέσου διάδοσης) και έτσι λ΄f΄= λf  λ΄2f = λf  λ΄ = λ/2.
Έτσι η σχέση που ικανοποιούν οι αποστάσεις γίνεται │ r1 – r2│ = kλ │ r1 – r2│ = k(2λ΄) 
│ r1 – r2│ = k΄λ όπου k΄ = 2k. Δηλαδή η σχέση ενισχυτικής συμβολής ικναοποιείται και πάλι.

464

H σχέση για τη συχνότητα διακροτήματος είναι:

f   f  f 
465

f  f 2  f
f f
 f 2  f  f  f1  f  1 2
f   f  f1
2

Από τη διατήρηση της ορμής καθώς το πρώτο σώμα σταματά ενώ
σχηματίζεται συσσωμάτωμα του δεύτερου σώματος με το αρχικά
ακίνητο τρίτο έχουμε:
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Γ2. Τη διαφορά φάσης των ταλαντώσεων των σημείων Ο και Μ.467

Μονάδες 6

Γ3. Πόσα σημεία του ευθύγραμμου τμήματος Π1Π2 ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος.468

Μονάδες 7

Γ4. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του σημείου Μ σε συνάρτηση με τον χρόνο t
για 0 ≤ t ≤. 2.5s.469
Να χρησιμοποιήσετε το μιλιμετρέ χαρτί στο τέλος του τετραδίου.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ ΓΕ
Το άκρο Ο γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, που εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του ημιάξονα Οx,
αρχίζει τη χρονική στιγμή t0 = 0 να ταλαντώνεται με θετική ταχύτητα, δημιουργώντας αρμονικό κύμα. Στο
σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t = 1sec.

466

Η άσκηση δίνει την εξίσωση της μεσοκαθέτου. Η μεσοκάθετος στο τμήμα που συνδέει τις δυο πηγές
είναι ο μηδενικής τάξης κροσσός συμβολής (επειδή όλα τα σημεία της ισαπέχουν από τις δύο πηγές)
│x2 – x1│ = Ν*λ = 0*λ. Η εξίσωση του κύματος σε σημείο ενίσχυσης καθώς και η εξίσωση που μας
δίνει η εκφώνηση της άσκησης είναι:
y = 0.2ημ2π(5t – 10)
=> Α = 0,1cm, T = 0,2S , x/λ = 10.
y = 2Aημ2π(t/T – (x2 – x1)/2λ)
Από την θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής έχουμε v = λ/Τ  λ = 0.4m. Όμως έχουμε ότι x/λ =10 άρα x
= 4m.
467
Το σημείο Ο είναι το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος που συνδέει τις δύο πηγές. Επομένως για το
σημείο αυτό θα έχουμε ότι x2 – x1 = d = 1m.
Οι φάσεις των ταλαντώσεων των δύο σημείων είναι: φΜ =2π(5t – 10) και φΟ = 2π(5t – 1/0.8) => φΟ – φΜ
= 17.5π.
468

Η εξίσωση της ενίσχυσης είναι (έχοντας υπόψιν μας ότι το άθροισμa των δύο τμημάτων είναι το d):
2k
x-(d-x)=kλ  x= 12 +k 102 . Πρέπει 0  x  d=1  0  12 + 10
 1  2,5  k  2,5
άρα σύνολο 5 σημεία .

469

Ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσουν και τα δύο κύματα στο σημείο Μ (καθώς το σημείο αυτό
ισαπέχει από τις πηγές και επομένως τα δύο κύματα χρειάζονται τον ίδιο χρόνο για να φτάσουν εκεί)
είναι (x = 4m , v = 2m/s). t1 = x/v = 2s.
Μετά στον χρόνο που υπολείπεται και είναι t2 = 2.5 – 2 = 0.5s εκτελούνται (T = 0.2s) Ν = 0.5/Τ = 2.5
ταλαντώσεις.
Συνεπώς το σημείο Μ (όπως και όλα τα σημεία της μεσοκαθέτου) ή δεν ταλαντώνονται καθόλου ή
ταλαντώνονται λόγω της συμβολής των δύο κυμάτων. Δεν υπάρχει χρονική περίοδος όπου το σημείο να
ταλαντώνεται μόνο εξαιτίας του ενός κύματος.
0.2

0.1

0.5

 0.1

 0.2

1.0

1.5

2.0

2.5
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Γ1. Να βρείτε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος υ και το μήκος κύματος λ.470

Μονάδες 6

Γ2. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος.471

Μονάδες 6

Γ3. Να βρείτε τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σημείων του μέσου.472

Μονάδες 6

Γ4. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης ενός σημείου Σ του ελαστικού μέσου που
βρίσκεται στη θέση xΣ = 1m, σε συνάρτηση με το χρόνο.
Να χρησιμοποιήσετε το μιλιμετρέ χαρτί στο τέλος του τετραδίου.
Μονάδες 7
Απ: Το Σ ξεκινάει την ταλάντωση τη χρονική στιγμή t = x/υ =
0,5sec και η εξίσωση ταλάντωσής του
είναι y = 0,01ημ2π(2t – 1).

ΘΕΜΑ Δ
Αβαρής ράβδος μήκους 3d (d = 1m) μπορεί να στρέφεται
γύρω από οριζόντιο άξονα, που είναι κάθετος σε αυτήν
και διέρχεται από το Ο. Στο άκρο Α που βρίσκεται σε
απόσταση 2d από το Ο υπάρχει σημειακή μάζα mΑ =1kg
και στο σημείο Γ, που βρίσκεται σε απόσταση d από το Ο
έχουμε επίσης σημειακή μάζα mΓ = 6kg. Στο άλλο άκρο
της ράβδου, στο σημείο Β, είναι αναρτημένη τροχαλία
μάζας Μ = 4kg από την οποία κρέμονται οι μάζες m1 =
2kg, m2 = m3 =1kg. Η τροχαλία μπορεί να περιστρέφεται
γύρω από άξονα Ο΄.
Δ1. Αποδείξτε ότι το σύστημα ισορροπεί με τη ράβδο
στην οριζόντια θέση.473
Μονάδες 4
470

2λ = 2m => λ = 1m και x = υ*t => υ = 2m/s.

471

Aπό τη σχέση υ = λf βρίσκουμε f = 2Hz
y = 0,01ημ2π(t/T – x/λ)  y = 0,01*ημ2π(2t – x)

472

υm = ωΑ = 2πfA = 0,04π m/s

473

Για να ισορροπεί το σύστημα θα πρέπει να ισορροπούν όλα
τα σώματα του. Αρα θα πρέπει να έχουμε:
m3g = T3 μεταφορική Ισορροπία Σώματος m3
m2g + Τ3 = T2
μεταφορική Ισορροπία Σώματος m2
m1g = Τ1
μεταφορική Ισορροπία Σώματος m1
N = Mg + T1 + T2
ΤροχαλίαΜεταφορική Ισορροπία
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Κόβουμε το Ο΄Β , που συνδέει την τροχαλία με τη ράβδο στο σημείο Β .
Δ2. Βρείτε τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου, όταν αυτή σχηματίζει γωνία 300 με την κατακόρυφο.474
Μονάδες 7
Όταν η σημειακή μάζα mΑ φτάνει στο κατώτατο σημείο, συγκρούεται πλαστικά με ακίνητη σημειακή μάζα
m4 = 5kg.
Δ3. Βρείτε τη γραμμική ταχύτητα του σημείου Α αμέσως μετά τη κρούση.475

Μονάδες 6

T1R = T2R
Τροχαλία Περιστροφική Ισορροπία
Nd = mΓgd + mΑg2d Ράβδος Περιστροφική Ισορροπία
N + mΓg + mΑg = FΑ Ράβδος Μεταφορική Ισορροπία
Οι εξισώσεις ικανοποιούνται καθώς για τη ράβδο τελικά ισχύει 8 = 8 άρα ισορροπεί περιστροφικά ενώ για
τη δύναμη στηρίγματος FΑ δεν έχουμε πρόβλημα που δεν τη γνωρίζουμε καθώς είναι δύναμη από άξονα και
μπορεί να πάρει όποια τιμή χρειάζεται για να ικανοποιήσει την συνθήκη για τη μεταφορική ισορροπία της
ράβδου.
474

Οι αποστάσεις των φορέων των δυο βαρών από τον άξονα
περιστροφής είναι για την μάζα Γ: dημ(30)
και για τη μάζα Α: 2dημ300.
Από την Στ = Ιαγ και τον ορισμό της ροπής αδράνειας
Ι=Σmiri2 (εδώ έχουμε μόνο i = 1, 2 καθώς έχουμε μόνο δύο σώματα με
μάζες στο σύστημα μας ) έχουμε ότι:

m d   300  m A g  2d   300  I 
    4rad s 2
2
2
  m A (2d)  m d
475

Από την Αρχή Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας (καθώς γνωρίζουμε ότι οι δυνάμεις στο στήριγμα
δεν παράγουν έργο) με επίπεδο ορισμού βαρυτικής δυναμικής ενέργειας το χαμηλότερο σημείο της
τροχιάς της μάζας Α κατά τη διάρκεια της κίνησης της έχουμε ότι:

   V     V
   0
V  m  g2d  m A g2d
2
2
V  m  gd
  m A (2d)2  m  d 2

  

2
m g2d  m A g2d 
 m  g2d
 
   4rad s
2
2
2
  m A (2d)  m  d

Στη συνέχεια έχουμε κρούση με στερεό σώμα το οποίο είναι στερεωμένο
σε ένα σημείο του με ένα υλικό σημείο άρα διατηρείται η
στροφορμή καθώς αν και υπάρχουν εξωτερικές δυνάμεις στο
σημείο στήριξης που μεταβάλλουν την ορμή του συστήματος
αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν εξωτερικές ροπές καθώς οι φορείς
τους περνούν από τον άξονα περιστροφής. Καθώς η
m4 κολλάει πάνω στην mΑ η ροπή αδράνειας του
συστήματος αλλάζει:

 

L   L 
L  
   4 / 3rad s .
   m A (2d)2  m  d 2
 m A (2d)2  m  d 2  m 4 (2d)2
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Στην αρχική διάταξη, όταν η τροχαλία με τα σώματα είναι δεμένη στο Β, κόβουμε το νήμα που συνδέει
μεταξύ τους τα σώματα m2 και m3 και αντικαθιστούμε την mΑ με μάζα m.
Δ4. Πόση πρέπει να είναι η μάζα m, ώστε η ράβδος να διατηρήσει την ισορροπία της κατά τη διάρκεια
περιστροφής της τροχαλίας;476
Μονάδες 8
Τα νήματα είναι αβαρή, τριβές στους άξονες δεν υπάρχουν και το νήμα δεν ολισθαίνει στη τροχαλία.
Δίνεται: g = 10m/s2, ημ300 = ½, ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο
της Ι = MR2/2.
ΘΕΜΑ ΔΕ
Η τροχαλία του σχήματος είναι ομογενής με μάζα m = 4kg και ακτίνα R = 0,5m. Τα σώματα Σ1 και Σ2
έχουν μάζες m1 = 2kg και m2 = 1kg αντίστοιχα και βρίσκονται αρχικά ακίνητα στο ίδιο ύψος. Κάποια
στιγμή (t0 = 0) αφήνονται ελεύθερα.

Να βρείτε:
Δ1. Το μέτρο της επιτάχυνσης που θα αποκτήσουν τα σώματα Σ1 και Σ2.477

Μονάδες 7

Δ2. Τα μέτρα των τάσεων των νημάτων.478
Δ3. Το μέτρο της γωνιακής ταχύτητα της τροχαλίας τη στιγμή t = 2s.479

Μονάδες 4
Μονάδες 6

Γνωρίζουμε ότι στην περιστροφική κίνηση ισχύει η σχέση υ = ωr όπου r η ακτίνα της
τροχιάς της κίνησης. Επομένως: υ = ωτελ*2d = 8/3 m/s.
476

Στο νέο σύστημα έχουμε ότι:
Τ2 – m2g = m2α
m1g – T1 = m1α
T1 – T2R = Iαγ
α = αγ/R
I = ΜR2/2
Από το σύστημα των εξισώσεων προκύπτει ότι α = 2m/s2 => Τ1 = 16N και T2 = 12N.
Συνεπώς από την μεταφορικής ισορροπίας της τροχαλίας η δύναμη στήριξης της
από τη ράβδο είναι ΣF = 0 => F = Mg + Τ1 + Τ2 = 68N
Άρα η ισορροπία της ράβδου μας δίνει ότι: Στ = 0 ⇒ mg(2d) + mΓgd = 68d ⇒ m = 0.4kg.

477

Εφαρμόζουμε θεμελιώδη νόμο
Για το σώμα m1: m1g – T1 = m1αcm (1)
Για το σώμα m2: T2 – m2g = m2αcm (2)
Για την τροχαλία: Τ1R – Τ2R = ½ΜR2αγ => Τ1 – T2 = ½ Μαcm (3)
Aπό το σύστημα των (1), (2) και (3) προκύπτει: αcm = (m1g – m2g)/(m1 + m2 +M/2) =
2m/s2.

478

Aπό τη σχέση (1) βρίσκουμε Τ1 = 16Ν. Aπό τη σχέση (2) βρίσκουμε Τ2 = 12Ν.

479

αγ =αcm/R = … = 4rad/s2. ω = αγt = … = 8rad/s.
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Δ4. Την κινητική ενέργεια του συστήματος, τη στιγμή που το κάθε σώμα έχει μετατοπιστεί κατά
h = 3m.480
Μονάδες 8
Δίνεται: g = 10m/s2. Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της είναι
Ι = ½mR2. Τα νήματα δεν ολισθαίνουν στην τροχαλία.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
&
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
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. Η σύνθετη ταλάντωση ενός σώματος προκύπτει από δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας
συχνότητας που γίνονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας στην ίδια διεύθυνση . Το σώμα , σε σχέση με
τις αρχικές ταλαντώσεις , εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με
α. ίδια διεύθυνση και ίδια συχνότητα. β. διαφορετική διεύθυνση και ίδια συχνότητα.
γ. ίδια διεύθυνση και διαφορετική συχνότητα.
δ. διαφορετική διεύθυνση και διαφορετική συχνότητα.
Μονάδες 5
Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα
α. είναι εγκάρσια. β. είναι διαμήκη. γ. δεν υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας.
δ. έχουν την ίδια ταχύτητα σε οποιοδήποτε υλικό μέσο.

Μονάδες 5

Α3. Σε μία πλαστική κρούση
α. δε διατηρείται η ορμή. β. η τελική κινητική ενέργεια του συστήματος είναι μεγαλύτερη της αρχικής
γ. η κινητική ενέργεια του συστήματος διατηρείται.
δ. η αρχική κινητική ενέργεια του συστήματος είναι μεγαλύτερη της τελικής.
Μονάδες 5
Α4. Η λεπτή ομογενής ράβδος του σχήματος έχει ροπή αδράνειας Ι1, Ι2, Ι3, Ι4 ως προς τους παράλληλους
άξονες ε1, ε2, ε3, ε4 αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Η μικρότερη ροπή αδράνειας είναι η : α. Ι1. β. Ι2. γ. Ι3. δ. Ι4.

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. Η ενέργεια ταλάντωσης στην απλή αρμονική ταλάντωση μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο.

β. Σε μία εξαναγκασμένη ταλάντωση ο διεγέρτης επιβάλλει στην ταλάντωση τη συχνότητά του.
γ. Το κέντρο μάζας ενός σώματος μπορεί να βρίσκεται και έξω από το σώμα.

480

h = ½αcmt2 => t = √3s
H ταχύτητα των σωμάτων είναι υ = αcmt = 2√3 m/s
H γωνιακή ταχύτητα της τροχαλίας είναι ω = αγt = 4√3 rad/s.
H κινητική ενέργεια του συστήματος είναι Κ = Κ1 + Κ2 + Κτροχ = ½ m1υ2 + ½ m2υ2 + ½ Ιω2 = 30 J.
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δ. Εάν η συνολική εξωτερική ροπή σε ένα σύστημα σωμάτων είναι μηδέν, η ολική στροφορμή του
συστήματς αυξάνεται συνεχώς.
ε. Η ορμή ενός μονωμένου συστήματος σωμάτων δεν διατηρείται κατά τη διάρκεια μιας ανελαστικής
κρούσης.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Στο κύκλωμα του σχήματος ο πυκνωτής είναι
φορτισμένος και ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση Β.
Τη χρονική στιγμή t0 = 0 ο διακόπτης τίθεται στη θέση Α και
αρχίζει να εκτελείται ηλεκτρική ταλάντωση με περίοδο Τ.
Τη χρονική στιγμή t1 = 5Τ/8 ο διακόπτης μεταφέρεται στη
θέση Γ. Αν Ιmax,1 είναι το μέγιστο ρεύμα στο κύκλωμα L1C
και Ιmax,2 το μέγιστο ρεύμα στο κύκλωμα L2C, τότε:
α. Ιmax,1/ Ιmax,2 = √2, β. Ιmax,1/ Ιmax,2 = √3, γ. Ιmax,1/ Ιmax,2 = 2.
Δίνεται L1 = L2 και ότι ο διακόπτης μεταφέρεται από τη μία
θέση στην άλλη ακαριαία και χωρίς να δημιουργηθεί
σπινθήρας. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.481 (μονάδες 6)

Μονάδες 8

Β2. Μονοχρωματική ακτίνα φωτός πέφτει στη διαχωριστική επιφάνεια υγρού και αέρα, όπως φαίνεται στο
σχήμα.
Η γωνία πρόσπτωσης είναι π, η γωνία διάθλασης είναι δ, το μήκος στην προέκταση της
προσπίπτουσας ακτίνας μέχρι το κατακόρυφο τοίχωμα του δοχείου είναι ΟΑ και το
μήκος στη διεύθυνση της διαθλώμενης ακτίνας μέχρι το τοίχωμα του δοχείου είναι ΟΒ.
Αν η γωνία πρόσπτωσης π αυξάνεται, τότε ο λόγος ΟΒ/ΟΑ:
α. αυξάνεται, β. μειώνεται, γ. παραμένει σταθερός.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.482 (μονάδες 6)
Μονάδες
8
Β3. Τροχαλία μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από
ακλόνητο οριζόντιο άξονα που περνά από το κέντρο μάζας της. Γύρω
από την τροχαλία είναι τυλιγμένο αβαρές και μη εκτατό νήμα. Όταν
στο ελεύθερο άκρο του νήματος ασκούμε κατακόρυφη δύναμη με
φορά προς τα κάτω μέτρου F, η τροχαλία αποκτά γωνιακή
επιτάχυνση μέτρου αγων,1 ενώ, όταν κρεμάμε στο ελεύθερο άκρο του
νήματος σώμα βάρους w = F η τροχαλία αποκτά γωνιακή επιτάχυνση

481

q1 = Q1*συνωt => (αφού t = 5T/8) q1 = Q1*συν[(2π/Τ)*(5T/8)] = Q1*συν(5π/4) = –Q1*√2/2.
Έτσι ισχύει Q2 = Q1*√2/2  Ι2/ω2 = (Ι1/ω1)*(√2/2).
Ομοίως ω1 = ω2, αφού L1 = L2, C = σταθ. άρα 2Ι2 = Ι1*√2. Επομένως Imax,1/Imax,2 = √2.

482

Aπό το νόμο του Snell έχουμε:
nέ 1

  n έ    n  ύ 


 n ύ (1)


 
 
 

(2)

 
 
 
 

 nύ  σταθερή
Από (1) και (2) προκύπτει
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αγων,2. Ισχύει: α. αγων,1 = αγων,\2, β. αγων,1 > αγων,2, γ. αγων,1 < αγων,2.
απάντηση. (μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.483 (μονάδες 7)
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Να επιλέξετε τη σωστή

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Γ
Παρατηρητής Α κινείται με σταθερή ταχύτητα UΑ μεταξύ δύο ακίνητων ηχητικών πηγών S1 και S2, όπως
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Η πηγή S2 αρχικά δεν εκπέμπει ήχο, ενώ η πηγή S1 εκπέμπει ήχο με συχνότητα f1 = 100Hz.
Γ1. Υπολογίστε την ταχύτητα υΑ με την οποία πρέπει να κινείται ο παρατηρητής, ώστε να ακούει ήχο με
συχνότητα fΑ = 100,5Hz.484
Μονάδες 6
Κάποια στιγμή ενεργοποιείται και η δεύτερη ηχητική πηγή S2, η οποία εκπέμπει ήχο συχνότητας f2 =
100Hz.
Γ2. Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα Δt1 μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών της έντασης του ήχου
που ακούει ο κινούμενος παρατηρητής.485
Μονάδες 6

483

  

 ,1

 F  R      ,1   ,1 

FR
(1)
I

Για το σώμα Σ:

F  m

cm

 F  T  m  cm  F  T  m  ,2  R

Για την τροχαλία:

       ,2  T  R      ,2  T 
Από (2) και (3) προκύπτει
()

(1), (4)

484

fA 



  ,1
  ,2



F

    ,2
R

    ,2
R

(2)

(3)

 m    ,2  R    ,2 

I  m  R2
 1 , άρα  ,1   ,2
I

  
  (f   f1 )
f1  ...    
 ...  1,7 m s

f

   
f1 


  f A,1  f A,2  1Hz
   

f2



f A,1 
485

f A,2

To χρονικό διάστημα Δt ισούται με την περίοδο Τδ:

T 

1
 1s .
f A,1  f A,2

FR
I  m  R2

(4)
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Η συχνότητα της ηχητικής πηγής S2 μεταβάλλεται σε f′2 = 100,5Hz, ενώ ο παρατηρητής Α σταματάει να
κινείται.
Γ3. Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα Δt2 μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών της έντασης του ήχου
που ακούει ο ακίνητος παρατηρητής.486
Μονάδες 6
Γ4. Να υπολογίσετε το πλήθος των ταλαντώσεων τις οποίες εκτελεί το τύμπανο του αυτιού του
παρατηρητή Α μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών της έντασης του ήχου που ακούει.487
Μονάδες 7
Θεωρούμε ότι οι εντάσεις των ήχων των δύο πηγών είναι ίσες και δεν μεταβάλλονται με την απόσταση
Δίνεται: ταχύτητα διάδοσης ήχου στον αέρα υηχ = 340m/s.
ΘΕΜΑ ΓΕ
Οριζόντιος
ομογενής δίσκος με μάζα Μ = 2Kg και ακτίνα R = 0,5m μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από
σταθερό κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του.

Ο δίσκος αρχικά είναι ακίνητος. Κάποια στιγμή t0 = 0, ασκείται σε σημείο της περιφέρειας του δίσκου
δύναμη σταθερού μέτρου F = 10N, συνεχώς εφαπτόμενη σε αυτόν.
Γ1. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F από τη στιγμή t0 = 0 έως τη στιγμή που η γωνιακή ταχύτητα
του δίσκου έχει γίνει ω = 8rad/s.488
Μονάδες 6
Γ2. Να υπολογίσετε τη γωνία που έχει διαγράψει ο δίσκος μέχρι εκείνη τη στιγμή.489

Μονάδες 6

Γ3. Να υπολογίσετε την ισχύ της δύναμης F την ίδια στιγμή.490

Μονάδες 6

486

Oι συχνότητες των ήχων που ακούει ο παρατηρητής είναι fΑ,1 = f1 = 100Ηz και fΑ,2 = f2 = 100,5Ηz. Άρα

t 2  T 

487

1
 2s .
f A,1  f A,2

Η συχνότητα της ταλάντωσης που εκτελεί το τύμπανο είναι

f

Aριθμός ταλαντώσεων: Ν = f*Δt2 = 100,25*2 = 200,5.
488

W = Kτελ – Kαρχ = ½ Ιω2 = ¼ MR2ω2 =… =8J.

489

Στ = Ι*αγ => F*R =1/2 MR2αγ  αγ =2F*R/(M*R2) = 20rad/s2.
ω = αγ*t  …  t = 0,4s
θ = ½ αγ*t2 =… = 1,6rad.

490

P = τ*ω = F*R*ω =… = 40W.

f A,1  f A,2
2



200, 5
 100, 25Hz .
2
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Τη στιγμή που η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου είναι ω = 8rad/s, η δύναμη F καταργείται και ο δίσκος
συνεχίζει να στρέφεται με την ταχύτητα αυτή. Από κάποιο ύψος αφήνεται να πέσει ένα κομμάτι λάσπης
μάζας m = 1Kg αμελητέων διαστάσεων, που κολλάει στον δίσκο σε σημείο της περιφέρειάς του.
Γ4. Να υπολογίσετε τη νέα γωνιακή ταχύτητα που θα αποκτήσει το σύστημα δίσκος – λάσπη.491
Η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι Ι = ΜR2.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Λεία οριζόντια σανίδα μήκους L = 3m και μάζας Μ = 0,4Kg αρθρώνεται στο άκρο της Α σε κατακόρυφο
τοίχο. Σε απόσταση d = 1m από τον τοίχο, η σανίδα στηρίζεται ώστε να διατηρείται οριζόντια. Ιδανικό
αβαρές ελατήριο σταθεράς Κ = 100Ν/m συνδέεται με το ένα άκρο του στον τοίχο και το άλλο σε σώμα Σ1
μάζας m1 = 1Kg. Το ελατήριο βρίσκεται στο φυσικό του μήκος, ο άξονάς του είναι οριζόντιος και διέρχεται
από το κέντρο μάζας του σώματος Σ1.

Το κέντρο μάζας του σώματος Σ1 βρίσκεται σε απόσταση d από τον τοίχο. Στη συνέχεια, ασκούμε στο
σώμα Σ1 σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F = 40N με κατεύθυνση προς το άλλο άκρο Γ της σανίδας.
Όταν το σώμα Σ1 διανύσει απόσταση s = 5cm, η δύναμη παύει να ασκείται στο σώμα και, στη συνέχεια, το
σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.
Δ1. Να υπολογίσετε το πλάτος της απλής αρμονικής ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σώμα Σ1.492
Μονάδες 5
Δ2. Να εκφράσετε το μέτρο της δύναμης FΑ που δέχεται η σανίδα από τον τοίχο σε συνάρτηση με την
απομάκρυνση του σώματος Σ1 και να σχεδιάσετε την αντίστοιχη γραφική παράσταση. Για το σχεδιασμό
της γραφικής παράστασης να χρησιμοποιηθεί χαρτί μιλιμετρέ.493
Μονάδες 7

491

I = ½ MR2 => … => I = 0,25Kg*m2 και ω1 = 8rad/s και I2 = I1 + M*R2 =… = 0,5Kg*m2.
Aρχή διατήρησης στροφορμής: Lπριν = Lμετά  Ι1*ω1 = Ι2*ω2 => … => ω1 =4rad/s.

492

Ισχύει WF = Eολ  F*Δx = ½ kA2 => … => A = 0,2m.

493

Για το σώμα ΣFy = 0  N' = m1g  (αφού Ν =Ν΄) N = m1g
Πρέπει Στ(Α) = 0  F*d = m1g(d + x) + MgL/2 
F = 10(1 + x) + 6  F = 16 + 10x
Για τη ράβδο: ΣF = 0  FΑ + F = Mg + m1g 
FΑ =Mg + m1g – F  …  FΑ = –2 – 10x
Για x = –0,2m βρίσκουμε FΑ = 0N.
Για x = +0,2m βρίσκουμε FΑ = –4N
Για x = 0m βρίσκουμε FΑ = –2N.
H δύναμη FΑ έχει φορά προς τα κάτω.

493

Mετά την κρούση Κ + U = Eολ  ½
Αφού Α΄ = Αmax΄, πρέπει x1 = 0,2m.

kx12

k  x12  m  1 2
+ ½ mυ1΄ = ½ kΑ΄  …  A 
k
2

2
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Κατά μήκος της σανίδας από το άκρο Γ κινείται σώμα Σ2 μάζας m2 = 1Kg με ταχύτητα υ2 = 2√3m/s. Τα
δύο σώματα συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά, όταν η απομάκρυνση του σώματος Σ1 είναι x1, όπου x1 ≥
0. Το σώμα Σ1 μετά την κρούση ταλαντώνεται με το μέγιστο δυνατό πλάτος.
Δ3. Να βρείτε την απομάκρυνση x1.494

Μονάδες 6

Δ4. Να βρείτε μετά από πόσο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της κρούσης τα δύο σώματα θα
συγκρουστούν για δεύτερη φορά.495
Μονάδες 7
Δ4.Ε Να βρείτε το πλάτος της νέας ταλάντωσης που θα κάνει το Σ1.496

Μονάδες 7

Θεωρούμε θετική τη φορά της απομάκρυνσης προς το Γ. Τριβές στην άρθρωση και στο υποστήριγμα δεν
υπάρχουν. Δίνεται: επιτάχυνση βαρύτητας g = 10m/s2.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις A1 έως και Α4
και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
Α1. Tα μηχανικά κύματα
α. είναι μόνο εγκάρσια. β. είναι μόνο διαμήκη.
γ. μεταφέρουν ενέργεια και ορμή. δ. διαδίδονται στο κενό.

Μονάδες 5

Α2.Παρατηρητής απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα υΑ από ακίνητη ηχητική πηγή, η οποία εκπέμπει
ήχο συχνότητας fs. Το διάνυσμα της ταχύτητας υΑ βρίσκεται στην ευθεία πηγής – παρατηρητή. Aν η
ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι υ, η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι:

α. f A 

υ
fS
υ - υΑ

β. f A  υ - υΑ
υ

fS γ. f A 

υΑ - υ
υ + υΑ
fS δ. f A 
fS
υ
υ

Μονάδες 5
Α3. Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις x1 = A1ημωt και
x2 = A2ημ(ωt+π) που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από το ίδιο σημείο, με A2 > A1.
Η σύνθετη ταλάντωση που προκύπτει έχει φάση απομάκρυνσης
α. ωt και πλάτος A2 − A1, β. ωt + π και πλάτος A2 − A1,
γ. ωt και πλάτος A1 + A2, δ. ωt + π και πλάτος (A1 + A2)/2.
Μονάδες 5
Α4. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν το πλάτος της ταλάντωσης αυτής
διπλασιαστεί, τότε διπλασιάζεται
α. η περίοδος. β. η συχνότητα. γ. η ολική ενέργεια της ταλάντωσης.
δ. η μέγιστη ταχύτητα του σώματος.
Μονάδες 5

495

A΄ = 0,4m
υ1΄ = υ2 = –2√3 m/s
υ2΄ = υ1 = 0 m/s
Όταν t = 0, τότε x = +0,2m και υ = –2√3 m/s άρα ημφ0 = x/A = ½, οπότε φ0 = 5π/6 rad.
συνφ0 = υ/υmax = –√3/2
εξίσωση x = 0,4ημ(10t + 5π/6)
H κρούση γίνεται στη θέση x = +0,2 με υ > 0 άρα ημ(10t + 5π/6) = ½  10t + 5π/6 = 2κπ + π – π/6 
10t = 2kπ – 2π/3  10t = 2kπ με 10t  (0 , 2π)
Για k = 0 έχουμε 10t = –2π/3 ή 10t = 0 (απορρίπτονται)
Για k = 1 έχουμε 10t = 4π ή 10t = 2π (απορ.)  t = 2π sec.

496

A΄ = 0,4m.
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Α5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι Σωστό ή Λάθος, γράφοντας
στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
α. Το ορατό φως δεν ανήκει στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

β. Όλα τα σημεία ενός σώματος που εκτελούν μεταφορική κίνηση έχουν την ίδια ταχύτητα.
γ. Όλες οι ταλαντώσεις στο μακρόκοσμο είναι φθίνουσες.
δ. Στις μη κεντρικές κρούσεις δεν ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής για το συγκρουόμενο σύστημα
σωμάτων.

ε. Αν η συνολική εξωτερική ροπή σ’ ένα σύστημα σωμάτων είναι μηδέν, τότε η ολική στροφορμή του
συστήματος παραμένει σταθερή.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1. Πηγή εγκάρσιου κύματος ταλαντώνεται με συχνότητα f και πλάτος Α και δημιουργεί σε γραμμικό
ελαστικό μέσο κύμα, που περιγράφεται από την εξίσωση

y = Aημπ(

t
x
- )
T λ

Όταν η πηγή του κύματος ταλαντώνεται με διπλάσια συχνότητα και το ίδιο πλάτος, δημιουργεί στο
ελαστικό μέσο κύμα, που περιγράφεται από την εξίσωση

α. y = Aημ2π(

2t x
- )
T λ

β. y = Aημ4π(

t
x
t
x
- ) γ. y = Aημπ( - )
T λ
T λ

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).497

Μονάδες 8

Β2. Σύστημα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση σταθερού πλάτους. Η ιδιοσυχνότητα του συστήματος
είναι fo και η περίοδος του διεγέρτη είναι Τ1, όπου

Τ1 >

1
f0

. Αν η περίοδος του διεγέρτη αυξηθεί, τότε το

πλάτος της ταλάντωσης
α. μικραίνει. β. παραμένει το ίδιο. γ. μεγαλώνει.
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας498 (μονάδες 6).

Μονάδες 8

Β3. Στο παρακάτω σχήμα

497

Όταν διπλασιαστεί η συχνότητα του κύματος υποδιπλασιάζεται η περίοδος, ενώ η ταχύτητα διάδοσης
παραμένει σταθερή επειδή εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να υποδιπλασιαστεί το μήκος κύματος όπως φαίνεται από τη σχέση:
u = λ΄*f΄ = λ΄*2f  λ΄ =λ/2.
Αρα η νέα εξίσωση γίνεται: y = Aημ2π[t/(T/2) – x/(λ/2)] = Aημ4π(t/T – x/λ)

498

Από τα δεδομένα προκύπτει: Τ1 > 1/f0  1/f1 > 1/f0  f1 < f0, δηλαδή η
συχνότητα ταλάντωσης του διεγέρτη είναι μικρότερη από την ιδιοσυχνότητα
ταλάντωσης του συστήματος. Με αύξηση της περιόδου, έχουμε μείωση της
συχνότητας του διεγέρτη άρα και μείωση του πλάτους ταλάντωσης όπως
φαίνεται και από το διάγραμμα συντονισμού.
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τα δύο σώματα Σ1 και Σ2 είναι όμοια, το δάπεδο είναι λείο και οριζόντιο και το κατακόρυφο τοίχωμα είναι

λείο και ακλόνητο. Το Σ2 είναι αρχικά ακίνητο και το Σ1 κινείται προς το Σ2 με ταχύτητα υ . Οι κρούσεις
μεταξύ των Σ1 και Σ2 είναι κεντρικές και ελαστικές και η κρούση του Σ2 με το τοίχωμα είναι ελαστική.
Μετά από όλες τις κρούσεις που θα μεσολαβήσουν

α. το Σ1 κινείται με ταχύτητα -υ , ενώ το Σ2 είναι ακίνητο.


υ
β. τα Σ1 και Σ2 κινούνται με ταχύτητα - .
2



γ. το Σ1 ακινητοποιείται, ενώ το Σ2 κινείται με ταχύτητα 2υ .
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας499 (μονάδες 7).

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Γ
Ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC αποτελείται από πυκνωτή χωρητικότητας C = 10-6F και
πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L = 10-4 H.
Γ1. Να υπολογίσετε τη συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης.500

Μονάδες 5

Γ2. Να υπολογίσετε το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή, αν γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρικό φορτίο του πυκνωτή
είναι q = 4·10-7C , όταν η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα είναι i = 3·10-2A.501
Μονάδες 6
Γ3. Να υπολογίσετε το φορτίο του θετικού οπλισμού του πυκνωτή τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες η
ενέργεια του μαγνητικού πεδίου του πηνίου είναι τριπλάσια από την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του
πυκνωτή.502
Μονάδες 7
Γ4. Αν τη χρονική στιγμή t = 0 ο πυκνωτής έχει το
μέγιστο φορτίο του, να γράψετε την εξίσωση της
ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή σε
συνάρτηση με το χρόνο (μονάδες 2) και να την
παραστήσετε γραφικά για χρονικό διάστημα μιας
περιόδου της ηλεκτρικής ταλάντωσης (μονάδες 5).
Για το σχεδιασμό της γραφικής παράστασης να χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ του τετραδίου
σας .
Μονάδες 7
Απ: Υπολογίζουμε την ενέργεια της ταλάντωσης:
ω = 2πf =2π*(5/π)*104 =105rad /s. Aρα:
UΕ = E*συν2(ωt) =1,25*συν2(103t) με διάγραμμα.

499

Επειδή τα σώματα είναι όμοια θα έχουν και ίσες μάζες. Κάθε κρούση είναι κεντρική και
ελαστική, επομένως:
Κρούση 1η: Τα σώματα ανταλλάσουν ταχύτητες
δηλαδή το Σ1 ακινητοποιείται ενώ το Σ2
κατευθύνεται προς τον τοίχο με ταχύτητα υ.
Κρούση 2η: Το σώμα Σ2 συγκρούεται ελαστικά με το τοίχωμα και ανακλάται με ταχύτητα ίδιου
μέτρου.
Κρούση 3η: Το σώμα Σ2 κατά την επιστροφή του ανταλλάσει ταχύτητα με το ακίνητο Σ1, έτσι το Σ2
ακινητοποιείται ενώ το Σ1 κινείται με ταχύτητα ίδιου μέτρου και αντίθετης φοράς από αυτή που
ξεκίνησε.

500

T = 2π√(LC) =… =2π·10–5sec. Άρα f =1/Τ = (5/π)*104Ηz.

501

Εφαρμόζουμε την Αρχή διατήρησης της Ενέργειας: UΕ +UΒ = E  ½Li2 + ½q2/C = ½Q2/C 
LCi2 + q2 = Q2  …  Q = 5×10–7C.

502

Όπως και πριν: UE +UB = E (1). Aλλά από την υπόθεση ισχύει UB = 3UE
Aντικαθιστώντας στην (1) έχουμε: 4*½q2/C = ½Q2/C  q = Q/2.

(2)
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ΘΕΜΑ Δ
Ομογενής δίσκος μάζας m = 4kg και ακτίνας R = 0,1m είναι ακίνητος πάνω σε πλάγιο επίπεδο γωνίας
κλίσης φ = 300 με τον άξονά του οριζόντιο. Γύρω από το δίσκο είναι τυλιγμένο λεπτό, αβαρές και μη
ελαστικό νήμα. Στην ελεύθερη άκρη του νήματος ασκείται σταθερή δύναμη μέτρου F1 με διεύθυνση
παράλληλη προς την επιφάνεια του πλάγιου επιπέδου και με φορά προς τα πάνω, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της στατικής τριβής που δέχεται ο δίσκος από το πλάγιο επίπεδο.503
Μονάδες 6
Αντικαθιστούμε τη δύναμη F1 με δύναμη F2 ίδιας κατεύθυνσης με την F1 και μέτρου F2 = 7N, με
αποτέλεσμα ο δίσκος να αρχίσει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει προς τα κάτω. Το νήμα τυλίγεται γύρω
από το δίσκο χωρίς να ολισθαίνει.
Δ2. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του δίσκου, καθώς και τη νέα τιμή της στατικής
τριβής.504
Μονάδες 7
Δ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σημείου εφαρμογής της F2 τη χρονική στιγμή t1 κατά την
οποία ο δίσκος έχει αποκτήσει γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω1 = 10rad/s.505
Μονάδες 5
Δ4. Να υπολογίσετε το διάστημα που διάνυσε το κέντρο μάζας του δίσκου από τη στιγμή που άρχισε να
κινείται μέχρι τη χρονική στιγμή t1.506
Μονάδες 7
Δίνονται: ημ300 = ½, η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2 και η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς
τον άξονα περιστροφής του I = ½ mR2.

503

Επειδή ο δίσκος δεν περιστρέφεται ισχύει:
Στ = 0  F*R =Tστ*R = 0  F Tστ (1)
Λόγω της ισορροπίας στη μεταφορική κίνηση ισχύει:
ΣFx = 0  F +Tστ =Wx (2)
Από (1) & (2) Wx = 2Tστ.  mgημ300 =2Τστ,  …  Τστ = 10Ν.

504

Από τη μεταφορική κίνηση: ΣFx =macm  Wx =Tστ – F =macm (1)
Από την περιστροφική κίνηση: Στ =Ιαγ 
Ταστ*R – F*R = ½ mR2*(acm/R) (2)
(1) + (2): Wx – 2F = 3macm/2 
mgημφ – 2F = 3macm/3  …  acm = 1m/s2.
Kαι τελικά η (1) δίνει: Τστ = 9Ν.

505

Ο δίσκος εκτελεί σύνθετη κίνηση (μεταφορική + περιστροφική), το ανώτερο λοιπόν σημείο του δίσκου
(σημείο εφαρμογής της δύναμης) έχει ταχύτητα u = υμετ + υπερ = ω1R + ω1R = 2ω1R = 2m/s.

506

Το κέντρο μάζας του δίσκου εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με ταχύτητα που δίνεται
από τη σχέση: ucm = αcm*t.
Διαιρώντας με R προκύπτει υcm/R = αcm*t/R  ω =αγων*t.
Για τη χρονική στιγμή t1 είναι: ω1 = 10rad/s έτσι:
ucm = αcm*t  ucm/R = (αcm/R)*t  ω =αγων*t  …  t =1s.
Το διάστημα κίνησης του κέντρου μάζας είναι s = ½ αcm*t12 = … = 0,5m.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑÏΟΥ 2012507
&
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑÏΟΥ 2012
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 δεδομένη 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 ηλεκτρικές ταλαντώσεις η ολική ενέργεια είναι
α. ανάλογη του φορτίου του πυκνωτή β. ανάλογη του ημ2(LCt)
γ. σταθερή δ. ανάλογη της έντασης του ρεύματος.

Μονάδες 5

Α4. Στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
α. οι ακτίνες Χ έχουν μεγαλύτερο μήκος κύματος από τα ραδιοκύματα και μεγαλύτερη συχνότητα από το
υπέρυθρο
β. το ερυθρό φως έχει μεγαλύτερο μήκος κύματος από το πράσινο φως και μεγαλύτερη συχνότητα από τις
ακτίνες Χ
γ. τα μικροκύματα έχουν μικρότερο μήκος κύματος από τα ραδιοκύματα και μικρότερη συχνότητα από το
υπεριώδες
δ. το πορτοκαλί φως έχει μικρότερο μήκος κύματος από τις ακτίνες Χ και μεγαλύτερη συχνότητα από το
υπεριώδες.
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. Βασιζόμενοι στο φαινόμενο Doppler μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για την ταχύτητα ενός
άστρου σε σχέση με τη Γη.
α.508 Μια ειδική περίπτωση ανελαστικής κρούσης είναι εκείνη που οδηγεί στη συγκόλληση των σωμάτωνστη δημιουργία συσσωματώματος.
β. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων ο κύριος λόγος απόσβεσης είναι η ωμική αντίσταση.
γ. Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής μετριέται σε kgm2/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
507

Τα θέματα της Φυσικής Κατεύθυνσης ήταν εντός διδαχθείσας ύλης .
Το θέμα Γ 4 όπως διατυπώθηκε είναι επιστημονικά λανθασμένο. Η ράβδος παίρνει αρκετή ενέργεια μέσω του έργου της δύναμης F
ώστε να κάνει ανακύκλωση, με αποτέλεσμα η κινητική της ενέργεια να αυξάνει επ’ άπειρον.
Εκτός από το πρώτο θέμα που αποτελούσε το 1\4 των θεμάτων (δηλαδή 25 μονάδες), τα υπόλοιπα απαιτούσαν μεγάλη εμπειρία και
ιδιαίτερη διαίσθηση στη φυσική, σαν να επρόκειτο για διαγωνισμό ταλέντων φυσικής.
Η χρονική διάρκεια των 3 ωρών δεν επαρκούσε για την αντιμετώπιση θεμάτων τέτοιου επιπέδου. Ως αποτέλεσμα καταργείται η
διαβάθμιση στην βαθμολογία και δεν ανταποκρίνεται στον σκοπό της, δηλαδή την εισαγωγή των μαθητών ανάλογα με το επίπεδο
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών ως ύστατη προσπάθεια να σώσει την τιμή και το κύρος της επιστήμης, ζητά συγνώμη για αυτά τα
θέματα από τις μαθήτριες και τους μαθητές που διαγωνίστηκαν σήμερα. Καλούμε τους συναδέλφους βαθμολογητές μέχρι να υπάρξει
διορθωτική ανακοίνωση, να μην προχωρήσουν στη διόρθωση των γραπτών.

508

Στα Εσπερινά Λύκεια αντί της αντίστοιχης Α5 – α ερώτησης των Γενικών Λυκείων
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ΘΕΜΑ Β
Β1. Ακτίνα μονοχρωματικού φωτός, προερχόμενη από πηγή που βρίσκεται μέσα στο νερό, προσπίπτει στη
διαχωριστική επιφάνεια νερού – αέρα υπό γωνία ίση με την κρίσιμη. Στην επιφάνεια του νερού ρίχνουμε
στρώμα λαδού το οποίο δεν αναμιγνύεται με το νερό, έχει
πυκνότητα μικρότερη από το νερό και δείκτη διάθλασης
μεγαλύτερο από το δείκτη διάθλασης του νερού.
Τότε η ακτίνα
α. θα εξέλθει στον αέρα
β. θα υποστεί ολική ανάκλαση
γ. θα κινηθεί παράλληλα προς τη διαχωριστική επιφάνεια
λαδιού – αέρα.
Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).509
Μονάδες 8
Β1.510 Μία ακτίνα μονοχρωματικού φωτός περνά
διαδοχικά από 3 στρώματα διαφορετικών
οπτικών μέσων όπως φαίνεται στο σχήμα.
Ο δείκτης διάθλασης του μέσου 3 είναι
α. n3 = √2 β. n3 = √6/2 γ. n3 = 2
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας511
(μονάδες 6).
Μονάδες 8

Β2. Σε γραμμικό ελαστικό μέσο, κατά μήκος του ημιάξονα Οx, δημιουργείται στάσιμο κύμα με κοιλία στη
θέση x = 0. Δύο σημεία Κ και Λ του ελαστικού μέσου βρίσκονται αριστερά και δεξιά του πρώτου δεσμού,
μετά τη θέση x = 0, σε αποστάσεις λ/6 και λ/12 από αυτόν αντίστοιχα, όπου λ το μήκος κύματος των
κυμάτων που δημιουργούν το στάσιμο κύμα. Ο λόγος των μεγίστων ταχυτήτων υΚ/υΛ των σημείων αυτών
είναι: α. √3 β. 1/3 γ. 3 Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).
Μονάδες 8
Β2.512 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 στις θέσεις xΑ = 3λ/8 και xΒ = 5λ/8 αντίστοιχα, έχουν
διαφορά φάσης
α. Δφ = 0 β. Δφ = π/2 γ. Δφ = π Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας513 (μονάδες 6).
Μονάδες 8

509

Η διάθλαση από το μέσο 1 (νερό) στο μέσο 3 (αέρας) χωρίς την ύπαρξη του ενδιάμεσου στρώματος
είναι όπως δείχνει το σχήμα:
Επομένως η γωνία πρόσπτωσης είναι η κρίσιμη γωνία νερού – αέρα δηλαδή: ημθ = 1/n1 (1)
Αν ανάμεσα στο νερό και στον αέρα τοποθετηθεί στρώμα λαδιού τότε η ακτίνα θα υποστεί διάθλαση
όπου ισχύει n1ημθ = n2 ημφ.
Από την (1) έχουμε ότι: n1 ημθ = n2 ημφ = 1
Από τη διάθλαση στην επιφάνεια λαδιού αέρα θα έχουμε ότι: n2 ημφ = n3 ημθδ.
Επομένως ισχύει n3 ημθδ = 1. Συνεπώς η διαθλώμενη κινείται παράλληλα στην διαχωριστική επιφάνεια.
510

Στα Εσπερινά Λύκεια αντί του αντίστοιχου Β1 ζητήματος των Γενικών Λυκείων

511

Διάθλαση από το μέσο 1 στο μέσο 2 (νόμος Snell): n1ημ600 = n2 ημθ300. (1)
Διάθλαση από το μέσο 2 στο μέσο 3 (νόμος Snell): n2 ημ300 = n3 ημθ450. (2) Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι n3 = √6/2.
512
Στα Εσπερινά Λύκεια αντί του αντίστοιχου Β2 ζητήματος των Γενικών Λυκείων
513

Ο πρώτος δεσμός δίνεται από τη σχέση: xδ = (2k + 1)λ /4 (k=0) => x0 = λ/4. Επομένως οι θέσεις των σημείων είναι:
xΚ = λ/4 – λ/6 = λ/3 και xΛ = λ/4 + λ/12 = λ/3 .
Η εξίσωση του στάσιμου κύματος είναι y = 2Aσυν(2πx/λ)ημ(2πt/Τ), συνεπώς η ταχύτητα της ταλάντωσης θα είναι
v = 2A(2π/T)συν(2πx/λ)συν(2πt/T). Η μέγιστη τιμή της ταχύτητας θα είναι vmax = │2A(2π/T)συν(2πx/λ)│.
Επομένως για αυτές της τιμές του x ο λόγος των μεγίστων ταχυτήτων θα είναι: vmax,Κ/vmax,Λ = │[2A(2π/T)συν(2πxK/λ)]/[
2A(2π/T)συν(2πxΛ/λ)]│ = √3
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Β3. Ανάμεσα σε δύο παράλληλους τοίχους ΑΓ και ΒΔ,
υπάρχει λείο οριζόντιο δάπεδο. Τα ευθύγραμμα τμήματα
ΑΒ και ΓΔ είναι κάθετα στους τοίχους. Σφαίρα Σ1 κινείται
πάνω στο δάπεδο, με σταθερή ταχύτητα, μέτρου υ,
παράλληλη στους τοίχους, και καλύπτει τη διαδρομή από
το ΑΒ μέχρι το ΓΔ σε χρόνο t1 Στη συνέχεια δεύτερη
σφαίρα Σ2 που έχει ταχύτητα μέτρου υ συγκρούεται
ελαστικά με τον ένα τοίχο υπό γωνία φ = 600 και, ύστερα
από διαδοχικές ελαστικές κρούσεις με τους τοίχους, καλύπτει τη διαδρομή από το ΑΒ μέχρι το ΓΔ σε χρόνο
t2. Οι σφαίρες εκτελούν μόνο μεταφορική κίνηση.
Τότε θα ισχύει:
α. t2 = 2t1 β. t2 = 4t1 γ. t2 = 8t1
Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση (μονάδες 2). Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας514 (μονάδες 7).
Δίνονται: ημ600 = √2/2, συν600 = ½.
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ Γ
Ομογενής και ισοπαχής δοκός (ΟΑ), μάζας M = 6kg και μήκους ℓ = 0,3m, 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 μάζας m = Μ/2.
Γ1. Βρείτε την ροπή αδράνειας του συστήματος δοκού – σφαίρας ως
προς τον άξονα περιστροφής του.515
Μονάδες 6
Ασκούμε στο άκρο Α δύναμη, σταθερού μέτρου F = 120/π Ν, που
είναι συνεχώς κάθετη στη δοκό,516 όπως φαίνεται στο σχήμα.
Γ2. Βρείτε το έργο της δύναμης F κατά την περιστροφή του
συστήματος μέχρι την οριζόντια θέση517 της.518
Μονάδες 6
Γ3. Βρείτε την γωνιακή ταχύτητα του συστήματος δοκού – σφαίρας
στην οριζόντια θέση.519,520
Μονάδες 6
Επαναφέρουμε το σύστημα δοκού – σφαίρας στην αρχική κατακόρυφη θέση του. Ασκούμε στο άκρο Α
δύναμη, σταθερού μέτρου F΄ = 30√3Ν, που είναι συνεχώς κάθετη στη δοκό.

514

Θα χρησιμοποιήσουμε την Αρχή της Επαλληλίας.
H σφαίρα που κινείται πλάγια προσπίπτει σε τοίχο πολύ μεγάλης μάζας
επομένως θα ανακλαστεί με την ίδια ταχύτητα. Συνεπώς σε όλη την
διάρκεια της κίνησης της θα έχει σταθερή ταχύτητα παράλληλη με τα
τοιχώματα και ίση με vx = vσυν600 = v/2 Και οι δύο σφαίρες διανύουν το
ίδιο διάστημα d, επομένως οι χρόνοι θα είναι: t1 = d/v και t2 = d/(v/2) => t1/t2 = ½.
515 H ροπή αδράνειας ως προς το Α θα είναι η ροπή αδράνειας της ράβδου και η ροπή αδράνειας της
σφαίρας. Τη ροπή αδράνειας της ράβδου θα τη βρούμε με θεώρημα Steiner: I = Iρ + Ισ
με Ιρ = ΙCM + M(l/2)2, Iσ = ml2 και ICM = Ml2/12 ⇒ I = 0.45kgm2.
516

Στα Εσπερινά Λύκεια αντί της λέξεως «δοκό» έγραφε «ράβδο»

517

Στο αντίστοιχο ζήτημα, για τα Εσπερινά Λύκεια, έγραφε: «… την περιστροφή του συστήματος δοκού – σφαίρας μέχρι την
οριζόντια θέση ΙΙ.» Το σύμβολο ΙΙ δινόταν με επισυναπτόμενη σελίδα, από την Κ.Ε.Ε., στα δεξιά της σφαίρας m στην οριζόντια θέση.
518 Το έργο της δύναμης F είναι: W = Fs ,με s = θR και θ = π/2 => W = 18J η αλλιώς W = τθ με θ = π/2 => W = 18J.
519
«… οριζόντια θέση ΙΙ.» έγραφε για τα Εσπερινά Λύκεια.
520

Θα χρησιμοποιήσουμε ΘΜΚΕ: Κf – Ki = ΣW με ΣW = WF + WB και WF =18 J.
Το WB = –Mg(ll2) – mgl. Άρα ω = 0 και Kf = Ιω2=> Κi = 0.
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Γ4. Βρείτε τη γωνία που σχηματίζει η δοκός με την κατακόρυφο τη στιγμή που η κινητική της ενέργεια
γίνεται μέγιστη.521
Μονάδες 7
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 ακίνητο σφαιρίδιο, μάζας m1 = Μ/2, που
είναι δεμένο στο άκρο νήματος μήκους ℓ και το άλλο άκρο στερεωμένο στο Ο. Το σύστημα δοκού –
σφαίρας μετά την κρούση παραμένει ακίνητο.522
Γ4. Βρείτε την ταχύτητα της σφαίρας μάζας m1 αμέσως μετά την κρούση.

Μονάδες 7

Δίνονται: g = 10m/s2, ροπή αδράνειας ομογενούς δοκού μάζας Μ και μήκους ℓ, ως προς άξονα που
1
διέρχεται από το κέντρο μάζας της και είναι κάθετος σε αυτήν ICM 
Ml 2 , ημ600 = συν300 = √3/2,
12
ημ300 = συν600 = ½.
ΘΕΜΑ Δ
Λείο κεκλιμένο επίπεδο έχει γωνία κλίσης φ = 300. Στα
σημεία Α και Β στερεώνουμε τα άκρα δύο ιδανικών
ελατηρίων με σταθερές k1 = 60Ν/m και k2 = 140Ν/m
αντίστοιχα. Στα ελεύθερα άκρα των ελατηρίων,
δένουμε σώμα Σ1, μάζας m1 = 2kg και το κρατάμε στη
θέση όπου τα ελατήρια έχουν το φυσικό τους μήκος
(όπως φαίνεται στο σχήμα).
Τη χρονική στιγμή t0 = 0 αφήνουμε το σώμα Σ1
ελεύθερο.
Δ1. Να αποδείξετε ότι το σώμα Σ1 εκτελεί απλή
αρμονική ταλάντωση.523
Μονάδες 5
Δ2. Να γράψετε τη σχέση που δίνει την απομάκρυνση του σώματος Σ1 από τη θέση ισορροπίας του σε
συνάρτηση με το χρόνο. Να θεωρήσετε θετική φορά τη φορά από το Α προς το Β.524
Μονάδες 7
Κάποια χρονική στιγμή που το σώμα Σ1 βρίσκεται στην αρχική του θέση, τοποθετούμε πάνω του (χωρίς
αρχική ταχύτητα) ένα άλλο σώμα Σ2 μικρών διαστάσεων μάζας m2 = 6kg. Το σώμα Σ2 δεν ολισθαίνει πάνω
στο σώμα Σ1 λόγω της τριβής που δέχεται από αυτό. Το σύστημα των δύο σωμάτων κάνει απλή αρμονική
ταλάντωση.
Δ3. Να βρείτε τη σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης του σώματος Σ2.525

Μονάδες 6

521 ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΕ. Η
ΡΑΒΔΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΡΚΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. ΜΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΟ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ.
Η πρώτη μεγιστοποίηση συμβαίνει:Μέγιστη κινητική ενέργεια έχουμε όταν η γωνιακή ταχύτητα
γίνεται μέγιστη. Αυτό συμβαίνει όταν η γωνιακή επιτάχυνση μηδενίζεται. Συνεπώς:
Στ = Ιαγ με αγ = 0 και Στ = τF' + τΒ => F'l = Mg(l/2)συνθ + mglσυνθ => συνθ = √3/2 => θ = 600.
522

Ο αντίστοιχος επίλογος για το Γ4 ερώτημα στα Εσπερινά Λύκεια.
Στη θέση ισορροπίας ισχύει η σχέση: m1gημφ = (k1 + k2)x1 => x1 = 0.05m.
Εκτρέπουμε το σώμα κατά x ( στο σχήμα πήραμε θετική φορά προς τα κάτω γιατί η τυχαία θέση είναι
χαμηλότερη από τη ΘΙ). Τότε θα ισχύει: ΣF = F1' + F2' – m1gημφ με F1' = –k1(x + x1),
F2' = –k2(x + x1), m1gημφ = (k1 + k2)x1 => ΣF = –(k1 + k2)x. Επομένως θα εκτελέσει ΑΑΤ με
σταθερά D = (k1 + k2).
523

524

Η γωνιακή συχνότητα δίνεται από : ω = √(D/m1) = 10rad/s. Τη χρονική στιγμή t = 0 το σώμα
έχει μηδενική ταχύτητα συνεπώς βρίσκεται στη θέση μέγιστης απομάκρυνσης επομένως η εξίσωση
της κίνησης θα είναι: x = 0.05ημ(ωt + π/2) = 0.05ημ(10t + π/2) (S.I)
525

Τα δύο σώματα κινούνται με την ίδια γωνιακή συχνότητα και έχουν σαν σύστημα σταθερά τη
σταθερά του συστήματος των ελατηρίων. Το κάθε σώμα θα έχει την ξεχωριστή του σταθερά:
D = k1 + k2 με D = (m1 + m2)ω21 και D2 = m2ω22 => ω2 = 150N/m.
Η αντίστοιχη εικόνα για το
Θέμα Γ του Εσπερινού

Λυκείου
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Δ4. Να βρείτε τον ελάχιστο συντελεστή οριακής στατικής τριβής που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των
σωμάτων Σ1 και Σ2, ώστε το Σ2 να μην ολισθαίνει σε σχέση με το Σ1.526
Δίνονται: Δίνονται: ημ300 = ½ , συν300 = √3/2, g = 10m/s2.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ Δ527
Στα δύο άκρα λείου επιπέδου στερεώνουμε τα άκρα δύο ιδανικών ελατηρίων με σταθερές k1 = 60Ν/m και
k2 =140Ν/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 σχήμα). Εκτρέπουμε
το σώμα Σ κατά Α = 0,2m προς τα δεξιά και τη
χρονική στιγμή t0 = 0 αφήνουμε το σώμα
ελεύθερο.
Δ1. Να αποδείξετε ότι το σώμα Σ εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.528

Μονάδες 4

Δ2. 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.529
Μονάδες 7
Δ3. Να εκφράσετε το λόγο της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης προς τη μέγιστη κινητική ενέργεια σε
συνάρτηση με την απομάκρυνση x.530
Μονάδες 6
Δ4. Τη στιγμή που το ελατήριο βρίσκεται στη θέση x = +Α/2 αφαιρείται ακαριαία το ελατήριο k2. Να
υπολογίσετε το πλάτος της νέας ταλάντωσης.531
Μονάδες 8

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
&
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

526

Όταν το σώμα απομακρύνεται από τη ΘΙ προς τα πάνω, η τριβή μειώνεται καθώς αυξάνεται
η δύναμη επαναφοράς της ταλάντωσης, μέχρι την ακραία θέση όπου m2gημφ – Τ = D2A' => T = 0.
Όταν το σώμα απομακρύνεται από τη ΘΙ προς τα κάτω η τριβή αυξάνεται ώστε κατά μέτρο να
αυξάνεται η δύναμη επαναφοράς. Θα πρέπει στη θέση –Α' να είναι:Τ = Τορ,max ≤ μΝ.
Η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκείται στο σώμα 2 είναι από το σχήμα:
m 2  g       D2  x   m 2  g    D  x  max  m 2  g    D  A
T  
T  
T  



N  m 2  g  
N  m 2  g  
N  m 2  g  
xA
xA
xA
m 2  g    D2  x    m 2  g  

Συνεπώς η οριακή τιμή του συντελεστή τριβής θα είναι: μ = 2√3/3.
527

Το αντίστοιχο Θέμα Δ για τα Εσπερινά Λύκεια.

528

Σε μια τυχαία θέση θα ισχύει:ΣF = –k1x – k2x = –(k1 + k2)x = –Dx = –200x. Άρα το σώμα εκτελεί Α.Α.Τ.

529

Για t = 0, τότε το σώμα βρίσκεται στη θέση x = +A και από την εξίσωση απομάκρυνσης προκύπτει ότι ημφ0 = +1 => φ0 = π/2rad και
ω = √(D/m1) = 10 rad/s. x = Aημ(ωt + φ0)= 0,2ημ(10t + π/2)

530

U = ½Dx2 = 100x2. Όμως Κmax = Eολ = 4J, άρα U/Εολ = 100x2/4

531

Από διατήρηση της ενέργειας έχουμε: K + U = Eολ => ½mu2 + ½Dx2 = ½DA2. Όμως x = A/2 , άρα ½mu2 = (3/4)*½DA2 (1)
Μετά την κατάργηση του ελατηρίου k2 έχουμε: ½mu2 + ½k1x2 = ½k1A12 => (1) (3/4)*½DA2 + ½k1(A2/4) = ½k1A12 => A1 = √11m
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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. Σφαίρα, μάζας m1, κινούμενη με ταχύτητα
σφαίρα μάζας m2. Οι ταχύτητες


u1 , συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη



u1 και u2 των σφαιρών μετά την κρούση

α. έχουν πάντα την ίδια φορά β. σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 900
γ. έχουν πάντα αντίθετη φορά δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση.

Μονάδες 5

Α2. Σε γραμμικό ελαστικό μέσο έχει
δημιουργηθεί στάσιμο κύμα. Μερικοί
διαδοχικοί δεσμοί (Δ1, Δ2, Δ3) και μερικές
διαδοχικές κοιλίες (Κ1, Κ2, Κ3) του στάσιμου
κύματος φαίνονται στο σχήμα.
Αν λ το μήκος κύματος των κυμάτων που δημιούργησαν το στάσιμο κύμα, τότε η απόσταση (Δ1Κ2) είναι
α. λ β. 3 γ. λ/2 δ. 3λ/2
Μονάδες 5
Α2.532 Μια φωτεινή ακτίνα, με μήκος κύματος λ0 στον αέρα, περνά από τον αέρα στο νερό. Αν c η
ταχύτητα διάδοσης της ακτίνας στον αέρα και υ η ταχύτητα διάδοσης της ακτίνας στο νερό, το μήκος
κύματος λ της φωτεινής ακτίνας στο νερό δίνεται από τη σχέση:
α. c = λ0/u β. uλ0/c γ. u/(λ0c) δ. c/(λ0υ) .
Μονάδες 5
Α3. Στερεό σώμα στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που
διέρχεται από το κέντρο μάζας του. Η γωνιακή ταχύτητα (ω)
μεταβάλλεται με το χρόνο (t), όπως στο σχήμα:
Η συνισταμένη των ροπών που ασκούνται στο σώμα:
α. είναι μηδέν τη χρονική στιγμή t1
β. είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός
γ. είναι σταθερή και ίση με το μηδέν
δ. αυξάνεται με το χρόνο.
Μονάδες 5
Α4. Σε μία φθίνουσα μηχανική ταλάντωση η δύναμη
αντίστασης έχει τη μορφή Fαντ = – bυ. Αρχικά η σταθερά
απόσβεσης έχει τιμή b1. Στη συνέχεια η τιμή της γίνεται b2 με b2 > b1. Τότε:
α. Το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται πιο γρήγορα με το χρόνο και η περίοδός της παρουσιάζει μικρή
μείωση.
β. Το πλάτος της ταλάντωσης αυξάνεται πιο γρήγορα με το χρόνο και η περίοδός της παρουσιάζει μικρή
αύξηση.
γ. Το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται πιο γρήγορα με το χρόνο και η περίοδός της παρουσιάζει μικρή
αύξηση.
δ. Το πλάτος της ταλάντωσης αυξάνεται πιο γρήγορα με το χρόνο και η περίοδός της παρουσιάζει μικρή
μείωση.
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. Το ρεύμα σε μία κεραία παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων γίνεται μέγιστο, όταν τα φορτία στα
άκρα της κεραίας μηδενίζονται.
β. Οι ακτίνες Χ εκπέμπονται σε αντιδράσεις πυρήνων και σε διασπάσεις στοιχειωδών σωματιδίων.
γ. Το πλάτος ενός αρμονικού κύματος εξαρτάται από το μήκος κύματος λ του κύματος αυτού.
δ. Η ροπή αδράνειας ως προς άξονα ενός στερεού έχει τη μικρότερη τιμή της, όταν ο άξονας αυτός
διέρχεται από το κέντρο μάζας του στερεού.
ε. Μονάδα μέτρησης του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής είναι και το 1Ν*m.
Μονάδες 5

532

Στα Εσπερινά Λύκεια αντί της αντίστοιχης Α2 – α ερώτησης των Γενικών Λυκείων
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ΘΕΜΑ Β
Β1. Αυτοκίνητο με ταχύτητα υA = υ/10 (όπου υ η ταχύτητα του ήχου ως προς τον ακίνητο αέρα) κινείται
ευθύγραμμα προς ακίνητο περιπολικό. Προκειμένου να ελεγχθεί η ταχύτητα του αυτοκινήτου εκπέμπεται
από το περιπολικό ηχητικό κύμα συχνότητας f1. Το κύμα, αφού ανακλαστεί στο αυτοκίνητο, επιστρέφει στο
περιπολικό με συχνότητα f2. Ο λόγος των συχνοτήτων f2/f1 είναι:
α. 11/9, β. 11/10, γ. 9/11.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).533
Μονάδες 8
Β1.534 Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές Α και Β, που βρίσκονται στην επιφάνεια υγρού, ταλαντώνονται
αρμονικά παράγοντας κύματα, πλάτους Α, με μήκος κύματος λ = 16cm. Σημείο Γ, που βρίσκεται σε
αποστάσεις rA = 24cm και rB = 20cm από τις πηγές Α και Β αντίστοιχα, έχει πλάτος ταλάντωσης:
α. √3A , β. 0 , γ. √2Α .
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).535
Μονάδες 8
Β2. Στο ιδανικό κύκλωμα L – C του σχήματος έχουμε αρχικά τους διακόπτες Δ1 και Δ2 ανοικτούς. Οι
πυκνωτές χωρητικότητας C1 και C2 έχουν
φορτιστεί μέσω πηγών συνεχούς τάσης με
φορτία Q1 = Q2 = Q. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 ο
διακόπτης Δ1 κλείνει, οπότε στο κύκλωμα L–C1
έχουμε αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. Τη
χρονική στιγμή t1 = 7T1/4, όπου T1 η περίοδος
της ταλάντωσης του κυκλώματος L–C1, ο
διακόπτης Δ1 ανοίγει και ταυτόχρονα κλείνει ο
διακόπτης Δ2. Δίνεται ότι C2 = 2C1.
Το μέγιστο φορτίο που θα αποκτήσει ο
πυκνωτής χωρητικότητας C2 κατά τη διάρκεια
της ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώματος L–C2 είναι:
α. 3Q/2 , β. Q/√3 , γ. √3Q .
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).536
Μονάδες 8
Β3. Υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις, γύρω από την ίδια θέση
ισορροπίας και στην ίδια διεύθυνση. Οι ταλαντώσεις περιγράφονται από τις σχέσεις:
y 1 = Aημ(ωt+ π/3) , y2 = √3Αημ(ωt – π/6).
Αν Ε1, Ε2, Εολ είναι οι ενέργειες ταλάντωσης για την πρώτη, για τη δεύτερη και για τη συνισταμένη
ταλάντωση, τότε ισχύει: α. Εολ = Ε1 – Ε2 , β. Εολ = Ε1 + Ε2 , γ. Ε2ολ = Ε21 + Ε22 .
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7).537
Μονάδες 9

533

Ακίνητη πηγή , κινούμενος παρατηρητής πλησιάζει την πηγή fA = (u + uA)f1/u (1) Ο ήχος ανακλάται στο
αυτοκίνητο.
Κινούμενη πηγή πλησιάζει τον ακίνητο παρατηρητή f2 = ufA/(u – uA) (2)
Από τις (1) και (2) έχουμε : f2/f1 = (u + uA)/(u – uA) = … = 11/9

534

Στα Εσπερινά Λύκεια αντί του αντίστοιχου Β1 ζητήματος των Γενικών Λυκείων

535

│AΓ│= 2Aσυν[π(x1 – x2)/λ]= 2Aσυν(π/4)=√2A
Δ1 κλειστός, Δ2 ανοιχτός t0 = 0: Q1,max = Q και i = 0. t = 7T/4: i = –Iημω1t1 = –Iημ(2π/Τ1 - 7T1/4) = Ι
Δ1 ανοιχτός, Δ2 κλειστός t0 = 0: q = Q, i = IA.Δ.Ε.: ½Li2 + ½q2/C2 = ½ Q22,max/C2 => (I = ω1Q και ω1 =
1/√(LC1) και C2 = 2C1)) … Q2,max =√3 Q

536

537


A  A12  A 22  2A1 A 2 (02   01 )   2  3  2  2 3 2     2 
 2

E1 = ½DA2, E2 = ½D(√3A)2 = 3(½DA2) και Eολ = ½DA΄2 = ½D(2A)2 = 4(½DA2)=> Εολ = Ε1 +Ε2.
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ΘΕΜΑ Γ
Συμπαγής ομογενής δίσκος, μάζας Μ=2√2kg και ακτίνας R =
0,1m, είναι προσδεδεμένος σε ιδανικό ελατήριο, σταθεράς k =
100N/m στο σημείο Α και ισορροπεί πάνω σε κεκλιμένο
επίπεδο, που σχηματίζει γωνία φ = 450 με το
οριζόντιο επίπεδο, όπως στο σχήμα. Το ελατήριο είναι
παράλληλο στο κεκλιμένο επίπεδο και ο άξονας του ελατηρίου
απέχει απόσταση d = R/2 από το κέντρο (Ο) του
δίσκου. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο
ακλόνητα στο σημείο Γ.
Γ1. Να υπολογίσετε την επιμήκυνση του ελατηρίου.538
Μονάδες 6
Γ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της στατικής τριβής και να
προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της.539
Μονάδες 6
Κάποια στιγμή το ελατήριο κόβεται στο σημείο Α και ο δίσκος
αμέσως κυλίεται, χωρίς να ολισθαίνει, κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου.
Γ3. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του δίσκου.540

Μονάδες 6

Γ4. Να υπολογίσετε τη στροφορμή του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του, όταν το κέντρο μάζας
του έχει μετακινηθεί κατά διάστημα s = 0,3√2m στη διεύθυνση του κεκλιμένου επιπέδου.541
Μονάδες 7
Δίνονται: η ροπή αδράνειας ομογενούς συμπαγούς δίσκου ως προς άξονα που διέρχεται κάθετα από το
1
κέντρο του I  MR 2 , η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2, ημ450 = √2/2.
2
ΘΕΜΑ Δ
Σε λείο οριζόντιο επίπεδο σφαίρα μάζας m1 = m = 1kg, κινούμενη με ταχύτητα υ = 4/3 m/s, συγκρούεται
ελαστικά αλλά όχι κεντρικά με δεύτερη όμοια σφαίρα μάζας m2 = m, που είναι αρχικά ακίνητη. Μετά την
κρούση οι σφαίρες έχουν ταχύτητες μέτρων υ1 και υ2 = υ1/√3, αντίστοιχα.
Δ1. Να βρείτε τη γωνία φ που σχηματίζει το διάνυσμα της ταχύτητας


u1 .542

538


u 2 με το διάνυσμα της ταχύτητας
Μονάδες 8

Ο δίσκος ισορροπεί:

F

x



 0  Mg    F (1)

( )

 0  F

F
R
  R  0     
2
2

(2)

Από (1) και (2) => (Fελ = kΔl) Δl = … = 0,4m.
539

(2) => Τστ = k(Δl)/2 = … = 20N.

540

Το ελατήριο κόβεται και έχουμε κύλιση χωρίς ολίσθηση, άρα αcm = αγων.R

F

x



 Mcm  Mg     M cm (2)
(1)

()

 I    R 


1
1
R 2  cm    Mcm (2)
2
R
2

(2) & (3) => … αcm = 10√2/3m/s2.
541

Λόγω μεταφορικής κίνησης: S = ½αcmt2 => t = … = 3√2/10 s
Λόγω στροφικής κίνησης ω = αγωνt => (εξ. (1)) … ω = 20rad/s
L = Ιω = ½ΜR2ω = … = 0,2√2kgm2/s

(1)
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Μονάδες 4

Σώμα μάζας Μ = 3m ισορροπεί δεμένο στο άκρο
ελατηρίου, σταθεράς k = 100Ν/m, που βρίσκεται κατά
μήκος κεκλιμένου επιπέδου γωνίας θ = 300, όπως στο
σχήμα.
Η σφαίρα, μάζας m1, κινούμενη οριζόντια με την
ταχύτητα


u1 , σφηνώνεται στο σώμα Μ.

Δ3. Να βρείτε τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του
συστήματος των σωμάτων (Μ, m1) κατά την κρούση.544
Μονάδες 6
Δ4. Δεδομένου ότι το συσσωμάτωμα (Μ,m1) μετά την κρούση εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, να
βρείτε το πλάτος Α της ταλάντωσης αυτής.545
Μονάδες 7
Σώμα μάζας Μ = 3m ισορροπεί δεμένο στο άκρο ελατηρίου, σταθεράς k, που βρίσκεται σε οριζόντιο
επίπεδο. Το ελατήριο βρίσκεται στη θέση του φυσικού του μήκους. 546
Η σφαίρα μάζας m1,
κινούμενη οριζόντια με
ταχύτητα υ1, σφηνώνεται στο
σώμα Μ.
Δ3. Να βρείτε τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήματος των σωμάτων (Μ, m1) κατά την
κρούση.547
Μονάδες 6
Δ4. Αν ο συντελεστής τριβής μεταξύ συσσωματώματος (Μ,m1) και οριζοντίου επιπέδου είναι μ = 1/12 και
η μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου μετά την κρούση είναι xmax = 0,02m, να βρεθεί η σταθερά k του
ελατηρίου.548
Μονάδες 7
Δίνονται:549 η επιτάχυνση βαρύτητας g = 10m/s2, ημ30ο = ½ , συν300 = √3/2.

542

P  mu
Pμετά  ΄  ΄  2΄1΄2
2
1

2
2

Α.Δ.Ο. => … u 2  u12  u 22  2u 1u 2 

Από Α.Δ.Κ.Ε.: => mu 2  mu 12  mu 22  u 2  u12  u 22 . Άρα συνφ = 0 => φ = π/2 rad
543

544

u2 

u1
3

u  u  u  ...  u1 
2

2
1

2
2

u
2 3m
2
και u2  1  u 2  m
s
3
3 s
3

Α.Δ.Ο. =>



m u 300
1
P  Pμετά  m1u1x  (M  m1 )u  ...  u  1 1
 ...  m
M  m1
2 s

1
1
13
      αρχ  (M  m1 )u2  m1u12  ...   J
2
2
24
545

Θ.Ι. (Μ): k(Δl1) = Mgημθ => Δl1 = (Mgημθ)/k = … = 0,15m
Θ.Ι. (Μ+m1): k(Δl2) = (M + m1)gημθ => Δl2 = [(M + m1)gημθ]/k = 0,2m
H αρχική Θ.Ι. του Μ είναι τώρα τυχαία θέση για το συσσωμάτωμα (Μ + m1)
Στη θέση αυτή εφαρμόζουμε Α.Δ.Ε.Τ. ½kA2 = ½(M + m1)u2Σ + ½ kx2 =>
(x = Δl2 – Δl1) … => A = 0,05√2m

546

Τα αντίστοιχα δύο τελευταία ερωτήματα του Θέματος Δ για τα Εσπερινά Λύκεια.
547 

m1u1
3 m       1 (M  m )u2  1 m u2  ...   1 J
P   P μετά  m1u1  (M  m1 )u  u 
 ... 

αρχ
1

2
2 1 1
2
M  m1
6 s
548 Θ.Μ.Κ.Ε.: Κ – Κ = W + W => –½(Μ + m )u2 = –μΝx – ½ kx2 => [N = (M + m )g] … => k = 500N/m.
τελ

αρχ

τρ.

Fελ

1

Σ

max

max

1
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις A1 έως και Α4 και
δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
Α1. Σε μία εξαναγκασμένη μηχανική ταλάντωση, για ορισμένη τιμή της συχνότητας του διεγέρτη, το
πλάτος της ταλάντωσης
α. παραμένει σταθερό. β. μειώνεται εκθετικά με το χρόνο.
γ. αυξάνεται εκθετικά με το χρόνο. δ. μειώνεται γραμμικά με το χρόνο.
Μονάδες 5
Α2.Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα.
Σημείο Μ που απέχει από τις πηγές αποστάσεις r1 και r2 εκτελεί, λόγω συμβολής, ταλάντωση πλάτους 2Α.
Αν k είναι ακέραιος και λ το μήκος κύματος των δύο κυμάτων για τα r1 και r2, ισχύει
α. r1 + r2 = kλ β. r1 – r2 = kλ γ. r1 – r2 = (2k+1)λ/2 δ. r1 + r2 = (2k+1)λ/2
Μονάδες 5
Α3. Αν έλιωναν οι πολικοί πάγοι και ανέβαινε λίγο η στάθμη της θάλασσας, τότε
α. η στροφορμή της Γης ως προς τον άξονα περιστροφής της θα αυξηθεί, ενώ η ροπή αδράνειάς της ως
προς τον ίδιο άξονα θα παραμείνει σταθερή.
β. η στροφορμή της Γης ως προς τον άξονα περιστροφής της θα παραμείνει σταθερή, ενώ η ροπή
αδράνειάς της ως προς τον ίδιο άξονα θα αυξηθεί.
γ. η στροφορμή της Γης ως προς τον άξονα περιστροφής της θα παραμείνει σταθερή, ενώ η ροπή αδράνειάς
της ως προς τον ίδιο άξονα θα μειωθεί.
δ. η στροφορμή της Γης ως προς τον άξονα περιστροφής της θα μειωθεί, ενώ η ροπή αδράνειάς της ως προς
τον ίδιο άξονα θα παραμείνει σταθερή.
Μονάδες 5
Α4. Σε μία ελαστική κρούση
α. η ορμή και η ενέργεια του συστήματος των σωμάτων διατηρούνται σταθερές.
β. η ορμή του συστήματος των σωμάτων αυξάνεται ενώ η ολική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων
μειώνεται.
γ. η ορμή του συστήματος των σωμάτων μειώνεται ενώ η ολική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων
αυξάνεται.
δ. η ορμή του συστήματος των σωμάτων παραμένει σταθερή ενώ η ολική ενέργεια του συστήματος των
σωμάτων μειώνεται.
Μονάδες 5
Α5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι Σωστό ή Λάθος, γράφοντας στο
τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
α. Το φαινόμενο Doppler ισχύει για κάθε μορφής κύμανση, ακόμη και για τα ηλεκτρομαγνητικά
κύματα.
β. Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου τους.
γ. Σε μία φθίνουσα μηχανική ταλάντωση, στην οποία η δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση είναι της
μορφής F΄ = –bυ, η σταθερά απόσβεσης b είναι ανεξάρτητη από το σχήμα και τις διαστάσεις του
αντικειμένου που κινείται.
δ. Η αρχή της επαλληλίας ισχύει και στην περίπτωση που τα κύματα δημιουργούνται από έκρηξη
ε. Κοντά στην κεραία παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο
έχουν διαφορά φάσης 900.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Στο σχήμα παριστάνεται γραφικά η ένταση του
ρεύματος που διαρρέει δύο ιδανικά κυκλώματα ηλεκτρικών
ταλαντώσεων A και Β σε συνάρτηση με το χρόνο.
Για τα μέγιστα φορτία QΑ και QΒ των δύο πυκνωτών των
παραπάνω κυκλωμάτων ισχύει η σχέση:
549

Στα εσπερινά Λύκεια δίνονταν μόνο η τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας.
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α. QΑ/QΒ = ½ β. QΑ/QΒ = 1 γ. QΑ/QΒ = 2
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 7).550
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Μονάδες 9

Β2. Πρίσμα με δείκτη διάθλασης n1 βρίσκεται μέσα σε υλικό με
δείκτη διάθλασης n2. Ακτίνα μονοχρωματικού φωτός
ακολουθεί την πορεία που φαίνεται στο σχήμα.
Αν λ1 και λ2 είναι τα μήκη κύματος στο πρίσμα και στο
υλικό αντίστοιχα, ισχύει ότι: α. λ1 = λ2 β. λ1 > λ2 γ. λ1 < λ2
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση
(μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6).551
Μονάδες 8

Β3. Μία δοκός κινείται πάνω σε δύο όμοιους κυλίνδρους, όπως φαίνεται στο σχήμα, χωρίς να ολισθαίνει.
Οι κύλινδροι κυλίονται στο οριζόντιο δάπεδο χωρίς
να
ολισθαίνουν. Αν η δοκός μετατοπιστεί κατά 10cm ο
κάθε κύλινδρος θα μετατοπιστεί κατά α. 10cm β.
5cm γ. 20cm
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
τιμή (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).552
Μονάδες 8

550

TB = 2TA  2π/ωΒ = 2π/ωΑ  ωΑ = 2ωΒ και 2ΙΒ = ΙΑ 
2ωΒQΒ = ωΑQA.
Που, με διαίρεση κατά μέλη, δίνουν QA = QB, άρα: 1

551

1ος τρόπος εξήγησης (σύμφωνα με το βιβλίο Φυσικής Γενικής Παιδείας)
Επειδή κατά την έξοδό της από το πρίσμα η φωτεινή ακτίνα αποκλίνει από την κάθετο
στο σημείο
πρόσπτωσης, πρέπει το υλικό που περιβάλλει το πρίσμα να είναι οπτικά αραιότερο.
Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα του φωτός στο υλικό αυτό πρέπει να είναι μεγαλύτερη.
Επειδή η συχνότητα δεν αλλάζει, τότε σύμφωνα με τη θεμελιώδη σχέση της κυματικής υ = λf, το μήκος
κύματος στο υλικό έξω από το πρίσμα πρέπει να είναι μεγαλύτερο.

2ος τρόπος (με το νόμο του Snell)
Από το σχήμα φαίνεται ότι δ > π, άρα ημδ/ημπ > 1, απ’ όπου σε συνδυασμό με το
νόμο του Snell (ημδ/ημπ = n1/n2) προκύπτει n1/n2 > 1. Άρα: c/u1 > c/u2 
u1 < u2  λ1f < λ2f  λ1 < λ2. (Η συχνότητα f της ακτινοβολίας δεν αλλάζει κατά
τη μετάβασή της από το ένα υλικό στο άλλο).
552
Όπως φαίνεται στο σχήμα, κάθε σημείο των κυλίνδρων έχει δύο ταχύτητες.
μια λόγω μεταφορικής κίνησης, ίση με την ταχύτητα υc.m του κέντρου μάζας,
και μία λόγω στροφικής κίνησης ίση με ωr ή ωR (R η εξωτερική ακτίνα των
κυλίνδρων) αν είναι σημείο της περιφέρειάς τους. Επειδή δεν υπάρχει ολίσθηση,
πρέπει:
1. Τα σημεία επαφής των κυλίνδρων με το δάπεδο να έχουν συνολική ταχύτητα
μηδέν, άρα υc.m – ωR = 0 → υc.m = ωR (1) και
2. Τα ανώτερα σημεία των κυλίνδρων να έχουν συνολική ταχύτητα ίση με την
ταχύτητα υ της ράβδου, δηλαδή υ = υc.m + ωR (2)
Από τις δυο παραπάνω σχέσεις (1) και (2) προκύπτει υ = 2υc.m. Άρα κάθε στιγμή
η μεταφορική ταχύτητα των κυλίνδρων είναι ίση με το μισό της ταχύτητας της
ράβδου κι επομένως και η μετατόπιση κάθε κυλίνδρου θα είναι ίση με το μισό
της μετατόπισης της ράβδου.
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ΘΕΜΑ Γ
Μια ομογενής ράβδος ΑΒ που έχει μήκος ℓ = 3m και μάζα Μ =
6kg έχει στο ένα άκρο της Β μόνιμα στερεωμένο ένα σώμα μικρών
διαστάσεων μάζας m = 1kg. H ράβδος στηρίζεται με το άλλο άκρο
της Α σε κατακόρυφο τοίχο μέσω άρθρωσης. Η ράβδος
συγκρατείται σε θέση ισορροπίας, σχηματίζοντας
γωνία φ με την κατακόρυφο, με νήμα το οποίο είναι
συνδεδεμένο στον τοίχο και στο μέσο (Κ) της ράβδου και είναι
κάθετο σε αυτή, όπως φαίνεται στο σχήμα.
Να υπολογίσετε:
Γ1. Τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδου – σώματος ως
προς άξονα που διέρχεται από το σημείο Α και είναι κάθετος στη
ράβδο.553
Μονάδες 5
Γ2. Το μέτρο της τάσης του νήματος.554

Μονάδες 7

Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται και η ράβδος μαζί με το σώμα αρχίζει να περιστρέφεται στο επίπεδο του
σχήματος, χωρίς τριβές. Να υπολογίσετε:
Γ3. Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της ράβδου μόλις κοπεί το νήμα.555

Μονάδες 6

Γ4. Το μέτρο της ταχύτητας του σημείου Β της ράβδου όταν αυτή γίνει οριζόντια για πρώτη φορά.556
Μονάδες 7
Δίνονται: συνφ = 0,8, ημφ = 0,6, η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής ΙΑ =
(1/3)Μℓ2 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2.
ΘΕΜΑ Δ
Σώμα Σ1 μάζας Μ = 3kg, είναι στερεωμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k =
100Ν/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου
στηρίζεται σε ακλόνητο σημείο.
Το σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική
ταλάντωση πάνω σε λείο οριζόντιο
επίπεδο με πλάτος Α = 0,2m. Κατά την
διάρκεια της ταλάντωσης το σώμα Σ1 συγκρούεται πλαστικά και κεντρικά με άλλο ακίνητο σώμα Σ2 μάζας
553

Ιολ(Α) = Ιραβδ(Α) + Ισφαιρ(Α) = 1/3 Μl2 + ml2 = … = 27kgm2.

554

Πάνω στο σύστημα ράβδος - σφαιρίδιο ενεργούν τέσσερις δυνάμεις, το βάρος της ράβδου
Mg, το βάρος του σφαιριδίου mg, η τάση του νήματος
Τ και η δύναμη από την άρθρωση Fαρθ..

Επειδή η ράβδος ισορροπεί ισχύει:
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Και μετά την απλοποίηση: T = 48N
555

Η γωνιακή επιτάχυνση οφείλεται μόνο στις ροπές των δύο βαρών ως προς την άρθρωση Α.
Θα την υπολογίσουμε με τη βοήθεια του θεμελιώδη νόμου της στροφικής κίνησης:


  (  )  I ( A )   Θεωρώντας τη δεξιόστροφη φορά περιστροφής θετική, από την παραπάνω
σχέση προκύπτει η εξής αλγεβρική: M  g  l   m  g  l    I  => … => aγων = 83 /rad/s2.
(A) 
2

556

Εφαρμόζουμε Α.Δ.Μ.Ε από την αρχική θέση της ράβδου μέχρι τη θέση όπου γίνεται
οριζόντια: M  g  l   m  g  l    1 I 2
2

2

(A)

(Ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας θεωρούμε αυτό που διέρχεται από την οριζόντια
θέση της ράβδου).
Μετά από πράξεις – όλα τα μεγέθη στο S.I – προκύπτει: ω = 8/3 rad/s , άρα και υΒ = ωℓ = (8/3 rad/s)x(3m)
= 8m/s
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m = 1kg. Η κρούση συμβαίνει στη θέση x = Α/2, όταν το σώμα Σ1 κινείται προς τα δεξιά. Να υπολογίσετε:
Δ1. Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ1 ελάχιστα πριν την κρούση.557

Μονάδες 6

Δ2. Το ποσοστό ελάττωσης (επί τοις εκατό) της κινητικής ενέργειας του συστήματος των σωμάτων λόγω
της κρούσης.558
Μονάδες 6
Δ3. Το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωματώματος μετά την κρούση.559

Μονάδες 7

Δ4. Την απόλυτη τιμή του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας του συσσωματώματος αμέσως μετά
την κρούση.560
Μονάδες 6
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΤΕΤΑΡΤΗ 22ΜΑÏΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ561
&
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22ΜΑÏΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Θέμα Α
557

Το σύστημα «οριζόντιο ελατήριο – μάζα» αποτελεί ένα απλό αρμονικό ταλαντωτή με σταθερά επαναφοράς
D=k
και με ενέργεια Eταλ = ½kA2 Με εφαρμογή της Α.Δ.Μ.Ε μεταξύ των θέσεων x = A και x = A/2 προκύπτει η
σχέση:
½Μu12 + ½k(A/2)2 = ½kA2 απ’ όπου – ύστερα από πράξεις – προκύπτει ότι: u1 = 1m/s. θεωρώντας την
προς τα
δεξιά φορά κίνησης του σώματος θετική, η ταχύτητα του σώματος, ελάχιστα πριν την κρούση, είναι υ1 = 1m/s.
(→ +)Mu1 = (M + m)V  V = … = ¾ m/s5
Έτσι, η ελάττωση της κινητικής ενέργειας του συστήματος των σωμάτων, λόγω κρούσης, είναι: Κτελ – Καρχ =
½Mu12 – ½(M +m)V2 = … = 3/8 J Και το ζητούμενο ποσοστό: Π = (μείωση της Εκιν.)/Καρχ *100% =
(3/8/(3/2)*100% = 25%.
558

559

1ος τρόπος: Το σύστημα αρχικά είχε ενέργεια ταλάντωσης Εταλ = ½kA2 κι έχασε κινητική ενέργεια 3/8 J,
άρα η ενέργεια ταλάντωσης του συσσωματώματος θα είναι: 2J – 3/8 J = 13/8 J = ½ KA΄2 => Α΄ = … =
√13/20m, όπου A΄ το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωματώματος.
2ος τρόπος: Εφαρμόζουμε Α.Δ..Εταλ για την ταλάντωση του συσσωματώματος μεταξύ των θέσεων «αμέσως
μετά την κρούση» και «μιας από τις δύο ακραίες θέσεις» ½(M +m)V2 + ½k(A/2)2 = ½kΑ΄2 => … Α΄=
√13/20m.
560

561
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Η Επιτροπή επίλυσης των θεμάτων, των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα της Φυσικής Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, έχει να παρατηρήσει τα παρακάτω: 1. Τα θέματα κάλυπταν σχεδόν όλο το εύρος της εξεταστέας
ύλης, ήταν απαιτητικά, για καλά προετοιμασμένους μαθητές, αλλά δεν είχαν την απαιτούμενη διαβάθμιση. 2. Η πλειοψηφία των
ερωτημάτων απαιτούσε αυξημένη μαθηματική επεξεργασία σε βάρος της αξιολόγησης των εννοιών της Φυσικής και του συνολικού
χρόνου εξέτασης. 3. Τρεις ερωτήσεις (Β2, Δ2, Δ3) ήταν έξω από το πνεύμα διδασκαλίας, το πνεύμα του σχολικού βιβλίου και της
αξιολόγησης της Φυσικής. 4. Προεκλήθη σύγχυση στην έναρξη επεξεργασίας των θεμάτων από τους εξεταζόμενους, εξαιτίας
διευκρίνησης που δόθηκε για το θέμα Β2 από την επιτροπή, η οποία θα μπορούσε να μην είχε δοθεί, πράγμα που επιβάρυνε την
συνολική απόδοση των υποψηφίων.
Ε.Ε.Φ.(22/5/2013)
Μετά από ενδελεχή εξέταση των θεμάτων στο μάθημα της Φυσικής Κατεύθυνσης έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:
1. Ισχύουν απόλυτα τα όσα επεσήμανε η επιτροπή των συναδέλφων μας που έλυσε τα θέματα και εξέδωσε την ανακοίνωση της
22/5/2013 2. Μεγάλο μέρος των θεμάτων είναι εκτός της φιλοσοφίας του Σχολικού βιβλίου και της διδασκαλίας του μαθήματος στο
σχολείο. 3. Αρκετά ερωτήματα είναι εκτός του αναλυτικού προγράμματος που σήμερα ισχύει. Το γεγονός αυτό κάνει ακόμα πιο
επίκαιρο το αίτημα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος. 4. Τίθεται σοβαρό ζήτημα
δεοντολογίας και τάξης σε σχέση με το 4ο θέμα διότι παραπλήσιο αυτού υπήρχε σε γνωστό ιστολόγιο συναδέλφου από τον Μάρτιο
και μάλιστα έτυχε σχολιασμών μεταξύ άλλων συναδέλφων. 5. Δυστυχώς η άποψη των συναδέλφων για το τι Φυσική διδάσκουμε και
τι ζητούμε από τους μαθητές μας, οδηγεί τα παιδιά μακριά από την Φυσική και τις επιστήμες που έχουν σχέση με αυτή.
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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. Περιπολικό ακολουθεί αυτοκίνητο που έχει παραβιάσει το όριο ταχύτητας. Τα δύο αυτοκίνητα
κινούνται με ίσες ταχύτητες. Αν η σειρήνα του περιπολικού εκπέμπει ήχο συχνότητας fS, τότε, η συχνότητα
fA που αντιλαμβάνεται ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου είναι:
α) fA = 2fS β) fA = ½ fS γ) fA = fS δ) fA = 0
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 β) ίσες συχνότητες και διαφορά φάσης π/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 = Α0e–Λt, όπου Α0 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 Fαντ = –bυ2, 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 Fαντ = –bυ, 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
β) τα διανύσματα των εντάσεων Ε του ηλεκτρικού και Β του μαγνητικού πεδίου είναι παράλληλα μεταξύ
τους
γ) το διάνυσμα της έντασης Ε του ηλεκτρικού πεδίου είναι κάθετο στη διεύθυνση διάδοσης του
ηλεκτρομαγνητικού κύματος
δ) το διάνυσμα της έντασης Β του μαγνητικού πεδίου είναι παράλληλο στη διεύθυνση διάδοσης του
ηλεκτρομαγνητικού κύματος.
Μονάδες 5
Α5. 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 ΣF = 0.562
ε) Έκκεντρη ονομάζεται η κρούση κατά την οποία οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των δύο σωμάτων που
συγκρούονται είναι παράλληλες αλλά μη συγγραμμικές.563
Μονάδες 5
Θέμα Β
Β1. Στο κύκλωμα του σχήματος ο πυκνωτής χωρητικότητας C = 20×10–6F είναι
φορτισμένος σε τάση Vc = 20V και το ιδανικό πηνίο έχει συντελεστή
αυτεπαγωγής L = (1/9)×10–3H. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 κλείνουμε το διακόπτη

562 Προσοχή: Το ρήμα στρέφεται μπέρδεψε κάποιους υποψήφιους οι οποίοι νόμισαν ότι το κινητό εκτελεί μόνο στροφική κίνηση. Όμως
και σε μια σύνθετη κίνηση όπως στην κίνηση μιας μπάλας στον αέρα η μπάλα στρέφεται. Συνεπώς επειδή υπάρχει το πάντα
στην εκφώνηση η πρόταση είναι λάθος.
563 Προσοχή: Στο βιβλίο των μαθηματικών της Β Λυκείου κατεύθυνσης τα παράλληλα διανύσματα ορίζονται σαν συγγραμμικά.
Συνεπώς αν και όλοι οι μαθητές καταλαβαίνουν απόλυτα την ερώτηση η διατύπωση της δεν είναι επιτυχής καθώς
έρχεται σε αντίθεση με τον μαθηματικό ορισμό των συγγραμμικών διανυσμάτων. Θα μπορούσε η επιτροπή να είχε κρατήσει τη διατύπωση
του σχολικού βιβλίου και να μην είχε δημιουργηθεί πρόβλημα.
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δ. Κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή t1, το φορτίο του πυκνωτή είναι μηδέν και η ένταση του ρεύματος
που διαρρέει το
πηνίο είναι 6Α. Από τη στιγμή t0 έως τη στιγμή t1 η συνολική ενέργεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης
μειώθηκε κατά:
i) 1×10–3J ii) 2×10–3J iii) 4×10–3J
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.564
Μονάδες 6
Β2. Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 που βρίσκονται αντίστοιχα στα σημεία Κ και Λ της
επιφάνειας υγρού παράγουν πανομοιότυπα εγκάρσια αρμονικά κύματα με ίδιο πλάτος, ίσες συχνότητες f1
και ίσα μήκη κύματος λ1. Αν η απόσταση των σημείων Κ και Λ είναι d = 2λ1, τότε δημιουργούνται τέσσερις
υπερβολές απόσβεσης, μεταξύ των σημείων Κ και Λ. Αλλάζοντας την συχνότητα των δύο πηγών σε f2 = 3f1
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
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.565
Μονάδες 7
Β3. Ένας δίσκος Δ1 με ροπή αδράνειας Ι1 στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω1 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 Δ2 με ροπή αδράνειας I2 = I1/4, που αρχικά είναι ακίνητος, τοποθετείται πάνω στο
δίσκο Δ1, 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.

Αν L1 είναι το μέτρο της αρχικής στροφορμής του δίσκου Δ1, τότε το μέτρο της μεταβολής της στροφορμής
του δίσκου Δ1 είναι: i) 0 ii) (1/5)L1 iii) (2/5)L1
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.566
Μονάδες 6
Η κοινή γωνιακή ταχύτητα ω των δύο δίσκων είναι:567 i) ω = (1/5)ω1

ii) ω = (4/5)ω1 iii) ω = (2/5)ω1

564 Η αρχική ενέργεια του συστήματος είναι: Ε = CV2 = Q2/2C = 4×10 –3J
1
C
H τελική ενέργεια του συστήματος (καθώς τη στιγμή που ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος το ρεύμα έχει τιμή Ι = 6Α) είναι: Ε2 = ½LI2 =
2×10−3 J. Επομένως ΔΕ = 2×10−3J
565 Στην ευθεία που συνδέει τις δύο πηγές έχουμε διάδοση δύο όμοιων κυμάτων
με αντίθετες κατευθύνσεις. Συνεπώς έχουμε σε αυτή την ευθεία στάσιμα κύματα και
οι θέσεις της απόσβεσης είναι οι θέσεις των δεσμών (δεχόμενοι ότι στη μια πηγή
έχουμε κοιλία αν και τα σημεία των πηγών και στη συμβολή αλλά και στα στάσιμα
που είναι υποπερίπτωση της θα πρέπει να εξαιρούνται). Έχουμε λοιπόν για τις νέες
συχνότητες λ2 = c/f2 = c/(3f1) = λ1/3. Οι θέσεις των δεσμών θα είναι:
xδ =(2k+1)λ2/4 < 2λ1 και με τη βοήθεια της προηγούμενης σχέσης => k < 23/2 = 11,5. Συνεπώς έχουμε 12 θέσεις
Προσοχή: α)Το θέμα λύνεται και γεωμετρικά. Δηλαδή με γραφική παράσταση των θέσεων των δεσμών με λ1 και λ2. Μόνο σε αυτή την
περίπτωση χρειάζεται ο αρχικός αριθμός των δεσμών που δίνει η εκφώνηση. Αλλιώς οι 4 δεσμοί βρίσκονται από τη μαθηματική
επεξεργασία.
β) Επίσης το θέμα λύνεται και με συμβολή πάνω στην ευθεία:
x1−x2=(2N+1)λ1/2 και x1+x2 =2λ1 και 0 < χ1 < 2λ1 => x1 =(2N+1)λ2/4 + 3λ2 και 0 < x1 < 6λ2 => –12 <2Ν+1 < 12 => N = –11, –9, –
7, –5, −3,−1,1,3, 5, 7, 9, 11
566

Θα ισχύει η διατήρηση της στροφορμής:
Lαρχ = Lτελ με Lαρχ = Ι1ω1 και Lτελ = (Ι1 + Ι2)ω => ω = 0.8ω1. Όμως Ι2 = Ι1/4 συνεπώς το μέτρο της
μεταβολής της στροφορμής του δίσκου Ι θα είναι:
│ Δ L1│= │ Ι1ω – Ι1ω1│ = 0.2 Ι1ω1 = 0,2Ι1ω1 = L1/5
567

Στα Εσπερινά Λύκεια αντί του αντίστοιχου Β3 ερωτήματος ζητήματος των Γενικών Λυκείων
Με βάση την απόδειξη που δόθηκε για το αντίστοιχο ζήτημα των Ημερησίων Λυκείων έχουμε ω = 0,8ω1.
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Μονάδες 2
Μονάδες 6

Θέμα Γ
Σώμα Σ1 με μάζα m1 κινείται σε οριζόντιο επίπεδο ολισθαίνοντας προς άλλο σώμα Σ2 με μάζα m2 = 2m1,
το οποίο αρχικά είναι ακίνητο. Έστω υ0 η ταχύτητα που έχει το σώμα Σ1 τη στιγμή t0 = 0 και ενώ βρίσκεται
σε απόσταση d = m από το σώμα Σ2. Αρχικά, θεωρούμε ότι το σώμα Σ2 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 ℓ0. Το δεύτερο
άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο
σε ακλόνητο τοίχο, όπως φαίνεται στο σχήμα:
Αμέσως μετά τη κρούση, που είναι κεντρική και ελαστική, το σώμα Σ1
αποκτά ταχύτητα με μέτρο υ1΄ = √10m/s και φορά αντίθετη της αρχικής
ταχύτητας. Δίνεται ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης των δύο σωμάτων με το οριζόντιο επίπεδο είναι μ
= 0,5 και ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10m/s2.
Γ1. Να υπολογίσετε την αρχική ταχύτητα υ0 του σώματος Σ1.568

Μονάδες 6

Γ2. Να υπολογίσετε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που μεταφέρθηε από το σώμα Σ1 στο σώμα Σ2
κατά την κρούση.569
Μονάδες 6
Γ3. Να υπολογίσετε το συνολικό χρόνο κίνησης του σώματος Σ1 από την αρχική χρονική στιγμή t0 μέχρι να
ακινητοποιηθεί τελικά. Δίνεται : √10  3,2570
Μονάδες 6
Γ4.Να υπολογίσετε τη μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου, αν δίνεται ότι m2 = 1kg και k = 105N/m.571
Μονάδες 7
Θεωρήστε ότι η χρονική διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα και ότι τα δύο σώματα συγκρούονται μόνο
μία φορά.
Θέμα Δ

568

Θα πάρουμε ΘΜΚΕ κατά την κίνηση της πρώτης μάζας στο τραχύ επίπεδο
Η τριβή υπολογίζεται από τη σχέση Τ = μN = μmg.
Η επιτάχυνση (επιβράδυνση) θα είναι τότε Τ = mα => α = μg
Από Θ.Μ.Κ.Ε.: Κf – Ki = WT => ½m1v21 – ½m1v2o = −μmgd => v20 = v21 + 2μgd (1)
Κατά την ελαστική κρούση θα έχουμε ότι (το δεύτερο σώμα αρχικά ακίνητο)
−v1' = (m1−m2)v1/(m1+m2) με m2 = 2m1 => v1 = 3√10m/ s (2)
Από (1) και (2) έχουμε ότι v0 = 10m/ s
569

Κατά την ελαστική κρούση θα έχουμε ότι (το δεύτερο σώμα αρχικά ακίνητο)
v2 = 2m1 v1/(m1+m2) και m2=2m1 => v2 = (2/3)v1
Το ποσοστό των κινητικών ενεργειών θα είναι: Π = (Κ2/K1)100 = [(m2v2 2/2)/(m1v21/2)]100 => … => Π =
(8/9)100 %
570

Ο χρόνος κίνησης είναι άθροισμα του χρόνου κίνησης μέχρι την κρούση και του χρόνου κίνησης μετά την
κρούση:
t = t1 + t2 και v1 = v0 – at1 και v1' = at2 και a = μg = 5m/s2=> t = 0.72s.
Προσοχή: Η προσέγγιση που έδωσε η επιτροπή για την ταχύτητα δημιουργεί το εξής παράδοξο. Αν το σώμα
εκτελούσε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση τότε θα έφτανε αργότερα (t = 0.1s) στο δεύτερο σώμα από τώρα που
εκτελεί επιβραδυνόμενη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι μαθητές οι οποίοι χρησιμοποιήσουν τη σχέση d=v0t−
½at2και δεν χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση που έδωσε η επιτροπή να βρουν διαφορετικό αποτέλεσμα για το
χρόνο. Η ακριβής τιμή που βγαίνει από το τριώνυμο για το χρόνο είναι 0.1026s μεγαλύτερη των 0.1s και
απόλυτα λογική.
571

Θα πάρουμε ΘΜΚΕ στη συσπείρωση του ελατηρίου
Κf – Ki = WT + Wk με Kf = 0 και Ki = ½m2v2 και T = μmg και WT = −μmgA και Wk = 0 – ½kA2 => A = 4/7m
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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 σχήμα που ακολουθεί:
Δ1. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας
του κυλίνδρου. Ο άξονας του κυλίνδρου διατηρείται
οριζόντιος.572
Μονάδες 5
Δ2. Από το εσωτερικό αυτού του κυλίνδρου, που έχει ύψος h, αφαιρούμε πλήρως ένα ομοαξονικό κύλινδρο
ακτίνας r, όπου r < R, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:
Να αποδείξετε ότι η ροπή αδράνειας του κοίλου κυλίνδρου, ως προς τον άξονα του, που προκύπτει μετά
την αφαίρεση του εσωτερικού κυλινδρικού τμήματος, είναι


1
r4 
I   MR 2  1  4  573
2
R 


Μονάδες 7

Στη συνέχεια λιπαίνουμε το κυλινδρικό τμήμα που αφαιρέσαμε και το
επανατοποθετούμε στη θέση του, ούτως ώστε να εφαρμόζει απόλυτα με τον
κοίλο κύλινδρο χωρίς τριβές. Το νέο σύστημα που προκύπτει αφήνεται να
κυλίσει χωρίς ολίσθηση, υπό την επίδραση της βαρύτητας (με επιτάχυνση της
βαρύτητας g), στο ίδιο κεκλιμένο επίπεδο, όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα:
Δ3. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας
του συστήματος.574
Μονάδες 7
Δ4. Όταν r = R/2, να υπολογίσετε, σε κάθε χρονική
στιγμή της κύλισης στο κεκλιμένο επίπεδο, το λόγο της
μεταφορικής προς την περιστροφική κινητική ενέργεια
του συστήματος.575
Μονάδες 6
Ο άξονας του συστήματος διατηρείται πάντα οριζόντιος.
Δίνονται : Η ροπή αδράνειας Ι συμπαγούς και ομογενούς κυλίνδρου μάζας Μ και ακτίνας R, ως προς τον
άξονα γύρω από τον οποίο στρέφεται:

1
I  MR2
2

Ο όγκος V ενός συμπαγούς κυλίνδρου ακτίνας R και ύψους h: V  R h
2

572

Για τον κύλινδρο ισχύει το εξής:
ΣFx = Macm και TR = Iaγ και acm = aγR => Mgημφ – Τ = macm και T = ½Macm οπότε acm = (2/3)gημφ
573

Οι ροπές αδράνειες θα είναι για τους δύο δίσκους (χρησιμοποιούμε τη σχέση για τον όγκο του κυλίνδρου V
= S*h , S το εμβαδόν βάσης και h το ύψος του κυλίνδρου) :
Ι= ½MR2 και Ι' = ½mR2 και Iκ = Ι – Ι' και Μ = dV = dπR2h και m = dπr2h => μετά από πράξεις Iκ =
½MR2(1−r4/R4)
574
Για τη μεταφορική κίνηση έχουμε ΣFx = Macm => Mgημφ – Τ = macm (3)
Για την περιστροφική κίνηση (την οποία εκτελεί μόνο το εξωτερικό κομμάτι) έχουμε: TR=Iaγ και acm=aγR
με Iκ = ½MR2(1− r4/R4) => T = ½M(1− r4/R4)acm (4) .
Από (3) και (4) έχουμε ότι:
acm=2gημφR4(3R4−r4)
575

Οι κινητικές ενέργειες θα είναι για την περιστροφική και τη μεταφορική κίνηση: Κμ = ½Mv2cm και Kπ =
½Iω2 και vcm = ωR και Iκ = ½MR2(1− r4/R4) => Κμ = ½Mv2cm και Kπ = ½Μv2cm(15r4/16r4) = 32/15 =>
Kμ/Kπ = 32/15.
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Δ2.576 Από το εσωτερικό αυτού του κυλίνδρου, που έχει ύψος h, αφαιρούμε πλήρως ένα ομοαξονικό
κύλινδρο ακτίνας r = R/2 και μάζας m = M/4, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.577
Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας του κοίλου κυλίνδρου, ως προς τον άξονά του, που προκύπτει μετά την
αφαίρεση του εσωτερικού κυλινδρικού τμήματος.
Μονάδες 6
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:578
Δ3.579 Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κοίλου κυλίνδρου. Ο άξονας του κυλίνδρου
διατηρείται πάντα οριζόντιος.580
Μονάδες 7
Δ4.581 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.582
Μονάδες 6
Δίνονται : Η ροπή αδράνειας Ι συμπαγούς και ομογενούς κυλίνδρου μάζας Μ και ακτίνας R, ως προς τον
άξονα γύρω από τον οποίο στρέφεται:

1
I  MR2
2

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
&
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
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. Σε μία απλή αρμονική ταλάντωση η ταχύτητα του σώματος που ταλαντώνεται δίνεται από τη σχέση υ =
Aωημωt . Τότε η απομάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας δίνεται από τη σχέση:
α. x = Aημωt β. x = Aσυνωt γ. x = Aημ(ωt + π) δ. x = Aημ(ωt + 3π)
Μονάδες 5
Α2. Όταν οδηγούμε τη νύχτα σε βρεγμένο δρόμο, με τα φώτα αναμμένα, η οδήγησή μας είναι
α. ευκολότερη λόγω του φαινομένου της διάθλασης του φωτός
β. ευκολότερη λόγω του φαινομένου της διάχυσης του φωτός

576

Το αντίστοιχο Δ2 ζήτημα για τα Εσπερινά Λύκεια.

577

Ίδιο με το αντίστοιχο σχήμα που δόθηκε στα θέματα των Γενικών Λυκείων με τη διαφορά ότι η εγκάρσια
τομή του κυλίνδρου φαινόταν γκρι..

578

Ίδιο με το αντίστοιχο σχήμα που δόθηκε στα θέματα των Γενικών Λυκείων με τη διαφορά ότι ο
εναπομείναν κοίλος κύλινδρος είχε γκρι απόχρωση.

579

Το αντίστοιχο Δ3ζήτημα για τα Εσπερινά Λύκεια.
580
Αφού ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει (και η μάζα του είναι Μ΄ = ¾Μ) στο κατώτερο σημείο
του θα ισχύει: αcm = αγR και Στ = Ικοιλ αγ  Τ΄σR = (15/32)MR2αγ  Τσ΄ = (15/32)Μαcm (1)
ΣF = Μ΄αcm  (3/4)Mgημφ – Τ΄σ = (3/4)Mαcm => (με τη βοήθεια της εξ. (1)) αcm = (24/39)gημφ

581

Το αντίστοιχο Δ4 ζήτημα για τα Εσπερινά Λύκεια.
ucm = uγρ = ωR και Κστρ = ½Ικοιλω2 και Κμετ = ½ (3/4) Μu2cm οπότε Κμετ/Κστρ = … = 24/15

582
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γ. δυσκολότερη λόγω του φαινομένου της κατοπτρικής ανάκλασης του φωτός
δ. δυσκολότερη λόγω του φαινομένου της διάχυσης του φωτός.

Μονάδες 5

Α3. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση η δύναμη που προκαλεί την απόσβεση είναι της μορφής F = –bυ, όπου b
θετική σταθερά και υ η ταχύτητα του σώματος που ταλαντώνεται. Το έργο της δύναμης αυτής είναι
α. θετικό, όταν το σώμα κινείται προς την αρνητική κατεύθυνση β. πάντα αρνητικό
γ. πάντα θετικό δ. μηδέν για μια πλήρη ταλάντωση.
Μονάδες 5
Α4. Ιδανικό κύκλωμα L1 – C εκτελεί αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση με συχνότητα f1. Εισάγοντας πυρήνα
μαλακού σιδήρου στο πηνίο, παρατηρούμε ότι η συχνότητα της ταλάντωσης γίνεται f2 = f1/4. Ο
συντελεστής αυτεπαγωγής L2 του πηνίου έγινε: α. 4L1, β. 16L1, γ. L1/4 δ. L1/16.
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 υποθετικά στερεά που δεν παραμορφώνονται, όταν τους ασκούνται δυνάμεις, λέγονται μηχανικά
στερεά.
β. Το ορατό φως παράγεται κατά τις αποδιεγέρσεις πυρήνων στα άτομα και στα μόρια.
γ. Το φαινόμενο της διάθλασης παρατηρείται μόνο στο ορατό φως.
δ. Κατά την κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών, οι οποίες έχουν ίσες μάζες, οι σφαίρες
ανταλλάσσουν ταχύτητες.
ε. Μονάδα μέτρησης στροφορμής στο S.I. είναι το 1 N⋅m⋅ s.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Απλός αρμονικός ταλαντωτής, ελατήριο – μάζα, με k = 100 N/m και μάζα m = 1kg εκτελεί
εξαναγκασμένη ταλάντωση με συχνότητα διεγέρτη f = 8/π Hz. Αν η συχνότητα του διεγέρτη αυξηθεί, τότε
το πλάτος της ταλάντωσης: i. θα αυξηθεί ii. θα μειωθεί iii. θα παραμείνει σταθερό.
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).583
Μονάδες 8
Β2. Το παρακάτω σχήμα δίνει το στιγμιότυπο στάσιμου κύματος, με περίοδο Τ και μήκος κύματος λ, τη
χρονική στιγμή t = T/8.
Το σημείο 0 είναι κοιλία που για t = 0s
διέρχεται από τη θέση
ισορροπίας με θετική ταχύτητα. Το πλάτος
της ταλάντωσης σημείου Β με xΒ = λ/8 είναι
i. 0,05m ii. 0,1m iii. 0,1 2 m
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
(μονάδες 2).
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
(μονάδες 6).584
Μονάδες 8
Β2.585 Κατά μήκος δύο χορδών 1 και 2, που είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό, διαδίδονται δύο
αρμονικά εγκάρσια κύματα πλάτους Α1 και Α2 και μήκους κύματος λ1 και λ2, αντίστοιχα. Αν ισχύει ότι Α2
= 2Α1 και λ2 = λ1/2, τότε για τις αντίστοιχες μέγιστες επιταχύνσεις των
583

Για τον απλό αρμονικό ταλαντωτή: fο= (1/2π)√(k/m) = … 5/π Hz.
Αφού f = 8/π Hz > fo από το διάγραμμα της καμπύλης συντονισμού προκύπτει
ότι αύξηση της συχνότητας οδηγεί σε συνεχή μείωση του πλάτους.
584

Αφού το σημείο 0 είναι κοιλία που για t = 0s διέρχεται από τη θέση ισορροπίας με θετική
ταχύτητα η εξίσωση του στάσιμου κύματος είναι y = 2Aσυν(2πx/λ)ημ(2πt/T).
Από το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος τη χρονική στιγμή t = Τ/8:
y = 2Aσυν(2πx/λ)ημ(2πt/T x Τ/8) = 2Aσυν(2πx/λ))ημ(π/4)= A√2συν(2πx/λ)
Από το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος για x = 0 είναι y = 0,1√2 m οπότε 0,1√2 = A√2συν0 ⇒ A = 0,1m.
AB = 2A|συν(2πxΒ/λ)| = 2∙0,1|συν(2π(λ/8)/λ)|= 0,2|συν(π/4)|= 0,1√2m
585

Στα Εσπερινά Λύκεια το αντίστοιχο Β2 ερώτημα.
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ταλαντώσεων αmax1 και αmax2 ισχύει: i. αmax1/αmax2 = ¼
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).586
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ii. αmax1/αmax2 = 1/8 iii. αmax1/αmax2 = 4
Μονάδες 8

Β3. Δύο υλικά (1) και (2) με δείκτες διάθλασης n1 και n2, αντίστοιχα, με n1 <
n2, τοποθετούνται όπως στο παρακάτω σχήμα:
Μονοχρωματική δέσμη φωτός από τον αέρα εισέρχεται στο υλικό (1) στο
σημείο Α με γωνία πρόσπτωσης θ. Μετά από διάθλαση στο σημείο Β,
εισέρχεται στο υλικό (2) και συναντά τη διαχωριστική επιφάνεια των δύο
υλικών στο σημείο Γ. Αν γνωρίζουμε ότι στη συνέχεια κινείται παράλληλα
με τη διαχωριστική επιφάνεια των δύο υλικών, τότε ισχύει:
i. ημθ = n1/n2 ,

ii.   n22  n12 iii. ημθ = 1 – n1/n2

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7).587
Μονάδες 9
Β3.588 Μονοχρωματική ακτινοβολία πέφτει κάθετα στο σύστημα δύο
διαφανών πλακών με δείκτη διάθλασης n1 και n2 και πάχους d1 και
d2 αντίστοιχα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:
Αν οι χρόνοι διέλευσης της ακτινοβολίας μέσα από κάθε υλικό είναι
ίσοι (t1 = t2), τότε:
i. n1/n2 = 1, ii. n1/n2 = 2/3 , iii. n1/n2 = 3/2 .
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7).589
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ Γ
Σε κινούμενο τρένο (1) με ταχύτητα υ1 υπάρχει ηχητική πηγή που εκπέμπει ήχο συχνότητας fs για χρονικό
διάστημα Δts. Τρένο (2) κινείται με ταχύτητα υ2 αντίθετης φοράς και τη στιγμή t0 = 0 απέχει από το τρένο
(1) απόσταση d. Στο τρένο (1) υπάρχει συσκευή ανίχνευσης των ανακλώμενων στο τρένο
(2) ηχητικών κυμάτων. Δίνεται ότι ο ανακλώμενος ήχος στο τρένο (2) έχει την ίδια συχνότητα με τον
προσπίπτοντα σε αυτόν ήχο.

Γ1. Αν f1 είναι η συχνότητα του ήχου που ανιχνεύει η συσκευή, να δείξετε ότι f1 

586

(u  u2 ) (u  u1 ) 590

f
(u  u2 ) (u  u1 ) S

u1 = u2 => λ1f1 = λ2f2 => f2 = 2f1. αmax1/αmax2 = ω12Α1/ω22Α2 = … = 1/8

Αέρας → υλικό 1 Snell: nαερημθ = n1ημφ ⇒ ημθ = n1ημφ (1)
Υλικό 1 → υλικό 2 Snell: n1ημφ = n2ημω => (και εξ. 1) ημθ = n2ημω⇒ ημω = ημθ/n (2)
Η γωνία προσπτώσεως για την μετάβαση στο Γ από το υλικό 2 στο
υλικό 1 είναι 90ο – ω. Αφού κινείται παράλληλα στην διαχωριστική επιφάνεια αυτή είναι η κρίσιμη (οριακή)
γωνία οπότε έχουμε θcrit = 90ο – ω όμως ημθcrit = nαραιού/nπυκνού = n1/n2 => ημ(90ο – ω) = n1/n2 => συνω =
n1/n2.
(3)
Για κάθε γωνία ω: ημ2ω + συν2ω = 1 => (με τη βοήθεια των εξ. 2 και 3) => … ημθ = √(n22 – n21) αφού 00
< θ < 900 και συνεπώς ημθ>0
587

588

Στα Εσπερινά Λύκεια το αντίστοιχο Β3 ερώτημα.

589

t1 = t2 => d1/u1 = d2/u2 => d1/(c/n1) = (3/2)d1/(c/n2) => …
=> n1/n2 = 3/2
590

Για τον ήχο που φτάνει στο τρένο (2): Η πηγή πλησιάζει τον
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Μονάδες 7
Δίνονται: ταχύτητα ήχου υ = 340m/s, fs = 1900Hz, υ1 = 20m/s, υ2 = 20m/s, Δts = 0,81s.
Γ2. Αν τη χρονική στιγμή t1 = 6,8s η συσκευή αρχίζει να ανιχνεύει τον ανακλώμενο ήχο, να βρεθεί η
απόσταση d που είχαν τα τρένα τη χρονική στιγμή t0 = 0.591
Μονάδες 9
Γ3. Ποια χρονική στιγμή t2 η συσκευή ανίχνευσης των ανακλώμενων κυμάτων σταματά να καταγράφει τον
ανακλώμενο ήχο;592
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ Γ593
Ιδανική πηγή με ΗΕΔ Ε = 20V και εσωτερική
αντίσταση r = 0, συνδέεται με αντίσταση R =
10Ω, με ιδανικό πηνίο με συντελεστή
αυτεπαγωγής L = 9⋅10–3H και πυκνωτή
χωρητικότητας C = (1/36) ⋅10–9F.
Αρχικά ο διακόπτης (δ) βρίσκεται στη θέση 1 για
αρκετό χρόνο και ο πυκνωτής έχει φορτίο
Q1 = 1⋅10–6C.
Γ1. Να υπολογίσετε την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή και την ενέργεια του μαγνητικού
πεδίου του πηνίου.594
Μονάδες 6
Μεταφέρουμε ακαριαία το διακόπτη (δ) στη θέση 2 χωρίς να ξεσπάσει ηλεκτρικός σπινθήρας και το
κύκλωμα L – C εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις.
Γ2. Να υπολογίσετε την περίοδο (Τ) των ταλαντώσεων.595

Μονάδες 6

παρατηρητή – τρένο (2) με ταχύτητα μέτρου υ1 ενώ και ο
παρατηρητής πλησιάζει την πηγή με ταχύτητα μέτρου υ2 οπότε
«αντιλαμβάνεται» ήχο συχνότητας fA = (u + u2)fS/(u – uS) (Ι).
Ο ήχος αυτός χωρίς να αλλάξει συχνότητα ανακλάται οπότε για τον
ήχο που ανιχνεύει το τρένο (1): Η πηγή πλησιάζει τον
παρατηρητή – τρένο (1) με ταχύτητα μέτρου υ2 ενώ και ο
παρατηρητής πλησιάζει την πηγή με ταχύτητα μέτρου υ1 οπότε «αντιλαμβάνεται» ήχο συχνότητας f1 = (u
+u1)fA/(u – u2) = … = (u +u1)(u + u1)fS)/(u – u1) (u – u2)
591

Δtα + Δtβ = t1 = 6,8s και Δtβ = t1 – Δtα
Δtα : Ο χρόνος για να φτάσει ο ήχος από το τρένο (1) στο (2)
Σε αυτό τον χρόνο το τρένο (1) έχει μετατοπιστεί κατά x1=υ1∙Δtα και το
τρένο (2) έχει μετατοπιστεί κατά x2=υ2∙Δtα=υ1∙Δtα ενώ ο ήχος έχει διανύσει
D=υ∙Δtα και ισχύει: d = D + x2 ⇒ d = υ∙Δtα + υ1∙Δtα ⇒ d =360∙Δtα (S.I.) (Ι)
Δtβ : Ο χρόνος για να φτάσει ο ήχος από το τρένο (2) στο (1)
Σε αυτό τον χρόνο το τρένο (1) έχει μετατοπιστεί κατά x3=υ1∙Δtβ ενώ ο ήχος έχει
διανύσει x4=υ∙Δtβ και ισχύει:
d=x1 + x2 + x3 + x4 ⇒ d=υ1∙Δtα + υ1∙Δtα + υ1∙Δtβ + υ∙Δtβ ⇒
d=υ1∙(Δtα +Δtβ) + υ1∙Δtα + υ∙( t1–Δtα) ⇒ d= 20∙6,8 + 20∙Δtα + 340∙(6,8 – Δtα) ⇒
d = 2448-320∙Δtα (SI) (ΙΙ)
Από (Ι) και (ΙΙ) 360∙Δtα = 2448 - 320∙Δtα ⇒ Δtα = 2448/680 ⇒ Δtα = 3,6s και Δtβ = 3,2s
(Ι) ⇒ d =360∙3,6 ⇒ d = 1296m
592 Εφαρμογή των αριθμητικών δεδομένων
f1 = [(340+20)/(340 – 20)][(340 +20)/(340 – 20)]fs = 81fs/64 (Ι)
Υπολογισμός του χρόνου που ο ανιχνευτής του τρένου (1) καταγράφει τον ανακλώμενο ήχο.
Ο αριθμός των μεγίστων ΝS που εκπέμπει η συσκευή είναι ίδιος με τον αριθμό των μεγίστων Ν1 που ανιχνεύει οπότε ΝS = Ν1 ⇒ fS ∙ΔtS =
f1 ∙Δt1⇒ Δt1 =(και με τη βοήθεια της εξ.(I)) = 0,81s.
Έτσι η χρονική στιγμή t2 που η συσκευή ανίχνευσης των ανακλώμενων κυμάτων σταματά να καταγράφει τον ανακλώμενο ήχο είναι t2 = t1
+ Δt1 = 6,8s + 0,64s ⇒ t2 = 7,44s
593
Το αντίστοιχο Γ ΘΕΜΑ για τα Εσπερινά Λύκεια.
594
i = E/R = 2A, UE = ½Q21/C = … =18*10–3J, UB = ½Li2 = … = 18*10–3J
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Γ3. Να υπολογίσετε το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή.596
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Μονάδες 7

Γ4. Αμέσως μετά τη μεταφορά του διακόπτη (δ) στη θέση 2 να υπολογίσετε την απόλυτη τιμή του ρυθμού
μεταβολής της τάσης στα άκρα του πυκνωτή.597
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ Δ
Μια ισοπαχής δοκός ΑΒ αποτελείται από δύο ομογενή
τμήματα ΑΚ και ΚΒ μήκους L/2
το καθένα, με μάζες m1 = 5m2 και m2 = 0,5kg,
αντίστοιχα.
Τα κομμάτια αυτά είναι κολλημένα μεταξύ τους στο
σημείο Κ, ώστε να σχηματίζουν μία δοκό ΑΒ μήκους L
= 1m. H δοκός ισορροπεί σε οριζόντια θέση με το άκρο
της Α να στηρίζεται στον τοίχο μέσω άρθρωσης, ενώ το
μέσο της Κ συνδέεται με τον τοίχο με σχοινί
που σχηματίζει γωνία φ = 30° με τη δοκό.
Δ1. Να υπολογίσετε τις δυνάμεις που δέχεται η δοκός από το σχοινί και την άρθρωση.598
Δ1.599 Να υπολογίσετε τη δύναμη που δέχεται η δοκός από το σχοινί.600

Μονάδες 6
Μονάδες 6

Κάποια στιγμή το σχοινί κόβεται και η ράβδος
αρχίζει να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από το
άκρο της Α σε κατακόρυφο επίπεδο.
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνιακής
επιτάχυνσης της ράβδου σε συνάρτηση με τη
γωνία θ, που σχηματίζει αυτή με την αρχική της
θέση (0° ≤ θ < 90°).601
Μονάδες 7
Δ2.602 Να υπολογίσετε τη γωνιακή επιτάχυνση
της ράβδου, ακριβώς μετά το κόψιμο του
σχοινιού.603
Μονάδες 7

595

T = 2π√(LC) = …= π*10–J
Ε = UE + UB = 36*10–J. E = ½ Q2/C  …Q = 2√2*10–6C
597
dVC/dt = (1/C)dq/dt = (1/C)i = … = 72*109V/s
598 Επειδή η δοκός ισορροπεί το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των δυνάμεων ως προς το σημείο Α είναι μηδέν: Στ =0 ⇒ τ + τ
(Α)
FA
w1
+ τFK +τw2 = 0 ⇒ –w1L/4 + FKyL/2 – 3w2L/4 = 0 ⇒ FK = 40N.
596

Επίσης:

F
F

Συνεπώς:

x

0

y

0



FAx  FKx  0
F  20 3N
 ...  Ax
FAy  W1  W2  FKy  0
FAy  10N

2
2
FA  FAx
 FAy
 ...  10 3N με  

Fy
Fx



3
6

599

Στα Εσπερινά Λύκεια το αντίστοιχο Δ1 ερώτημα.

600

Δες την λύση των Ημερησίων Γενικών

601

Υπολογισμός της ροπής αδράνειας της δοκού ως προς τον άξονα περιστροφής της Α
ΙΑ = Ι1(Α) + Ι2(Α) =[(1/12)m1(L/2)2 + m1(L/4)2] +[(1/12)m2(L/2)2 + m2(3L/4)2]= … = 0,5Kg∙m2
Από το θεμελιώδη νόμο της στροφικής κίνησης για την περιστροφική κίνηση μετά το κόψιμο του σκοινιού:
Στ(Α)= ΙΑ∙αγων ⇒ τFA + τw1 + τw2 = ΙΑ∙αγων ⇒ 0 + w1(L/4)συνθ + w2(3L/4)συνθ = m2L2αγων ⇒ … => αγων
= 20συνθ (S.I.) (0 ≤ θ < π/2).

602

Στα Εσπερινά Λύκεια το αντίστοιχο Δ2 ερώτημα.

603

Στο ίδιο πνεύμα με την προηγούμενη απόδειξη (εδώ μάλιστα θ = 00) => αγων = 20rad/s2.
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Δ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του άκρου Β΄ της ράβδου (υΒ΄) σε συνάρτηση με τη γωνία θ.604
Μονάδες 6
Δ3.605 Να υπολογίσετε την ταχύτητα του άκρου Β΄ της ράβδου (υΒ΄), τη στιγμή που η ράβδος έχει στραφεί
κατά γωνία θ = 30°.606
Μονάδες 6
Τη στιγμή που η ράβδος έχει στραφεί κατά γωνία θ = 30°, συγκρούεται πλαστικά με αρχικά ακίνητο
σφαιρίδιο αμελητέων διαστάσεων και μάζας m = m2, το οποίο σφηνώνεται στο μέσο Κ΄ της ράβδου.
Δ4. Να υπολογίσετε το ποσοστό απώλειας της κινητικής ενέργειας κατά την κρούση.607
Μονάδες 6
Δίνονται:
 επιτάχυνση βαρύτητας g = 10m/s2,
 ροπή αδράνειας ομογενούς και ισοπαχούς ράβδου μάζας m και μήκους L ως προς άξονα κάθετο
στο μέσο της I  1 ML2 ,
12
 ημ300 = ½ , συν300 = √3/2.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΜΑ A
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις A1 έως και Α4 και
δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
A1. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με πλάτος Α. Στη θέση μέγιστης απομάκρυνσης
α. η κινητική ενέργεια του σώματος γίνεται μέγιστη.
β. η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης μηδενίζεται.

γ. το μέτρο της δύναμης επαναφοράς γίνεται μέγιστο.
δ. η επιτάχυνση του σώματος μηδενίζεται.

Μονάδες 5

A2. Στάσιμο κύμα δημιουργείται σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Για όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου που
ταλαντώνονται ισχύει ότι

β.

α. έχουν την ίδια μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης.
έχουν την ίδια περίοδο.
γ. το πλάτος ταλάντωσής τους δεν εξαρτάται από την θέση τους. δ. έχουν την ίδια φάση.

Μονάδες 5

604

Αφού η ράβδος στρέφεται χωρίς τριβές θεωρώντας επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας την οριζόντια
θέση από την διατήρηση της μηχανικής ενέργειας της δοκού έχουμε: ΕΜΗΧ,ΑΡΧ = ΕΜΗΧ(θ) ⇒ ΚΑΡΧ + U1,AΡΧ
+ U2,AΡΧ = Κ(θ) + U(θ) + U(θ) ⇒
0 + 0 + 0 = ½ΙΑω2 – m1gh1 – m2gh2 ⇒ … ⇒ ω = 2√10ημθ (S.I)
οπότε για την γραμμική ταχύτητα του άκρου Β΄ έχουμε υΒ΄=ω∙L ⇒ υΒ΄=2√(10ημθ) (S.I.) (0 ≤ θ < π/2).

605

Στα Εσπερινά Λύκεια το αντίστοιχο Δ3 ερώτημα.

606

Στο ίδιο πνεύμα με την προηγούμενη απόδειξη (εδώ μάλιστα θ = 300) => … υΒ΄=2√5 m/s

607

Επειδή στο σύστημα δοκός - σώμα μάζας m = m2 δεν ασκούνται εξωτερικές ροπές η στροφορμή του
συστήματος ως προς τον άξονα περιστροφής του Α διατηρείται. Υπολογισμός της ροπής αδράνειας του
συστήματος ως προς τον άξονα περιστροφής του Α.
ΙΣΥΣ = ΙΑ + Ιm(A) = m2L2 + m2(L/2)2 = 5m2L2/4 και LΠΡΙΝ = LΜΕΤΑ ⇒ ΙΑ∙ω = ΙΣΥΣ∙ω΄ ⇒ … => ω΄ = 4ω/5.
[(Κ΄ – Κ)/Κ]*100 = … = [( ½ΙΣΥΣ*ω΄2 – ½ΙΑ*ω2)/½ΙΑ*ω2] = … –20%. Άρα το ποσοστό απώλειας της
κινητικής ενέργειας κατά την κρούση είναι 20%.

Γ΄ Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης (Πανελλαδικές 2000 - 2016)

172

A3. Ολική ανάκλαση παρατηρείται, όταν μια μονοχρωματική ακτίνα φωτός μεταβαίνει από
α. αραιότερο σε πυκνότερο οπτικό μέσο.
β. πυκνότερο σε αραιότερο οπτικό μέσο, με γωνία πρόσπτωσης
μικρότερη από την κρίσιμη γωνία.

γ. πυκνότερο σε αραιότερο οπτικό μέσο, με γωνία πρόσπτωσης μεγαλύτερη από την κρίσιμη γωνία.
δ. αραιότερο σε πυκνότερο οπτικό μέσο, με γωνία πρόσπτωσης ίση με μηδέν μοίρες.

Μονάδες 5

A4. Μικρότερη συχνότητα ακούει ένας παρατηρητής σε σχέση με την πραγματική συχνότητα του ήχου που
παράγει μια πηγή, όταν πηγή και παρατηρητής
α. είναι ακίνητοι. β. κινούνται στην ίδια ευθεία, διατηρώντας σταθερή την μεταξύ τους απόσταση.
γ. πλησιάζουν μεταξύ τους κινούμενοι στην ίδια ευθεία.

δ. απομακρύνονται μεταξύ τους κινούμενοι στην ίδια ευθεία.

Μονάδες 5

A5. Να χαρακτηρίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι Σωστό ή Λάθος, γράφοντας στο
τετράδιό σας τη λέξη

Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση

α. Σε μια αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή παραμένει σταθερό.
β. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα της ταλάντωσης είναι πάντα ίδια με την ιδιοσυχνότητα
του ταλαντωτή.
γ. Όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο κινείται με σταθερή ταχύτητα, δημιουργείται ηλεκτρομαγνητικό κύμα.

δ. Σε μια μεταβαλλόμενη στροφική κίνηση στερεού σώματος, τα διανύσματα της γωνιακής επιτάχυνσης
και της γωνιακής ταχύτητας έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση.
ε. Τροχός που κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει έχει κινητική ενέργεια, μόνο λόγω στροφικής κίνησης.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ B
B1. Ταλαντωτής που εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση έχει τη χρονική στιγμή t = 0 ενέργεια Ε0 και πλάτος Α0.
Τη χρονική στιγμή t1 η ενέργεια του ταλαντωτή έχει ελαττωθεί κατά 15Ε0/16. Τη χρονική στιγμή t1 το

β)

πλάτος Α της ταλάντωσης είναι: α) Α0/2,
Α0/4, γ) Α0/16 (μονάδες 2)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 6)608

Μονάδες 8

B2. Σφαίρα μάζας m1 κινείται έχοντας κινητική ενέργεια Κ1 και συγκρούεται πλαστικά με σφαίρα μάζας m2
= 3m1, η οποία είναι αρχικά ακίνητη. Η μηχανική ενέργεια που χάθηκε κατά την κρούση είναι ίση με:

α) 3Κ1/4,

β) ¼Κ1, γ) ½Κ1 (μονάδες 2)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 6)609

Μονάδες 8

B3. Στο σχήμα φαίνεται ένας ομογενής συμπαγής κυκλικός δίσκος (1) και ένας συμπαγής κυκλικός
δακτύλιος (2), που έχουν την ίδια ακτίνα και την ίδια μάζα.

Κάποια χρονική στιγμή ασκούνται στα σώματα αυτά δυνάμεις ίδιου μέτρου, εφαπτόμενες στην περιφέρεια,
όπως φαίνεται στο σχήμα και τα σώματα αρχίζουν να κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν στο οριζόντιο
επίπεδο.
α) Για τις ροπές αδράνειας Ι1 και Ι 2 των σωμάτων (1) και (2) αντίστοιχα, ισχύει :

ii)

i) Ι 1 = Ι 2
Ι 1 < Ι 2 iii) Ι 1 > Ι2 (μονάδα 1)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.610 (μονάδες 2)
608 ΔΕ = Ε – Ε  Ε = Ε –ΔΕ = Ε -15Ε /16 = Ε /16  ½ DA2 = (1/16) ½ DA 2  A = A /4.
0
0
0
0
0
0
0
609 Α.Δ.Ο.: m u = 4m u  u = u /4. K = ½ m u 2 = K και K = ½ 4m u 2 = … = 1/4K . Άρα ΔΚ = Κ
1 1

1 σ

σ

1

πριν

1 1

1

μετά

1 σ

1

πριν

– Κμετά = … =3Κ1/4
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β) Για τις επιταχύνσεις των κέντρων μάζας αcm,1 και αcm,2 των σωμάτων (1) και (2) αντίστοιχα, ισχύει :

i) αcm,1 = αcm,2 ii) αcm,1 < αcm,2 iii) αcm,1 > αcm,2 (μονάδες 2)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.611 (μονάδες 4)

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Γ
Το άκρο Ο μιας ομογενούς και ελαστικής χορδής, που εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του θετικού ημιάξονα
Οx, εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις κατά τη διεύθυνση του άξονα y΄y και γύρω από την
ίδια θέση ισορροπίας. Οι εξισώσεις των ταλαντώσεων στο S.Ι. είναι :
y1 = 0,1ημ50πt και y2 = 0,05 ημ(50πt – π)
Από την ταλάντωση του άκρου Ο δημιουργείται αρμονικό κύμα που διαδίδεται κατά μήκος της χορδής με
ταχύτητα υ = 2 m/s.
Γ1. Να γράψετε την εξίσωση ταλάντωσης του άκρου Ο της χορδής.612

Μονάδες 6

Γ2. Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος που δημιουργείται.613

Μονάδες 6

Γ3. Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης υλικού σημείου της χορδής που βρίσκεται στη θέση x =
0,4m τη χρονική στιγμή t1 = 0,1s και τη χρονική στιγμή t2 = 0,3s.614
Μονάδες 8
Γ4. Αν τα σημεία Β και Γ της χορδής απέχουν μεταξύ
τους ΒΓ = d = 3λ/2, όπως φαίνεται στο σχήμα, να
υπολογίσετε την απομάκρυνση του σημείου Β (yB),
όταν το σημείο Γ βρίσκεται στη μέγιστη θετική του
απομάκρυνση. (λ είναι το μήκος του κύματος)615

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ
Λεπτή ομογενής ράβδος ΑΓ μήκους ℓ = 1,5m και μάζας Μ μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβή γύρω από
οριζόντιο άξονα κάθετο σε αυτή, ο οποίος διέρχεται από σημείο Κ της ράβδου και απέχει από το άκρο Γ
απόσταση d = ℓ/6. Στο άκρο Γ τοποθετούμε σώμα μάζας m = 3,2kg αμελητέων διαστάσεων και το
σύστημα ισορροπεί με τη ράβδο σε οριζόντια θέση. Να υπολογίσετε :
Δ1. τη μάζα Μ της ράβδου και το μέτρο της
δύναμης που δέχεται η ράβδος από τον άξονα.616
Μονάδες 6
Δ2. τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδος − σώμα ως προς τον άξονα περιστροφής.617

Μονάδες 6

610 Ι = ½ ΜR2 και Ι = ΜR2 (με απόδειξη σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο). Άρα Ι = 2Ι => Ι > Ι
1
2
2
1
2
1
611 (F – T)R = ½ MR2α => F – T = ½ Mα και F + T = Mα => 2F = (3/2)Mα  α =4F/3Μ (ανεξάρτητη του Ι), άρα α
γ,1

cm,1

cm,1

cm,1

cm,1

cm,1

= αcm,2.
612 y = 0,1ημ50πt => Α =0,1m και y = 0,05 ημ(50πt – π) => Α = 0,05m. ω =50π rad => f = 25Hz ή T = 1/25 sec.
1
1
2
2
Έτσι: A = A1 – A2 = 0,05m => y0 = 0,05ημ(50πt)
613 Εξίσωση κύματος:

 t x 
y  A  2    
25 
 T  

  y  0, 05  2  25t  x  (S.I.)
u
2
2 


  m

f 25

614 Το κύμα φτάνει στο σημείο Γ με x = 0,4m σε χρόνο t = x/u = 0,2s. Έτσι, την χρονική στιγμή t = 0,1s < 0,2s είναι u =0, αφού δεν
1
Γ
έχει αρχίσει ακόμη η ταλάντωση.
Τη χρονική στιγμή t2 = 0,3s > 0,2s είναι:u = ωΑσυν2π(25t – 25x/2) = … = –2,5π m/s.

615

 t  B 

2
   
( x  x )  ...  3    3  
     
  
 t   
  2   
    

  2  

Είναι yB = AημφΒ = Αημ(3π + φΓ) = –ΑημφΓ = –yΓ.
616 Στ = 0 => Mgl/3 = mgl/6  M = m/2 = 1,6kg και ΣF = 0 => F
(Κ)
y
άξονα = Mg + mg = 48N
617 I = Ι + M(l/3)2 + m(l/6)2 = … (και αφού m = 2M) … = Μl2/4 = … = 0,9kg*m2.
(Κ)

cm
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Απομακρύνουμε το σώμα μάζας m και τη στιγμή t = 0 αφήνουμε τη ράβδο ελεύθερη να περιστραφεί από
την οριζόντια θέση. Να υπολογίσετε:
Δ3. το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της ράβδου τη στιγμή t = 0.618

Μονάδες 6

Δ4. το μέτρο της στροφορμής της ράβδου, όταν αυτή σχηματίζει με την αρχική της οριζόντια θέση γωνία φ
( ημφ = 0,7 ) για πρώτη φορά.619
Μονάδες 7
Δίνονται :
• η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της και είναι κάθετος
στη ράβδο: Ιcm = (1/12)Ml2 και
• η επιτάχυνση της βαρύτητας: g = 10m/s2.
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
&
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ620
618 Ι΄ = Ml2/12 + Ml2/9 = M7l2/36 = 0,7kg*m2. Στ = Ι΄ α => α = (Mgl/3)/(M7l2/36) = 12g/(7l) = 80/7 rad/s2.
(Κ)
(Κ)
(Κ) γ
γ
619 K – 0 = mgh  ½Ι΄ ω2 = Mgh = (Mgl/3)ημφ => … => ω = 4rad/s. L = I΄ ω = 2,8kg*m2/s.
τελ.

620

(Κ)

(Κ)

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ –ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕ.Λ – ΕΠΑΛ
Για τα σημερινά θέματα φυσικής των πανελλαδικών εξετάσεων θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης θα
θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
Σε γενικές γραμμές θεωρούμε τα θέματα αρκετά καλά, τόσο από πλευράς στόχευσης ως προς τις γνώσεις
που πρέπει να έχουν αποκτήσει οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στις σχολές αυτών των κατευθύνσεων,
όσο και από πλευράς επιστημονικού ενδιαφέροντος και επιπέδου.
Παρ όλα αυτά πρέπει να επισημάνουμε:
 Ο χρόνος των τριών ωρών είναι οριακός για την επεξεργασία των σημερινών θεμάτων.
 Το Α3 ουσιαστικά επιδέχεται περισσότερης της μιας απάντησης μια και η εκφώνηση για το
αλγεβρικό άθροισμα των ροπών ως προς οποιοδήποτε σημείο του στερεού ενώ το ορθό είναι ως
προς το κέντρο μάζας του στερεού.
 Το Β3 έτσι χωρίς τη διευκρίνιση είχε ως προφανή επιλογή την iii αφού m1<m2.
 Θεωρούμε επίσης πως στο θέμα Β τα ερωτήματα Β1 και Β3 αναφέρονται σχεδόν στο ίδιο πεδίο
γνώσης.
Συμπληρωματικό δελτίου τύπου
Για τα σημερινά θέματα φυσικής των πανελλαδικών εξετάσεων θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης θα
θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
Σε γενικές γραμμές θεωρούμε τα θέματα αρκετά καλά, τόσο από πλευράς στόχευσης ως προς τις γνώσεις
που πρέπει να έχουν αποκτήσει οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στις σχολές αυτών των κατευθύνσεων,
όσο και από πλευράς επιστημονικού ενδιαφέροντος και επιπέδου. Παρ όλα αυτά πρέπει να επισημάνουμε
ότι:
•τα θέματα θα μπορούσαν να είναι μικρότερης έκτασης στο σύνολό τους.
•Το Α3 ουσιαστικά δεν έχει καμιά σωστή απάντηση. Είναι προφανές ότι αρχικά ο θεματοδότης θεωρούσε
σωστή την γ. Μα είναι απαράδεκτο! Ως προς οποιοδήποτε σημείο του στερεού δεν είναι μηδέν η ροπή
ακόμη και αν η δύναμη διέρχεται από το κέντρο μάζας οπότε του προκαλεί μεταφορική επιταχυνόμενη
κίνηση. Ως προς το κέντρο μάζας είναι μηδέν. Έτσι εκ των υστέρων δίνεται ως σωστή και η β και η γ.
Απαράδεκτο! Ευνοείται και ο μαθητής που το έβαλε στην τύχη χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα και
επιβεβαιώνεται το ρητό . Το ζήτημα αυτό δεν έπρεπε καν να τεθεί μιας και το σχολικό βιβλίο δεν
διαπραγματεύεται πλήρως την κίνηση του στερεού σώματος.
•Το Β3 έτσι όπως είχε δοθεί αρχικά είχε προφανή επιλογή την iii αφού είναι m1
•Επίσης όσον αφορά το θέμα Β αξίζει να αναφερθεί πως περιέχονται δύο ζητήματα Β1 και Β3 τα οποία
πραγματεύονται στην ουσία το ίδιο κομμάτι ύλης, (αυτό των κρούσεων), με αποτέλεσμα τελικά να
αδικούνται κεφάλαια όπως ο λίγος ηλεκτρισμός που υπάρχει στην ύλη της Γ ΄ Λυκείου.
•Το θέμα Γ περιέχει γραφική παράσταση από την οποία ο μαθητής μπορεί να συνάγει χρήσιμες
πληροφορίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι αναπόσπαστο στοιχείο οποιασδήποτε φυσικής μελέτης
αποτελεί η γραφική παράσταση. Όσον αφορά το Γ2 δίνει την ευκαιρία στο μαθητή να περιγράψει με
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Θέμα 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: λυ, ραδιοκύματα: λρ, πράσινο ορατό φως: λπ, ακτίνες Χ: λχ. 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 συνισταμένη των δυνάμεων


F
 που του ασκούνται και για το

αλγεβρικό άθροισμα των ροπών Στ ως προς οποιοδήποτε σημείο του, ισχύει:621
α)



 F =0, Στ = 0,

β)



 F ≠ 0, Στ ≠ 0,

γ)



F

≠ 0, Στ = 0, δ)



 F = 0, Στ ≠ 0.

Μονάδες 5

A4. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση
είναι ίση με F. Το πηλίκο F/m:
α) παραμένει σταθερό σε σχέση με το χρόνο
β) μεταβάλλεται αρμονικά σε σχέση με το χρόνο
γ) αυξάνεται γραμμικά σε σχέση με το χρόνο
δ) γίνεται μέγιστο, όταν το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας.
Μονάδες 5
Α5. 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

B

 c.
E


μαγνητικού και του ηλεκτρικού πεδίου ισούται με την ταχύτητα του φωτός 

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

μαθηματικό τρόπο την ροή διαδοχικών κινήσεων. Το Γ3 θέλει να θυμίσει ότι στα κυματικά φαινόμενα
περιέχονται και οι νόμοι των ταλαντώσεων. Το Γ4 ουσιαστικά από φυσικής άποψης είναι εξαιρετικό,
εξετάζει αν ο μαθητής γνωρίζει ότι η αλλαγή της συχνότητας προκαλεί αλλαγή του μήκους κύματος καθώς
και αλλαγή του πλάτους.
•Το θέμα Δ είναι στην ουσία συσκευασμένο από 5 ασκήσεις σε μία με αποτέλεσμα η ροή του να μην είναι
στρωτή αλλά τυρβώδης. Οι αριθμητικές πράξεις που απαιτεί είναι πολύ χρονοβόρες με αποτέλεσμα ο
μαθητής να αισθάνεται έντονη την πίεση του χρόνου. Καλό θα είναι τα αριθμητικά δεδομένα να
προσεγγίζουν τις πραγματικές συνθήκες μιας και η φυσική είναι μια πειραματική επιστήμη και όχι
αφηρημένη τέχνη. Στο Δ4 παρόλο που δίνεται ότι θεωρείται ο χρόνος της κρούσης αμελητέος καλό θα ήταν
η κρούση των δύο ράβδων να πραγματοποιούνταν σε κατακόρυφη θέση ώστε αποφευχθούν οποιοιδήποτε
προβληματισμοί όσον αφορά τη διατήρηση της στροφορμής.
621 Το λάθος της εκφώνησης είναι ότι δεν προσδιορίζει το σημείο για να ισχύει η επιλογή γ (ισχύει μόνο
στο κέντρο μάζας). Η αποδοχή και της επιλογής β δεν επιλύει το λάθος της εκφώνησης (στην περίπτωση
αυτή το β δεν ισχύει στο κέντρο μάζας ενώ η εκφώνηση απαιτεί την ικανοποίηση των εξισώσεων ως προς
οποιοδήποτε σημείο.
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Θέμα Β
Β1. Δύο όμοια σώματα, ίσων μαζών m το καθένα, συνδέονται με όμοια ιδανικά ελατήρια σταθεράς k το
καθένα, των οποίων τα άλλα άκρα είναι συνδεδεμένα σε ακλόνητα σημεία, όπως στο σχήμα. Οι άξονες των
δύο ελατηρίων βρίσκονται στην ίδια ευθεία, τα ελατήρια βρίσκονται στο φυσικό τους μήκος ℓ0 και το
οριζόντιο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται είναι λείο.

Μετακινούμε το σώμα 1 προς τα αριστερά κατά d και στη συνέχεια το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί. Το
σώμα 1 συγκρούεται πλαστικά με το σώμα 2. Το συσσωμάτωμα που προκύπτει εκτελεί απλή αρμονική
ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς D = 2k. Αν Α1 το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος 1 πριν τη
κρούση και Α2 το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωματώματος μετά την κρούση, τότε ο λόγος A1/A2
είναι: i) 1 ii) ½ iii) 2.
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
Απ: Α.Δ.Ο.:



p .  p .  mu1  2mV 

11  22  2 

1 22 2


2
1

2m
2k
m
k

2

Β2.622 Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων με παραπλήσιες συχνότητες f1 και f2, ίδιας
διεύθυνσης και ίδιου πλάτους, που γίνονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, με f1 > f2, παρουσιάζονται
διακροτήματα με περίοδο διακροτήματος ΤΔ = 2s. Αν στη διάρκεια του χρόνου αυτού πραγματοποιούνται
200 πλήρεις ταλαντώσεις, οι συχνότητες f1 και f2 είναι:
i) f1 = 200,5Hz, f2 = 200Hz, ii) f1 = 100,25Hz, f2 = 99,75Hz, iii) f1 = 50,2Hz, f2 = 49,7Hz.
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.623
Μονάδες 6
Β3.624 Σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε διεύθυνση κάθετη σε κατακόρυφο τοίχο . κινείται σφαίρα μάζας m1
με ταχύτητα μέτρου υ1. Κάποια χρονική στιγμή η σφαίρα μάζας m1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με
ακίνητη σφαίρα μάζας m2 (m2 > m1). Μετά την κρούση με τη μάζα m1, η m2 συγκρούεται ελαστικά με τον
τοίχο.

Παρατηρούμε ότι η απόσταση των μαζών m1 και m2, μετά την κρούση της m2 με τον τοίχο, παραμένει
σταθερή. Ο λόγος των μαζών m1/m2 είναι:

622

Το αντίστοιχο θέμα Β1 των Δ΄ Εσπερινών Λυκείων.

623

T 

Όμως

1
 f1  f 2  0,5  f1  f 2  0,5 . (1)
f1  f 2

f 

f f
N 200

 100Hz . Επομένως 1 2  100  f1  f 2  200 Hz (2)
t
2
2

Από (1) και (2) έχουμε: f1 = 100,25Hz, f2 = 99,75Hz.
624 Το αντίστοιχο θέμα Β2 των Δ΄ Εσπερινών Λυκείων.
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i) 3, ii) 1, iii) 1/3.625
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.626
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ Β3627
Σώμα μάζας m1 με κινητική ενέργεια Κ1 συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με αρχικά ακίνητο σώμα
μάζας m2 = 3m1. Το ποσοστό απωλειών της κινητικής ενέργειας κατά την κρούση είναι: i) 75%, ii) 50%,
iii) 64%.
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.628
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ Γ
Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές Π1 και Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια κύματα που
διαδίδονται με ταχύτητα υ = 5m/s. Μικρό κομμάτι φελλού βρίσκεται σε κάποιο σημείο Σ της επιφάνειας
πλησιέστερα στην πηγή Π2. 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 = Αημωt.

Γ1. Να βρείτε τις αποστάσεις r1 και r2 του σημείου Σ από τις πηγές Π1 και Π2, αντίστοιχα.

Μονάδες 6

Απ: u = λ/Τ, 3Τ = 1,2  T = 0,4s , ω = 2π/0,4 = 5π (r/s).
Άρα r2 = u*t2 = 5*0,2 = 1m και r1 = u*t1 = 5*1,4 = 7m.

Γ2. Να γράψετε τη σχέση που δίνει την απομάκρυνση του φελλού από τη θέση ισορροπίας του σε
συνάρτηση με τον χρόνο, για t ≥ 0.629
Μονάδες 6
Γ2.630 Να γράψετε την εξίσωση της ταλάντωσης κάθε πηγής.631
625

Μονάδες 6

Από την Κ.Ε.Γ.Ε. δόθηκε η διόρθωση για το ζήτημα Β3. i) 3, ii) ½ , iii) 1/3 . Ο λόγος είναι ότι η
αρχική επιλογή ήταν προφανής (γ), αφού m1 < m2, χωρίς να το σκεφτεί κανείς.

m1  m2
2 m1
m
1
 u1  
 u1  3m1  m2  1 
m1  m2
m1  m2
m2 3

626

u1  u 2 

627

Για τα Δ΄ Εσπερινά Λύκεια.

628

Α.Δ.Ο.: m1u1  (m1  m2 )  u  u 

u1
.
4

2
  .    .
1
1 1
1
u 
100%  ...  75%
  .   4m1   1   ...   m1u12  K1 .  % 
2
4 2
4
  .
4

629

630

0,
t  0, 2

t
y (t )   5 103  2  0,4
 12  , 0, 2  t  1, 4

2
t  1, 4
10   2  2,5  t  2   ,





Το αντίστοιχο Θέμα για τα Δ΄ Εσπερινά Λύκεια.
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Γ3. Ποιο είναι το μέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης του φελλού κάποια χρονική στιγμή t1, κατά την οποία η
απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας του είναι y1 = 5√3*10−3m;632
Μονάδες 6
Γ4. Έστω Κ1 η μέγιστη κινητική ενέργεια του φελλού μετά τη συμβολή. Αλλάζουμε τη συχνότητα των
ταλαντώσεων των πηγών Π1 και Π2 έτσι ώστε η συχνότητά τους να είναι ίση με τα 10/9 της αρχικής τους
συχνότητας. Αν μετά τη νέα συμβολή η μέγιστη κινητική ενέργεια του φελλού είναι Κ2, να βρεθεί ο λόγος
K1/K2.633
Μονάδες 7
Δίνεται :

  1

3 2

 

Θέμα Δ
Λεπτή, άκαμπτη και ομογενής ράβδος ΑΓ μήκους ℓ = 2m και μάζας Μ = 5,6kg
ισορροπεί με τη βοήθεια οριζόντιου νήματος, μη εκτατού, 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



Δ1. Να προσδιορίσετε τη δύναμη F που δέχεται η ράβδος από την άρθρωση.
Μονάδες 4634
l
l
 0   ( )  W  ()  0     M  g    0  ...    42
2
2
 Fx  0  Fx  T  0
 Fx  42 N , F  F 2  F 2  ...  70 N
x
y
 F  0   F  0   Fy  Mg  0   Fy  56 N


 x

Απ:





και   Fy  4
Fx

3

Μικρή ομογενής σφαίρα, μάζας m = 0,4kg και ακτίνας r = 1/70 m κυλίεται χωρίς ολίσθηση, έχοντας
εκτοξευθεί κατά μήκος της ράβδου από το σημείο Κ προς το άκρο Γ.
Δ2. Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση της σφαίρας κατά την κίνησή της από το Κ μέχρι το Γ.
Μονάδες 5635
Ts

Απ: σφαίρα: ΣΥΝΘΕΤΗ

631

Α = 5*10–3m, ω = 2πf = 2π*5/2 = 5π rad/s. => y = 5*10–3ημ5πt (S.I.)
632 Εφαρμόζοντας ΑΔΕΤ προκύπτει ότι το μέτρο της ταχύτητας είναι

u   A2  y 2  5 10 4  25  3 106  2,5 10 2 m
 1 7 
 r r 
10
u 10 u
9
f1 
   ...  2  m A  2 A  2 1 2   2 A   2
 A
9
2 9 1
5
22 
2  95 


2
2
K
81
K1  12 D1 A12  12 D1  2 A

D22  m  22  m  109 1   100
 1
 3, 24
81 D1
2
2
2
1
1
1 100
K 2 25
K 2  2 D2 A2  2 D2 A  2  81 D1 A 

633

634
635

f2 

Στα Εσπερινά το αντίστοιχο ζήτημα βαθμολογούταν με 6 Μονάδες.
Στα Εσπερινά το αντίστοιχο ζήτημα βαθμολογούταν με 6 Μονάδες.
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Fx = m  a cm  Ts  Wx  macm  TS  mg  macm (1)

2
2

 cm = I cm   Ts R  mR 2 a  Ts  macm (2)
5
5

και προσθέτουμε κατά μέλη (1) + (2) :

 mg  macm 

2
7
5
5
8
40
macm   mg  macm  acm   g  acm    10   acm   m / s 2
5
5
7
7
10
7

acm  a R  a

40

acm

 a  7 rad / s 2  a  400rad / s 2
1
R
70

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.636
Μονάδες 5637
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 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 παρακάτω638
σχήμα.639
Μονάδες 6640

636





Καθώς η σφαίρα ανεβαίνει¸ η ράβδος ισορροπεί στροφικά

( A)

L
2

L
2

L
2

 0  T    W    wy  (  x)  0 
L
2

L
2

L
2

T    Mg    mg  (  x )  0  T 

  45  3

,    [0,1]m

8
6
6
 56   4   (1  x )  0 
10
10
10

637

Στα Εσπερινά το αντίστοιχο ζήτημα βαθμολογούταν με 6 Μονάδες.

638

Στα Εσπερινά δινόταν το διπλανό σχήμα.

639

Ο ρυθμός μεταβολής κινητικής ενέργειας της ράβδου είναι
dK
dK
L
    
 Mg    (1) Όπου ω από ΘΜΚΕ
dt
dt
2
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Δεύτερη λεπτή, άκαμπτη και ομογενής ράβδος ΑΔ, μήκους ℓ΄ = ℓ και
μάζας Μ΄ = 3Μ είναι αρθρωμένη και αυτή στο σημείο Α γύρω από τον
ίδιο άξονα περιστροφής με την ράβδο ΑΓ. Η ράβδος ΑΔ συγκρατείται
ακίνητη, με κατάλληλο μηχανισμό, σε θέση όπου σχηματίζει γωνία φ με
τον κατακόρυφο τοίχο όπως στο σχήμα. Οι δύο ράβδοι
συγκρούονται και ταυτόχρονα ο μηχανισμός ελευθερώνει τη ράβδο ΑΔ,
χωρίς απώλεια ενέργειας. Οι ράβδοι μετά την κρούση κινούνται σαν ένα
σώμα, χωρίς τριβές. Ο χρόνος της κρούσης θεωρείται αμελητέος.
Δ5. Να υπολογίσετε το ποσοστό απώλειας της κινητικής ενέργειας του
συστήματος κατά την κρούση.641
Μονάδες 5
Όλες οι κινήσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο.
Δίνονται:
• Η ροπή αδράνειας Ιρ λεπτής ομογενούς ράβδου μάζας Μ και μήκους ℓ, ως προς άξονα που διέρχεται από
το ένα της άκρο και είναι κάθετος σε αυτή:

1
I   Ml 2
3

• Η ροπή αδράνειας Ισφ ομογενούς σφαίρας μάζας m και ακτίνας r ως προς
άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της:
• g = 10m/s2.

2
I  mr 2
5

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
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. Στο σχήμα 1 απεικονίζεται το στιγμιότυπο ενός εγκάρσιου αρμονικού
κύματος που διαδίδεται κατά την αρνητική φορά του άξονα x΄Ox τη
χρονική στιγμή t1.
Για τις ταχύτητες ταλάντωσης των σημείων Α, Β και Γ ισχύει:
α. VA > 0, VB > 0, VΓ > 0, β. VA < 0, VB > 0, VΓ > 0

     w  

1
1 1
  2  Mgh   ML2 2  MgL 
, άρα
2 
2 3

1
8
L 2  10     24rad / s    2 6rad / s
6
10
dK
6
dK
 56   2 6 J / s 
 67, 2 6 J / s
dt
10
dt
640

Στα Εσπερινά το αντίστοιχο ζήτημα βαθμολογούταν με 7 Μονάδες.
Από αρχή διατήρησης της στρόφορμης. Η νέα ράβδος αφού έχει μάζα 3Μ, η ροπή αδράνειας της θα


είναι Ι2 =3Ι. L  L  I        k  I   4k   k  
4
 1
2 
 2 (4)k 
 
Q
Άρα:
Q 
100%  Q   (1 
)100%  Q    1 
100% 
1 2 
K
K

 
2


641


2
 4
Q    1  16
 2






 1
 100%  1   100%  Q   75%
 4
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γ. VA > 0, VB < 0, VΓ > 0, δ. VA < 0, VB > 0, VΓ < 0
Μονάδες 5
Α2. Μονοχρωματική δέσμη φωτός περνάει από τον αέρα στο γυαλί. Στην περίπτωση που η διαθλώμενη
δέσμη διαδίδεται στην ίδια διεύθυνση με την προσπίπτουσα, τότε
α. η ταχύτητα της δέσμης στον αέρα είναι ίδια με την ταχύτητά της στο γυαλί
β. η γωνία πρόσπτωσης είναι 900, γ. η γωνία διάθλασης είναι 00,
δ. η γωνία εκτροπής είναι 900.
Μονάδες 5
Α3. Σφαίρα Σ1 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 τετραπλάσιας μάζας. Μετά την
κρούση
α. η σφαίρα Σ1 παραμένει ακίνητη
β. η σφαίρα Σ1 συνεχίζει να κινείται στην ίδια κατεύθυνση
γ. όλη η κινητική ενέργεια της σφαίρας Σ1 μεταφέρθηκε στη σφαίρα Σ2


 
δ. ισχύει p1  p2 , όπου p1 , p2 οι μεταβολές των ορμών των δύο σφαιρών.
Μονάδες 5
Α4. Ένα μηχανικό στερεό περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα περιστροφής. Αν διπλασιαστεί η
στροφορμή του στερεού, χωρίς να αλλάξει θέση ο άξονας περιστροφής γύρω από τον οποίο στρέφεται, τότε
η κινητική του ενέργεια
α. παραμένει σταθερή, β. υποδιπλασιάζεται, γ. διπλασιάζεται, δ. τετραπλασιάζεται.
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 ραντάρ δεν χρησιμοποιούν μικροκύματα.
β. Εγκάρσια ονομάζονται τα κύματα στα οποία τα μόρια του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται παράλληλα
στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.
γ. Το κύκλωμα επιλογής σταθμών στο ραδιόφωνο είναι ένα κύκλωμα LC, που εξαναγκάζεται σε ηλεκτρική
ταλάντωση από την κεραία.
δ. Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου που ορίζουν οι δύο
δυνάμεις.
ε. Όταν οι ακροβάτες θέλουν να κάνουν πολλές στροφές στον αέρα, συμπτύσσουν τα χέρια και τα πόδια
τους.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Πηγή Π ηχητικών κυμάτων εκπέμπει ήχο με συχνότητα fs. Η πηγή, είναι στερεωμένη κατάλληλα σε
κατακόρυφο τοίχωμα που διαχωρίζει την δεξαμενή του νερού από τον αέρα, έτσι ώστε τα ηχητικά κύματα
που εκπέμπει να διαδίδονται στον αέρα και στο νερό (σχήμα 2).

Σχήμα 2
Δύο δέκτες Δ1 και Δ2 που βρίσκονται, ο πρώτος στον αέρα και ο δεύτερος στο νερό, στην ίδια ευθεία με την
πηγή κινούνται προς την πηγή με ταχύτητες μέτρων υ1 και υ2, αντίστοιχα. Αν οι συχνότητες f1 και f2 που
ανιχνεύουν οι δύο δέκτες είναι ίσες και η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στο νερό υν είναι τετραπλάσια της
ταχύτητας διάδοσης του ήχου στον αέρα υα (υν = 4υα), ο λόγος των ταχυτήτων υ1/υ2 είναι
i.

1 1
 1
 1
 , ii. 1  , iii. 1 
2 3
2 4
2 2

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).642

642

f1 

  1 και
  2 .Θα έχουμε
f2  



Μονάδες 8

  1   2




  1    2 

1  1


2  4
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Β1.643 Δύο κυκλώματα Α(LA, CA, R) και Β(LΒ, CΒ, R)
εκτελούν εξαναγκασμένες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Στο
σχήμα 2 φαίνονται τα διαγράμματα του πλάτους της
έντασης του ρεύματος Ι σε συνάρτηση με τη συχνότητα f
του διεγέρτη, για τα δύο κυκλώματα.
Για τους συντελεστές αυτεπαγωγής LA και LΒ των πηνίων
των κυκλωμάτων Α και Β και για τις χωρητικότητες CA και
CΒ των πυκνωτών των κυκλωμάτων αυτών ισχύει
i. LB = 4LA, CΒ = CΑ
ii. LΒ = LA, CΒ = CΑ/4
iii. LΒCΒ = LΑCΑ
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).644

182

Μονάδες 8

Β2. Οριζόντιος, αρχικά ακίνητος, δίσκος μπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται από
το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδό του. Το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών που ασκούνται στο
δίσκο μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το χρόνο, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.

Σχήμα 3
Τότε, η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου έχει τη μέγιστη τιμή της τη χρονική στιγμή
i. t1 ii. t2 iii. t3
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).645

Μονάδες 8

Β3. Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια κύματα. Ένα
μικρό κομμάτι φελλού βρίσκεται σε κάποιο σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού σε τέτοιες αποστάσεις από
τις πηγές, ώστε τα κύματα να συμβάλλουν σε αυτό με χρονική διαφορά Δt = Τ/4, όπου Τ η περίοδος
ταλάντωσης των πηγών. Δεύτερο κομμάτι φελλού ίδιας μάζας με το προηγούμενο βρίσκεται στο μέσο Μ
της απόστασης των πηγών Π1 και Π2. Αν ΑΣ και ΑΜ είναι τα πλάτη ταλάντωσης των δύο κομματιών
φελλού μετά τη συμβολή, τότε ο λόγος των ενεργειών τους Σ
i.


2


1
1
, ii.   , iii.  


2
 2
 4

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7).646

643
644

Μονάδες 9

Το αντίστοιχο Β1 ερώτημα για τα Εσπερινά Λύκεια.
Σε κάθε καμπύλη το μέγιστο παρατηρείται στον συντονισμό (συχνότητα διεγέρτη = ιδιοσυχνότητα).

Άρα: f 0 

1
1
και f 0 
, οπότε
2 2 LBCB
2 LAC A

LB CB  2 LAC A  LB CB  4 LAC A και η μόνη

περίπτωση που ταιριάζει είναι η i.
645 Η σωστή απάντηση είναι η ii (t ) διότι μέχρι τότε η κίνηση του δίσκου είναι περιστροφικά
2
επιταχυνόμενη (αν κι όχι ομαλά περιστρεφόμενη) – η συνισταμένη ροπή δεν αλλάζει πρόσημο αλλά μόνο
μέτρο. Από κει και πέρα η συνισταμένη ροπή αντιστρέφει την φορά της.
646 Το σημείο Μ ισαπέχει από τις πηγές και συνεπώς είναι θέση ενισχυτικής συμβολής και το πλάτος της
ταλάντωσής του θα είναι ΑΣ = 2Α όπου Α το πλάτος ταλάντωσης κάθε πηγής.
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ΘΕΜΑ Γ
Τα σώματα Σ1 και Σ2, του σχήματος 4, με μάζες m1 = 1kg και m2 = 4kg αντίστοιχα, βρίσκονται ακίνητα σε
λείο οριζόντιο επίπεδο και εφάπτονται μεταξύ τους. Τα σώματα είναι δεμένα στην άκρη δύο όμοιων
ιδανικών ελατηρίων σταθεράς k = 100Ν/m, που βρίσκονται στο φυσικό τους μήκος και των οποίων η άλλη
άκρη είναι σταθερά στερεωμένη.

Σχήμα 4
Μετακινούμε τα σώματα Σ1 και Σ2 έτσι ώστε τα ελατήρια να συσπειρωθούν κατά d = 0,2m το καθένα
(σχήμα 5) και στη συνέχεια τη χρονική στιγμή t = 0 αφήνονται ελεύθερα να ταλαντωθούν.

Σχήμα 5
Γ1. Να γράψετε τις εξισώσεις των απομακρύνσεων x1 και x2 των σωμάτων Σ1 και Σ2 συναρτήσει του
χρόνου. Ως θετική φορά ορίζεται η από το Σ2 προς Σ1 και ως x = 0 ορίζεται η θέση που εφάπτονται αρχικά
τα σώματα στο σχήμα 4.647
Μονάδες 6
Γ2. Τα σώματα Σ1 και Σ2 κινούμενα με αντίθετη φορά συγκρούονται στη θέση x = –d/2. Να υπολογίσετε
τα μέτρα των ταχυτήτων τους ελάχιστα πριν από την κρούση.648
Μονάδες 6
Γ3. Η κρούση που ακολουθεί είναι πλαστική. Να αποδείξετε ότι το συσσωμάτωμα
μετά την κρούση θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση.649

Μονάδες 6

Στο σημείο Σ, το κύμα από τη πιο απομακρυσμένη πηγή φτάνει ύστερα από χρονικό διάστημα Τ/4 πράγμα
που ισοδυναμεί με επιπλέον απόσταση λ/4, όπου λ το μήκος κύματος των κυμάτων. Έτσι, στο σημείο Σ, οι
αποστάσεις από τις πηγές θα διαφέρουν κατά r1  r 2   . Η εξίσωση της ταλάντωσης στο σημείο αυτό
4
έχει πλάτος ταλάντωσης   2  2 r1  r 2   2       2 . Έτσι ο λόγος των

2



αντίστοιχων ενεργειών θα ισούται με:   


1

 4



D
2
1


2
4
2
2 D

1

2

2

2


2

647

Από το σχήμα βλέπουμε ότι η φορά προς τα δεξιά θεωρείται θετική. Και για τα δύο σώματα το πλάτος
της ταλάντωσης είναι ίσο με d, αφού τόση είναι και η μέγιστη απομάκρυνση από την θέση ισορροπίας τους.
Έχουμε λοιπόν:
Σώμα Σ1: k1 = D1 = m1ω12  ω1 = 10rad/s. x1 = dημ(ω1t + φ1), για t = 0 έχουμε x1 = d => d = dημφ1 =>
ημφ1 = +1 => φ1 = π/2 rad.
Έτσι x1 = dημ(ω1t + π/2) = 0,2*ημ(10t + π/2).
Σώμα Σ2: k2 = D2 = m2ω22  ω2 = 5rad/s. x2 = dημ(ωt + φ2), για t = 0 έχουμε x1 = –d => –d = dημφ2 =>
ημφ1 = –1 => φ1 = 3π/2 rad.
Έτσι x2 = dημ(ωt + 3π/2) = 0,2*ημ(5t + π/2).
648 Εφαρμόζουμε την Α.Δ.Μ.Ε.: Για το σώμα Σ έχουμε
1
A1  d , D1  k , x  2
1
1
1
m1u12  D1 x 2  D1 A12

...  u1  3 m .
s
2
2
2
d

Ομοίως για το σώμα Σ2 έχουμε:
A2  d , D2  k , x  2
1
1
1
3m
m2u22  D2 x 2  D2 A22

...  u 2 
s
2
2
2
2
d
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Γ4. Να βρείτε το μέτρο του μέγιστου ρυθμού μεταβολής της ορμής του συσσωματώματος μετά την
κρούση.650
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ Δ
Λεπτή, άκαμπτη και ισοπαχής ράβδος ΑΒ μήκους ℓ = 1m και μάζας Μ = 3kg,
μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από
οριζόντιο
άξονα που διέρχεται από σημείο Ο αυτής, είναι κάθετος στη ράβδο και
απέχει από
το άκρο της Β απόσταση OB = d = l/4.
Στο μέσο Κ της ράβδου και στο άκρο της Α στερεώνουμε δύο
σφαιρίδια μάζας m1 και m2 αντίστοιχα, όπου m1 = m2 = 1kg.
Δίνοντας κατάλληλη ώθηση το σύστημα περιστρέφεται και χτυπά σε
κατακόρυφο τοίχο με το άκρο Α, τη στιγμή που η ράβδος σχηματίζει
με το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ,
τέτοια ώστε ημθ = 0,83 (σχήμα 6).
Δ1. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδου – σφαιριδίων ως προς τον άξονα
περιστροφής.651
Μονάδες 6
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας ω2 του συστήματος ράβδου – σφαιριδίων αμέσως
μετά την κρούση, ώστε αυτό να εκτελέσει οριακά ανακύκλωση.652
Μονάδες 6
Δ3. Κατά την κρούση με τον τοίχο, το ποσοστό απωλειών
της κινητικής ενέργειας είναι το 75% της κινητικής
ενέργειας του συστήματος ράβδου – σφαιριδίων πριν την
κρούση. Να υπολογίσετε τη μεταβολή της στροφορμής του
συστήματος ως προς τον άξονα περιστροφής του κατά την
κρούση.653
Μονάδες 7

649

Σε κάποια τυχαία θέση, ας πούμε κατά x προς τα δεξιά, τότε θα δέχεται απωστική δύναμη από το δεξιό
ελατήριο και ελκτική από το αριστερό. Η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται έχει μέτρο ΣF = (–kx) +
(–kx) = –2kx = –Dx => Α.Α.Τ. με σταθερά επαναφοράς D = 2k = 200N/m.
650 Ο ζητούμενος ρυθμός ισοδυναμεί με την συνισταμένη δύναμη που δέχεται ο ταλαντωτής. Μας
ενδιαφέρει, λοιπόν, το πλάτος Α΄ της προκύπτουσας ταλάντωσης. Η ταχύτητα του συσσωματώματος
αμέσως μετά την πλαστική κρούση – στην θέση ισορροπίας της προκύπτουσας ταλάντωσης – θα έχει μέτρο
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Steiner: Ιρ,Ο = Ιcm + Μ(ΟΚ)2 = (1/12)Μl2 + M(l/4)2 = (1/12)Μl2 + (1/16)Ml2 = … = (7/16)kg*m2.
Η ροπή αδράνειας του συστήματος θα είναι: Ι = Ιρ,Ο + m1(l/4)2 + m2(3l/4)2 = (7/48)Ml2 + (1/16)m1l2 +
(9/16)m2l2 = (7/16) + (1/16)*1*12 + (9/16)*1*12 = 17/16 kg*m2.
652 Εφαρμόζουμε Α.Δ.Ε. για τη κίνηση του συστήματος κατά την επιστροφή του, μετά την κρούση.
Επιλέγουμε ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας το Κ που είναι και το κέντρο μάζας της ράβδου:
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Δ4. Όταν το σύστημα ράβδου – σφαιριδίων περνά από την οριζόντια θέση για πρώτη φορά, να
υπολογίσετε654 το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του σφαιριδίου m2 ως προς τον άξονα που
διέρχεται από το σημείο Ο (σχήμα 7).655
Μονάδες 6
Δίνονται:
• επιτάχυνση βαρύτητας g = 10m/s2,
• ροπή αδράνειας Ιcm λεπτής ομογενούς ράβδου μάζας Μ και μήκους ℓ, ως προς άξονα που διέρχεται από το
κέντρο μάζας της και είναι κάθετος σε αυτή   1  M  l 2
cm

12

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΜΑ A
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείςπροτάσεις A1 έως και Α4 και
δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
A1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί ταλαντώσεις και το φορτίο του πυκνωτή δίνεται από την εξίσωση q =
Qσυνωt. H ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή στη διάρκεια μιας περιόδου μηδενίζεται
α. μία φορά, β. δύο φορές, γ. τρεις φορές, δ. τέσσερις φορές.
Μονάδες 5
A2. Το μαγνητικό πεδίο ενός αρμονικού ηλεκτρομαγνητικού κύματος που παράγεται από κεραία ενός
ραδιοφωνικού σταθμού και διαδίδεται κατά τη

 t x
 .
T  

διεύθυνση του άξονα x'x, μακριά από την κεραία, περιγράφεται από τη σχέση   max 2 

Αν c η ταχύτητα του φωτός στο κενό – αέρα, το ηλεκτρικό πεδίο του ίδιου ηλεκτρομαγνητικού κύματος
περιγράφεται από τη σχέση:
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c
T  
T  
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Μονάδες 5

A3. Κατά τη στροφική κίνηση ενός στερεού γύρω από σταθερό άξονα
α. η διεύθυνση του διανύσματος της στροφορμής του στερεού μεταβάλλεται
β. όλα τα σημεία του στερεού έχουν την ίδια γραμμική ταχύτητα
γ. κάθε σημείο του στερεού έχει γωνιακή ταχύτητα ανάλογη με την απόστασή του από τον άξονα
περιστροφής
653

Η ροπή αδράνειας του συστήματος δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της κρούσης και ισχύει Κπριν =
Κμετά + Q, όπου Q οι απώλειες της κινητικής ενέργειας. Δηλαδή: Κπριν = Κμετά + 0,75Κπριν  0,25Κπριν =
Κμετά  0,25(½Ιω2) = ½Ιω΄2  2ω΄ = ω    2 5, 6 rad

s

.

Έτσι, η μεταβολή της στροφορμής του συστήματος θα είναι:
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Στο αντίστοιχο Δ4 ερώτημα των Εσπερινών λυκείων ζητούσε: «…

να υπολογίσετε τη γωνιακή

επιτάχυνση του συστήματος.»
655

Ισχύει  
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δ. κάθε σημείο του στερεού έχει μέτρο γραμμικής ταχύτητας ανάλογο με την απόστασή του από τον άξονα
περιστροφής.
Μονάδες 5
A4. Στην κεντρική ελαστική κρούση δύο σωμάτων
α. διατηρείται μόνο η ορμή του συστήματος
β. διατηρείται μόνο η μηχανική ενέργεια του συστήματος
γ. διατηρείται και η ορμή και η μηχανική ενέργεια του συστήματος
δ. δεν διατηρείται ούτε η ορμή, ούτε η μηχανική ενέργεια του συστήματος.

Μονάδες 5

A5. Να χαρακτηρίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι Σωστό ή Λάθος, γράφοντας στο
τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση
α. Όταν ένας παρατηρητής πλησιάζει μια ακίνητη ηχητική πηγή, η συχνότητα την οποία ακούει είναι
μικρότερη από αυτήν που παράγει η πηγή.
β. Ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού υλικού είναι πάντα μικρότερος της μονάδας.
γ. Στη φθίνουσα ταλάντωση, το πλάτος της ταλάντωσης παραμένει σταθερό.
δ. Η γη έχει στροφορμή μόνο λόγω της κίνησής της γύρω από τον ήλιο.
ε. Τα ραδιοκύματα δημιουργούνται και από κυκλώματα LC.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ B
B1. Αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνάει από το
κέντρο μάζας της. Οι εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται στην αθλήτρια δεν δημιουργούν ροπή ως προς
τον άξονα περιστροφής της και οι τριβές με τον πάγο είναι αμελητέες. Αν κάποια στιγμή συμπτύξει τα
χέρια της, ενώ συνεχίζει να στρέφεται γύρω από τον ίδιο άξονα, η κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής της
αθλήτριας:
i) παραμένει σταθερή
ii) μειώνεται
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.656 (μονάδες 6)

iii) αυξάνεται
Μονάδες 8

B2. Στη χορδή ενός μουσικού οργάνου έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα συχνότητας f1 . Το στάσιμο κύμα
έχει συνολικά πέντε (5) δεσμούς, δύο (2) στα άκρα της χορδής και τρεις (3) μεταξύ αυτών. Στην ίδια χορδή
με άλλη διέγερση δημιουργείται άλλο στάσιμο κύμα συχνότητας f2 = 2f1. O συνολικός αριθμός των δεσμών
που έχει τώρα το στάσιμο κύμα είναι: i) 7 ii) 9 iii) 11
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.657 (μονάδες 6)
Μονάδες 8
B3.

Δύο σώματα Α και Β με μάζες m και 2m αντίστοιχα, κινούνται πάνω στην ίδια ευθεία με αντίθετη φορά,
όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Τα δύο σώματα έχουν ίσες κινητικές ενέργειες και συγκρούονται μετωπικά και
πλαστικά. Αν υ1 είναι το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Α και V το μέτρο της ταχύτητας του
συσσωματώματος που δημιουργείται μετά την κρούση, τότε:
i)

656

V

u1
2u
3u
, ii) V  1 , iii) V  1
5
5
5

Α.Δ.Στρ: Ι΄ω΄ = Ιω και λόγω σύμπτυξης Ι΄ < Ι. Κ΄ = ½Ι΄ω΄2 = ½(Ι΄ω΄)ω΄ = ½(Ιω)ω΄ = ½(Ι/ω2)(ω΄/ω) =
Κ(ω΄/ω) = Κ(Ι/Ι΄) > Κ.
657
Αν n είναι το πλήθος των στάσιμων μήκων κύματος (δηλαδή n + 1 συνολικοί δεσμοί) που χωράνε στη
χορδή τότε: nλστασ = l  nλτρεχ/2 = l  nc/(2f) = l  f = nc/(2l)
Αρχικά: f1 = 4c/(2l) και τελικά: f2 = 2f1 = 8c/(2l) => 9 δεσμοί.
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α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.658 (μονάδες 7)
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Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Γ
Στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, του οποίου το άλλο άκρο είναι
στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο της οροφής, είναι δεμένο
σώμα Σ μάζας m = 1kg.
Το ελατήριο είναι ιδανικό και έχει σταθερά k = 100N/m. Το σώμα ισορροπεί με
τη βοήθεια κατακόρυφου νήματος το οποίο ασκεί δύναμη F = 20N στο σώμα,
όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.
Γ1. Να υπολογίσετε την επιμήκυνση του ελατηρίου σε σχέση με το φυσικό του
μήκος.659
Μονάδες 5
Την χρονική στιγμή t0 = 0 κόβεται το νήμα στο σημείο Γ.
Γ2. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος Σ.660

Μονάδες 6

Γ3. Να γράψετε τη σχέση που δίνει την απομάκρυνση του σώματος Σ σε
συνάρτηση με το χρόνο. Θετική φορά θεωρείται η φορά του βάρους.661
Μονάδες 7
Γ4. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος όταν η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης είναι
ίση με 4/5 της ολικής ενέργειας ταλάντωσης.662
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ Δ
Δύο συγκολλημένοι ομοαξονικοί κύλινδροι με ακτίνες R1
και R2 = 2R1 αποτελούν το στερεό Π του σχήματος. Το
στερεό έχει μάζα Μ = 25kg, ροπή αδράνειας ως προς τον
άξονα περιστροφής του Ι = 1kg.m2 και R1 = 0,2m. Το
στερεό μπορεί να
στρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που
συμπίπτει με τον άξονά του, χωρίς τριβές. Το σώμα Σ
μάζας m = 50kg κρέμεται από το ελεύθερο άκρο αβαρούς
και μη εκτατού νήματος που είναι τυλιγμένο πολλές φορές
στον κύλινδρο ακτίνας R1. Με τη βοήθεια οριζόντιου
ελατηρίου το σύστημα ισορροπεί όπως στο Σχήμα 3.
Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης του ελατηρίου.663

658

Η ταχύτητα του σώματος Β, πριν την πλαστική κρούση, ήταν:

Μονάδες 5

u
1 2 1
mu1  (2m)u22  u2  1
2
2
2

Μετά την κρούση, χρησιμοποιώντας την Α.Δ.Ο., το συσσωμάτωμα θα έχει τελική ταχύτητα:
u
u
mu1  4m 1  5mV  V  1
2
5
659
Στη θέση αυτή ΣF = 0  mg + F = kx1  x1 = (mg + F)/k = (1*10 + 20)/100 = 0,3m.
660 Αν x είναι η επιμήκυνση στην θέση ισορροπίας του ελατηρίου, όταν δεν παρεμβάλλεται το νήμα, τότε:
0
ΣF΄ = 0  mg = kx0  x0 = mg/k = 1*10/100 = 0,1m.
Άρα το σώμα αφέθηκε να ξεκινήσει την ταλάντωσή του σε θέση που απείχε x1 –x0 = 0,2m = Α = πλάτος
ταλάντωσης.
661 x = Aημ(ωt + φ ). Για t = 0: x = +A => ημφ = +1  φ = π/2. Επίσης D = k = mω2  ω = √(k/m) =
0
0
0
… = 10rad/s.
Τελικά: x = 0,2ημ(10t + π/2).
662 Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10m/s2.
U = 4E/5  E – K = 4E/5  K = E/5 <=> ½mu2 = (½kA2)/5  u = A√(k/5m) = … = 0,6√5 m/s.
663 Ισορροπία λόγω περιστροφής:

  0  F R


2

 mgR1  ...  F  250 N
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Δ2. Να υπολογίσετε τη δύναμη F (μέτρο, κατεύθυνση) που ασκεί ο άξονας στο στερεό.664
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Μονάδες 6

Τη χρονική στιγμή t0 = 0 κόβεται το ελατήριο στο σημείο Α και το στερεό αρχίζει να στρέφεται.
Δ3. Να υπολογίσετε τη γωνιακή επιτάχυνση του στερεού.665

Μονάδες 7

Δ4. Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του στερεού την χρονική στιγμή t =
0,9s.666
Μονάδες 7
Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10m/s2.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ667
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
&
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ668
664

Ισορροπία ως προς τις μεταφορικές κινήσεις (επιλέγουμε οριζόντιο άξονα xx΄ με διεύθυνση παράλληλη μ’
αυτή του ελατηρίου και κατακόρυφο yy΄):
ΣFx = 0  Fx = Fελ  Fx = 250Ν.
ΣFy = 0  Fy = (M + m)g = 750N.
Άρα:

F  Fx2  Fy2  ...  250 10 N και η διεύθυνση της F σχηματίζει με την κατακόρυφο γωνία θ της

οποίας ο τριγωνομετρικός αριθμός της εφαπτομένης είναι: εφθ = Fx/Fy = 1/3.
Η γωνιακή επιτάχυνση αγ του στερεού Π και η μεταφορική επιτάχυνση α του σώματος Σ συνδέονται με τη
σχέση α = αγR1 (αφού το νήμα που συνδέει τα δύο στερεά σώματα δεν ολισθαίνει). Έτσι για την
m: mg – T = mα = mαγR1
Μ: TR1 = Iαγ
=> αγ =g [m/(I + mR1)] = … = 100/3 rad/s2.
666 Το ερώτημα ισοδυναμεί με την εύρεση της ισχύος Ρ της συνισταμένης των δυνάμεων που δρουν στο
στερεό Π.
Ισχύει:
Ρ = W/t = Στ*ω = (mgR1)*(αγt) = (50*10*0,2)*(100/3)*0,9 = 1000W.
ή
Ρ = Στ*ω = (Ιαγ)*(αγt) = (1*100/3)*(100/3)*0,9 = 1000W.
667 Δελτίο τύπου για το μάθημα της Φυσικής κατεύθυνσης
Τα θέματα της Φυσικής Κατεύθυνσης ήταν σαφή και πολύ απαιτητικά. Ένας υποψήφιος για να μπορέσει
να ανταποκριθεί πλήρως έπρεπε να έχει κατανοήσει τις φυσικές έννοιες σε πολύ υψηλό επίπεδο και να έχει
μεγάλη ευχέρεια πράξεων.
Το Θέμα Β1 απαιτούσε εξαιρετική κατανόηση του θεμελιώδους νόμου της Μηχανικής.
Το Θέμα Γ ήταν σαφώς διατυπωμένο. Παρ’ όλα αυτά το Γ1 ερώτημα απαιτούσε άριστη κατανόηση της
Αρχής της Διατήρησης της Ενέργειας και η μη επίλυσή του καθιστούσε αδύνατη τη λύση των υπολοίπων
ερωτημάτων. Το ερώτημα Γ4 δεν είχε καμία απολύτως φυσική σημασία.
Το Θέμα Δ ήταν αρκετά απαιτητικό , έκρυβε παγίδες για τους υποψηφίους και η πλήρης επίλυσή του
απαιτούσε βαθιά γνώση της Μηχανικής και κατανόηση της διάταξης του προβλήματος.
Τα θέματα ήταν δυσκολότερα από πέρυσι και κατά την άποψή μας δεν αντιπροσωπεύουν το ύφος του
μαθήματος που προκύπτει από το αναλυτικό πρόγραμμα παραπέμποντας ουσιαστικά σε εξετάσεις
πρωτοετών φοιτητών.
668 Η Ε.Ε.Φ κατόπιν ανοιχτού διαλόγου με τα μέλη της σχετικά με τα θέματα της Φυσικής κατεύθυνσης
στις Πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που
εξετάστηκαν οι υποψήφιοι στις 29-05-2015 έχει να δηλώσει τα κάτωθι:
Η αποφράδα ημέρα της άλωσης της Πόλης συνέπεσε με την αποφράδα ημέρα της αποτυχίας των
υποψηφίων στη Φυσική. Αποτυχία, που πέραν της βαθμολογικής καταβαράθρωσης, έχει πολλαπλές
κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες για τους μαθητές και τις οικογένειές τους.
Αρκούσε ένα αντιπαιδαγωγικό διαγώνισμα για να καταδείξει όλες τις αδυναμίες του Ελληνικού
Εκπαιδευτικού συστήματος που δεν είναι κατά βάση το εξεταστικό ζήτημα. Δεν θα λύσει τα προβλήματα
της Εκπαίδευσης ένα καλύτερο εξεταστικό σύστημα. Οι μαθητές στην πραγματικότητα καλούνται να
665
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Θέμα 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. Η συχνότητα μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης
α) είναι ίση με τη συχνότητα του διεγέρτη
β) είναι πάντα ίση με την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή
γ) εξαρτάται από την αρχική ενέργεια της ταλάντωσης
δ) είναι ίση με το άθροισμα της συχνότητας του διεγέρτη και της ιδιοσυχνότητας του
ταλαντωτή.
Μονάδες 5

δείξουν τις πνευματικές, συναισθηματικές και γνωστικές ικανότητες τους στη Γ΄ Λυκείου, ενώ μέχρι τότε
επιβραβεύεται πρακτικά η ελλάσον προσπάθεια. Οι μαθητές μεταφέρονται από τάξη σε τάξη σχεδόν
υποχρεωτικά, άσχετα από το επίπεδο που κατανόησαν την ύλη.
Οι κύριες στρεβλώσεις που διαπιστώνονται είναι:
•Η πληθώρα μαθημάτων στο Λύκειο, με αντικείμενα εξ ορισμού διαφορετικά, με συνέπεια την
πολυδιάσπαση των μαθητών.
•Η εκτενής ύλη, με συνέπεια την υποχώρηση της ποιότητας έναντι της ποσότητας και την επιδερμική
μελέτη των επιστημονικών αντικειμένων.
•Η ολιγόωρη διδασκαλία πολλών μαθημάτων, είτε μονόωρη είτε δίωρη, με συνέπεια οι διδάσκοντες να
αγωνίζονται να «ξεπετάξουν» την ύλη που καθορίζεται από το Υπουργείο, χωρίς να εμπεδώνεται επαρκώς
από τους μαθητές.
•Η έλλειψη επαρκούς διδακτικού προσωπικού, που συνήθως καλύπτεται με μεγάλες χρονικές
καθυστερήσεις, συχνά και μετά τα Χριστούγεννα!!!
•Η ανάθεση διδασκαλίας εξαιρετικά απαιτητικών επιστημονικών αντικειμένων, ως δεύτερες αναθέσεις, σε
ανεκπαίδευτο προσωπικό, με συνέπεια την ανεπαρκή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές.
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, αγωνιώντας για το μέλλον της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Λύκειο,
προτείνει:
•Τη σημαντικότατη αύξηση των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων κατεύθυνσης, ώστε οι διδάσκοντες και
οι μαθητές να έχουν επαρκή χρόνο να εντρυφήσουν στα επιστημονικά αντικείμενα που οι υποψήφιοι θα
κληθούν να διαγωνιστούν. Με τον τρόπο αυτό θα ελαχιστοποιηθεί ποιοτικά, στο μέτρο του δυνατού, η
χαοτική απόσταση μεταξύ διδακτέας ύλης και εξεταζομένων θεμάτων στις εξετάσεις.
•Τη διατήρηση της ύλης στα ίδια επίπεδα. Οποιαδήποτε αύξησή της ουσιαστικά θα ακυρώσει την
εκπαιδευτική διαδικασία εντός σχολικής αιθούσης και θα εξαναγκάσει τους μαθητές στην ολοκληρωτική
εξωσχολική ενίσχυση.
•Την έναρξη άμεσου και ουσιαστικού διαλόγου για τον καθορισμό των απαιτήσεων, ποιοτικών και
ποσοτικών, των γνώσεων που επιθυμούμε από τους μαθητές μας. Αυτή τη στιγμή διαπιστώνεται τεράστια
απόκλιση μεταξύ των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών που αποφοιτούν από το Λύκειο και των
ελαχίστων απαιτήσεων των σχολών στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.
Η Φυσική που διδάσκεται σήμερα στα σχολεία πρακτικά σταματά στο 1850! Από την επόμενη σχολική
χρονιά η Φυσική στη Γ΄ Λυκείου θα διδάσκεται για 3ώρο. Με τα θέματα που ζητάει το Υπουργείο και την
ύλη που πρέπει να βγει, οδηγεί τους υποψηφίους σε λύσεις εκτός Λυκείου. Έτσι τα παιδιά, βιώνουν τις
κοινωνικές ανισότητες στο πετσί τους από την πρώιμη εφηβεία τους. Θα περίμενε κανείς άλλα από μια
αριστερή κυβέρνηση. Με αυτήν την «ποιότητα θεμάτων» προάγεται ο θεσμός της «αριστείας» στο έπακρο.
Κι ας είναι ο υπουργός μας εναντίον της. Μόνο που προάγεται η οικονομική αριστεία, αυτός που μπορεί να
πληρώνει, ακόμα και με αφαίμαξη της οικογένειας. Και στο τέλος, οι πραγματικά άριστοι θα φύγουν για
έξω, για να μείνει εδώ η οικονομική ελίτ, που θα διαιωνίσει την κληρονομούμενη ανισότητα.
Πρέπει να δοθεί ένα τέλος στα αντιπαιδαγωγικά διαγωνίσματα που κάνουν τους διαγωνιζόμενους να
κατέρχονται στις πανελλήνιες με την αίσθηση ότι είναι αμνοί προς θυσία.
Συμμετείχαν στη φετινή επιτροπή ΚΕΕ συνάδελφοι τις Δευτεροβάθμιας που είχαν επαφή με τη σχολική
πραγματικότητα και επέτρεψαν να δοθούν αυτά τα θέματα; Ένα επιτυχημένο διαγώνισμα κρίνεται και από
το πόσο διαβαθμισμένης δυσκολίας ήταν τα θέματα. Το υπουργείο είναι ευχαριστημένο με τα
αποτελέσματα;
Κε πρωθυπουργέ δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για πειραματισμούς κάθε είδους στην Παιδεία.
Στείλτε τώρα στο σπίτι τους μαθητευόμενους μάγους.
Η επιτροπή Παιδείας της ΕΕΦ 1/6/2015
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A2. Ποια από τις περιοχές του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας έχει τη
μικρότερη συχνότητα;
α) η υπέρυθρη ακτινοβολία, β) τα ραδιοκύματα, γ) το ορατό φως, δ) οι ακτίνες γ.
Μονάδες 5
A3. Δύο σφαίρες Α και Β με ίσες μάζες, μία εκ των οποίων είναι ακίνητη, συγκρούονται
κεντρικά και ελαστικά. Το ποσοστό της μεταβιβαζόμενης ενέργειας από τη σφαίρα που
κινείται στην αρχικά ακίνητη σφαίρα είναι:
α) 100%, β) 50%, γ) 40%, δ) 0%.
Μονάδες
5
A4. Ένα στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα. Εάν διπλασιαστεί η
στροφορμή του, χωρίς να αλλάξει ο άξονας περιστροφής γύρω από τον οποίο αυτό
περιστρέφεται, τότε η κινητική του ενέργεια:
α) παραμένει σταθερή, β) υποδιπλασιάζεται, γ) διπλασιάζεται, δ) τετραπλασιάζεται.
Μονάδες 5
Α5 . 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 τη
λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α) Σε μία φθίνουσα ταλάντωση στην οποία η αντιτιθέμενη δύναμη είναι ανάλογη της
ταχύτητας (F = –bυ), για ορισμένη τιμή της σταθεράς απόσβεσης b η περίοδος μειώνεται.
β) Η σχέση που περιγράφει το φαινόμενο Doppler για το φως είναι διαφορετική από αυτήν
που ισχύει για τον ήχο.
β)669 Σε μία απλή αρμονική ταλάντωση η περίοδος εξαρτάται από το πλάτος της ταλάντωσης.
γ) Τα φαινόμενα της ανάκλασης και της διάθλασης είναι κοινά σε όλα τα είδη κυμάτων,
ηλεκτρομαγνητικά και μηχανικά.
δ) Η σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, της ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω
από το ίδιο σημείο με συχνότητες που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, είναι απλή αρμονική
ταλάντωση.
ε ) Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι η ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου τους.
Μονάδες 5
Θέμα Β
Β1. Λεπτή ομογενής ράβδος μάζας Μ και μήκους L
μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο,
γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το ένα
άκρο της. Στο άλλο άκρο της ράβδου, είναι στερεωμένο
ένα σφαιρίδιο μάζας m = M/2 (Σχήμα 1). Τη χρονική
στιγμή που το σύστημα ράβδου – σφαιριδίου αφήνεται
να κινηθεί από την οριζόντια θέση, ο ρυθμός μεταβολής
της στροφορμής της ράβδου είναι:
L 1
L
L 2
i.
 MgL ii.
 MgL iii.
 MgL
t
2
t
t
5
Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της που περνά από το
άκρο της, είναι Iρ = (1/3)ΜgL2.
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
670
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
669

Στα Εσπερινά (αντί του β) των Γενικών)

Γ΄ Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης (Πανελλαδικές 2000 - 2016)

191

Β2. Ένα στάσιμο κύμα που δημιουργείται σε ένα γραμμικό ελαστικό μέσο περιγράφεται από
x 
t

την εξίσωση: Y  2 A  2   2 
  T

Το πλάτος της ταλάντωσης Α΄ ενός σημείου Μ του ελαστικού μέσου που βρίσκεται δεξιά του
τρίτου δεσμού από το σημείο x = 0 και σε απόσταση λ/12 από αυτόν είναι:
i) A΄ = A√3, ii) A΄ = A/2, iii) A΄ = Α
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.671
Μονάδες 6
2

1
Δίνεται:     
 3 

2

Β2.672 Στο διάγραμμα του Σχήματος 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 ταλάντωσης
της πηγής του κύματος είναι. Η εξίσωση απομάκρυνσης των
σημείων του ελαστικού μέσου θα είναι:
x
x
t

i. y  A 2  t   ii. y  A 2  t  
iii. y  A 2   x 
 4
 4
4

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.673
Μονάδες 6
B3. Σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης θ
είναι τοποθετημένα δύο σώματα Σ1 και
Σ2 με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα, που
εφάπτονται μεταξύ τους. Το σώμα Σ1
είναι δεμένο στο άκρο ελατηρίου
σταθεράς k, ενώ το άλλο άκρο του
ελατηρίου είναι στερεωμένο στη βάση
670

Από γενικευμένο νόμο στροφικής κίνησης έχουμε

Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τη σχέση

L
t

 
     Fi  ri διότι δεν γνωρίζουμε το μέτρο της




δύναμης που ασκεί το σφαιρίδιο στη ράβδο (δεν ισούται με mg, αφού ένα κλάσμα του βάρους του
σφαιριδίου ευθύνεται για την ώθηση που περιστρέφει τη ράβδο. Μπορούμε να το υπολογίσουμε στη
συνέχεια εφ’ όσον υπολογίσουμε το ζητούμενο ρυθμό μεταβολής της στροφορμής της ράβδου).
671 Από το τυχαίο στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος που φαίνεται στο
διπλανό σχήμα προκύπτει ότι η απόσταση του σημείου που ψάχνουμε το
πλάτος από την θέση
είναι:
.

672

673

Για τα Εσπερινά.
Για την εξίσωση του τρέχοντος κύματος η φάση δίνεται από την εξίσωση:   2  t  x  .


T

Για x = 0 => φ = 2πt/T => 4π = 2πt/T => Τ = 1s.
Για x = 8π => φ = 0 => 2πt/T – 2πx/λ => 2π*2/1 = 2π*8/λ  λ = 4m.
Συνεπώς η εξίσωση του τρέχοντος κύματος είναι: y  A 2  t  x 




4
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του κεκλιμένου επιπέδου, όπως φαίνεται
στο Σχήμα 2 .
Μετακινώντας τα δύο σώματα προς τα κάτω, το σύστημα τίθεται σε ταλάντωση πλάτους Α.
Η συνθήκη για να μην αποχωριστεί το Σ1 από το Σ2 είναι:
i) Α∙k < (m1 + m2)gημθ, ii) Α∙k > (m1 + m2)gημθ, iii) Α∙k > (m1 + m2)2gημθ
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
674
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 7
Θέμα Γ
Ιδανικός πυκνωτής χωρητικότητας C είναι φορτισμένος σε τάση V = 40V. Τη χρονική στιγμή
t = 0 συνδέεται με ιδανικό πηνίο συντελεστή αυτεπαγωγής L και το κύκλωμα αρχίζει να
εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Η ενέργεια UE του ηλεκτρικού πεδίου του
πυκνωτή, σε συνάρτηση με την ένταση του ρεύματος, στο κύκλωμα δίνεται από τη σχέση
UE=8∙10–2(1 – i2) (S.I.).
Γ1.675 Να υπολογίσετε την περίοδο T των ηλεκτρικών ταλαντώσεων του κυκλώματος .
Μονάδες 8
Γ2.676 Να υπολογίσετε την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή τη χρονική στιγμή t
= T/12.
Μονάδες 5

674

Στη θέση ισορροπίας ταλάντωσης για το σύστημα των σωμάτων

,

εφαρμόζουμε τη συνθήκη

ισορροπίας
Η επαφή θα χαθεί στη θέση φυσικού μήκους. Πρέπει:
2ος τρόπος: Όσο τα σώματα είναι σε επαφή και εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση θα
κινούνται με την ίδια επιτάχυνση α = –ω2x. όπου D = K = (m1 + m2)ω2 =>
ω2=Κ/(m1+m2). Η σταθερά επαναφοράς του σώματος m2 είναι: D2= m2∙ ω2=>
D2= m2∙ Κ/(m1+m2) Σχεδιάζουμε το σύστημα σε μια τυχαία θέση,
ορίζουμε θετική φορά προς τα πάνω και εφαρμόζουμε το 2ο νόμο
του Νεύτωνα για το πάνω σώμα:

F

x

  D2 x N  B2   D2 x  N  B2  m2 

k
x (1)
m1  m2

.

όπου N  0 όσο το σώμα m2 είναι συνεχώς σε επαφή με το σώμα m1. Αν x ≤ 0 τότε η Ν ≥ 0 ενώ αν x ≥ 0
τότε υπάρχει περίπτωση η Ν να μηδενιστεί οπότε η σχέση (1) γίνεται:
k

N  B2  m2 
x
k
m1  m2   B2  m2 
x  0 . Για να μη χαθεί η επαφή θα πρέπει:
m

m
1
2

N 0

k
m2 g  m2 
x  k  x  (m1  m2 ) g
m1  m2
675

Υπολογίζουμε αρχικά διάφορα μεγέθη που θα χρειαστούν στην επίλυση της άσκησης.
Από τη σχέση της ενέργειας που μας δίνεται έχουμε
Εφαρμόζοντας ΑΔΕΤ και συγκρίνοντας με την προηγούμενη σχέση (1) έχουμε:

Για την περίοδο των ηλεκτρικών ταλαντώσεων έχουμε:
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Γ3.677 Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της έντασης του ρεύματος στο
κύκλωμα κάθε φορά που η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή γίνεται τριπλάσια
της ενέργειας του μαγνητικού πεδίου του πηνίου.
Μονάδες 6
Γ4.678 Να γράψετε τη συνάρτηση f που συνδέει το τετράγωνο του φορτίου του πυκνωτή με
το τετράγωνο της έντασης του ρεύματος από το οποίο διαρρέεται το πηνίο q2 = f(i2),
(μονάδες 2), και να την παραστήσετε γραφικά (μονάδες 4).
Μονάδες 6
Θέμα Δ
Από το εσωτερικό άκρο Α ενός ημισφαιρίου ακτίνας R = 1,6m
αφήνεται να κυλήσει μία συμπαγής μικρή σφαίρα μάζας m = 1,4Kg
και ακτίνας r = R/8. Το ημισφαίριο είναι βυθισμένο στο έδαφος,
όπως φαίνεται στο Σχήμα 3, και η κίνηση της σφαίρας γίνεται χωρίς
ολίσθηση.
Δ1.679 Να εκφράσετε τη στατική τριβή Ts που ασκείται στη σφαίρα σε συνάρτηση με το
συνημίτονο της γωνίας φ που σχηματίζει η ακτίνα ΟΓ του ημισφαιρίου με την ευθεία ΑΕ της
επιφάνειας του εδάφους.
Μονάδες 6
Δ2.680 Να υπολογίσετε την κάθετη δύναμη που ασκεί η ημισφαιρική επιφάνεια στη σφαίρα
όταν αυτή βρίσκεται στο σημείο Γ όπου φ = 300 (Σχήμα 3).
Μονάδες 6

676

Υπολογίζουμε την ένταση του ρεύματος για τη χρονική στιγμή

Επομένως η ηλεκτρική ενέργεια στον πυκνωτή είναι:
677

Εφαρμόζουμε ΑΔΕΤ για να βρούμε το φορτίο του πυκνωτή:
Άρα το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της έντασης του ρεύματος είναι:

678

Με εφαρμογή ΑΔΕΤ βρίσκουμε τη σχέση που ζητείται:

Παρατηρούμε ότι είναι γραμμικής μορφής
679 Εφαρμόζουμε Θεμελιώδη Νόμο Στροφικής ως προς άξονα που περνάει από το
κέντρο μάζας της συμπαγής μικρής σφαίρας και έχουμε:
Εφαρμόζουμε 2ο Νόμο Νεύτωνα για τη μεταφορική κίνηση:
Από (1) και (2) προκύπτει
680

Από συνθήκη της κεντρομόλου δύναμης στη θέση Γ έχουμε:

Εφαρμόζοντας ΘΜΚΕ από την αρχική θέση στην θέση Γ για την κίνηση του
σφαιριδίου βρίσκουμε την ταχύτητα που έχει στο σημείο Γ.
. Άρα από τη σχέση (3) έχουμε:
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Μια άλλη σφαίρα, όμοια με την προηγούμενη, εκτοξεύεται από το κατώτατο σημείο Δ του
ημισφαιρίου με ταχύτητα υ = 6m/s και κυλίεται χωρίς ολίσθηση στο εσωτερικό του με
κατεύθυνση το άκρο Ε (Σχήμα 4).
Δ3.681 Να υπολογίσετε το μέγιστο ύψος από την επιφάνεια του εδάφους που θα φτάσει η
σφαίρα κατά την κίνησή της.
Μονάδες 7
Δ4.682 Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας (μονάδες 4) και το
ρυθμό μεταβολής της στροφορμής της σφαίρας (μονάδες 2), αμέσως μόλις αυτή χάσει την
επαφή με την επιφάνεια του ημισφαιρίου στο σημείο Ε.
Μονάδες 6
Δίνονται: ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας
2
I cm  mr 2 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2.
5

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΜΑ A
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις
A1 έως και Α4 και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
A1. Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου δημιουργείται στάσιμο κύμα με
περισσότερους από δύο δεσμούς. Όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου που
ταλαντώνονται
α. έχουν την ίδια ολική ενέργεια
β. έχουν την ίδια μέγιστη ταχύτητα
γ. έχουν κάθε στιγμή την ίδια φορά κίνησης
δ. ακινητοποιούνται στιγμιαία ταυτόχρονα.
Μονάδες 5
A2. Η γωνιακή επιτάχυνση ενός ομογενούς δίσκου που στρέφεται γύρω από σταθερό
άξονα, που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδό του, είναι ανάλογη
α. με τη ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής
β. με τη μάζα του δίσκου
γ. με την ακτίνα του δίσκου
δ. με τη ροπή που ασκείται στο δίσκο.
Μονάδες 5
681

Εφαρμόζουμε αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας από τη θέση Δ στη θέση Ε για τη σύνθετη
κίνηση της συμπαγής μικρής σφαίρας.

Εφαρμόζουμε αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας από τη θέση Ε στη θέση Ζ για τη σύνθετη κίνηση
της συμπαγής μικρής σφαίρας από τη στιγμή που εγκαταλείπει το ημικύκλιο.
682

Όταν χάσει την επαφή του, δηλαδή στο σημείο Ε, ο ρυθμός μεταβολής κινητικής ενέργειας είναι:

Για το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής έχουμε:
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A3. Σφαίρα Α συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Β μεγαλύτερης
μάζας. Η ταχύτητα της σφαίρας Α μετά την κρούση
α. θα είναι ίση με την ταχύτητα που είχε πριν την κρούση
β. θα μηδενισθεί
γ. θα έχει αντίθετη κατεύθυνση από την αρχική
δ. θα είναι ίση με την ταχύτητα που θα αποκτήσει η σφαίρα Β.
Μονάδες 5
A4. Όταν ένας παρατηρητής απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα από μια ακίνητη πηγή
ήχου, κινούμενος στην ευθεία που τον συνδέει με την πηγή, ο ήχος που ακούει έχει
συχνότητα
α. ίση με αυτήν της πηγής
β. μικρότερη από αυτήν της πηγής
γ. μεγαλύτερη από αυτήν της πηγής
δ. ίση με τη συχνότητα του ήχου που ακούει, όταν πλησιάζει την πηγή με την ίδια
ταχύτητα.
Μονάδες 5
A5. Να χαρακτηρίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι Σωστό ή
Λάθος, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση
α. Όταν μονοχρωματική ακτινοβολία εισέρχεται από τον αέρα στο νερό, η συχνότητά της
μειώνεται.
β. Η σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, γύρω από την ίδια
θέση ισορροπίας, με το ίδιο πλάτος αλλά με διαφορετικές συχνότητες, έχει ως
αποτέλεσμα απλή αρμονική ταλάντωση.
γ. Σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση, για ορισμένη τιμή της σταθεράς απόσβεσης b, η
περίοδος της ταλάντωσης παραμένει σταθερή με τον χρόνο.
δ. Η ολική εσωτερική ανάκλαση μπορεί να συμβεί, όταν το φως μεταβαίνει από οπτικά
πυκνότερο σε οπτικά αραιότερο μέσο.
ε. Σε κάθε κρούση η κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ B
B1. Κύκλωμα RLC εκτελεί εξαναγκασμένες ηλεκτρικές ταλαντώσεις με διεγέρτη
1
γεννήτρια εναλλασσόμενης τάσης συχνότητας f1 
. Το πλάτος της έντασης του
4 LC
ρεύματος είναι Ι1. Με αφετηρία τη συχνότητα f1 αυξάνουμε συνεχώς τη συχνότητα του
διεγέρτη. Στην περίπτωση αυτή το πλάτος της έντασης του ρεύματος θα ξαναπάρει την
τιμή Ι1:
i) καμία φορά, ii) μία φορά, iii) δύο φορές.
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 6)
Μονάδες 8
I1 ----------------------1
1
1
1
Απ: f .  f1 
 
  f0
4 LC 2 2 LC 2
Από το διάγραμμα φαίνεται ότι θα πάρει την τιμή Ι1 ακόμη μία φορά.
f1 = f0/2
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B2. Ένα ομογενές σώμα (δακτύλιος ή σφαιρικός φλοιός ή συμπαγής σφαίρα) έχει ροπή
αδράνειας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του, που δίνεται από τη
σχέση ΙCΜ = αmR2, όπου m η μάζα του σώματος, R η ακτίνα του και α ένας θετικός
αριθμός μικρότερος ή ίσος της μονάδας (0 < α ≤ 1). Το σώμα κυλίεται χωρίς να
ολισθαίνει. Αν η κινητική ενέργεια του σώματος λόγω μεταφορικής κίνησης προς την
ολική κινητική ενέργεια είναι Κμ / Κολ = 5/7, τότε το α έχει την τιμή: i) α = 1, ii) α = 2/3,
iii) α = 2/5.
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 6)
Μονάδες 8
Απ: Icm = αmR2, με 0 < α ≤ 1.
2
1
  .
m 2
2 m
1

2
2
1
 
m 2   2
2 m  2 

  R
m 2
m 2
5
2


  
2
2 2
2
m   mR 
m (1   ) 7
5

 mR 2

B3. Το άκρο Ο ενός γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, που εκτείνεται κατά τη
διεύθυνση του ημιάξονα Οx, αρχίζει τη χρονική στιγμή t = 0 να ταλαντώνεται σύμφωνα
με την εξίσωση: y = 5ημ2πt (το y σε cm και το t σε s). Η ταλάντωση του σημείου Ο
διαδίδεται στο μέσο με ταχύτητα υ = 1m/s. Σημείο Β του μέσου απέχει από το Ο κατά x
= 1m. Η ταχύτητα του σημείου Β του μέσου τις χρονικές στιγμές t1 = 0,5s και t2 = 2s έχει
τιμές, αντίστοιχα:
i) υ1 = 0,1π m/s και υ2 = –0,1π m/s
ii) υ1 = 0 m/s και υ2 = 0,1π m/s
iii) υ1 = –0,1π m/s και υ2 = 0,1π m/s.
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 7)
Μονάδες 9
Απ: Το κύμα φτάνει στο σημείο Β μετά από 1s, άρα για t1 = 0,5s είναι υ1 = 0m/s.
y = 5ημ2πt, άρα Α = 5cm = 0,05m , ω = 2πrad/s, φ = 1Ηz και Τ = 1s.
Από το θεμελιώδη νόμο της κυματικής λ = υ/f = 1m.
 t x   ( xB 1m )
 t 1
Ισχύει:      2     2  0, 05   2     0,1   2  t  1
T  
1 1
με t ≥ 1s. Για t2 = 2s παίρνουμε υ2 = 0,1π*συν2π = 0,1π m/s.
ΘΕΜΑ Γ
Λείο κεκλιμένο επίπεδο έχει γωνία κλίσης φ = 30ο. Στο
ανώτερο σημείο Α του κεκλιμένου επιπέδου στερεώνουμε
το άνω άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 200Ν/m,
στο άλλο άκρο του οποίου δένουμε σώμα Σ μάζας m =
2kg, που ισορροπεί.
Απομακρύνουμε το σώμα προς τα κάτω (προς τη βάση
του κεκλιμένου επιπέδου) κατά d = 0,1m από τη θέση
ισορροπίας, κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου και μετά το αφήνουμε ελεύθερο.
Σχήμα 1
Γ1. Να αποδείξετε ότι το σώμα θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση και να
υπολογίσετε τη συχνότητα της ταλάντωσης.
Μονάδες 6
Απ: Θέση ισορροπίας
Τυχαία θέση:

F

x

F

x

 0 άρα mgημφ = kΔl (1)
(1)

 mg   k (l  x)  kx
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1
k
5

 ...  Hz
2 m


Γ2. Σε ποιες τιμές της απομάκρυνσης του ταλαντωτή ο λόγος της κινητικής ενέργειας K
του σώματος προς την ολική ενέργεια E της ταλάντωσης είναι K/E = ¼;
Μονάδες 6
E
3
 U  E  U  E  U  E 
 1

4
4
Απ:
    . Επίσης
 4
4
1 2 3 1
Dx   DA2  ...  x  0, 05 3m
2
4 2
Γ3. Να υπολογίσετε τον λόγο του μέτρου της δύναμης του ελατηρίου Fελ προς το μέτρο
της δύναμης επαναφοράς Fεπ στην ανώτερη θέση της ταλάντωσης του σώματος.
Μονάδες 6
Απ: l 

mg 
 ...  0, 05m και Α = 0,1m. Στην ανώτερη θέση
k

k    l  0, 05 1
F .



F .
kA
0,1 2

Γ4. Αν τη χρονική στιγμή t = 0 το σώμα περνά από τη θέση ισορροπίας, κινούμενο προς
τα επάνω, να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή που για πρώτη φορά το σώμα περνά από τη
θέση που το ελατήριο βρίσκεται στο φυσικό του μήκος. Θεωρήστε θετική φορά
απομάκρυνσης την προς τα επάνω.
Μονάδες 7
Απ: Όταν είναι x = 0 και υ = +υmax, άρα φ0 = 0 και x = 0,1*ημ(10t). Στη θέση φυσικού
μήκους x = 0,05m οπότε 0,05 = 0,1*ημ(10t)  ημ(10t) = ½ => t = π/60s
Δίνεται:
• η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2 και
• ημ30ο = ημπ/6 = ½
ΘΕΜΑ Δ
Ομογενής δοκός ΑΓ με μήκος ℓ = 3m και μάζα Μ = 6kg
φέρει σώμα μικρών διαστάσεων μάζας m = 3kg στη θέση
Δ, για την οποία ισχύει (ΔΓ) = ℓ/3. Η δοκός στηρίζεται με
το άκρο της Α σε κατακόρυφο τοίχο μέσω άρθρωσης. Το
άκρο Γ της ράβδου συνδέεται με τον τοίχο με αβαρές νήμα,
που σχηματίζει γωνία φ = 60ο με τον κατακόρυφο τοίχο και
το σύστημα δοκός – σώμα ισορροπεί σε οριζόντια θέση.
Σχήμα 2
Δ1. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας του συστήματος δοκός – σώμα, ως προς άξονα
που διέρχεται από το άκρο Α και είναι κάθετος στο επίπεδο του σχήματος 2.
Μονάδες 5
Απ: (ΔΓ) = l/3 οπότε (ΑΔ) = l – l/3 = 2l/3. Η ροπή αδράνειας του συστήματος είναι Ισυστημ.
= Ιcm + Ml2/4 + m(4l2)/9 = … = 30kg*m2.
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της τάσης του νήματος και το μέτρο της δύναμης που
δέχεται η δοκός από την άρθρωση.
Μονάδες 6
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Απ: Αφού ισορροπεί θα έχουμε

xx 

l
2l
 mg  T  300  l  ...  T  100 N
2
3
 0  Fx  Tx  T   300  ...  50 3 N

yy 

 0  Fy  Ty  Mg  mg 


F
F

( )

 0  Mg

Fy  Mg  mg  T  300  ...  40 N

F .  Fx2  Fy2  ...  10 91N

Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα και το σύστημα αρχίζει να στρέφεται, χωρίς τριβές, σε
κατακόρυφο επίπεδο γύρω από άξονα που διέρχεται από το άκρο Α της ράβδου.
Δ3. Να υπολογίσετε τη γωνιακή επιτάχυνση του συστήματος τη στιγμή που η ράβδος
σχηματίζει γωνία θ = 60o με την αρχική οριζόντια θέση της.
Μονάδες 7
Απ: d1 = (l/2)συν600 = … = ¾ m και d2 = (2l/3)συν600 = … 1m.



( )

 I .(  )       

Mgd1  mgd 2
 ...  2,5 rad s 2
I .(  )

Δ4. Να υπολογίσετε την ταχύτητα υ του σώματος μάζας m τη
στιγμή που το σύστημα δοκός – σώμα διέρχεται για πρώτη φορά
από την κατακόρυφη θέση.
Μονάδες 7
Απ: Θεώρημα έργου - ενέργειας
  



 W 

1
l
2l
I . 2  g  mg  ...    10 rad s
2
2
3

και υ = ω*(2l/3) = … = 2√10 m/s.
Δίνεται:
• η ροπή αδράνειας ομογενούς ράβδου μάζας Μ και μήκους ℓ, ως προς άξονα
που
διέρχεται από το κέντρο μάζας της και είναι κάθετος στη ράβδο ΙCM = Μℓ2/12
• η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 και
• συν 60ο = ½, ημ 60ο = 3/2
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
&
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
Θέμα 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.
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A1. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι μεγαλύτερη της
ιδιοσυχνότητας του ταλαντωτή. Αν μειώνουμε συνεχώς τη συχνότητα του διεγέρτη, τότε
το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης
α) θα μένει σταθερό, β) θα αυξάνεται συνεχώς, γ) θα μειώνεται συνεχώς,
δ) αρχικά θα αυξάνεται και μετά θα μειώνεται.
Μονάδες 5
A2. Ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού υλικού μπορεί να είναι ίσος με
α) 0,5 β) 1,1 m γ) 1,5 δ) 2,5 m/s.

Μονάδες 5

A3. Ένα σώμα Σ εκτελεί σύνθετη αρμονική ταλάντωση ως αποτέλεσμα δύο απλών
αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και έχουν εξισώσεις
x1 = Αημωt και x2 = 3Αημ(ωt + π). Η εξίσωση της σύνθετης αρμονικής ταλάντωσης
α) x = 2Αημωt β) x = 4Αημ(ωt + π) γ) x = 3Αημωt δ) x = 2Αημ(ωt + π)
Μονάδες 5
A4. Χορεύτρια περιστρέφεται χωρίς τριβές έχοντας τα χέρια της απλωμένα. Όταν η
χορεύτρια κατά τη διάρκεια της περιστροφής συμπτύσσει τα χέρια της, τότε
α) η ροπή αδράνειας της ως προς τον άξονα περιστροφής αυξάνεται.
β) η στροφορμή της ως προς τον άξονα περιστροφής της ελαττώνεται.
γ) η συχνότητα περιστροφής αυξάνεται.
δ) η περίοδος παραμένει σταθερή.
Μονάδες 5
A4. (εσπερινό) Κατά τη διάδοση ενός κύματος σε ένα μέσο, 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.
Μονάδες 5
Α5. 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 τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α) Όταν τα αμορτισέρ ενός αυτοκινήτου παλιώνουν και φθείρονται, η τιμή της σταθεράς
απόσβεσης ελαττώνεται.
β) Όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά, τότε εκπέμπει
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
γ) Στη διάχυση του φωτός οι ανακλώμενες ακτίνες είναι παράλληλες.
δ) Όταν μια μονοχρωματική ακτινοβολία διαδοθεί από το κενό σε κάποιο οπτικό μέσο, το
μήκος κύματος παραμένει το ίδιο.
ε) Όταν ένα ποδήλατο κινείται προς το νότο, η στροφορμή των τροχών ως προς τον
άξονα περιστροφής είναι ένα διάνυσμα με κατεύθυνση προς την ανατολή.
Μονάδες 5
Θέμα Β
Β1. Στο κύκλωμα του σχήματος ο μεταγωγός μ βρίσκεται
αρχικά στη θέση Α και το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα
σταθερής έντασης. Τη χρονική στιγμή t = 0 ο μεταγωγός
μεταφέρεται ακαριαία στη θέση Β και το κύκλωμα εκτελεί
ηλεκτρική ταλάντωση. Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο
διαδοχικών μεγίστων της ενέργειας του μαγνητικού πεδίου

του πηνίου είναι: i. 2 LC ii.  LC iii.
LC
2
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
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Μονάδες 4

Απ: i = Iσυν(ωt) => συν(ωt) = ±1 => συνωt = 0 => ωt = π => t = T/2 = 2π√(LC)/2 = π√(LC) (ii)

Β2. Ένα απλό αρμονικό κύμα που διαδίδεται σε ελαστικό μέσο έχει εξίσωση της μορφής
t x
y  A 2    . Για να είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος διπλάσια από τη
T  
μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης ενός σημείου του ελαστικού μέσου, θα πρέπει να ισχύει i.
   ii.   2 iii.   4
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
Απ: υ = υmax => λf = ωΑ = 2πfA => λ = 4πΑ (iii)

Β3. Μία ακτίνα μονοχρωματικού φωτός διαδίδεται
μέσα από τρία διαφορετικά οπτικά μέσα (1), (2), (3)
όπως φαίνεται στο σχήμα.
Για τις γωνίες του σχήματος δίνεται ότι θ3 > θ1 > θ2.
Για τους δείκτες διάθλασης n1, n2, n3 των μέσων
(1), (2), (3), αντίστοιχα, ισχύει ότι
i. n1 < n 3 ii. n1 > n 3 iii. n1 = n 3
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Απ: (1) → (2) Snell:

Μονάδες 2
Μονάδες 4

n11  n2 2 (Α)

n1 3

 n1  n3
n3 1
Β4. Ένα μεταλλικό νόμισμα εκσφενδονίζεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική
ταχύτητα υ0 και αρχική γωνιακή ταχύτητα ω0. Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα
τότε, όταν το νόμισμα φτάσει στο ανώτατο ύψος
i. θα σταματήσει να περιστρέφεται
ii. θα περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα μικρότερη της αρχικής
iii. θα περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ίση της αρχικής.
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
(2) → (3) Snell:

n2 2  n33 (Β) Άρα

Απ: Δεν ασκείται, στο σώμα, ροπή αφού η μόνη δύναμη που δέχεται είναι το βάρος του με σημείο εφαρμογής
στο κέντρο μάζας (ορθότερο στο κέντρο βάρους αλλά για σώματα αμελητέων διαστάσεων δεν υπάρχει
διαφορά). Έτσι το σώμα εκτελεί ομαλή στροφική κίνηση και διατηρεί σταθερή τη γωνιακή του ταχύτητα ω.
Δηλαδή, δεν σταματά να περιστρέφεται → (iii)

Θέμα Γ
Λεπτή, άκαμπτη και ομογενής ράβδος ΑΓ μήκους ℓ = 1,2m και μάζας M = 1kg μπορεί να
περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, χωρίς τριβές, γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα
κάθετο στη ράβδο, ο οποίος διέρχεται από το σημείο Ο σε απόσταση ℓ/3 από το άκρο Α
της ράβδου. Το άκρο Γ της ράβδου συνδέεται
με αβαρές νήμα που σχηματίζει γωνία φ = 300 με τη ράβδο, το
άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα συνδεδεμένο σε σταθερό
σημείο Δ όπως στο σχήμα.
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Το σύστημα αρχικά ισορροπεί σε οριζόντια θέση. Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται.
Γ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το νήμα στη ράβδο και το μέτρο της
δύναμης που δέχεται η ράβδος από τον άξονα περιστροφής, πριν κοπεί το νήμα.
Μονάδες 6
l l
 l
 0  Mg      T  300   l    0    5
 2 3
 3

3

 Fx  0  FOx  T   300  5 2  2, 5 3

5
0
 Fy  0  FOy  T  30  Mg  FAy  10  2  7, 5 

Απ:



()

FO  FOx2  FOy2  75  FO  5 3 N
Γ2. Να υπολογίσετε
α) τη ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της
β) τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου τη χρονική στιγμή κατά την οποία κόβεται το
νήμα.
Μονάδες 8
2

1
1
l l
Απ: α) I (  )  I cm  M    
Ml 2  Ml 2  0,16kg  m 2
36
 2 3  12
l l
β)     (  )   Mg       (  )      12,5 rad 2
s
 2 3

Γ3. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του άκρου Γ της ράβδου τη
χρονική στιγμή κατά την οποία η ράβδος διέρχεται για πρώτη φορά
από την κατακόρυφη θέση.
Μονάδες 6
Απ: ΑΔΜΕ K1+ U1 = KII + UII => 0 = ½ Ιω2 – Mgl/6 => ω = 5rad/s.
uΓ = ω(l – l/3) = 4m/s

Γ4. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής
της στροφορμής της ράβδου τη χρονική στιγμή που
σχηματίζει γωνία 300 με την κατακόρυφο, μετά τη
διέλευσή της για πρώτη φορά από την κατακόρυφη θέση.
Μονάδες 5
2
dL
l
kg  m
Απ:
   ( O )    g  300   ...  1
dt
6
s2
Γ4. (εσπερινό) Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής της ράβδου τη
χρονική στιγμή που διέρχεται για πρώτη φορά από την κατακόρυφη θέση. Μονάδες 5

dL 
Απ:
   (O )  0 αφού η διεύθυνση του βάρους διέρχεται από το σημείο Ο.
dt

Δίνονται:
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1
Ml 2 ,
12
η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2, ημ300 = ½ , συν300 = √3/2

η ροπή αδράνειας ράβδου ως προς το κέντρο μάζας της ICM 

Θέμα Δ
Τα σώματα Σ1, μάζας m1 = 1kg, και Σ2, μάζας m2 = 3kg, του σχήματος είναι
τοποθετημένα σε λείο οριζόντιο επίπεδο και εφάπτονται μεταξύ τους. Το σώμα Σ1 είναι
δεμένο στην άκρη οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100Ν/m. Το ελατήριο με
τη βοήθεια νήματος είναι συσπειρωμένο κατά d = 0,4m από τη θέση φυσικού μήκους,
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Κάποια χρονική στιγμή το νήμα κόβεται και το σύστημα των σωμάτων Σ1 και Σ2 κινείται
προς τα δεξιά. Μετά την αποκόλληση το σώμα Σ2 συνεχίζει να κινείται σε λείο δάπεδο
και συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με το σώμα Σ3, μάζας m3 = 2kg.
Πάνω στο σώμα Σ3 έχουμε τοποθετήσει πηγή S ηχητικών κυμάτων, αμελητέας μάζας, η
οποία εκπέμπει συνεχώς ήχο συχνότητας fS = 1706Hz. Πάνω στο σώμα Σ1 υπάρχει δέκτης
Δ ηχητικών κυμάτων, αμελητέας μάζας.
Δ1. Να προσδιορίσετε τη θέση στην οποία θα αποκολληθεί το σώμα Σ2 από το σώμα Σ1,
τεκμηριώνοντας την απάντησή σας.
Μονάδες 6
Απ: Στο σώμα Σ2 ασκείται η δύναμη επαφής Ν που παίζει το ρόλο της Fεπ.
Άρα πρέπει   m2 x κι έτσι έχουμε Ν = 0 στη θέση όπου x = 0, δηλαδή
2

στη θέση ισορροπίας.

Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας του σώματος Σ1, καθώς και το
πλάτος της απλής αρμονικής ταλάντωσης που θα εκτελεί το σώμα Σ1 αφού αποκολληθεί
από το σώμα Σ2.
Μονάδες 6
Απ: u max 

k
 
 A  umax  2 m και umax
s
m1  m2

k
 A  A  0, 2m
m1

Δ3. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του συσσωματώματος των σωμάτων Σ2 και Σ3 μετά
την κρούση (μονάδες 3) και το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που μετατράπηκε σε
θερμική ενέργεια κατά την κρούση (μονάδες 4).
Μονάδες 7
Απ: Από Α.Δ.Ο. προκύπτει

% 

    
 

m2u2  (m3  m2 )u  u  1, 2 m . Άρα
s

100%  40%

Δ4. Να υπολογίσετε τη συχνότητα την οποία καταγράφει ο δέκτης Δ κάποια χρονική
στιγμή μετά την κρούση κατά την οποία το σώμα Σ1 διέρχεται από τη θέση ισορροπίας
του, κινούμενο προς τα αριστερά.
Μονάδες 6
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Δίνεται ότι η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι υηχ = 340m/s και η ηχητική πηγή δεν
καταστρέφεται κατά την κρούση.
Απ: Από Α.Δ.Ο. προκύπτει m2u2  ( m3  m2 )u  u  1, 2 m . Άρα
s
f 

u  umax
u  u

 f s  f  1690 Hz

Θέμα Δ (εσπερινό)
Τα σώματα Σ1, μάζας m1 = 1kg, και Σ2, μάζας m2 = 3kg, του σχήματος είναι
τοποθετημένα σε λείο οριζόντιο επίπεδο και εφάπτονται μεταξύ τους. Το σώμα Σ1 είναι
δεμένο στην άκρη οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100Ν/m. Το ελατήριο με
τη βοήθεια νήματος είναι συσπειρωμένο κατά d = 0,4m από τη θέση φυσικού μήκους,
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Κάποια χρονική στιγμή το νήμα κόβεται και το σύστημα των σωμάτων Σ1 και Σ2 κινείται
προς τα δεξιά. Μετά την αποκόλληση το σώμα Σ2 συνεχίζει να κινείται σε λείο δάπεδο
και συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με το σώμα Σ3, μάζας m3 = 2kg.
Δ1. Να προσδιορίσετε τη θέση στην οποία θα αποκολληθεί το σώμα Σ2 από το σώμα Σ1,
τεκμηριώνοντας την απάντησή σας.
Μονάδες 6
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας του σώματος Σ1, καθώς και το
πλάτος της απλής αρμονικής ταλάντωσης που θα εκτελεί το σώμα Σ1 αφού αποκολληθεί
από το σώμα Σ2.
Μονάδες 6
Δ3. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του συσσωματώματος των σωμάτων Σ2 και Σ3 μετά
την κρούση. .
Μονάδες 6
Δ4. Να υπολογίσετε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που μετατράπηκε σε θερμική
ενέργεια κατά την κρούση.
Μονάδες 7
Απ: Στα αντίστοιχα ερωτήματα των Ημερησίων.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
Θέμα Α
Για τις 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. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Αν η απομάκρυνση x από τη θέση
ισορροπίας του δίνεται από την εξίσωση x = Αημωt, τότε η τιμή της δύναμης επαναφοράς
δίνεται από τη σχέση:
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α) F= – mω2Ασυνωt β) F= mω2Αημωt γ) F= – mω2Αημωt δ) F= mω2Ασυνωt.
Μονάδες 5
A2. Ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC εκτελεί αμείωτες ταλαντώσεις
περιόδου Τ. Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο μεγίστων τιμών της ενέργειας του
ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή είναι ίσο με
α) Τ/2 β) Τ/4 γ) 3Τ/4 δ) Τ.
Μονάδες 5
A3. Ένα σώμα Σ εκτελεί σύνθετη αρμονική ταλάντωση, ως αποτέλεσμα δύο αρμονικών
ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυνση, και έχουν εξισώσεις
x1 = Α1ημωt και x2 = Α2ημωt . Το πλάτος Α της σύνθετης αρμονικής ταλάντωσης είναι
ίσο με

α)   1  2 β)   1  2 γ)   12  22 δ)   12  22 .
Μονάδες 5
A4. Παρατηρητής ενώ απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα υΑ από ακίνητη ηχητική
πηγή αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας fΑ. Αν η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι ίση με
υ, τότε η συχνότητα fs του ήχου που εκπέμπει η πηγή είναι ίση με
U U A
U U A
U
U
α)
Μονάδες 5
f A β)
f A γ)
f A δ)
fA
U
U
U U A
U U A
Α5. 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 τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α) Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι εγκάρσιο.
β) Στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα δεν ισχύει η αρχή της επαλληλίας.
γ) Η συχνότητα ενός ραδιοκύματος είναι μεγαλύτερη από τη συχνότητα των ακτίνων Χ.
δ) Η ροπή αδράνειας ενός στερεού είναι ανεξάρτητη από τη θέση του άξονα
περιστροφής.
ε) Κατά τη στροφική κίνηση ενός σώματος όλα τα σημεία του σώματος έχουν την ίδια
γωνιακή ταχύτητα.
Μονάδες 5
Θέμα Β
Β1. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται δύο παράλληλες μονοχρωματικές φωτεινές ακτίνες
(1) και (2) προερχόμενες από το ίδιο οπτικό μέσο α και από δύο όμοιες φωτεινές πηγές.
Οι ακτίνες διαθλώνται στα
μέσα β, γ αντίστοιχα. Για τους δείκτες διάθλασης
των μέσων α, β, γ ισχύει nβ < nγ < nα.
Για τις γωνίες διάθλασης ισχύει ότι
i. είναι ίσες
ii. μεγαλύτερη είναι η γωνία διάθλασης της
ακτίνας (1)
iii. μεγαλύτερη είναι η γωνία διάθλασης της
ακτίνας (2).
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
n   n   
Απ: Από Snell
  n    n 
n   n  
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Ισχύει ηβ < ηγ => ημθβ > ημθγ => θβ > θγ.

Β2. Δύο μαθητές Α και Β, με μάζες MA και
Μ (MA<ΜΒ), στέκονται αρχικά ακίνητοι
πάνω στο λείο οριζόντιο επίπεδο ενός
παγοδρομίου, όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα. Οι δύο μαθητές κρατάνε τις άκρες
ενός σχοινιού σταθερού μήκους L. Κάποια
στιγμή οι μαθητές αρχίζουν να μαζεύουν ταυτόχρονα το σχοινί και
κινούνται στην ίδια ευθεία. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα οι μαθητές
αγκαλιάζονται και παραμένουν αγκαλιασμένοι. Οι αγκαλιασμένοι μαθητές:
i. θα κινηθούν προς τα αριστερά ii. θα κινηθούν προς τα δεξιά
iii. θα παραμείνουν ακίνητοι.
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 2
Μονάδες 7

Απ: Στο σύστημα δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις και έτσι από την Α.Δ.Ο. συνάγεται ότι Ρπριν = Ρμετά = 0,
άρα παραμένουν ακίνητοι.

Β3. Η αβαρής λεπτή ράβδος του παρακάτω σχήματος είναι οριζόντια και μπορεί να
στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα, που διέρχεται από το μέσο της Κ. Σε απόσταση
d από τον άξονα περιστροφής βρίσκονται δύο μικρές μεταλλικές χάντρες ίδιας μάζας m,
οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με νήμα. Το σύστημα στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα
ω. Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται, οπότε οι χάντρες κολλάνε στα άκρα της ράβδου.
Η νέα γωνιακή ταχύτητα με την οποία στρέφεται το σύστημα
είναι:
i. μεγαλύτερη από την αρχική
ii. μικρότερη από την αρχική
iii. ίση με την αρχική
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
  2md 2  d1  d
Απ:
    . Οπότε
μετα  2md12   μετα 
L  Lμετα       

  



  

Θέμα Γ
Γραμμικό ομογενές ελαστικό μέσο εκτείνεται κατά
μήκος του θετικού ημιάξονα Οx ενός συστήματος
συντεταγμένων. Τη χρονική στιγμή t = 0 το άκρο Ο
(x = 0) του ελαστικού μέσου αρχίζει να εκτελεί απλή
αρμονική ταλάντωση εξίσωσης απομάκρυνσης y =
0,1ημωt (S.I.), με αποτέλεσμα, τη χωρίς απώλειες
ενέργειας, διάδοση στο ελαστικό μέσο ημιτονοειδούς
εγκάρσιου κύματος.
Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της φάσης των σημείων του κύματος
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σε συνάρτηση με την απόσταση x από το άκρο Ο, τη χρονική στιγμή t =2s.
Γ1. Να υπολογίσετε το μήκος κύματος λ και την περίοδο Τ του κύματος.
Μονάδες 6
2 t 2 x t  2 s 4 2 x
Απ:  



(1)




 0
 10
4 4 T 0,4 s 4 4
4



   0, 4m
(1)  10 
   0, 4 s (1)  0 
x 0
x2



0, 4 
Γ2. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος στο ελαστικό μέσο. Μονάδες 4
  0,4 m
Απ:     f 
   1m
s
 T 0,4 s
Γ3. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.).
Μονάδες 5
x 
 t
Απ: y  0,1  2 

  S .I . 
 0, 4 0, 4 
Γ4. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας ενός σημείου Κ του ελαστικού μέσου, που
βρίσκεται στη θέση xΚ = 1m, τη χρονική στιγμή t = 4s.
Μονάδες 5
Απ: ω = 2π/Τ = 5π rad/s και

x 
1 
 t
 4
m

 5  0,1   2 


  0,5   15  0,5 s
0,
4
0,
4
0,
4
0,
4





       2 

Άρα, το μέτρο της ταχύτητας ισούται με υΚ = 0,5m/s.

Γ5. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος, που προκύπτει από τη συμβολή του
αρχικού κύματος με ένα δεύτερο κύμα, ίδιας συχνότητας, ιδίου μήκους κύματος και ίδιου
πλάτους με το αρχικό, το οποίο διαδίδεται στο ίδιο ελαστικό μέσο και περιγράφεται από
 t x
την εξίσωση y  A  2    .
Μονάδες 5
T  
2 x
Απ: y  2   
t  y  0, 2    5 x    5 t 

Θέμα Δ
Η οριζόντια και ομογενής ράβδος ΑΒ του
παρακάτω σχήματος, έχει μήκος L = 0,6m και
μάζα M = 3Kg. Στα άκρα της ράβδου, έχουν
στερεωθεί δύο σφαιρίδια αμελητέων
διαστάσεων μάζας m = 0,5Kg το καθένα. Η
ράβδος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από
κατακόρυφο λεπτό σωλήνα, που περνά από το
κέντρο της και έχει αμελητέα μάζα και ακτίνα.
Στο σωλήνα έχει προσαρμοστεί, σταθερά,
ομογενής κύλινδρος μάζας ΜΚ = 1Kg και
ακτίνας RΚ = 0,2 m. Γύρω από τον κύλινδρο
είναι τυλιγμένο πολλές φορές λεπτό, αβαρές
νήμα σταθερού μήκους, στην ελεύθερη άκρη
του οποίου αναρτάται μέσω αβαρούς τροχαλίας, που μπορεί να περιστρέφεται χωρίς
τριβές, ένα σώμα Σ μάζας m1 = 1,25Kg. Αρχικά το σώμα Σ και το σύστημα (ράβδος,
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σφαιρίδια και κύλινδρος) είναι ακίνητα. Τη χρονική στιγμή t = 0 το σώμα Σ αφήνεται να
κινηθεί κατακόρυφα και το σύστημα ξεκινά να περιστρέφεται, ενώ το νήμα δεν
ολισθαίνει.
Να υπολογίσετε:
Δ1. Τη συνολική ροπή αδράνειας του συστήματος που αποτελείται από τη ράβδο, τα
σφαιρίδια και τον κύλινδρο.
Μονάδες 5
2

L
 .(  )   cm,    cm,  2m   
2
2
2
ML 1
L
2
Απ:
 m . R
 ...  0, 2kg  m 2
.  2m
12 2
4
Δ2. Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του κυλίνδρου.
Απ:

Μονάδες 5

mg  T  m    (  )  R  R 0,2 m

...    (  )  10 rad 2

s
 R   .    (  )   . 0,2 kg m2

Δ3. Το μέτρο της τάσης του νήματος που ασκεί το νήμα στο σώμα Σ.

Απ:   R   .    (  )     .   (  )  ...  10 
R

Μονάδες 5

Δ4. Την κινητική ενέργεια του συστήματος λόγω περιστροφής, τη χρονική στιγμή t1 κατά
5
την οποία το σύστημα έχει εκτελέσει  
Περιστροφές.
Μονάδες 5
2
1
2
Απ: Ν = θ/2π => θ = 5rad. Όμως      (  )  t  ...  t  1s .
2
1
2
Επίσης ω = αγ(Κ)t = 10rad/s. Τελικά     .  ...  10 J
2
Δ5. Το ύψος h κατά το οποίο έχει κατέλθει το σώμα Σ την παραπάνω χρονική στιγμή t1.
Μονάδες 5
1
2
2
Απ:  (  )    (  )  R  2 m s οπότε h    (  )  t  ...  1m
2
Δίνονται:
1
 Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της I cm  ML2
12
1
 η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του I cm ,  M  R2
2
 και g = 10m/s2
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
&
Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)683
ΘΕΜΑ 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. Σε μία φθίνουσα ταλάντωση στην οποία το πλάτος μειώνεται εκθετικά με
το χρόνο
α) η περίοδος δεν διατηρείται για ορισμένη τιμή της σταθεράς απόσβεσης b
β) όταν η σταθερά απόσβεσης b μεγαλώνει, το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται πιο
γρήγορα
γ) η κίνηση μένει περιοδική για οποιαδήποτε τιμή της σταθεράς απόσβεσης
δ) η σταθερά απόσβεσης b εξαρτάται μόνο από το σχήμα και τον όγκο του σώματος που
ταλαντώνεται.
Μονάδες 5
A2. Όταν ένα κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης, αλλάζουν
α) η ταχύτητα διάδοσης του κύματος και η συχνότητά του
β) το μήκος κύματος και η συχνότητά του
γ) το μήκος κύματος και η ταχύτητα διάδοσής του
δ) η συχνότητα και το πλάτος του κύματος.

Μονάδες 5

A3. Το δοχείο του σχήματος 1 είναι γεμάτο με υγρό και κλείνεται με
έμβολο Ε στο οποίο ασκείται δύναμη F.
Σχήμα 1
Όλα τα μανόμετρα 1, 2, 3, 4 δείχνουν πάντα
α) την ίδια πίεση, όταν το δοχείο είναι εντός του πεδίου βαρύτητας
β) την ίδια πίεση, όταν το δοχείο βρίσκεται εκτός πεδίου βαρύτητας
γ) διαφορετική πίεση, αν το δοχείο βρίσκεται εκτός πεδίου βαρύτητας
δ) την ίδια πίεση, ανεξάρτητα από το αν το δοχείο είναι εντός ή εκτός του πεδίου
βαρύτητας.
Μονάδες 5
A4. Ένας δίσκος στρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται
από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδό του.
Η τιμή της γωνιακής ταχύτητας του
δίσκου σε συνάρτηση με τον χρόνο παριστάνεται στο
683

Σχήμα 2

Τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα της
Φυσικής προσανατολισμού :
•ήταν σαφή
•κάλυπταν ικανοποιητικό μέρος της ύλης
•περιείχαν πολλές αναφορές σε ερωτήσεις και ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.
•δεν ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας με συνέπεια να μην μπορέσει να υπάρξει διάκριση για τον άριστο
μαθητή.
•η πλήρης εξήγηση της ερώτησης Α2 υπάρχει στη σελίδα 65 του σχολικού βιβλίου στη διάθλαση.
•στο Θέμα Γ η μη επίλυση του Γ2 ερωτήματος δεν επιτρέπει την απάντηση στα Γ3 και Γ4.
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διάγραμμα του σχήματος 2.
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
α) Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης αυξάνεται στο χρονικό διάστημα από t1 έως t2.
β) Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης τη χρονική στιγμή t1 είναι μικρότερο από το μέτρο
της γωνιακής επιτάχυνσης τη χρονική στιγμή t4.
γ) Τη χρονική στιγμή t3 η γωνιακή επιτάχυνση είναι θετική.
δ) Το διάνυσμα της γωνιακής επιτάχυνσης τη στιγμή t1 έχει αντίθετη κατεύθυνση από την
κατεύθυνση που έχει η γωνιακή επιτάχυνση τη χρονική στιγμή t4.
Μονάδες 5
Α5. 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 τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α) Ένα σύνθετο κύμα μπορούμε να το θεωρήσουμε ως αποτέλεσμα της επαλληλίας ενός
αριθμού αρμονικών κυμάτων με επιλεγμένα πλάτη και μήκη κύματος.
β) Σε κάθε στάσιμο κύμα μεταφέρεται ενέργεια από ένα σημείο του ελαστικού μέσου σε
άλλο.
β) (εσπερινό) Στα εγκάρσια μηχανικά κύματα τα σημεία του ελαστικού μέσου
ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.
γ) Το φαινόμενο Doppler αξιοποιείται από τους γιατρούς για την παρακολούθηση της
ροής του αίματος.
γ) (εσπερινό) Το σύστημα ανάρτησης του αυτοκινήτου είναι ένα σύστημα
αποσβενυμένων ταλαντώσεων.
δ) Η εξίσωση της συνέχειας στα ρευστά είναι άμεση συνέπεια της αρχής διατήρησης
ενέργειας.
ε) Σκέδαση ονομάζεται κάθε φαινόμενο του μικρόκοσμου στο οποίο τα «συγκρουόμενα»
σωματίδια αλληλεπιδρούν με σχετικά μικρές δυνάμεις για πολύ μικρό χρόνο.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Ένα τρένο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα μέτρου
Uηχ/10, όπου Uηχ είναι η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα. Το τρένο
κατευθύνεται προς τούνελ που βρίσκεται σε κατακόρυφο βράχο. Ο ήχος που εκπέμπεται
από τη σειρήνα του τρένου ανακλάται στον κατακόρυφο βράχο. Ένας ακίνητος
παρατηρητής που βρίσκεται πάνω στις γραμμές και πίσω από το τρένο ακούει δύο ήχους.
Έναν ήχο απευθείας από τη σειρήνα του τρένου, με συχνότητα f1, και έναν ήχο από την
ανάκλαση στον κατακόρυφο βράχο, με συχνότητα f2. Ο λόγος των δύο συχνοτήτων f1/f2
είναι ίσος με: i. 11/9, ii. 10/11, iii. 9/11.
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
Απ: Ο ακίνητος παρατηρητής, που βρίσκεται πάνω στις γραμμές και πίσω από το τραίνο, ακούει από το
τραίνο ήχο συχνότητας
.

10
f1 

 



fS 

10

11

fS

Έστω υποθετικός παρατηρητής στο τούνελ. Αυτός αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας f 



. Ο βράχος
f
   S

λειτουργεί ως δευτερογενής πηγή που εκπέμπει ήχο συχνότητας ίση με αυτή που αντιλαμβάνεται, άρα: fS΄ = fτ.
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Ο ακίνητος παρατηρητής αντιλαμβάνεται ήχο από την ανάκλαση στο βράχο συχνότητας
f 2  f S΄  f 



10
fS 
fS 
fS

  
9
  10

10
fS
f
9
Άρα 1  11

10
f2
f S 11
9
Β1. (εσπερινό) Από το θέμα Β, το ερώτημα Β1 ακυρώνεται. Οι μονάδες του
ερωτήματος Β1 κατανέμονται αντίστοιχα στα ερωτήματα Β2 και Β3 ως εξής:
B2α μονάδες 4, B2β μονάδες 8, B3α μονάδες 4, B3β μονάδες 9
Β2. Σε χορδή που εκτείνεται κατά μήκος του άξονα x΄x, έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα
που προέρχεται από τη συμβολή δύο απλών αρμονικών κυμάτων πλάτους Α, μήκους
κύματος λ και περιόδου Τ. Το σημείο Ο, που βρίσκεται στη θέση x0 = 0, είναι κοιλία και
τη χρονική στιγμή t = 0 βρίσκεται στη θέση ισορροπίας του, κινούμενο προς τη θετική
κατεύθυνση της απομάκρυνσής του. Το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας ταλάντωσης ενός
σημείου Μ της χορδής που βρίσκεται στη θέση ΧΜ = 9λ/8, είναι ίσο με: i. 2√2 πΑ/Τ, ii.
2πΑ/Τ, iii. 4πΑ/Τ.
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
Απ: Η εξίσωση του στάσιμου κύματος είναι: y  2 A    2 x    2 t 




  

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Μ είναι:

  

9

 2 8
 2 x 
  2 A   
  2    
  
 




  ...   2



Άρα η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Μ της χορδής είναι:  max, M       2 2


Β2. (εσπερινό) Δύο σύγχρονες πηγές όμοιων κυμάτων Π1 και Π2 δημιουργούν στην
επιφάνεια ηρεμούντος υγρού εγκάρσια κύματα ίδιου πλάτους ταλάντωσης Α. Ένα μικρό
κομμάτι φελλού βρίσκεται σε κάποιο σημείο Ρ της επιφάνειας του υγρού, σε τέτοιες
αποστάσεις από τις πηγές, ώστε τα κύματα να συμβάλλουν στο σημείο Ρ με διαφορά
φάσης π/3 rad. Το πλάτος ταλάντωσης του φελλού που βρίσκεται στο σημείο Ρ μετά τη
συμβολή των κυμάτων είναι ίσο με: i. Α√3 ii. Α√2 iii. Α.
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 4
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
Β3. Στον οριζόντιο σωλήνα, του σχήματος 3, ασυμπίεστο
iδανικό ρευστό έχει στρωτή ροή από το σημείο Α προς το
σημείο Β.
Σχήμα 3
Η διατομή ΑΑ του σωλήνα στη θέση Α είναι διπλάσια από τη διατομή ΑΒ του σωλήνα στη
θέση Β. Η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου στο σημείο Α έχει τιμή ίση με Λ. Η
διαφορά της πίεσης ανάμεσα στα σημεία Α και Β είναι ίση με: i.3Λ/4, ii.3Λ, iii.2Λ.
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 7
2
Απ: Η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου, στο σημείο Α, είναι:    12 m   1  2   (1), όπου Λ μια

2

V

θετική σταθερά.

V
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Εφαρμόζουμε την αρχή της συνέχειας για τα σημεία Α και Β: ΑΑυΑ = ΑΒυΒ => 2ΑΒυΑ =ΑΒυΒ  υΒ = 2υΑ
Άρα η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου στο σημείο Β είναι: 12  2  12   2  2  4  12  2  4 (2)
Εφαρμόζουμε την εξίσωση Bernoulli κατά μήκος της ρευματικής γραμμής ΑΒ και με τη βοήθεια των εξ. (1)
και (2), προκύπτει:    12  2     12  2        12  2  12  2  4    3

ΘΕΜΑ Γ
Σώμα Σ1 μάζας m1 βρίσκεται στο σημείο Α λείου κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου
 . Η ακτίνα ΟΑ είναι οριζόντια και ίση με R= 5m. Το σώμα αφήνεται να


 

ολισθήσει κατά μήκος του τεταρτοκυκλίου. Φθάνοντας στο σημείο Γ του
τεταρτοκυκλίου, το σώμα συνεχίζει την κίνησή του σε οριζόντιο επίπεδο με το
οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής μ = 0,5. Αφού διανύσει
διάστημα S1 = 3,6m, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά
στο σημείο Δ με σώμα Σ2 μάζας m2 = 3m1, το
οποίο τη στιγμή της κρούσης κινείται αντίθετα ως προς το Σ1,
με ταχύτητα μέτρου U2 = 4m/s, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.
Σχήμα 4
Γ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ1 στο σημείο Γ, όπου η
ακτίνα ΟΓ είναι κατακόρυφη.
Μονάδες 5
Απ: Α.Δ.Μ.Ε. (για το Σ1 για τη διαδρομή Α→Γ), όπου θεωρούμε
ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας – λόγω βαρύτητας – το
οριζόντιο επίπεδο που περιέχει το σημείο Γ.

   U A     U   0  m12 gR 

1
m102  0  2 gR  ...  10 m s
2

Γ2. Να υπολογίσετε τα μέτρα των ταχυτήτων των σωμάτων Σ1 και Σ2 αμέσως μετά την
κρούση.
Μονάδες 8
F

0

N

w

m
g
1
1 και προκύπτει υ1 = 8m/s.
Απ: Ισχύει  y
     m1 g
Θ.Μ.Κ.Ε. (για το Σ1 για τη διαδρομή Γ→Δ), για να βρούμε την
ταχύτητά του ακριβώς πριν την κρούση με το σώμα Σ2:

1
1
      W  m112  m102    s1    m1 gs1  ...  8 m s
2
2
Οι αλγεβρικές τιμές των ταχυτήτων, μετά την κρούση, θα είναι:

1 

m1  m2
2m2
2
6
1 
 2    8   (4)  10 m s
m1  m2
m1  m2
4
4

2 

2m1
m  m1
2
2
1  2
2   8   (4)  2 m s
m1  m2
m1  m2
4
4

Γ3. Δίνεται η μάζα του σώματος Σ2, m2 = 3kg. Να υπολογίσετε το μέτρο της μεταβολής
της ορμής του σώματος Σ2 κατά την κρούση (μονάδες 3) και να προσδιορίσετε την
κατεύθυνσή της (μονάδες 2).
Μονάδες 5
Απ: Η μεταβολή της ορμής για το Σ2 (λαμβάνοντας θετική τη φορά προς τα δεξιά) είναι:




 2   2, .   2, .    m22  (m22 )  6  12  18kg m s

Άρα, το μέτρο της μεταβολής είναι 18kg m

s και επειδή ΔΡ2 > 0 η φορά είναι προς τα δεξιά.
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Γ4. Να υπολογίσετε το ποσοστό της μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος Σ1
κατά την κρούση.
Μονάδες 7
2
Δίνεται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s .
Θεωρήστε ότι η χρονική διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα.
Απ: Το ποσοστό της μεταβολής της κινητικής ενέργειας, για το Σ1, κατά την κρούση δίνεται από τη σχέση:

1 % 

 1, .  1, .
 1, .

100% 

1
2

m112  12 m112
36
100%  100%  56, 25%
2
1
64
2 m11

ΘΕΜΑ Δ
Σώμα Σ, μάζας m = 1kg, είναι δεμένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς k = 100N/m. Το πάνω άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο σε
ακλόνητο σημείο στην κορυφή κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης φ = 300.
Το τμήμα ΒΓ του κεκλιμένου επιπέδου είναι λείο. Ομογενής κύλινδρος μάζας Μ = 2kg
και ακτίνας R = 0,1m συνδέεται με το σώμα Σ με τη βοήθεια αβαρούς νήματος που δεν
επιμηκύνεται. Ο άξονας του κυλίνδρου είναι οριζόντιος. Το νήμα και ο άξονας του
ελατηρίου βρίσκονται στην ίδια ευθεία, που είναι παράλληλη στο κεκλιμένο επίπεδο. Το
σύστημα των σωμάτων ισορροπεί όπως φαίνεται στο σχήμα 5.
Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της τάσης του νήματος
(μονάδες 3) και την επιμήκυνση του ελατηρίου
(μονάδες 2).
Μονάδες 5
Σχήμα 5

Απ: Αρχικά, για τα σώματα που ισορροπούν, υπολογίζουμε:
wx  m  g   5
wx    g   10 3
Για το σώμα μάζας m που ισορροπεί ισχύει:

F

x

 0  F  wx  T  kx0  wx  T

(1)

Για τον κύλινδρο λόγω ισορροπίας ισχύει:
 Fx  0  T   T .  wx  T   T .  10 (2)
(3)
  0  T R  T . R  0  T   T .
Αφού το νήμα είναι αβαρές Τ΄= Τ. Από τις εξ. (2) και (3) προκύπτει ότι:
2Τστ. = 10 => Τστ = 5Ν = Τ.
Από την (1) προκύπτει ότι: 100x0 = 5 + 5 = 0,1m.

Τη χρονική στιγμή t = 0 κόβεται το νήμα. Το σώμα Σ αρχίζει να εκτελεί απλή
αρμονική ταλάντωση και ο κύλινδρος αρχίζει να κυλίεται χωρίς ολίσθηση.
Δ2. Να γράψετε την εξίσωση της δύναμης επαναφοράς για το σώμα Σ σε
συνάρτηση με το χρόνο, θεωρώντας ως θετική φορά την προς τα πάνω,
όπως φαίνεται στο σχήμα 5.

Μονάδες 7

Απ: Την χρονική στιγμή t = 0, που κόβουμε το νήμα, το σώμα βρίσκεται στην ακραία θέση της ταλάντωσής
του. Αρχικά βρίσκουμε τη νέα θέση ισορροπίας του σώματος:
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οπότε το

πλάτος της ταλάντωσής του είναι Α = x0 – x1 = 0,05m.
Το σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. με σταθερά επαναφοράς D =
100N/m => mω2 = D => … => ω = 10rad/sec.
Από τις αρχικές συνθήκες υπολογίζουμε την αρχική φάση:
t0 
3

x   A      0  0 
rad
2

 0 

Η εξίσωση απομάκρυνσης είναι x = Aημ(ωt + φ0), οπότε η δύναμη επαναφοράς είναι:
Fεπ. = –Dx = –D Aημ(ωt + φ0) = … = –5ημ(10t + 3π/2) (S.I.)

Δ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής του κυλίνδρου, όταν θα έχει διαγράψει Ν
= 12/π περιστροφές κατά την κίνηση του στο κεκλιμένο επίπεδο.
Μονάδες 7
Απ: Ο κύλινδρος, από την χρονική στιγμή t = 0 και μετά, κάνει σύνθετη
κίνηση . Ισχύει Ν = Δθ/(2π)  Δθ = Ν*2π = 24rad.
Εφαρμόζουμε το Θεμελιώδη Νόμο της Μηχανικής, για την μεταφορική κίνηση του σώματος:



F

x


 M  cm  wx  T .    cm  10  T .  2 cm (4)

Εφαρμόζουμε το Θεμελιώδη Νόμο της Στροφικής Κίνησης, για την στροφική κίνηση του σώματος:

1

    T R  2 MR
.

2

 cm
R

 T .  1  cm (5)

(4) + (5) => … => αcm = 10/3 m/s2.
Επειδή ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς ολίσθηση θα ισχύει: αγ = αcm/R = 100/3 rad/s2
Δθ = ½ αγt2 => … => t = 1,2s και ω = αγt = … = 40rad/s.
Οπότε η στροφορμή του θα είναι ίση με: L =Ιω = ½ MR2ω = … = 0,4kg*m2/s.

Δ4. Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου, κατά
την κίνηση του στο κεκλιμένο επίπεδο, τη χρονική στιγμή t = 3s.
Μονάδες 6
Απ: Βρίσκουμε τη γωνιακή ταχύτητα και την μεταφορική ταχύτητα την χρονική στιγμή t = 3s.
ω = αγt = … = (100/3)*3 = 100rad/s και υcm = ωR = 10m/s.
Επομένως, ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας υπολογίζετε ως:

dK dK . dK  .
dK



       Fx cm        cmcm  ...  100 J
s
dt
dt
dt
dt
Δίνονται:
• η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2.
• η ροπή αδράνειας ομογενούς κυλίνδρου ως προς τον άξονά του I CM 
• ημ300 = ½.

1
MR 2 .
2
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ΘΕΜΑ Δ (εσπερινό)
Ομογενής κύλινδρος μάζας Μ = 2Kg και
ακτίνας R = 0,1m αφήνεται να κυλήσει,
χωρίς να ολισθαίνει, κατά μήκος κεκλιμένου
επιπέδου γωνίας κλίσης φ = 30ο. Ο
άξονας του κυλίνδρου παραμένει οριζόντιος
κατά την κίνησή του, όπως φαίνεται
στο σχήμα 5.
Να υπολογίσετε:
Δ1. Το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του κυλίνδρου.

Μονάδες 6

Απ:

 F  Ma  W    Ma
1
     R  2 MR
cm

x

.

.

Mg  Macm 

1
MR 
2

  .  Mg  Macm 


1
2
    .  MR  
2

2
100
 ...     g  ... 
rad s 2
3
3
cm

Δ2. Το μέτρο της στροφορμής του κυλίνδρου τη χρονική στιγμή που έχει εκτελέσει
Ν = 12/π περιστροφές.
Μονάδες 7
1
2
Απ: Ν = 12/π => Δθ/2π = 12/π  Δθ = 24rad. Όμως       t  ...  t  1, 2 s .
2
1
2
2
Έτσι L    MR   .t  ...  L  0, 4 kg  m s
2
Δ3. Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου, τη χρονική
στιγμή κατά την οποία η κατακόρυφη μετατόπιση του κέντρου μάζας του είναι h = 1,2m.
Μονάδες 6
Απ: ημφ = h/x => ½ = h/x  x = 2h = 2,4m και x 

1
  cm  t 2  ...  t  1, 2 s
2


 M  g  cm  M  g   acm  t  ...  40 J s
t

Δ4. Την ελάχιστη τιμή του συντελεστή της οριακής στατικής τριβής, ώστε να κυλίεται
στο κεκλιμένο επίπεδο χωρίς να ολισθαίνει.
Μονάδες 6

1
10
3
Απ:  .  Macm  ... 
N και πρέπει να ισχύει  .       .  ... 
2
3

9
Δίνονται:
 η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2
1
 η ροπή αδράνειας ομογενούς κυλίνδρου ως προς τον άξονά του I cm  MR 2
2
0
0
 ημ30 = ½, συν30 = √3/2.
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
&
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ)
Θέμα 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. Η σταθερά απόσβεσης b μιας φθίνουσας ταλάντωσης, στην οποία η αντιτιθέμενη
δύναμη είναι ανάλογη της ταχύτητας,
α) εξαρτάται από την ταχύτητα του σώματος που ταλαντώνεται
β) μειώνεται κατά τη διάρκεια της φθίνουσας ταλάντωσης
γ) έχει μονάδα μέτρησης στο S.I. το kg ∙ s
δ) εξαρτάται από τις ιδιότητες του μέσου μέσα στο οποίο γίνεται η φθίνουσα ταλάντωση.
Μονάδες 5
A2. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης και ίδιου
πλάτους, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο και που οι περίοδοι τους Τ1 και Τ2
διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους, προκύπτει ταλάντωση μεταβλητού πλάτους με περίοδο
T T
TT
T T
2T T
Τ που είναι ίση με α) T  1 2 β) T  1 2 γ) T  1 2 δ) T  1 2 .
T1  T2
2
2
T1  T2
Μονάδες 5
A3. Εγκάρσια μηχανικά ονομάζονται τα κύματα
α) στα οποία όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται παράλληλα στη
διεύθυνση διάδοσης του κύματος
β) στα οποία σχηματίζονται πυκνώματα και αραιώματα
γ) στα οποία όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση
διάδοσης του κύματος
δ) που διαδίδονται στα αέρια.
Μονάδες 5
A4. Μια αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ περιστρέφεται, χωρίς τριβές, έχοντας τα χέρια της
σε σύμπτυξη. Όταν η αθλήτρια, κατά την περιστροφή της, απλώσει τα χέρια της σε οριζόντια
θέση, τότε
α) η στροφορμή της μειώνεται
β) η στροφορμή της αυξάνεται
γ) η συχνότητα περιστροφής της αυξάνεται
δ) η συχνότητα περιστροφής της μειώνεται.
Μονάδες 5
Α5. 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 τη λέξη
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α) Η ταυτόχρονη διάδοση δύο ή περισσοτέρων κυμάτων στην ίδια περιοχή ενός ελαστικού μέσου
ονομάζεται συμβολή.
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β) Η ταχύτητα ροής ενός ασυμπίεστου ιδανικού ρευστού κατά μήκος ενός σωλήνα που δεν έχει
σταθερή διατομή, είναι μεγαλύτερη εκεί που πυκνώνουν οι ρευματικές γραμμές.
γ) Η ροή ενός ρευστού είναι στρωτή, όταν παρουσιάζει στροβίλους.
δ) Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος είναι διανυσματικό μέγεθος.
ε) Σε μια κρούση αμελητέας χρονικής διάρκειας η δυναμική ενέργεια των σωμάτων, που
εξαρτάται από τη θέση τους στο χώρο, δεν μεταβάλλεται.
Μονάδες 5
Θέμα Β
Β1. Ένα μικρό σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις, με εξισώσεις
απομάκρυνσης x1 = A1ημ(ωt) και x2 = A2ημ(ωt + π/2) και με ενέργειες ταλάντωσης Ε1 και Ε2,
αντίστοιχα. Οι ταλαντώσεις γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο και στην ίδια διεύθυνση. Η
ενέργεια ταλάντωσης Ε της σύνθετης ταλάντωσης είναι ίση με
i.  

1   2
2

ii.   1  2

iii.   12   22 .

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Δφ=
Απ:

Μονάδες 2
Μονάδες 6

π
  2  12   22  2 1 2     12   22  0 
2
2 21 2 2


 E  E1  E2
D
D
D

Β2. Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται χωρίς
απώλειες ενέργειας σε γραμμικό ελαστικό μέσο που
ταυτίζεται με τον άξονα x΄Οx προς τη θετική
κατεύθυνση.
Η πηγή του κύματος βρίσκεται στην αρχή Ο του
άξονα x΄Οx και εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση
με εξίσωση
y = Α*ημωt.
Στο διάγραμμα του σχήματος 1 παριστάνεται η φάση των σημείων του ελαστικού μέσου
σε συνάρτηση με την απόστασή τους x από την πηγή, τη χρονική στιγμή t1 = 2s. Η
ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι ίση με: i. υ = 0,8 m/s ii. υ = 5 m/s iii. υ = 12,5 m/s.
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
x  0    10  t  2s 

2 t 2 x


   0, 4s 
Απ:

T

  u   T  5m s
x  5m    5  t  2s 

2 t 2 x


   2m 
T



Β3. Δοχείο με κατακόρυφα τοιχώματα περιέχει ένα
ασυμπίεστο ιδανικό υγρό. Το ύψος του υγρού στο δοχείο είναι
h, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.
Στο δοχείο ανοίγουμε μικρή οπή στο πλευρικό του τοίχωμα,
σε ύψος y = h/2 από τη βάση του. Η φλέβα που δημιουργείται,
συναντά το έδαφος σε οριζόντια απόσταση x από τη βάση του
δοχείου. Η απόσταση x είναι ίση με: i. h ii. h/2 iii. 2h
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Μονάδες 2
Μονάδες 7

1 2
1
h
    gh   B   B2   g  uB  gh
2
2
2
1
h 1
h
h
και x  u B t  x  gh 
h  gt 2   gt 2  t 
h
2
2 2
g
g
Θέμα Γ
Σώμα Σ1, μάζας m1 = 1kg, είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς k = 100N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητα στερεωμένο. Το
σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, πλάτους Α = 0,4m, σε λείο οριζόντιο
A 3
επίπεδο. Τη χρονική στιγμή που το σώμα Σ1 έχει απομάκρυνση x1  
, κινούμενο
2
κατά τη θετική φορά, συγκρούεται
πλαστικά με σώμα Σ2, μάζας m2 =
3kg. Το σώμα Σ2 κινείται, λίγο
πριν την κρούση, με ταχύτητα υ2 =
8m/s σε διεύθυνση που σχηματίζει
γωνία φ (όπου συνφ = 1/3) με το
οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται
στο σχήμα 3. Το συσσωμάτωμα
που προκύπτει μετά την κρούση,
εκτελεί απλή αρμονική
ταλάντωση.
Απ:   

Γ1. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος Σ1 λίγο πριν την κρούση (μονάδες 3) και
την ταχύτητα του συσσωματώματος, αμέσως μετά την κρούση (μονάδες 4). Μονάδες 7
1 2 1
1 2
2
Απ: Α.Δ.Ε.Τ.   K  U  kA  m1u1  kx1  u1  2 m s
2
2
2
3
Α.Δ.Ο. m1u 1  m2u 2   ( m1  m2 )u  u   m s
2
Γ2. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωματώματος.
Απ: Α.Δ.Ε.Τ.   K  U 

Μονάδες 6

1
1
1
kA2  (m1  m2 )u2  kx 2    0,1 21m
2
2
2

Γ3. Να εκφράσετε την κινητική ενέργεια του συσσωματώματος σε συνάρτηση με την
απομάκρυνση. Να σχεδιάσετε (με στυλό) σε βαθμολογημένους άξονες την κινητική
ενέργεια του συσσωματώματος σε συνάρτηση με την απομάκρυνση.
Μονάδες 6
Απ:   K  U  K  E  U 
με –0,1√21 ≤ x ≤ 0,1√21

1
100  0, 01  21  50 x 2  10,5  50 x 2 (S .I .)
2
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Γ4. Να υπολογίσετε το ποσοστό επί τοις εκατό (%) της κινητικής ενέργειας του
συστήματος των σωμάτων Σ1 και Σ2, ακριβώς πριν την κρούση που μετατράπηκε σε
θερμότητα, κατά την κρούση.
Μονάδες 6
1


(m1  m2 )2 


K . 
Απ:
100%  1 
100%  1  2
 100%  ...  95, 41%
 K 
1
1
K .
 . 


m112  m222 
 2
2

Να θεωρήσετε ότι:
 η διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα.
 η θετική φορά είναι αυτή που φαίνεται στο σχήμα 3.
K .  K .

Θέμα Δ
Ομογενής δίσκος Σ1 έχει μάζα Μ1 = 8kg και ακτίνα R1 = 0,2m. Στο σημείο Β της
κατακόρυφης διαμέτρου του δίσκου, που απέχει απόσταση d = 3R1/2 από το οριζόντιο
επίπεδο, είναι στερεωμένο οριζόντιο αβαρές μη εκτατό νήμα (1).
Το άλλο άκρο Α του νήματος (1) είναι ακλόνητα στερεωμένο, όπως φαίνεται στο σχήμα
4. Γύρω από την περιφέρεια του δίσκου Σ1 είναι τυλιγμένο πολλές φορές άλλο δεύτερο
αβαρές μη εκτατό νήμα (2), το οποίο διέρχεται από τροχαλία Σ2, μάζας Μ2 = 2kg και
ακτίνας R2 = 0,1m. Στο άλλο άκρο του νήματος (2) είναι συνδεδεμένο σώμα Σ3, μάζας
Μ3 = 1kg. Το σύστημα αρχικά ισορροπεί. Το τμήμα ΓΔ του νήματος (2) είναι οριζόντιο.

Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της τάσης που ασκεί το νήμα (1) στο δίσκο Σ1. Μονάδες 6
Απ:

F

(3)


F

( )

 0  3  M 3 g  10  και



(2)

 0  T2 R2  T3 R2  T2  T3  10 N

T1 R1

0 
40

2
  T1 
3

 0  2  T  T1  T  T1  10 

(K )

 0  T2 R1  T R1 

Τη χρονική στιγμή t0 = 0 το νήμα (1) κόβεται. Το σώμα Σ3 κατέρχεται με επιτάχυνση. Η
τροχαλία Σ2 αρχίζει να περιστρέφεται, χωρίς τριβές, γύρω από τον άξονά της και ο δίσκος
Σ1 αρχίζει να κυλίεται, χωρίς να ολισθαίνει, πάνω στο οριζόντιο επίπεδο.
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του δίσκου Σ1.
Μονάδες 10
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2  T  1 cm
Απ: Δίσκος


3

  T2  1 cm (1)
1
2
4
T2R1  T R1  M 1 R1  
2


T3 R2  T2 R2 
Τροχαλία

1
1
M 2 R22   ,  T3  T2  M 2 R2  , 
2
2

1
M 2 R2 2  cm  T3  T2  M 2 cm (2)
2
Σ3: M 3 g  T3  M 3  2acm (3)
3
2
Από τις (1), (2) και (3) προκύπτει ότι M 3 g  M 1acm  M 2 acm  2 M 3 acm  acm  1 m s
4
Δ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής της τροχαλίας Σ2 τη χρονική στιγμή t1 =
1s.
Μονάδες 5
T3  T2 

Απ:   ,  R2  2 cm    ,  20 rad s 2 οπότε L2  I 2 

1
 2 R22  a ,  0, 2 kg  m2 s
2

Δ4. Να υπολογίσετε τη μεταβολή της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας του σώματος Σ3 για
την κίνηση του από τη χρονική στιγμή t0 = 0 έως τη χρονική στιγμή t1 = 1s. Μονάδες 4
Απ: h 

1 2 1
at   2 acm  t 2  1m . Έτσι η U    3 gh  10 J
2
2

Δίνονται:
 η ροπή αδρανείας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από
1
2

το κέντρο μάζας του  1  M 1 R12


η ροπή αδρανείας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται
1
2

από το κέντρο μάζας του  2  M 2 R22
 η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2.
Να θεωρήσετε ότι :
 η τριβή του νήματος (2) τόσο με το δίσκο Σ1, όσο και με την τροχαλία Σ2, είναι
αρκετά μεγάλη ώστε να μην παρατηρείται ολίσθηση.
 κατά τη διάρκεια όλου του φαινομένου, ο δίσκος παραμένει στο οριζόντιο
επίπεδο, χωρίς να συγκρούεται με την τροχαλία.
 ο άξονας περιστροφής του δίσκου δεν αλλάζει κατεύθυνση, κατά τη διάρκεια της
κίνησής του.
 το σώμα Σ3 έχει αμελητέες διαστάσεις.
 η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΙ: ΦΥΣΙΚΗ
ΘΕΜΑ A
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις
A1 έως και Α4 και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
A1. Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις x1 =
Α1ημωt και x2 = Α2ημ(ωt + π). Οι ταλαντώσεις γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω
από το ίδιο σημείο. Για τα πλάτη Α1 και Α2 των ταλαντώσεων ισχύει ότι Α2 > Α1. Η
σύνθετη ταλάντωση που εκτελεί το σώμα έχει πλάτος
α. Α2 + Α1 β. Α2 – Α1 γ. Α1 – Α2 δ.

12  22

A2. Στον οριζόντιο σωλήνα του σχήματος 1, κατά τη φορά
ροής του ιδανικού ρευστού από το σημείο Α στο σημείο Β
της ίδιας οριζόντιας ρευματικής γραμμής
α. η πυκνότητα μειώνεται.
β. η παροχή του σωλήνα μειώνεται.
γ. η δυναμική ενέργεια ανά μονάδα όγκου του ιδανικού
ρευστού αυξάνεται.
δ. η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου του ιδανικού
ρευστού αυξάνεται.

Μονάδες 5

Μονάδες 5

A3. Η συχνότητα ταλάντωσης μιας πηγής, που παράγει εγκάρσιο αρμονικό κύμα σε ένα
ελαστικό μέσο, διπλασιάζεται χωρίς να μεταβληθεί το πλάτος της ταλάντωσης. Τότε
α. η ταχύτητα διάδοσης του κύματος διπλασιάζεται.
β. το μήκος κύματος του αρμονικού κύματος διπλασιάζεται.
γ. το μήκος κύματος του αρμονικού κύματος υποδιπλασιάζεται.
δ. η ενέργεια ταλάντωσης ενός σημείου του ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται το
κύμα διπλασιάζεται.
Μονάδες 5
A4. Σε ένα αρχικά ακίνητο στερεό σώμα ασκείται σταθερή ροπή, οπότε αρχίζει να
κινείται. Τότε
α. το στερεό σώμα εκτελεί ομαλή στροφική κίνηση.
β. το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του σώματος αυξάνεται συνεχώς.
γ. το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του σώματος είναι σταθερό.
δ. η στροφορμή του σώματος είναι σταθερή.
Μονάδες 5
A5. Να χαρακτηρίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι Σωστό ή
Λάθος, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
α. Κατά τον συντονισμό η ενέργεια του διεγέρτη μεταφέρεται στο ταλαντούμενο
σύστημα, κατά τον βέλτιστο τρόπο.
β. Το πλάτος της ταλάντωσης είναι ίδιο για κάθε σημείο μιας χορδής στην οποία
δημιουργείται στάσιμο κύμα.
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γ. Η παροχή υγρού σε σωλήνα μετριέται σε m3/s.
δ. Όταν ένας αστέρας συρρικνώνεται, λόγω βαρύτητας, η γωνιακή ταχύτητά του, λόγω
περιστροφής, ελαττώνεται.
ε. Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων, η μηχανική ενέργεια του συστήματος
παραμένει σταθερή.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ B
B1. Δύο όμοιες και σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων, χωρίς αρχική φάση, παράγουν
κύματα στην ελεύθερη επιφάνεια ηρεμούντος υγρού. Τα κύματα έχουν περίοδο Τ και
πλάτος Α. Τα δύο κύματα φθάνουν σε σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού με χρονική
διαφορά 3T/4. Το σημείο Σ ταλαντώνεται με πλάτος ίσο με: i. A√3 ii. A√2 iii. A
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 6)
Μονάδες 8
  2    2
Απ:

2   2

r1  r2
 t   t2
  t
 2    2 1
 2   2

2
2
2


 34
3
3
2
 2   2   2  
 2   
   2
2
8
4
 2 





B2. Το σχήμα 2 παριστάνει την αρχή λειτουργίας του
υδραυλικού ανυψωτήρα, που περιέχει ιδανικό ρευστό.
Ασκούμε στο μικρό έμβολο του ανυψωτήρα, διατομής Α1,
δύναμη μέτρου F1 κάθετη σε αυτό. Το μέτρο της δύναμης
F2, που ασκεί το υγρό στο έμβολο διατομής Α2, είναι ίσο
με:
2


i. F1 22 ii. F1 1 iii. F1 2
1
2
1
Θεωρήστε ότι τα έμβολα είναι αβαρή.
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 6)

Μονάδες 8

Απ: Εφαρμόζουμε την αρχή του Pascal. Η επιπλέον πίεση που δημιουργείται στο υγρό – ακριβώς κάτω από το
έμβολο διατομής Α1 – ισούται με p1 

F1
. Αυτή η μεταβολή θα διαδοθεί αναλλοίωτα σ’ όλο τον όγκο του
A1

ρευστού κι έτσι στο έμβολο διατομής Α2 – το οποίο θεωρούμε ότι βρίσκεται αρχικά στην ίδια στάθμη με το
άλλο έμβολο – θα ασκηθεί κάθετη δύναμη μέτρου F2  p1  A2 

F1
 A2
A1

B3. Παρατηρητής απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υΑ από ακίνητη ηχητική
πηγή. Η διεύθυνση της ταχύτητας του παρατηρητή ταυτίζεται με την ευθεία που ενώνει
την πηγή με τον παρατηρητή. Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα έχει μέτρο υ. Ο
αριθμός των μέγιστων του ήχου, που παράγει η πηγή σε χρόνο Δt, είναι ΝS. Ο αριθμός ΝΑ
των μέγιστων του ήχου, που φτάνουν στον παρατηρητή στον ίδιο χρόνο, είναι ίσος με:
  
  

i.
 S ii.
 S iii.
S


  
Θεωρήστε ότι τα έμβολα είναι αβαρή.
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 7)
Μονάδες 9
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NS
    
και ΔtS = ΔtA => N   f   t  
f S   t 
 S
t

 


ΘΕΜΑ Γ
Η ομογενής τροχαλία του σχήματος 3 έχει μάζα Μ = 4kg
και ακτίνα R = 0,1m και μπορεί να στρέφεται χωρίς
τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το
κέντρο μάζας της και είναι κάθετος στο επίπεδό της. Τα
σώματα Σ1 και Σ2 έχουν μάζες m1 = 2kg και m2 = 1kg
αντίστοιχα και είναι δεμένα στα άκρα αβαρούς σχοινιού
που διέρχεται από το αυλάκι της τροχαλίας. Αρχικά, τα
σώματα Σ1 και Σ2 διατηρούνται ακίνητα και τα κέντρα
μάζας τους βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Τη
χρονική στιγμή t0 = 0 τα σώματα αφήνονται ελεύθερα να
κινηθούν.
Γ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της τροχαλίας.

Μονάδες 8

Απ: Για το σώμα Σ1: w1 – T1 = m1α => m1g – T1 = m1α (1)
Για το σώμα Σ2: Τ2 – w2 = m2α => T2 – m2g = m2α
(2)
Για την τροχαλία: Τ1R – T2R = ½MR2αγ = ½MRα Τ1 – T2 = ½Mα (3)
Το σύστημα των εξισώσεων δίδει: α = 2m/s2. Οπότε και αγ =α/R = 2/0,1 = 20rad/s2.

Γ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ1 τη χρονική στιγμή t1 = 3s.
Μονάδες 5
Απ: Το σώμα Σ1 εκτελεί κίνηση μεταφορική, ομαλά επιταχυνόμενη κι έτσι υ1 = = 2*3 = 6m/s.

Γ3. Να υπολογίσετε τον αριθμό περιστροφών της τροχαλίας μέχρι τη χρονική στιγμή t1 =
3s.
Μονάδες 6
Απ: Η τροχαλία εκτελεί κίνηση περιστροφική, με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση χωρίς αρχική γωνιακή
1  t2
1  20  32

45
2  1
ταχύτητα, κι έτσι 1 
περιστροφές.

 2

2
2
2

Γ4. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του συστήματος
των σωμάτων Σ1, Σ2 και τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της τροχαλίας.
Μονάδες 6
(3)
L
1
1
     1  2  R  MaR   4  2  0,1  0, 4 N  s .
Απ:
t
2
2

Δίνονται:

• Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της: I 

1
MR 2 .
2

• Η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2.
Να θεωρήσετε ότι :
• Μεταξύ σχοινιού και τροχαλίας η τριβή είναι μεγάλη, ώστε να μην παρατηρείται
ολίσθηση.
• Το μήκος του σχοινιού παραμένει σταθερό.
• Τα σώματα Σ1 και Σ2 δεν φθάνουν στο έδαφος ούτε συγκρούονται με την τροχαλία.
ΘΕΜΑ Δ
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Σώμα Σ1, μάζας m1 = 1kg βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και είναι
προσδεδεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ = 100N/m. Το άλλο
άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο ακλόνητα. Το σύστημα ελατήριο – σώμα Σ1
εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνσης x = 0,4ημωt (SI). Τη
χρονική στιγμή t1 = π/10 s το σώμα Σ1 συγκρούεται πλαστικά με ένα άλλο σώμα Σ2
μάζας m2 = 3kg, που κινείται οριζόντια στη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου με
ταχύτητα υ2 = 20/3 m/s , όπως φαίνεται στο σχήμα 4.

Δ1. Να υπολογίσετε την απομάκρυνση (μονάδες 3), το μέτρο (μονάδες 3) και τη
φορά της ταχύτητας (μονάδα 1) του σώματος Σ1 τη χρονική στιγμή t1.
Μονάδες 7
Απ: Η κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης του σώματος Σ1 ισούται με  

D
k

 ...  10 rad s Από
m1
m1

τις εξισώσεις που δίδουν την στιγμιαία θέση και την στιγμιαία ταχύτητα στην Α.Α.Τ. παίρνουμε
 
 


x1   t1  0, 4  10    0 και 1    t1  10  0, 4    10    4 m s , δηλαδή
 10 
 10 
ακριβώς πριν την κρούση το σώμα Σ1 ήτανε στη θέση ισορροπίας, κινούμενο προς τα αριστερά με ταχύτητα
μέτρου υ1 = 4m/s.

Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος, αμέσως μετά την
κρούση (μονάδες 4), και να προσδιορίσετε τη φορά της (μονάδα 1).
Μονάδες 5
Απ: Εφαρμόζοντας την Α.Δ.Ο:  . 

m11  m22 1 (4)  3  ( 20 3 )

 6 m s , δηλαδή το
1 3
 m1  m2 

συσσωμάτωμα κινείται, αρχικά, προς την αρνητική φορά (αριστερά).

Δ3. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο της νέας
αρμονικής ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωμάτωμα, αμέσως μετά την κρούση.
Θεωρήστε ως t = 0 τη στιγμή της κρούσης και θετική φορά αυτή που φαίνεται στο σχήμα.
Μονάδες 8
Απ: Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα θα εκτελέσει Α.Α.Τ. με την ίδια σταθερά επαναφοράς D = k και νέα κυκλική
συχνότητα

 

k
100

 5 rad s . Την χρονική στιγμή t = 0 ο ταλαντωτής βρίσκεται στη θέση
m1  m2
1 3

ισορροπίας του (ίδια με την παλιά Θ.Ι.) έχοντας αρνητική ταχύτητα, δηλαδή αρχική φάση φ΄0 = π rad.Το νέο
πλάτος Α΄ της ταλάντωσης βρίσκεται από την Α.Δ.Ε. της ταλάντωσης:
1

2

2
1
2

(m1  m2 )
.  2 kA  A   .

είναι: x .  0, 2  10  t   

m1  m2
 ...  0, 2m . Άρα η εξίσωση της απομάκρυνσης θα
k

Δ4. Να υπολογίσετε το ποσοστό μεταβολής επί τοις εκατό (%) της κινητικής ενέργειας
του σώματος Σ1, κατά τη διάρκεια της κρούσης.
Μονάδες 5
Απ:  . 

1

2

2
2
2
2
1
m1

62  42
.  2 m11
.  1

100%

100% 
100%  125%
2
2
1 m
1
42
2 1 1

Β΄ ΘΕΜΑ Ταλαντώσεις Κύματα Στερεό σώμα Doppler Κρούσεις Ρευστά Συνδυαστικές
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Σελ. 9
Σελ. 25
σελ. 28, 31,
37
σελ. 40, 46,
48, 49
σελ. 54
σελ. 74, 78
(x2)
σελ. 93
σελ. 96, 102,
104
σελ. 108, 116

2011

σελ. 119, 123,
129, 132
σελ. 134, 147

2012

σελ. 156

2013

σελ. 168, 173

2014

σελ. 177

2015

σελ. 192

2016

σελ. 217

2010

Σελ. 10
Σελ. 21 Σελ. 18, σελ.
Σελ. 18
σελ. 27, σελ. 27, 33, 34
σελ. 28, 37
34, 37
σελ. 49 σελ. 44, 46, 51 σελ. 39 σελ. 39,
46, 52
σελ. 54, σελ. 54, 58,
σελ. 67 σελ. 58, 61
58, 61
61, 66
σελ. 70, σελ. 71, 74,
σελ. 69 σελ. 77, 81
74
78, 81
σελ. 88, σελ. 88
σελ. 84 σελ. 85,
91
88, 91, 94
σελ. 96, σελ. 99 (x2), σελ. 102 σελ. 105
105
102
σελ. 107, 111, σελ.
σελ. 107,
114, 117
114, 116 111
σελ. 119, σελ. 129
σελ.
σελ. 120
125
126, 131
σελ. 134, σελ. 142
σελ. 136 σελ. 136,
147
147
σελ. 151 σελ. 160
σελ. 156 σελ. 153
(x2), 156
σελ. 163, σελ. 163, 173
σελ. 173
168 (x2)
σελ. 183, σελ. 183, 187 σελ. 182 σελ. 177,
187
178, 187
σελ. 192 σελ. 191, 197
(x2), 197
σελ. 201, σελ. 201, 206 σελ.
σελ. 206 σελ.
210,
210, 222
211,
217, 222
217,
222

σελ. 32

Στερεό +
κρούσεις

Ρευστ
Γ΄ ΘΕΜΑ Ταλαντώσεις Κύματα
Στερεό σώμα Doppler Κρούσεις
Συνδυαστικές
ά
2000
2001
Σελ. 19, 25
σελ. 22, 25, 26
2002
σελ. 31, 34, 37
2003
σελ. 40, 44,
2004
46, 52
σελ. 55, 58, 67 σελ. 61
2005
2006

σελ. 75

σελ. 78

2007
2008
2009
2010
2011

σελ. 88

σελ. 85, 92
σελ.91
σελ. 100
σελ. 96
σελ. 108, 117 σελ. 123
σελ. 129
σελ. 136 (x2)

σελ. 114
σελ. 126

σελ. 71

σελ. 174

2013
2014

σελ. 188

2015

σελ. 197

σελ. 143
σελ. 157
σελ.169

σελ. 165

σελ. 178

σελ. 206

σελ. 184

σελ. 201, 223

Ταλαντώσεις +
κρούσεις

σελ. 132

σελ. 152, 161

2012

2016

σελ. 82

σελ. 212

σελ. 218

στερεό +
ταλαντώσεις
Ταλαντώσεις +
κρούσεις
Ταλαντώσεις +
κρούσεις
Κρούσεις +
ταλαντώσεις

Δ΄
ΘΕΜΑ
2000
2001
2002

Ταλαντώσεις Κύματα Στερεό σώμα

Doppler Κρούσεις

Σελ. 19

2003
2004
2005

σελ. 41, 52

σελ. 50

σελ. 59

σελ. 56

2006
σελ. 72
2007

σελ. 89, 95
σελ. 103 σελ. 105
σελ. 109, 112,
115
σελ. 121, 127,
130, 132
σελ. 138, 140,
144, 149

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

σελ. 153, 154
σελ. 166, 171,
174
σελ. 179, 188
σελ. 194, 198
σελ. 207, 215,
219

σελ. 97

Ρευστ
Συνδυαστικές
ά

Σελ. 23
Κρούσεις + ταλαντώσεις
σελ.30, 35, 38 Στερεό + ταλαντώσεις &
Κρούσεις + ταλαντώσεις
Κρούσεις + ταλαντώσεις &
σελ. 44, 47
στερεό + ταλαντώσεις
Ταλαντώσεις + Doppler &
σελ. 63, 67
ταλαντώσεις + κρούσεις
Στερεό + κρούσεις & στερεό +
ταλαντώσεις, ταλαντώσεις +
σελ. 76, 79, 82 κρούσεις
στερεό + κρούσεις &
σελ. 86, 92
ταλαντώσεις + κρούσεις
σελ. 100
Κρούσεις + ταλαντώσεις
σελ. 118

Ταλαντώσεις + κρούσεις

σελ. 124

Ταλαντώσεις + κρούσεις

σελ. 145
σελ. 158, 162

στερεό + ταλαντώσεις
κρούσεις + ταλαντώσεις

σελ. 185

στερεό + ταλαντώσεις

σελ. 203, 204, Doppler & στερεό +
213, 224
ταλαντώσεις

