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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ   ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ   2004 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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. 
γ. Η    ροπή    ζεύγους    δυνάμεων    είναι    ίδια    ως    προς οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου 

που ορίζουν. 
δ. Τα    ραδιοκύματα    εκπέμπονται    από    ραδιενεργούς πυρήνες. 
ε. Το   φαινόμενο   Doppler   ισχύει  και  στην  περίπτωση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 2ο 
Για τις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση- 
1. Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC, τη στιγμή που το φορτίο του πυκνωτή είναι το 

μισό του μέγιστου   φορτίου   του   (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. 

Μονάδες 4 
2. Σώμα μάζας m είναι κρεμασμένο από ελατήριο σταθεράς k και εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση 

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

α.   f > f2. 
β.   f < f1. 
γ.   f1 < f < f2. 

Μονάδες 2 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 
3. Σφαίρα Α μάζας mA συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερη ακίνητη σφαίρα Β μάζας mB. 

Το ποσοστό της μηχανικής ενέργειας που έχει μεταφερθεί από την Α στη Β μετά την κρούση 
γίνεται μέγιστο όταν: 
α. mA = mΒ β.   mA < mΒ γ. mA > mΒ 

Μονάδες 2 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 
4. Ένα ομογενές σώμα με κανονικό γεωμετρικό σχήμα κυλίεται, χωρίς να ολισθαίνει. Η κινητική 

ενέργεια του σώματος λόγω της μεταφορικής κίνησης είναι ίση με την κινητική του ενέργεια λόγω 
της στροφικής κίνησης γύρω από τον άξονα που περνά από το κέντρο μάζας του. Το γεωμετρικό 
σχήμα του σώματος είναι: 

α.   σφαίρα. 
β.  λεπτός δακτύλιος. 
γ.   κύλινδρος. 

Μονάδες 2 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ 3ο 
∆ύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται στα σημεία Α και Β αντίστοιχα της ελεύθερης 
επιφάνειας νερού και προκαλούν όμοια εγκάρσια κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα u = 0,5 m/s. Ένα 
σημείο Κ της επιφάνειας του νερού βρίσκεται πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και απέχει από τα Α και 
Β αποστάσεις (ΑΚ) = r1 και (ΒΚ) = r2 με r1 > r2. Tο σημείο Κ είναι το πλησιέστερο προς το μέσο Μ του 
ΑΒ που ταλαντώνεται με μέγιστο πλάτος. Η απομάκρυνση του σημείου Κ από τη θέση ισορροπίας λόγω 
της συμβολής των κυμάτων περιγράφεται σε συνάρτηση με το χρόνο t από την 

εξίσωση K
5πy = 0,2ημ (t-2)
3

 (σε μονάδες S.I.). Να υπολογίσετε: 
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α.   την περίοδο, το μήκος κύματος και το πλάτος των κυμάτων που συμβάλλουν. 
Μονάδες 6  

β.   την απόσταση ΑΒ των δύο πηγών. 
Μονάδες 6  

γ. τις αποστάσεις r1 και r2 του σημείου Κ από τα σημεία Α και Β. 
Μονάδες 7 

δ. τον αριθμό των σημείων του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ που λόγω της συμβολής έχουν 
πλάτος ίσο με 
     το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Κ. 

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

Μονάδες 6 
β.    την κινητική ενέργεια της τροχαλίας μετά την κρούση. 

Μονάδες 6  
γ.   το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωμάτωμα. 

Μονάδες 6 
δ. το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του συσσωματώματος, τη στιγμή που απέχει από τη θέση 
ισορροπίας της ταλάντωσης απόσταση x = 0,1 m. 

Μονάδες 7 
Να θεωρήσετε ότι το νήμα δεν ολισθαίνει στο αυλάκι της τροχαλίας. 
∆ίνονται:   η   ροπή   αδράνειας   της   τροχαλίας  ως  προς   τον άξονα   περιστροφής   

της: 21Ι = ΜR
2

και   η   επιτάχυνση   της βαρύτητας: g = 10 m/s2 . 

 
 
 
 
 


