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ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΣΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ  
ΚΑΙ ΣΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 

ΠΕΜΠΣΗ 11 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2014 
ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: 

ΥΤΙΚΗ 
ΘΕΜΑ A 
Να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό καθεμιϊσ από τισ παρακϊτω ημιτελεύσ προτϊςεισ A1 ϋωσ 
και Α4 και δύπλα του το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτο ςωςτό ςυμπλόρωμϊ τησ. 
A1.   Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεύ ταλαντώςεισ και το φορτύο του πυκνωτό δύνεται από την 

εξύςωςη q = Qοημωt. H ενϋργεια του ηλεκτρικού πεδύου του πυκνωτό ςτη διϊρκεια μιασ 
περιόδου μηδενύζεται  

              α.     μύα φορϊ  
              β.     δύο φορϋσ  
              γ.     τρεισ φορϋσ  
              δ.     τϋςςερισ φορϋσ. 

Μονάδες 5 
A2. Το μαγνητικό πεδύο ενόσ αρμονικού ηλεκτρομαγνητικού κύματοσ που παρϊγεται από κεραύα 

ενόσ ραδιοφωνικού ςταθμού και διαδύδεται κατϊ τη διεύθυνςη του ϊξονα x'x, μακριϊ από 

την κεραύα, περιγρϊφεται από τη ςχϋςη  
max 2
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Αν c η ταχύτητα του φωτόσ ςτο κενό - αϋρα, το ηλεκτρικό πεδύο του ύδιου 
ηλεκτρομαγνητικού κύματοσ περιγρϊφεται από τη ςχϋςη 
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Μονάδες 1 
A3.   Κατϊ τη ςτροφικό κύνηςη ενόσ ςτερεού γύρω από ςταθερό ϊξονα 

α.     η   διεύθυνςη   του   διανύςματοσ  τησ  ςτροφορμόσ  του ςτερεού μεταβϊλλεται 
β.    όλα τα ςημεύα του ςτερεού ϋχουν την ύδια γραμμικό ταχύτητα 
γ.     κϊθε ςημεύο του ςτερεού ϋχει γωνιακό ταχύτητα ανϊλογη με την απόςταςό του από 
τον ϊξονα περιςτροφόσ  
δ.     κϊθε ςημεύο του ςτερεού ϋχει μϋτρο γραμμικόσ ταχύτητασ ανϊλογο με 

την απόςταςό του από τον ϊξονα περιςτροφόσ. 
Μονάδες 5 

 
A4.   Στην κεντρικό ελαςτικό κρούςη δύο ςωμϊτων  
               α.     διατηρεύται μόνο η ορμό του ςυςτόματοσ  
               β.     διατηρεύται μόνο η μηχανικό ενϋργεια του ςυςτόματοσ  
               γ.     διατηρεύται και η ορμό και η μηχανικό ενϋργεια του ςυςτόματοσ  
               δ.     δεν διατηρεύται ούτε η ορμό, ούτε η μηχανικό ενϋργεια του ςυςτόματοσ. 

Μονάδες 5 
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A5. Να χαρακτηρύςετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτϊςεων εύναι Σωστό ό Λάθος, 

γρϊφοντασ ςτο τετρϊδιό ςασ τη λϋξη Σωστό ό Λάθος δύπλα ςτο γρϊμμα που αντιςτοιχεύ 
ςτην κϊθε πρόταςη 
α.     Όταν ϋνασ παρατηρητόσ πληςιϊζει μια ακύνητη ηχητικό πηγό, η ςυχνότητα την οπούα 

ακούει εύναι μικρότερη από αυτόν που παρϊγει η πηγό. 
β.     Ο δεύκτησ διϊθλαςησ ενόσ οπτικού υλικού εύναι πϊντα μικρότεροσ τησ μονϊδασ. 
γ.     Στη φθ^ουςα ταλϊντωςη, το πλϊτοσ τησ ταλϊντωςησ παραμϋνει ςταθερό. 
δ.     Η γη ϋχει ςτροφορμό μόνο λόγω τησ κύνηςόσ τησ γύρω από τον όλιο. 
ε.     Τα ραδιοκύματα δημιουργούνται και από κυκλώματα LC. 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ B 
B1. Αθλότρια του καλλιτεχνικού πατινϊζ περιςτρϋφεται γύρω από κατακόρυφο ϊξονα που 
περνϊει από το κϋντρο μϊζασ τησ. Οι εξωτερικϋσ δυνϊμεισ που αςκούνται ςτην αθλότρια δεν 
δημιουργούν ροπό ωσ προσ τον ϊξονα περιςτροφόσ τησ και οι τριβϋσ με τον πϊγο εύναι αμελητϋεσ. 
Αν κϊποια ςτιγμό ςυμπτύξει τα χϋρια τησ, ενώ ςυνεχύζει να ςτρϋφεται γύρω από τον ύδιο ϊξονα, η 
κινητικό ενϋργεια λόγω περιςτροφόσ τησ αθλότριασ: 

 
i) παραμϋνει ςταθερό        ii) μειώνεται        iii) αυξϊνεται 

 
α) Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη.      (μονϊδεσ 2)  
β) Να αιτιολογόςετε την απϊντηςό ςασ. (μονϊδεσ 6) 
 

Μονάδες 8 
 
B2. Στη χορδό ενόσ μουςικού οργϊνου ϋχει δημιουργηθεύ ςτϊςιμο κύμα ςυχνότητασ fx. Το 
ςτϊςιμο κύμα ϋχει ςυνολικϊ πϋντε (5) δεςμούσ, δύο (2) ςτα ϊκρα τησ χορδόσ και τρεισ (3) μεταξύ 
αυτών. Στην ύδια χορδό με ϊλλη διϋγερςη δημιουργεύται ϊλλο ςτϊςιμο κύμα ςυχνότητασ f2 = 2f1. 
O ςυνολικόσ αριθμόσ των δεςμών που ϋχει τώρα το ςτϊςιμο κύμα εύναι: 

i) 7        ii) 9        iii) 11 
 
 α) Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη.      (μονϊδεσ 2) 
 β) Να αιτιολογόςετε την απϊντηςό ςασ. (μονϊδεσ 6) 

 
Μονάδες 8 

B3. 
 
 
 
 
Δύο ςώματα Α και Β με μϊζεσ m και 4m αντύςτοιχα, κινούνται πϊνω ςτην ύδια ευθεύα με αντύθετη 
φορϊ, όπωσ φαύνεται ςτο Σχόμα 1. Τα δύο ςώματα ϋχουν ύςεσ 
κινητικϋσ ενϋργειεσ και ςυγκρούονται μετωπικϊ και πλαςτικϊ. Αν υ1 εύναι το μϋτρο 

τησ ταχύτητασ του ςώματοσ Α και V το μϋτρο τησ ταχύτητασ του ςυςςωματώματοσ που 

δημιουργεύται μετϊ την κρούςη, τότε: 

i) V = 1

5


 
        

ii) V = 12

5



         
iii) V = 13

5

  

α) Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη.      (μονϊδεσ 2)  
β) Να αιτιολογόςετε την απϊντηςό ςασ. (μονϊδεσ 7) 

Μονάδες 9 
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ΘΕΜΑ Γ 
Στο κϊτω ϊκρο κατακόρυφου ελατηρύου, του οπούου το ϊλλο ϊκρο εύναι ςτερεωμϋνο 
ςε ακλόνητο ςημεύο τησ οροφόσ, εύναι δεμϋνο ςώμα Σ μϊζασ m = 1 kg. 
Το ελατόριο εύναι ιδανικό και ϋχει ςταθερϊ k = 100 N/m. To ςώμα ιςορροπεύ με τη 
βοόθεια κατακόρυφου νόματοσ το οπούο αςκεύ δύναμη F = 20 N ςτο ςώμα, όπωσ 
φαύνεται ςτο Σχόμα 2. 
Γ1. Να υπολογύςετε την επιμόκυνςη του ελατηρύου ςε ςχϋςη με το φυςικό του 

μόκοσ. 
Μονάδες 5  

     Την χρονικό ςτιγμό t0 = 0 κόβεται το νόμα ςτο ςημεύο Γ. 
Γ2. Να υπολογύςετε το πλϊτοσ τησ ταλϊντωςησ του ςώματοσ Σ. 

Μονάδες 6 
Γ3. Να γρϊψετε τη ςχϋςη που δύνει την απομϊκρυνςη του ςώματοσ Σ ςε ςυνϊρτηςη με το χρόνο. 
Θετικό φορϊ θεωρεύται η φορϊ του βϊρουσ. 

Μονάδες 7 
Γ4. Να υπολογύςετε το μϋτρο τησ ταχύτητασ του ςώματοσ όταν η δυναμικό ενϋργεια τησ 
ταλϊντωςησ εύναι ύςη με 4/5 τησ ολικόσ ενϋργειασ ταλϊντωςησ. 

Μονάδες 7 
Δύνεται ότι η επιτϊχυνςη τησ βαρύτητασ εύναι g = 10 m/s2 .  
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δύο ςυγκολλημϋνοι ομοαξονικού κύλινδροι με ακτύνεσ R1 
και R2 = 2R1 αποτελούν το ςτερεό Π του ςχόματοσ. Το 
ςτερεό ϋχει μϊζα Μ = 25 kg, ροπό αδρϊνειασ ωσ προσ τον 
ϊξονα περιςτροφόσ του Ι = 1 kg. m2 και R1 = 0,2 m. To 
ςτερεό μπορεύ να ςτρϋφεται γύρω από ςταθερό οριζόντιο 
ϊξονα που ςυμπύπτει με τον ϊξονϊ του, χωρύσ τριβϋσ. Το 
ςώμα  μϊζασ m = 50 kg κρϋμεται από το ελεύθερο ϊκρο 
αβαρούσ και μη εκτατού νόματοσ που εύναι τυλιγμϋνο 
πολλϋσ φορϋσ ςτον κύλινδρο ακτύνασ Rx .  Με τη βοόθεια 
οριζόντιου ελατηρύου το ςύςτημα ιςορροπεύ όπωσ ςτο 
Σχόμα 3. 
 
Δ1.    Να υπολογύςετε το μϋτρο τησ δύναμησ του ελατηρύου. 

Μονάδες 5 
Δ2.     Να υπολογύςετε τη δύναμη F (μϋτρο, κατεύθυνςη) που αςκεύ ο ϊξονασ ςτο ςτερεό. 

Μονάδες 6 
Τη χρονικό ςτιγμό t0 = 0 κόβεται το ελατόριο ςτο ςημεύο Α και το ςτερεό αρχύζει να ςτρϋφεται. 
 
Δ3.   Να υπολογύςετε τη γωνιακό επιτϊχυνςη του ςτερεού. 

Μονάδες 3 
Δ4. Να υπολογύςετε το ρυθμό μεταβολόσ τησ κινητικόσ ενϋργειασ του ςτερεού την χρονικό ςτιγμό 
t = 0,9 s. 

Μονάδες 7 
Δύνεται ότι η επιτϊχυνςη τησ βαρύτητασ εύναι g = 10 m/s2 . 
 


