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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 U A ακίνητη
ηχητική πηγή και αντιλαµβάνεται ήχο συχνότητας f A . Αν
η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι U , τότε η
συχνότητα f S του ήχου που εκπέµπει η πηγή είναι ίση µε:
α.

U
fA
U + UA

β.

U
fA
U − UA

γ.

U + UA
fA
U

δ.

U − UA
fA
U

.
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2. Η εξίσωση που δίνει την ένταση του ρεύµατος σε ιδανικό
κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC είναι
i = -0,5ηµ10 4 t στο S.I. Η µέγιστη τιµή του φορτίου του
πυκνωτή του κυκλώµατος είναι ίση µε:
α. 0,5 C
β. 0,5 ⋅ 10 4 C
γ. 10 4 C

δ. 5 ⋅ 10 -5 C .
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3. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός
της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του
φαινοµένου της:
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α. ανάκλασης

β. διάθλασης

γ. διάχυσης

δ. ολικής εσωτερικής ανάκλασης.
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4. Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση η συχνότητα
διεγέρτη είναι µεγαλύτερη της ιδιοσυχνότητας
ταλαντωτή. Αν αυξάνουµε συνεχώς τη συχνότητα
διεγέρτη, το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης

του
του
του
θα:

α. µένει σταθερό
β. αυξάνεται συνεχώς
γ. µειώνεται συνεχώς
δ. αυξάνεται αρχικά και µετά θα µειώνεται.
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5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της πρότασης
και δίπλα τη λέξη που τη συµπληρώνει σωστά.
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.
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ΘΕΜΑ 2ο
1. Να εξηγήσετε γιατί η χρονική διάρκεια της περιστροφής
της γης γύρω από τον εαυτό της παραµένει σταθερή,
δηλαδή 24 ώρες.
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2. Γυρίζουµε το κουµπί επιλογής των σταθµών ενός
ραδιοφώνου από τη συχνότητα 91,6 MHz στη συχνότητα
105,8 ΜΗz. Η χωρητικότητα του πυκνωτή του
κυκλώµατος LC επιλογής σταθµών του ραδιοφώνου:
α. αυξάνεται
β. µειώνεται
γ. παραµένει σταθερή.
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Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
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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
1
Κ = Ιω2 .
2
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4. Να εξετάσετε αν η παρακάτω εξίσωση
Ε = 75ηµ2π( 12⋅10 10 t - 4⋅10 4 x ) 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⋅10 8 m/s ) .
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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 100 m/s .
α. Να
υπολογίσετε
τη
συχνότητα
ταλαντώνονται τα σηµεία της χορδής.

µε

την

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

οποία
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γ. Να
υπολογίσετε
την
ενέργεια
της
ταλάντωσης
στοιχειώδους τµήµατος της χορδής µάζας 0,002 kg. (Να
θεωρήσετε το στοιχειώδες τµήµα της χορδής ως υλικό
σηµείο).
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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 11 ου δεσµού του στάσιµου κύµατος
από τη θέση x = 0.
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∆ίνεται:

π 2 =10 .

ΘΕΜΑ 4ο
Σώµα µάζας m 1 = 0,1 kg που είναι προσδεµένο στο
τεντωµένου νήµατος αφήνεται ελεύθερο από ύψος h,
φαίνεται στο σχήµα. Όταν το νήµα βρίσκεται
κατακόρυφη θέση, το σώµα έχει ταχύτητα µέτρου U 1 = 2
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άκρο
όπως
στην
m/sec
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και συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ακίνητο σώµα
µάζας m 2 , όπου m 2 = m 1 .
Το σώµα µάζας m 2 , µετά την σύγκρουση, κινείται σε λείο
οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται µετωπικά και πλαστικά
µε σώµα µάζας m 3 = 0,7 kg. Το σώµα µάζας m 3 είναι
προσδεµένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς k = 20 N/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
m 2 . Να θεωρήσετε αµελητέα τη χρονική διάρκεια των
κρούσεων και τη µάζα του νήµατος.

m1
h

m1

m2

m3

Να υπολογίσετε:
α. το ύψος h από το οποίο αφέθηκε ελεύθερο το σώµα
µάζας m 1 .
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β. το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος µάζας m 2 , µε την
οποία προσκρούει στο σώµα µάζας m 3 .
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γ. το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωµάτωµα
που προέκυψε από την πλαστική κρούση.
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δ. το µέτρο της ορµής του συσσωµατώµατος µετά από χρόνο
π
t=
s από τη χρονική στιγµή που αυτό άρχισε να
15
κινείται.
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∆ίνονται: g = 10 ms -2 ,

συν

π
= 0,5 .
3

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα
θέµατα δε θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα
καταστραφούν µετά το πέρας της εξέτασης
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. Αν κατά την ανάπτυξη των θεµάτων χρησιµοποιήσετε
σχήµατα, αυτά µπορούν να γίνουν µε µπλε ή µαύρο
στυλό.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μετά τη 10:00 πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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