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   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

 

 
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ  2001 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΠΤΑ (7) 

 

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 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

 

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. 
4
π  ,  β. 

2
π - ,      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. 

 
Κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος τροφοδοτείται µε 
τάση της µορφής V=100ηµ(50πt +π/3) και διαρρέεται 
από ρεύµα της µορφής Ι=Ι0ηµ50πt. 

  Στήλη Α Στήλη B 
α . ∆ιαφορά φάσης µεταξύ της 
    τάσης και της  έντασης στο
     κύκλωµα  

1.   100 Volt 

β . Πλάτος τάσης 2.    50π rad/s 
γ . Κυκλική συχνότητα  3.    π/3 
δ . Ενεργός τάση 4.    50 Ηz 
ε . Συχνότητα 5.   50 2  Volt 
 6.     25 Hz 

Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

 

 
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 . 

Μονάδες 7 
 
β. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της ολικής 

ενέργειας, αφού µεταφέρετε το παραπάνω διάγραµµα 
στο τετράδιό σας . 

Μονάδες 6 
 

2. Οι κυκλικοί δακτύλιοι Α και Β του σχήµατος 
θεωρούνται ακλόνητοι στο χώρο και τα επίπεδά τους 
είναι παράλληλα .  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

 

  
 
 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 . 

 Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας  

Μονάδες 4 
Β. Επαγωγικό ρεύµα διαρρέει : 
 α. τον Α 
 β . τον Β  
 γ. και τους δύο 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 4 
 
 

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 ∆1 και ∆2 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 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

 

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 ∆1 είναι κλειστός, ο διακόπτης ∆2 
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. 
Mονάδες 5 

Β. Στη συνέχεια ανοίγουµε το διακόπτη ∆1 και ταυτόχρονα 
κλείνουµε τον διακόπτη ∆2.  Να υπολογίσετε : 
Β1. Την ορική (οριακή) ταχύτητα που θα αποκτήσει ο 

αγωγός ΚΛ .  
Μονάδες 10 

Β2. Την τάση στα άκρα του αγωγού ΚΛ, όταν αυτός 
κινείται µε ταχύτητα ίση µε το µισό της ορικής 
(οριακής) του  ταχύτητας . 

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
Κύκλωµα αποτελείται από αντιστάτη, αντίστασης R =40Ω, 
µεταβλητό πυκνωτή, πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής 
L=0,16Η και αµπερόµετρο, αµελητέας εσωτερικής 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

 

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 = PR 160W: 
Α1. Να υπολογίσετε την ενεργό τιµή της έντασης του 

ρεύµατος. 
Μονάδες 5 

Α2. Να υπολογίσετε την ωµική αντίσταση του πηνίου. 
Μονάδες 5 

Α3. Να υπολογίσετε τα πλάτη των τάσεων στα άκρα των 
στοιχείων του κυκλώµατος και να κατασκευάσετε το 
ανυσµατικό διάγραµµα των τάσεων . 

   Μονάδες 5 
 

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 :   L2ω  
C
1  

C
1 2

21
=+ , 

όπου ω η κυκλική συχνότητα της πηγής . 
Μονάδες 10 

 
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 . 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

 

 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 και µε µολύβι . 

6. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων . 

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων . 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   
Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΣΑΒBΑΤΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ  2001 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ  ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ 
 

 

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, δίνεται από τη σχέση )πηµ(ωt χ  χ 0 += , όπου 

0χ  το πλάτος και ω η κυκλική συχνότητα .  Η εξίσωση της 
επιτάχυνσης δίνεται από τη σχέση : 

 α. )πηµ(ωt ωχ-  α 2
0 +=  , β. )πηµ(ωt ωχ  α 2

0 +=   

γ. )πηµ(ωt ωχ-  α 0 −=  , δ. )πηµ(ωt ωχ  α 0 −=  

Μονάδες 5 
 

2. Σε κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος RLC σε σειρά, η 
διαφορά φάσης µεταξύ της τάσης στα άκρα του 
αντιστάτη και της έντασης του ρεύµατος είναι : 

 α. 
2
π

 ,  β. 
2
π

−  ,  γ. 0 ,  δ. π 

Μονάδες 5 

 

3. Το πλάτος ταλάντωσης ενός απλού αρµονικού       
ταλαντωτή διπλασιάζεται . Τότε : 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 α. η ολική ενέργεια τετραπλασιάζεται 

 β. η περίοδος διπλασιάζεται 

 γ. η µέγιστη δύναµη επαναφοράς τετραπλασιάζεται 

 δ. η µέγιστη ταχύτητα παραµένει σταθερή . 

Μονάδες 5 
 

4. Κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος που περιέχει 
αντιστάτη, ιδανικό πηνίο και πυκνωτή σε σειρά, φθάνει 
σε κατάσταση συντονισµού µεταβάλλοντας τη 
συχνότητα . Τότε : 

α.  η εµπέδηση του κυκλώµατος γίνεται µέγιστη  

β.  η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα  
 γίνεται µέγιστη     

γ.  η εµπέδηση του κυκλώµατος γίνεται µηδέν 

δ.  η ισχύς που προσφέρεται στο κύκλωµα γίνεται 
 ελάχιστη .    

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.  Η ειδική αντίσταση ενός µεταλλικού αγωγού είναι 

 ανεξάρτητη από τη θερµοκρασία . 

β.  Το αλγεβρικό άθροισµα των διαφορών δυναµικού 
κατά µήκος κάθε κλειστής διαδροµής ενός 
κυκλώµατος  είναι πάντα διάφορο του µηδενός . 

γ.  Ο κανόνας του Lenz είναι συνέπεια της αρχής 
 διατήρησης της ενέργειας . 

δ.  Με τη χρήση αµπεροµέτρου και βολτοµέτρου µετράµε 
 µε ακρίβεια την πραγµατική τιµή µιας άγνωστης 
 αντίστασης . 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ε.  Η περίοδος ταλάντωσης απλού εκκρεµούς είναι 
 αντιστρόφως ανάλογη της επιτάχυνσης της 
 βαρύτητας . 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
2.1 Οι συσκευές Σ1 και Σ2 στο 

κύκλωµα του διπλανού 
σχήµατος είναι ίδιες . Αν ο 
δροµέας δ βρίσκεται στο 
µέσον Μ της χορδής :  

      α. Ποια είναι η τιµή του 
ρεύµατος που διαρρέει το 
γαλβανόµετρο . 

Μονάδες 2 
 

      β . Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας . 

      Μονάδες 6 
 
 

2.2  Κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος διαρρέεται από 
ρεύµα έντασης ηµωt  I I 0=  , όταν στα άκρα του συνδέεται 

πηγή της οποίας η τάση είναι )
2
πηµ(ωt  V V 0 += . 

       α. Από ποιο στοιχείο αποτελείται το κύκλωµα. 
Μονάδες 2 

 

         Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .  
Μονάδες 3 

β . Πόση είναι η µέση ισχύς που καταναλώνεται στο   
κύκλωµα; 

Μονάδες 4 
 

2.3 Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η γραφική παράσταση 
της αποµάκρυνσης χ σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική 
ταλάντωση, σε συνάρτηση µε το χρόνο t. 

Λ

Κ
Μ

Ν

Σ1
Σ2

G

δ
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

α. Να βρείτε την περίοδο της ταλάντωσης . 
Μονάδες 4 

 

β. Σε ποιες χρονικές στιγµές η ταχύτητα του σώµατος θα 
είναι µηδέν ; 

Μονάδες 4 
ΘΕΜΑ 3ο  
Το παρακάτω σχήµα δείχνει δύο παράλληλους οριζόντιους 
αγωγούς Αχ και Γψ, µεγάλου µήκους και αµελητέας ωµικής 
αντίστασης . Τα άκρα τους Α και Γ συνδέονται αρχικά, µε τη 
βοήθεια µεταγωγού διακόπτη (µ), µε ηλεκτρική πηγή της 
οποίας η ΗΕ∆ είναι Ε =10 V και η εσωτερική της αντίσταση 
r =1Ω. Η διάταξη βρίσκεται µέσα σε κατακόρυφο οµογενές 
πεδίο, µαγνητικής επαγωγής Β = 0,5 Τ, κάθετο στο επίπεδο 
που σχηµατίζουν οι παράλληλοι αγωγοί Αχ και Γψ , µε φορά 
όπως φαίνεται στο σχήµα. Ευθύγραµµος αγωγός ΚΛ µάζας 
m=0,1 kg , µήκους ℓ =1m και αντίστασης R=1Ω µπορεί να 
ολισθαίνει χωρίς τριβές µε τα άκρα του σε επαφή µε τους 
οριζόντιους αγωγούς Αχ και Γψ . 

Α

Γ Λ

Κ χ

ψ

R1r
E

B

µ

1 2 3 40

x

t(s)
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
Α. Να υπολογίσετε : 

Α1. την ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα 
τη στιγµή κατά την οποία η πηγή Ε συνδέεται στο 
κύκλωµα      

Mονάδες 5 
 

Α2. την επιτάχυνση του αγωγού τη χρονική στιγµή που η 

ταχύτητά του είναι 
s
m16  υ1 = . 

Mονάδες 6 
 

Β. Την παραπάνω χρονική στιγµή , µε τη βοήθεια του µεταγωγού 
διακόπτη (µ), αποσυνδέεται η πηγή Ε και συνδέεται ακαριαία 
ο αντιστάτης αντίστασης R1 = 4 Ω : 

 
Β1. να δικαιολογήσετε το είδος της κίνησης του αγωγού 

Μονάδες 7 
 

Β2. να υπολογίσετε την ταχύτητα του αγωγού , τη 
χρονική στιγµή που το µέτρο της δύναµης που 
ασκείται σ΄ αυτόν είναι F=0,4 Ν . 

Μονάδες 7 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
Στο κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος, η πηγή του 
εναλλασσόµενου ρεύµατος έχει σταθερή κυκλική συχνότητα 
ω . Ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C=20µF , o αντιστάτης 
αντίσταση R και το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής 
L=50mH, αντίσταση Rπ ίση µε αυτή του αντιστάτη και 

συντελεστή ισχύος 
2
2  συνθπ = . Με το αµπερόµετρο Α 

διαπιστώνουµε ότι κατά τη µετακίνηση του µεταγωγού 
διακόπτη (δ) από τη θέση (1) στη θέση (2), η ένταση του 
ρεύµατος παραµένει η ίδια. 
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 
Α. Να υπολογίσετε : 

Α1 . την κυκλική συχνότητα ω της πηγής 
Μονάδες 5 

 

Α2.  την ωµική  αντίσταση R. 
Μονάδες 5 

 

Β. Στη συνέχεια, τα παραπάνω στοιχεία, δηλαδή το πηνίο, ο 
πυκνωτής και ο αντιστάτης συνδέονται σε σειρά σε ένα 
νέο κύκλωµα και τροφοδοτούνται από την ίδια πηγή . Το 
κύκλωµα τότε διαρρέεται από ρεύµα ηµωt0,5I =   A. 
B1 . Nα εξετάσετε αν το κύκλωµα βρίσκεται σε 

συντονισµό .  
Μονάδες 6 

 

Β2 . Να γράψετε τις εξισώσεις των τάσεων στα άκρα των 
στοιχείων του κυκλώµατος σε συνάρτηση µε το 
χρόνο . 

Μονάδες 9 

L,Rπ

RC

(2)

δ
Α

(1)
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ   2002 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  (ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΞΙ (6) 

 

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 20 Hz. 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 τετρα-
πλασιάσουµε 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 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

 

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  

Μονάδες 5 
 

5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη λέξη που συµπληρώνει 
σωστά καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις . 
α. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος µεταφέρεται ενέργεια 

και ορµή από µια περιοχή του υλικού µέσου σε άλλη, 
αλλά δεν µεταφέρεται ........................ 

β. ∆ιαµήκη 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. 
 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Σελίδα 15 από 255.

www.dinamiko.edu.gr



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

 

Α. Να µεταφέρετε το σχήµα στο τετράδιό σας και να 
σχεδιάσετε τη διαθλώµενη ακτίνα . 

Μονάδες 2 
 
Β. Ποια από τις δύο γωνίες είναι µεγαλύτερη ; 

 α. η γωνία προσπτώσεως, 
 β. η γωνία διαθλάσεως . 

Μονάδες 2 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 5 

 
2. ∆ίσκος 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 . 

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 . 

Μονάδες 8 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

 

 
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 . 

Mονάδες 6 

β. Να βρεθεί το µήκος  κύµατος του αρµονικού κύµατος . 

Μονάδες 6  

γ. Να γραφεί η εξίσωση  του ίδιου κύµατος . 

Μονάδες 6 

δ. Να βρεθεί το µέτρο της µέγιστης ταχύτητας µε την οποία 
ταλαντώνεται ένα σηµείο της χορδής . 

Μονάδες 7 

 
ΘΕΜΑ 4ο  

∆ύο ίδιες, λεπτές, ισοπαχείς και 
οµογενείς ράβδοι ΟΑ και ΟΒ, 
που έχουν µάζα Μ = 4 Κg και 
µήκος L = 1,5 m 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 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

 

οριζόντια (όπως στο σχήµα). Η ροπή αδράνειας της κάθε ράβδου ως 

προς το κέντρο µάζας της είναι Icm =     
12
1

ML2. 

A. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας της κάθε ράβδου ως 
προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από το Ο . 

Μονάδες 6 
 

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 

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. 
Μονάδες 7 

β. Το µέτρο της στροφορµής της κάθε ράβδου ως προς 
τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από το σηµείο 
Ο . 

 
Μονάδες 6 

∆ίνονται : g = 10ms-2, ηµ45ο = συν45ο = 
2
2

 = 0,7. 

 
 
 

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. 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

 

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 και µε µολύβι. 

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

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μιάµιση (1 1/2) ώρα µετά τη 
διανοµή των φωτοαντιγράφων. 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   
Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ  2002 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ  ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  (ΚΑΙ  ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς των ερωτήσεων  
1 έως 4 και  δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση . 
1. Ηλεκτρικό κύκλωµα LC, αµελητέας ωµικής αντίστασης 

εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση µε περίοδο Τ . Αν το 
φορτίο του πυκνωτή µεταβάλλεται µε το χρόνο σύµφωνα 
µε τη σχέση q=Qσυνωt, τότε η ένταση του ρεύµατος στο 
κύκλωµα γίνεται µέγιστη τη χρονική στιγµή : 

 α.  t = 0 β.  t = T/4 γ.  t = T/2 δ.  t = T 

Μονάδες 5 

2. Τρένο κινείται ευθύγραµµα µε σταθερή ταχύτητα µέτρου 
υ ως προς ακίνητο παρατηρητή . Επιβάτης του τρένου 
κινείται µε ταχύτητα µέτρου υ1 ως προς το τρένο και 
στην ίδια κατεύθυνση µε αυτό. Η ταχύτητα του επιβάτη 
ως προς τον ακίνητο παρατηρητή έχει µέτρο : 

 α.  υ + υ1 β.  υ - υ1 γ. υ1 δ. υ 

Μονάδες 5 

3. Η ιδιοσυχνότητα  ενός ταλαντωτή εξαρτάται από : 

 α. το πλάτος της ταλάντωσης 

 β. τη συχνότητα του διεγέρτη 

 γ. τη σταθερά απόσβεσης του συστήµατος 

 δ. τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήµατος . 

Μονάδες 5 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

4. Στάσιµο κύµα δηµιουργείται από τη συµβολή δύο 
κυµάτων της ίδιας συχνότητας και του ίδιου πλάτους Α. 
Τα σηµεία του ελαστικού µέσου που βρίσκονται στο 
µέσο της απόστασης µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών 
πάλλονται µε πλάτος : 

α. Α/2 β. Α γ. 2Α δ. 4Α. 

Μονάδες 5 

5. Η εξίσωση της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί 
απλή αρµονική ταλάντωση δίνεται από τη σχέση 

  
3
πtπ2 ηµ3x ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=   (S.I.). 

 Να γράψετε στο τετράδιό σας κάθε φυσικό µέγεθος της 
Στήλης Α και δίπλα την αντίστοιχη τιµή του από τα 
δεδοµένα της Στήλης Β . 

Στήλη Α Στήλη Β 
Πλάτος ταλάντωσης 1Ηz 
Περίοδος 3m 
Αρχική φάση 1s 
Γωνιακή συχνότητα 2π rad/s 
Μέγιστη ταχύτητα 

 
3
π  rad 

 6π m/s 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 2ο 

2.1 Ο τροχός ενός ανεστραµµένου ποδηλάτου εκτελεί 20 
στροφές ανά λεπτό . Αν αντιστρέψουµε τη φορά της 
περιστροφής του τροχού και διατηρήσουµε σταθερό τον 
αριθµό περιστροφών ανά λεπτό, τότε αλλάζει : 

 α. µόνο η ροπή αδράνειας του τροχού 
 β. µόνο η στροφορµή του τροχού 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 γ. η ροπή αδράνειας και η στροφορµή  του τροχού 
Μονάδες 3 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 6 

2.2 Μονοχρωµατική ακτινοβολία περνάει από διαφανές µέσο 
Α σε διαφανές µέσο Β, όπως δείχνει το σχήµα. Σε ποιο 
οπτικό µέσο η ακτινοβολία έχει µεγαλύτερη ταχύτητα; 

µέσο Α µέσο Β

 
α. Στο µέσο Α β. Στο µέσο Β 

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .  
Μονάδες 6 

2.3 Στην ήρεµη επιφάνεια λίµνης δηµιουργούνται κύµατα 
από δύο όµοιες σηµειακές πηγές Α και Β που βρίσκονται 
σε φάση .  Το µήκος κύµατος λ καθενός από τα παραπάνω 
κύµατα είναι 1m. Ένα σηµείο της επιφάνειας του νερού, 
του οποίου η διαφορά των αποστάσεων από τις πηγές Α 
και Β είναι 3m, 

 α. ταλαντώνεται µε µέγιστο πλάτος 
 β. παραµένει διαρκώς ακίνητο . 

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ 3ο  

Οµογενής δίσκος ακτίνας R=40cm και µάζας m=5kg 
στρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα µέτρου ω1=5rad/s γύρω από 
άξονα που διέρχεται από το κέντρο του δίσκου και είναι 
κάθετος στο επίπεδό του . Κάποια στιγµή ασκείται, 
εφαπτοµενικά της περιφέρειας του δίσκου και σε τυχαίο 
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ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

σηµείο αυτής, δύναµη σταθερού µέτρου F=5N. Η δύναµη 
ασκείται για ορισµένο χρονικό διάστηµα ∆t, στο τέλος του 
οποίου η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου έχει αποκτήσει 
µέτρο ω2=30rad/s. Να υπολογίσετε : 
α. το µέτρο της ροπής της δύναµης . 

Μονάδες 5 

β. το µέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης που αποκτά ο 
δίσκος . 

Μονάδες 6 

γ. το χρονικό διάστηµα ∆t στο οποίο ασκείται η δύναµη . 
Μονάδες 7 

δ. τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας του δίσκου στο 
χρονικό διάστηµα που ασκήθηκε η δύναµη . 

Μονάδες 7 

∆ίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα 

περιστροφής του είναι I=   mR
2
1 2 . 

ΘΕΜΑ 4ο  

Βλήµα µάζας m κινούµενο µε ταχύτητα µέτρου υ0 = 16m/s, 
συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά µε ακίνητο σώµα Α 
µάζας m1 = 3m που βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο 
επίπεδο και σε απόσταση =15,7cm από σηµείο Ο του 
επιπέδου στην ευθεία κίνησης του βλήµατος, όπως φαίνεται 
στο σχήµα. 

d1

υ0

O

m A B
m2m1

 

Σώµα Β µάζας m2=4m είναι προσδεµένο στο ένα άκρο 
οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου το άλλο άκρο του οποίου 
είναι ακλόνητα στερεωµένο . Ο άξονας του ελατηρίου 
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ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

συµπίπτει µε τη διεύθυνση κίνησης του βλήµατος . Αρχικά το 
ελατήριο είναι συµπιεσµένο, ώστε το σώµα Β να απέχει 
απόσταση d1 από το σηµείο Ο που αντιστοιχεί στη θέση του 
φυσικού µήκους του ελατηρίου . Τη χρονική στιγµή που το 
βλήµα προσκρούει στο σώµα Α, το σώµα Β αφήνεται 
ελεύθερο. 
Το συσσωµάτωµα του βλήµατος και του σώµατος Α, 
κινούµενο µε ταχύτητα µέτρου υ1, συγκρούεται κεντρικά και 
ελαστικά µε το σώµα Β τη στιγµή που αυτό έχει τη µέγιστη 
ταχύτητά του για πρώτη φορά . 
Να υπολογίσετε : 
α. το µέτρο υ1 της ταχύτητας του συσσωµατώµατος . 

Μονάδες 5 

β. το µέτρο υ΄2 της ταχύτητας του σώµατος Β αµέσως µετά 
την κρούση του µε το συσσωµάτωµα. 

Μονάδες 5 

γ. την περίοδο ταλάντωσης του σώµατος Β. 
Μονάδες 7 

δ. το νέο πλάτος  d2 της ταλάντωσης του σώµατος Β µετά 
την κρούση του µε το συσσωµάτωµα. 

Μονάδες 8 

 
∆ίνεται π=3,14. 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ   2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΞΙ (6) 
 

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. ∆ύο 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 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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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 . 
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).  

 ∆ίνεται : ταχύτητα του φωτός στο κενό c0= 3⋅108 m/s. 
Μονάδες 6 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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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 έχει τα 
χέρια :  

α. απλωµένα 
β.  συνεπτυγµένα . 

Μονάδες 2 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

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 .  

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. 

Μονάδες 6 

 
ΘΕΜΑ 3ο  

Το ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος αποτελείται από 
πυκνωτή µε χωρητικότητα  2⋅10-5 F , ένα ιδανικό πηνίο µε 
συντελεστή αυτεπαγωγής  0,05H και διακόπτη ∆ όπως 
φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. Αρχικά ο διακόπτης ∆  
είναι ανοικτός και ο πυκνωτής είναι φορτισµένος µε 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ηλεκτρικό φορτίο 5⋅10-7 C. Οι αγωγοί σύνδεσης έχουν 
αµελητέα αντίσταση . 

 

++ ++

----
∆

C L

 
 Τη χρονική στιγµή t=0 κλείνουµε το διακόπτη ∆ . 
 Να υπολογίσετε : 

1. την περίοδο της ηλεκτρικής ταλάντωσης 

Μονάδες 7 

2. το πλάτος της έντασης του ρεύµατος 

Μονάδες 8 

3. την ένταση του ρεύµατος τη στιγµή που το φορτίο 
του πυκνωτή C είναι  3⋅10-7 C. 

Μονάδες 10 

 ∆ίνεται : π = 3,14 .  

 

 
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 ∆Γ 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 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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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

∆
m1

m2

Γ Ζ

k

 

 
 

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 

Μονάδες 6 
Α.2 το µέτρο της τάσης του νήµατος ∆Γ . 

Μονάδες 6 
 

Β. Αν κόψουµε το νήµα ∆Γ, 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  

Μονάδες 6 
 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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Β.2 το µέτρο της γραµµικής ταχύτητας του σηµείου Ζ, τη 
στιγµή που η ράβδος περνάει από την κατακόρυφη 
θέση . 

Μονάδες 7 
 

∆ίνονται :  g = 10ms-2, ροπή αδράνειας της ράβδου ως 

προς το κέντρο µάζας της : ICM= 2ML
12

1
, 

  π = 3,14. 
 

 

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 την 10.30 πρωινή .  

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ  2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΞΙ (6) 

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 UA ακίνητη 

ηχητική πηγή και αντιλαµβάνεται ήχο συχνότητας fA. Αν 
η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι U, τότε η 
συχνότητα fS του ήχου που εκπέµπει η πηγή είναι ίση µε :  

α.     f
 U U
U A

A+
 β.     f

 U U
U A

A−
  

γ.     f
 U

 U U A
A+  δ.     f

U
 U U A

A− . 

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. 0,5 C β. 0,5 ⋅ 104 C  

γ. 104 C δ. 5 ⋅ 10-5 C . 

Μονάδες 5 
 

3. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός 
της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του 
φαινοµένου της : 

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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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 . 
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 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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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 . 

Μονάδες 6 

 
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 . 
Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

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  

   Ιω
2
1   Κ 2= . 

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⋅108 m/s ) . 

Μονάδες 5 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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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 µε την οποία 
ταλαντώνονται τα σηµεία της χορδής . 

Μονάδες 5 

β. Να γράψετε την εξίσωση του κύµατος στο S.I. 
Μονάδες 6 

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). 

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 θέση x = 0. 

Μονάδες 7 

∆ίνεται : π2 =10 . 

ΘΕΜΑ 4ο  

Σώµα µάζας m1 = 0,1 kg 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 = 2 m/sec 
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   Γ΄ ΤΑΞΗ

 
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 = 0,7 kg. Το σώµα µάζας m3 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 
m2. Να θεωρήσετε αµελητέα τη χρονική διάρκεια των 
κρούσεων και τη µάζα του νήµατος. 

m1 m2 m3h

m1

 

Να υπολογίσετε : 
α. το  ύψος h από το οποίο αφέθηκε ελεύθερο το σώµα 

µάζας m1 . 
Μονάδες 5 

β. το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος µάζας m2, µε την 
οποία προσκρούει στο σώµα µάζας m3 . 

Μονάδες 5 
γ. το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωµάτωµα 

που προέκυψε από την πλαστική κρούση . 

Μονάδες 7 
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δ. το µέτρο της ορµής του συσσωµατώµατος µετά από χρόνο 

  s  
15
π  t = από τη χρονική στιγµή που αυτό άρχισε να 

κινείται .  

Μονάδες 8 
 

∆ίνονται :  g = 10 ms-2 ,              0,5  
3
π συν = . 

 

 

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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ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ   2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΞΙ  (6)

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 .

Μονάδες 5

3. Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση η συχνότητα του
διεγέρτη είναι µικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του
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ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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 )ωω(2 21 − .

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 .
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ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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 
2

1
m
m

των δύο σφαιρών

είναι : 

α. 1 β.
3
1

γ.
2
1

Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .

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=
2
3

. Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού είναι

2nα = . 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
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Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .
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 µεταξύ τους

κατά 
10
fs , όπου fs η συχνότητα του ήχου που εκπέµπει η

ηχητική πηγή . Αν υ η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον

αέρα, ο λόγος 
υ
υA είναι ίσος µε :

α. 10 β.
10
1

γ. 
20
1

Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .

Μονάδες 5

4. ∆ύο 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=
2

k2 .

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 .

Μονάδες 4
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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 0,1 m. Το συγκεκριµένο σηµείο
διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του 10 φορές κάθε
δευτερόλεπτο και απέχει κατά τον άξονα x απόσταση 0,1 m από
τον πλησιέστερο δεσµό.

α. Να υπολογίσετε την περίοδο του κύµατος.
Μονάδες 6

β. Να υπολογίσετε το µήκος L.
Μονάδες 6

γ. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιµου κύµατος. 
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 = +0,03 m.

Μονάδες 7
∆ίνεται π = 3,14 .

ΘΕΜΑ 4ο 

Συµπαγής και οµογενής σφαίρα µάζας m=10 kg και ακτίνας R=0,1 m
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.

Μονάδες 6
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
   Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. το µέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου µάζας της .
Μονάδες 6

γ. το µέτρο του ρυθµού µεταβολής της στροφορµής κατά
τη διάρκεια της κίνησής της .

Μονάδες 6
δ. το µέτρο της ταχύτητας του κέντρου µάζας της καθώς

ανεβαίνει, τη στιγµή που έχει διαγράψει

π
30

περιστροφές .

Μονάδες 7
∆ίνονται : η ροπή αδράνειας της σφαίρας περί άξονα

διερχόµενο από το κέντρο της : Ι= 2mR
5
2

 και η

επιτάχυνση της βαρύτητας : g = 10m/s2 .

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα θέµατα στο
τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν. 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 και µε µολύβι.

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

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  µετά τη 10:30 πρωινή .

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
   Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ  2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ 

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΞΙ (6)

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 :
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
   Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
   Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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 (
2
Q

q = ), 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
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
   Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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  yK = 0,2ηµ  
3

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

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
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
   Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

O
R

m1

h
m2
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
   Γ΄ ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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 : Ι= 2MR
2
1

 και η επιτάχυνση της

βαρύτητας : g = 10 m/s2 .

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση , εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα
θέµατα στο τετράδιο .

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων , αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  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  και µε µολύβι .
6. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των

φωτοαντιγράφων .
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  10:00.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ   2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΠΤΑ (7) 
 

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 : 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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.   
Λt
A

  A 0= . 

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. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων 
κύριος λόγος απόσβεσης είναι η ωμική αντίσταση του 
κυκλώματος . 

 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 
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ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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. ∆ίνονται τα πιο κάτω ζεύγη εξισώσεων όπου Ε η ένταση 
ηλεκτρικού πεδίου και Β η ένταση μαγνητικού πεδίου :  

α.  Ε = 75 ημ 2π (12⋅1010t – 4⋅104x)    

 Β = 25⋅10-8ημ 2π (12⋅1010t – 4⋅104x)    (SI) 

β. Ε = 300 ημ 2π (6⋅1010t – 2⋅102x) 

 Β = 100⋅10-8 ημ 2π (6⋅1010t – 2⋅102x)    (SI) 

γ. Ε = 150 ημ 2π (9⋅1010t – 3⋅102x) 

 Β = 50⋅10-8 ημ 2π (9⋅1010t + 3⋅102 x)     (SI) 

 Ποιο από τα παραπάνω ζεύγη περιγράφει 
ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται στο κενό ;  

Μονάδες 3 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 6 

∆ίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c = 3⋅108 m/s . 
 

 

A

B
F

F

∆

Γ Z

E

(β)

(α)

2. ∆ύο ίδιοι οριζόντιοι κυκλικοί 
δίσκοι (α) και (β) μπορούν να 
ολισθαίνουν πάνω σε οριζόντιο 
ορθογώνιο τραπέζι Γ∆ΕΖ 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 
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προς τις πλευρές ∆Ε 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  

Μονάδες 4 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
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 παραστάσεις των δυναμικών 
ενεργειών των δύο ταλαντώσεων σε συνάρτηση με την 
απομάκρυνση στο ίδιο διάγραμμα . 

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 = Aημ 30πt        (SI) 

ενώ η εγκάρσια απομάκρυνση ενός σημείου Π2, που 
βρίσκεται 6 cm δεξιά του σημείου Π1, περιγράφεται  από την 
εξίσωση : 

y2 = Aημ   
6
π

  πt 30  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + (SI) 
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Η απόσταση μεταξύ των σημείων Π1 και Π2 είναι μικρότερη 
από ένα μήκος κύματος . 

α. Ποια είναι η φορά διάδοσης του κύματος ; 

Μονάδες 3 

β. Ποια είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος ; 

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 .  

Μονάδες 5 

δ. Στο σχήμα που ακολουθεί, απεικονίζεται ένα 
στιγμιότυπο του κύματος .  

Α

Β

Γ

∆

Ε

Ζ

Η

x΄ x

 
Εκείνη τη στιγμή σε ποια από τα σημεία Α, Β, Γ, ∆, 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, ∆ και Ζ;  

Μονάδες 7 

ε. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος που  όταν 
συμβάλλει με το προηγούμενο, δημιουργεί στάσιμο  
κύμα . 

 ∆ίνεται π = 3,14 . 
Μονάδες 4 
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ΘΕΜΑ 4ο  

Έστω σώμα (Σ) μάζας Μ = 1 kg και κωνικό βλήμα (β) μάζας 
m= 0,2 kg. Για να σφηνώσουμε με τα χέρια 
μας ολόκληρο το βλήμα στο σταθερό σώμα 
(Σ), όπως φαίνεται στο σχήμα, πρέπει να 
δαπανήσουμε ενέργεια 100 J.  
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. 

Σ
β

α. Για Κ = 100 J θα μπορούσε το βλήμα να σφηνωθεί 
ολόκληρο στο σώμα (Σ);  

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 7 

β. Ποια είναι η ελάχιστη κινητική ενέργεια Κ που πρέπει 
να έχει το βλήμα, ώστε να σφηνωθεί ολόκληρο στο σώμα 
(Σ); 

Μονάδες 12 

γ. Για ποια τιμή του λόγου   
M
m

 το βλήμα με κινητική 

ενέργεια Κ = 100 J σφηνώνεται ολόκληρο στο (Σ); 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 6 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα 
θέματα στο τετράδιο.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη 
σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. 
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 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 και με μολύβι. 

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

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή . 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

∆ΕΥΤΕΡΑ  11 ΙΟΥΛΙΟΥ  2005 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΠΤΑ (7) 
 

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 
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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. Tροχός 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. cmυ 2 . 

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 . 
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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. ∆ιαθέτουμε δύο κυκλώματα 

(L1C1) και (L2C2) ηλεκτρικών 
ταλαντώσεων . Τα 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 :  

q

t

(2) (1)

0

Q

α.  2.      β.   
4
1

 .       γ.   
2
1

 . 

Μονάδες 2 

 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 4 
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2. Στη χορδή μιας κιθάρας δημιουργείται στάσιμο κύμα 
συχνότητας f1. To 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.   
3
4

 f1 .   β.   
3
8

 f1. γ.   
3
5

 f1. 

Μονάδες 2 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 4 

 

 
3. Yποθέτουμε 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 . 
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.   K
4
5

 .   β. Κ .  γ.   K
4
7

    

 
Μονάδες 2 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 5 
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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.  

x΄

x

 

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 
 
β. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της 

στροφορμής του κυλίνδρου, καθώς αυτός κατέρχεται . 
Μονάδες 7 

 
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 . 

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 
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

αντιστοιχεί σε χρόνο 0,8s από τη στιγμή που κόπηκε το 
νήμα . 

Μονάδες 6 
 ∆ίνεται g=10m/s2 

 

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. To 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. Nα υπολογίσετε τη συχνότητα του ήχου που 
αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής λίγο πριν από την 
κρούση του σώματος Σ2 με το σώμα Σ1. 

Μονάδες 5 

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 .  

Μονάδες 8 
 

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 . 

Μονάδες 7 
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ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
   Γ΄ ΤΑΞΗ

 

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

δ. Να βρεθεί ο λόγος της μέγιστης συχνότητας fΑ ,max προς 
την ελάχιστη συχνότητα fΑ ,min που αντιλαμβάνεται ο 
παρατηρητής . 

Μονάδες 5 
 

 ∆ίνονται η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα 
υηχ=340m/s και g=10m/s2. 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα 
θέματα στο τετράδιο.  

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

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα, 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 και με μολύβι. 

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

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή . 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ   2006 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΟΚΤΩ (8) 
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  

R

LC

υ~  
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 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

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. Aν 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 
21 ff

1T
+

= . 

δ. Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς 

του πλάτους είναι 
21 ff2

1T
−

= . 

Μονάδες 5 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 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 .  

(ε)

S-A +AO

 
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 . 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Σελίδα 65 από 255.

www.dinamiko.edu.gr



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

γ. σε μία από τις ακραίες θέσεις της απλής αρμονικής 
ταλάντωσης . 

Μονάδες 2 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 4 

2. Στο ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος έχουμε 
αρχικά τους διακόπτες ∆1 και ∆2 ανοικτούς .  

C1 C2

∆1 ∆2

L

 
Ο πυκνωτής χωρητικότητας C1 έχει φορτιστεί μέσω 
πηγής συνεχούς τάσης με φορτίο Q1. Tη χρονική στιγμή 
to=0 ο διακόπτης ∆1 κλείνει, οπότε στο κύκλωμα LC1 
έχουμε αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση . Τη χρονική 

στιγμή 
4
T5

t1 = , όπου Τ η περίοδος της ταλάντωσης του 

κυκλώματος LC1, o διακόπτης ∆1 ανοίγει και 
ταυτόχρονα κλείνει ο ∆2. 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) 
2
Q1 . 

γ) 2Q1. 

Μονάδες 2 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
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 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

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) A2A΄= . 

β) 0΄=Α . 

γ)  .A2΄0 << Α

Μονάδες 2 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 4 

 

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.  

B

K υcm

R/2

R

 
H ταχύτητα του σημείου που βρίσκεται στη θέση Β της 
κατακόρυφης διαμέτρου και απέχει απόσταση R/2 από 
το Κ θα είναι  

α) cm2
3
υ . 

β) cm3
2
υ . 

γ) cm2
5
υ . 

Μονάδες 2 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 5 

 
 
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=100 N/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 .  

Σ1 Σ2

lo

 
 
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 

β. τις ταχύτητες των σωμάτων Σ1 και Σ2, αμέσως μετά την 
κρούση. 

Μονάδες 6 

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

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

δ. την απόσταση μεταξύ των σωμάτων Σ1 και Σ2 όταν το 
σώμα Σ1 ακινητοποιείται στιγμιαία για δεύτερη φορά . 

 ∆εχθείτε την κίνηση του σώματος Σ1 τόσο πριν, όσο και 
μετά την κρούση ως απλή αρμονική ταλάντωση σταθεράς 
k. 

 ∆ίνεται π=3,14 

Μονάδες 7 
ΘΕΜΑ 4ο  

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 .  

A ΓB

m

W
F

R2

R1

l/4
l

 
 
Η απόσταση του σημείου επαφής Β από το άκρο Γ της 

ράβδου είναι 
4
l

. To 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. 

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
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ΑΡΧΗ 8ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

α. Να υπολογίσετε την κατακόρυφη δύναμη που δέχεται η 
ράβδος στο σημείο Β από το στερεό . 

Μονάδες 6 

β. Αν το σώμα μάζας m ισορροπεί, να βρείτε το μέτρο της 
δύναμης της στατικής τριβής μεταξύ της ράβδου και του 
στερεού . 

Μονάδες 6 

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 

δ. Να υπολογίσετε το ρυθμό παραγωγής έργου στο στερεό 
τη χρονική στιγμή που έχει ξετυλιχθεί νήμα μήκους 0,5m. 

Μονάδες 7 
∆ίνεται g=10m/s2. 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία , 

κατεύθυνση , εξεταζόμενο  μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα 
θέματα  στο τετράδιο . Τα σχήματα  που θα χρησιμοποιήσετε στο 
τετράδιο μπορείτε να τα σχεδιάσετε και με μολύβι .  

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

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια  εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 11.15΄ πρωινή .  

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  
ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΠΤΑ (7) 
 

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 UE = 
2
1

C ‧ 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 . 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

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 = 30o  και η γωνία διάθλασης είναι 
θb = 45o, 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 

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Σελίδα 72 από 255.

www.dinamiko.edu.gr



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

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 nα > 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 κρούση είναι 

α. 50%.      β. 100%.       γ. 75%. 

Μονάδες 2 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 4 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

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 . 
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 .  

 

F F

  (Ι) (ΙΙ)
 

      Κάποια χρονική στιγμή ασκούνται στα σώματα αυτά 
δυνάμεις ίδιου μέτρου, εφαπτόμενες στην περιφέρεια . Οι 
γωνιακές επιταχύνσεις που θα αποκτήσουν θα είναι 

α. αI = αΙΙ.  β. αI < αΙΙ.  γ. αI > αΙΙ. 

Μονάδες 2 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 4 

 
4. Ένας ταλαντωτής τη χρονική στιγμή t = 0 έχει ενέργεια 

Ε0 και πλάτος ταλάντωσης Α0. Η ενέργεια που έχει χάσει 
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ο ταλαντωτής μέχρι τη στιγμή t, που το πλάτος της 

ταλάντωσής του έχει μειωθεί στο   
4
1

  της αρχικής του 

τιμής, είναι 

α.  
16
E

 0 .   β.  
4

E
 0 .  γ.  

16
E 15

 0 .   

 
Μονάδες 2 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ 3ο  
∆ύο 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 
5
π

 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 . 
 

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 . 

Μονάδες 6 
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

γ. Να γραφεί η εξίσωση ταλάντωσης της σημαδούρας Β, 
καθώς το κύμα διαδίδεται από τη σημαδούρα Α προς  τη Β. 

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. 

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 . 

R

Σ1

Σ2

Σ3

K

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. 

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 .  

Μονάδες 6 
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ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

γ. Να υπολογιστεί η γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας 
μετά την αποκόλληση των σωμάτων Σ2 και Σ3. 

Μονάδες 6 
 
 

δ. Να υπολογιστεί ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής 
ενέργειας της τροχαλίας τη χρονική στιγμή t = 0,1 s. 

Μονάδες 7 
 

 ∆ίνονται η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς άξονα 

που διέρχεται από το κέντρο μάζας της Ι =
2
1

MR2, η τριβή 

ανάμεσα στην τροχαλία και στο νήμα είναι αρκετά μεγάλη, 
ώστε να μην παρατηρείται ολίσθηση και g = 10 m/s2 . 

 
 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

κατεύθυνση , εξεταζόμενο  μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα 
θέματα  στο τετράδιο .  Τα σχήματα  που θα χρησιμοποιήσετε στο 
τετράδιο μπορείτε να τα σχεδιάσετε και με μολύβι .  

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

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή .  
 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ  2007 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΞΙ (6) 

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=−
ω
Q
ημωt. 

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 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

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 διατηρείται  
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 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Σελίδα 79 από 255.

www.dinamiko.edu.gr



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

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.  
2
λλλ 21 +=   

β. 
2
λλλ 21 −=   

γ. 
21

21
λλ
λλλ
+

=   

Μονάδες 2 
 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 6 
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. 
6
1

M
m

=  

β. 
2
1

M
m

=  

γ. 
3
1

M
m

=  

Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 7 
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3. Κολυμβητής βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας και παρατηρεί τον ήλιο. 

Αέρας
Νερό

Ήλιος

 
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 . 
Μονάδες 6 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο  

Σε μια χορδή δημιουργείται στάσιμο κύμα, η εξίσωση του 

οποίου είναι ημ20πt
4
πx10συνy ⋅= , όπου x, y δίνονται σε cm 

και t σε s. Να βρείτε : 

α. το μέγιστο πλάτος της ταλάντωσης, τη συχνότητα και το 
μήκος κύματος . 

Μονάδες 6 

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

Μονάδες 6 

γ. την ταχύτητα που έχει τη χρονική στιγμή t=0,1 s ένα 
σημείο της χορδής το οποίο απέχει 3 cm από το σημείο 
x=0. 

Μονάδες 6 
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δ. σε ποιες θέσεις υπάρχουν κοιλίες μεταξύ των σημείων 
xΑ=3 cm και xB=9 cm. 

Μονάδες 7 

 ∆ίνονται : π=3,14 και 
2
2

4
3πσυν −=  . 

ΘΕΜΑ 4ο  

Ομογενής ράβδος μήκους L=0,3 m και μάζας Μ=1,2 kg 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 . 

 

L

m

M,LA

Σ  

α. Να βρείτε τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου ως προς 
τον άξονα περιστροφής τη στιγμή που αφήνεται 
ελεύθερη . 

Μονάδες 5 

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

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=0,4 kg. 
Μετά την κρούση το σώμα κινείται κατά μήκος κυκλικού 
τόξου ακτίνας L, ενώ η ράβδος συνεχίζει να κινείται με την 
ίδια φορά . ∆ίνεται ότι η γωνιακή ταχύτητα της ράβδου 
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αμέσως μετά την κρούση είναι 
5
ω

, όπου ω η γωνιακή 

ταχύτητά της αμέσως πριν την κρούση . 

γ. Να βρείτε την ταχύτητα του σώματος Σ αμέσως μετά την 
κρούση. 

Μονάδες 7 

δ. Να βρείτε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που 
μετατράπηκε σε θερμική ενέργεια κατά την κρούση . 

Μονάδες 8 

∆ίνονται : η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον 

άξονα Α    2ML
3
1I =   και g=10 m/s2. 

 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

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

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο 
για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες . 

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 
αποδεκτή . 

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

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή . 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΠΤΑ (7) 
 

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. .
4
A

 β. .
4
A3

  γ. .
2
A

  δ. .
3
A

 

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

m m

 
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  και της 

γωνιακής επιτάχυνσης  έχουν πάντα την ίδια 
κατεύθυνση . 

→
ω

→
α

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

0,8 )(
crit =ημθ Α

. Για το υλικό Β στη διαχωριστική επιφάνειά 

του με τον αέρα, είναι 0,2. )B(
crit =ημθ  Τα υλικά Α και Β 

είναι οπτικά πυκνότερα από τον αέρα . Τότε : 

α. Το υλικό Α είναι οπτικά πυκνότερο του Β και στη 

διαχωριστική τους επιφάνεια ισχύει .  0,25 )B(
crit =ημθ Α

β. Το υλικό Β είναι οπτικά πυκνότερο του Α και στη 

διαχωριστική τους επιφάνεια ισχύει  0,25. )B(
crit =ημθ Α

γ. Το υλικό Α είναι οπτικά πυκνότερο του Β και στη 

διαχωριστική τους επιφάνεια ισχύει  .0,6 )B(
crit =ημθ Α

δ. Το υλικό Β είναι οπτικά πυκνότερο του Α και στη 

διαχωριστική τους επιφάνεια ισχύει  0,6. )B(
crit =ημθ Α

Μονάδες 2  

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 6  

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 : 
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 α.  λ )
2
1(2N rr 21 +=−   

 β.  λ N rr 21 =−  

γ.  
2
λ 1)(2N rr 21 +=−  

 όπου Ν = 0, 1, 2, …, λ το μήκος κύματος . 
Μονάδες 2 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 6 

 

3. ∆ύο σώματα Α και Β με μάζες mA και mB, 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. 
5
3 

m
m

B

A =  β. 
2
1 

m
m

B

A =  γ. 
3
2 

m
m

B

A =  δ. 
2
3 

m
m

B

A =  

Μονάδες 2 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ 3ο  

Η ράβδος ΟΑ του σχήματος με μήκος L = 1 m και μάζα Μ = 6 kg  
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 .  

F

A O

 
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. 

Μονάδες 6 
β. Η γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου . 

Μονάδες 7  
γ. Ο ρυθμός με τον οποίο η δύναμη μεταφέρει ενέργεια στη 

ράβδο στο τέλος της πρώτης περιστροφής . 
Μονάδες 12  

 
∆ίνονται : .7,9 30 =π  
Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται 
από το κέντρο μάζας της και είναι κάθετος στη ράβδο 

.LM
12
1 2

cm =Ι  
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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 . 

 

υ

x=0

Σ(m1)

 
 

Η εξίσωση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης του σώματος 
Σ δίνεται από τη σχέση x = 0,1ημ10t (SI). Η ολική ενέργεια 

της ταλάντωσης είναι Ε = 6 J. Τη χρονική στιγμή s
10

t π
=  στο 

σώμα Σ σφηνώνεται βλήμα μάζας 
2

mm 1
2 =  κινούμενο με 

ταχύτητα υ2 κατά την αρνητική φορά . Το συσσωμάτωμα που 
προκύπτει μετά την κρούση εκτελεί νέα απλή αρμονική 
ταλάντωση πλάτους .m61,0A =′   

α. Να υπολογίσετε τη σταθερά Κ του ελατηρίου (μονάδες 4)  
και τη μάζα m1 του σώματος Σ (μονάδες 4). 

Μονάδες 8  
 

β. Να υπολογίσετε την ολική ενέργεια Ε΄ (μονάδες 4) και τη 
γωνιακή συχνότητα ω΄ της ταλάντωσης του 
συσσωματώματος (μονάδες 4).  

Μονάδες 8 
 
 

γ. Να υπολογίσετε την ταχύτητα υ2 του βλήματος πριν από  
την κρούση . 

Μονάδες 9  
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

κατεύθυνση , εξεταζόμενο  μάθημα).  Να μην αντιγράψετε  τα 
θέματα  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 

στυλό .  
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
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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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ  2008 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΞΙ (6) 

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 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

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 . 

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. 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 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ σταθ−
Τ

.t
 

είναι στιγμιότυπο κύματος . 
 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.). 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Σελίδα 92 από 255.

www.dinamiko.edu.gr



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 Aν η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι m/s, 
o δείκτης διάθλασης του υλικού είναι : 

8103c ⋅=

 α. 1,2   β. 1,5  γ. 2 
Μονάδες 3 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 3 

 

2. Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων αν 

κάποια χρονική στιγμή ισχύει 
3
Qq =  , 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 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Ε

BU
U

 είναι : 

 α. 
8
1

  β. 
3
1

  γ. 3 

Μονάδες 3 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
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 . 
Μονάδες 6 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

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 
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. 

∆ίνονται 
4
L3A,

4
L

=Γ=ΑΚ  

α. Να υπολογισθεί το μέτρο της δύναμης που ασκεί το 
νήμα στη ράβδο . 

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 . 

Μονάδες 6 

γ. Να υπολογισθεί το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου 
μάζας της σφαίρας όταν φθάσει στο άκρο Β. 

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Σελίδα 94 από 255.

www.dinamiko.edu.gr



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

δ. Να υπολογισθεί το μέτρο της στροφορμής της σφαίρας 
όταν φθάσει στο άκρο Β.  

∆ίνονται : η ροπή αδράνειας της σφαίρας μάζας m ως 

προς το κέντρο μάζας της  2mr
5
2I =  και g=10 m/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 . 

Μονάδες 6 

β. Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας του σώματος μάζας m2 
αμέσως μετά την κρούση . 

Μονάδες 6 

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

Μονάδες 6 

δ. Να υπολογισθεί πόσο θα απέχουν τα σώματα όταν 
σταματήσουν . 

Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του επιπέδου 
και κάθε σώματος είναι μ=0,1. ∆ίνεται g=10m/s2. 

 
Μονάδες 7 
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

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

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο 
για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες . 

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 
αποδεκτή . 

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

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή . 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

∆ΕΥΤΕΡΑ  7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΞΙ (6) 

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 . 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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. 

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 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ 2ο 
 

1. Πηγή ηχητικών κυμάτων κινείται ευθύγραμμα με 

σταθερή ταχύτητα μέτρου 
10s
υ

=υ , 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  
2
1

f
f

 ισούται με 

α. 
11
9

.  β. 
10
11

.      γ. 
9
11

 . 

 Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση . 

Μονάδες 3 
 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

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 =
2
1

L
L

λ, όπου λ 

θετική σταθερά . 

Ο λόγος των κινητικών ενεργειών τους 
2
1

Κ
Κ

 αντίστοιχα 

είναι 

α. 6λ .  β. 12λ .   γ. 24λ . 
 Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 

απάντηση . 

Μονάδες 3 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 5 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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 
2
d

, όπως φαίνεται στο 

σχήμα . 

 d

K KK

(Θέση ισορροπίας)

(Θέση φυσικού μήκους
ελατηρίου)

(  έση)θΑκραία
d/2m

m  
 

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.  
3
1  

 F
F 
επαν

ελ = .      β.  3  
 F

F 
επαν

ελ = .      γ.  2  
 F

F 
επαν

ελ = . 

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση . 

Μονάδες 3 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 6 

 

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 .   
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

α. Να υπολογισθεί ο συντελεστής αυτεπαγωγής L του 
πηνίου . 

Μονάδες 6 

β. Ποια χρονική στιγμή η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου 
του πηνίου γίνεται μέγιστη για πρώτη φορά . 

Μονάδες 6 

γ. Να υπολογισθεί η μέγιστη τάση στους οπλισμούς του 
πυκνωτή . 

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 . 

 ∆ίνονται : 1μF =10−6F,     π =3,14. 

Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ 4ο  

∆ύο 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 1,5 m/s. 

Ένα σημείο Λ της επιφάνειας του υγρού απέχει από την 
πηγή Π1 απόσταση 0,6 m και από την πηγή Π2 απόσταση 
1 m, όπως δείχνει το σχήμα . 

Π1 Π2

0,6m
1m

Λ
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Οι πηγές Π1, Π2 αρχίζουν να ταλαντώνονται τη χρονική 
στιγμή t = 0. 

α. Να υπολογισθεί το μήκος κύματος των κυμάτων που 
δημιουργούν οι πηγές . 

Μονάδες 5 

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

Μονάδες 6 

γ. Να υπολογισθεί το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου 
Λ μετά την έναρξη της συμβολής. 

Μονάδες 7 

δ. Να προσδιορισθεί η απομάκρυνση του σημείου Λ από τη 

θέση ισορροπίας του, τη χρονική στιγμή t =
3
4

 s. 

∆ίνεται συν
3

4π
 = −

2
1

. 

Μονάδες 7 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

κατεύθυνση, εξεταζόμενο  μάθημα). Να μην αντιγράψετε  τα 
θέματα  στο τετράδιο .  

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

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 

στυλό .  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια , 
διαγράμματα και πίνακες .  

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.00΄ πρωινή .  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) 
∆ΕΥΤΕΡΑ  25 ΜΑÏΟΥ 2009 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΞΙ (6) 

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 τον 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 τον χρόνο . 

Μονάδες 5 
 

2. Σε μια απλή 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 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 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

α. διαφορά φάσης π . 

β. την ίδια φάση . 

γ. διαφορά φάσης που εξαρτάται από την απόστασή τους. 

δ. διαφορά φάσης 
2
π

. 

Μονάδες 5 
 

4. Η περίοδος ταλάντωσης ενός ιδανικού κυκλώματος 
ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC είναι Τ . ∆ιατηρώντας 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. 
2
T

 .   β. 3Τ .  γ. 2Τ.   δ. 
4
T

 . 

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 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ 2ο 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης 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 
υο . Το σημείο Α βρίσκεται στην περιφέρεια του δίσκου 
και το ΑΟ είναι οριζόντιο .  

 

 
 

Η ταχύτητα του σημείου Α έχει μέτρο 
 α. υΑ=2 υο   β. υΑ= 2υο  γ. υΑ=υο 

Μονάδες 3 
 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες 5 
 

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

 α. ∆Κ=
6

2
Αυ− Am

.  β. ∆Κ=
3

2
Αυ− Am

. γ. ∆Κ=
3

2 2
Αυ− Am

 . 

Μονάδες 3 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 5 

 

3. Υλικό σημείο Σ εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 
πλάτους Α και κυκλικής συχνότητας ω . Η μέγιστη τιμή 
του μέτρου της ταχύτητάς του είναι υο και του μέτρου 
της επιτάχυνσής του είναι αο . Αν x, υ, α είναι τα μέτρα 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης 
του Σ αντίστοιχα, τότε σε κάθε χρονική στιγμή ισχύει : 

 α. υ2=ω(Α2−x2). β. x2=ω2 )( 22 α−αο . γ. α2=ω2 )( o
22 υ−υ . 

Μονάδες 3 

 Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
Μονάδες 6 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο  

Η εξίσωση ενός γραμμικού αρμονικού κύματος που 
διαδίδεται κατά μήκος του άξονα x΄x είναι : 

y=0,4ημ2π(2t−0,5x)   (S.I.) 
  

Να βρείτε : 

α. Το μήκος κύματος λ και την ταχύτητα διάδοσης του 
κύματος υ. 

Μονάδες 6 

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

Μονάδες 6 

γ. Τη διαφορά φάσης που παρουσιάζουν την ίδια χρονική 
στιγμή δύο σημεία του ελαστικού μέσου, τα οποία 
απέχουν μεταξύ τους απόσταση ίση με 1,5 m. 

Μονάδες 6 

δ. Για τη χρονική στιγμή t1= s
8
11

 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 
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ 4ο  

Στερεό Π μάζας Μ=10 kg αποτελείται από δύο κολλημένους 
ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R και 2R, όπου  
R=0,2 m όπως στο σχήμα . Η ροπή αδράνειας του στερεού Π 
ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι Ι=ΜR2. Το στερεό 
Π περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο 
άξονα Ο΄Ο, που συμπίπτει με τον άξονά του. Το σώμα Σ 
μάζας m=20 kg κρέμεται από το ελεύθερο άκρο αβαρούς 
νήματος που είναι τυλιγμένο στον κύλινδρο ακτίνας R. Γύρω 
από το τμήμα του στερεού Π με ακτίνα 2R είναι τυλιγμένο 
πολλές φορές νήμα, στο ελεύθερο άκρο Α του οποίου μπορεί 
να ασκείται οριζόντια δύναμη F.  

 

 
 

α. Να βρείτε το μέτρο της αρχικής δύναμης Fο που ασκείται 
στο ελεύθερο άκρο Α του νήματος, ώστε το σύστημα που 
εικονίζεται στο σχήμα να παραμένει ακίνητο . 

Μονάδες 3 

Τη χρονική στιγμή to=0 που το σύστημα του σχήματος είναι 
ακίνητο, αυξάνουμε τη δύναμη ακαριαία έτσι ώστε να γίνει 
F=115 N. 

β. Να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος Σ. 

Μονάδες 5 
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Για τη χρονική στιγμή που το σώμα Σ έχει ανέλθει κατά  
h=2 m, να βρείτε : 

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

Μονάδες 6 

δ. Τη μετατόπιση του σημείου Α από την αρχική του θέση . 

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. 

Μονάδες 5 

∆ίνεται g=10 m/s2.  

Το συνολικό μήκος κάθε νήματος παραμένει σταθερό . 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 

(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε 
τα θέματα στο τετράδιο . 

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

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο 

στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης . 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, 
διαγράμματα και πίνακες . 

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 
αποδεκτή . 

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

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π .μ . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ  2009 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  

 ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΠΤΑ (7) 
 

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 . 
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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 = 
2
3λ

 

δ. L = 
3
2λ

 

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 1 kg m2/s2. 

δ. H ενέργεια ταλάντωσης ιδανικού κυκλώματος LC  

είναι ίση με CQ
2
1 2 , όπου Q το μέγιστο φορτίο του 

πυκνωτή και C η χωρητικότητα του πυκνωτή . 
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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 . 

Μονάδες 5 
 

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 < f2  
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 Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση . 

Μονάδες 3 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
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 ω
2
5

. Ο λόγος 

της αρχικής προς την τελική ροπή αδράνειας της 
χορεύτριας, ως προς τον άξονα περιστροφής της, είναι :  

α. 1   β. 
2
5

    γ. 
5
2

 

 Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση . 

Μονάδες 3 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας . 
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+
3
π

), 

με Α = 4 cm και ω = 10 rad/s. 

α. Να υπολογισθεί το πλάτος Αολ της συνισταμένης απλής 
αρμονικής ταλάντωσης που εκτελεί το Σ. 

Μονάδες 6 

β. Να γραφεί η εξίσωση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης 
που εκτελεί το Σ. 

Μονάδες 6 
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γ. Να γραφεί η εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης του Σ 
και να υπολογισθεί η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας τη  

χρονική στιγμή t = 
15
π

 s μετά από τη στιγμή t=0. 

Μονάδες 6 

δ. Να υπολογισθεί ο λόγος της κινητικής προς τη δυναμική 
ενέργεια της ταλάντωσης του υλικού σημείου τη χρονική 

στιγμή t = 
120
π

 s. 

∆ίνονται : ημ
2
1

6
=

π
,  συν

2
3

6
=

π
,  ημ

2
2

44
==

πσυνπ
, 

ημ
2
3

3
=

π
,  συν

2
1

3
=

π
,  ημΑ+ημΒ = 2συν 

22
ΒΑημΒΑ +−

 

Μονάδες 7 

 
ΘΕΜΑ 4ο  

Στην επιφάνεια ενός ομογενούς κυλίνδρου μάζας Μ = 40 kg 
και ακτίνας R = 0,2 m, 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 . 
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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 . 

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 . 

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 . 

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 . 

∆ίνονται: επιτάχυνση βαρύτητας g = 10m/s2, ροπή αδράνειας 
του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του 

Ι=
2
R2Μ

, ημ30ο  

2
1

= . 

Μονάδες 7 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 

(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

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

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο 

στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης . 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, 
διαγράμματα και πίνακες . 

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 
αποδεκτή . 

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

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10.00 π .μ . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑÏΟΥ 2010 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΞΙ (6) 

ΘΕΜΑ Α 

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό 
σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.  

Α1. 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 
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Α4. ∆ιακρότημα 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. 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 . 
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γ. παραμένει ακίνητο . 
 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). 

 Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6). 

Μονάδες 8 

Β2. ∆ίσκος 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 . 

 Στο δίσκο τοποθετούμε χωρίς αρχική 
ταχύτητα σώμα μάζας m. Το σύστημα 
εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση . Η 
ενέργεια της ταλάντωσης είναι : 

α. 
k
gm

2
1 22

 

β. 
k
gM

2
1 22

 
 

γ. 2
2

g
k

)Mm(
2
1 +

 

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). 

 Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6). 

Μονάδες 8 

Β3. ∆ύο σώματα με μάζες m1=2 kg και m2=3 kg κινούνται 
χωρίς τριβές στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και σε κάθετες 
διευθύνσεις με ταχύτητες υ1=4 m/s και υ2=2 m/s (όπως 
στο σχήμα) και συγκρούονται πλαστικά .  

 
Η κινητική ενέργεια του συσσωματώματος είναι : 
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α. 5 J 
β. 10 J 
γ. 20 J 

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). 

 Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7). 
Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ Γ  

Στο κύκλωμα του σχήματος δίνονται : πηγή ηλεκτρεγερτικής 
δύναμης Ε=5 V μηδενικής εσωτερικής αντίστασης, πυκνωτής 
χωρητικότητας C=8·10−6 F, πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής 
L=2·10−2 H. Αρχικά ο διακόπτης ∆1 είναι κλειστός και ο 
διακόπτης ∆2 ανοιχτός .  

 

Γ1. Να υπολογίσετε  το φορτίο Q του πυκνωτή .  
Μονάδες 6 

 Ανοίγουμε το διακόπτη ∆1 και τη χρονική στιγμή t=0 
κλείνουμε το διακόπτη ∆2. Το κύκλωμα LC αρχίζει να 
εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις . 

Γ2. Να υπολογίσετε την περίοδο των ηλεκτρικών 
ταλαντώσεων . 

Μονάδες 6 
Γ3. Να γράψετε την εξίσωση σε συνάρτηση με το χρόνο για 

την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το 
πηνίο .  

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 . 

Μονάδες 7 
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ ∆  

Θέλουμε να μετρήσουμε πειραματικά την άγνωστη ροπή 
αδράνειας δίσκου μάζας m=2 kg και ακτίνας r=1 m. Για το 
σκοπό αυτό αφήνουμε τον δίσκο να κυλίσει χωρίς ολίσθηση 
σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας φ=30° ξεκινώντας από την 
ηρεμία . ∆ιαπιστώνουμε ότι ο δίσκος διανύει την απόσταση 
x=2 m σε χρόνο t=1 s. 
∆1. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειάς του ως προς τον 

άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του και είναι 
κάθετος στο επίπεδό του. 

Μονάδες 7 
∆2. 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=
2
1
ΜR2 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 . 

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 .  
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

∆3. Να υπολογίσετε το λόγο των κινητικών ενεργειών K1/K2 
όπου K1 η κινητική ενέργεια του δίσκου και Κ2 η 
κινητική ενέργεια του δακτυλίου . 

Μονάδες 6 

∆4. Αν η μάζα κάθε στερεού είναι Μ=1,4 kg, να υπολογίσετε 
τις δυνάμεις που ασκεί η ράβδος σε κάθε σώμα .  

 Μεταφέρετε το σχήμα στο τετράδιό σας και σχεδιάστε 
τις πιο πάνω δυνάμεις. 
Να μην χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ που 
βρίσκεται στο τέλος του τετραδίου . 

∆ίνεται : g=10 m/s2, ημ30°=
2
1

 

Μονάδες 8 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 

(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο. 

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

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης . 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, 
διαγράμματα και πίνακες . 

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 
αποδεκτή . 

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

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π .μ . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ  
 
      ΑΘΗΝΑ  26 ΜΑΪΟΥ  2010 
 
  ΠΡΟΣ      

ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
 
 
 

ΜΑΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ»  
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 

Στο ΘΕΜΑ ∆2 όπου αναφέρεται  κύλιση θεωρείται  ότι 
υπάρχει  κύλιση χωρίς ολίσθηση .  

 
 ΑΠΟ  ΤΗΝ  Κ .Ε .Ε .  
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΠΤΑ (7) 
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 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

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 
180ο, το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης είναι 

α.  21 AA +

β. 22
21 AA +  

γ. 21 AA −  

δ. 2
2

2
1 AA −  

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 .  
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

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.) 
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. 
 

∆ίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c = 3·108 m/s. 
 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). 

 Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6). 

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.   
17
2υ

,     β.   
17
3υ

,     γ.  
17
4υ
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). 

 Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6). 
Μονάδες 8 

Β3. Μονοχρωματική ακτίνα φωτός διαδίδεται στο νερό και 
προσπίπτει στην ελεύθερη επιφάνειά του με γωνία 30ο. 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 < 
2
c

,     β.  υ = 
2
c

,   γ.  υ > 
2
c

 

∆ίνεται ότι ημ30ο  = 1/2  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7). 
Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ Γ  

Σώμα Σ1 μάζας m1 = 1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιμένο 
επίπεδο που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ = 30ο. 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 .  
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
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 . 

Μονάδες 5 
Γ2. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή του μέτρου του ρυθμού 

μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1. 

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 ∆ℓ = 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 . 

Μονάδες 6 
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

Γ4. Να υπολογίσετε σε πόση απόσταση από τη θέση που 
αφήσαμε ελεύθερα τα σώματα χάνεται η επαφή μεταξύ 
τους . 

Μονάδες 9 

∆ίνονται : ημ30ο  = 1/2, g = 10m/s2  
 
ΘΕΜΑ ∆  

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 
4
l

. 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. 
∆1. Να υπολογιστούν οι μάζες m και Μ. 

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 : 
∆2. το μήκος ℓ της ράβδου, αν τη στιγμή που αφήνεται 

ελεύθερη έχει γωνιακή επιτάχυνση μέτρου αγων = 3,75rad/s2. 
Μονάδες 7  

∆3. 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 . 

Μονάδες 5 
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ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

∆4. 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. 

Μονάδες 8 
∆ίνονται : επιτάχυνση βαρύτητας g = 10m/s2, ροπή αδράνειας 
της ράβδου ως προς άξονα κάθετο στη ράβδο που διέρχεται 

από το κέντρο μάζας της Icm = 
12
1

Mℓ2. 
 

 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 

(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην 
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο . 

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

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα . 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με 

μαύρο στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης . 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, 
διαγράμματα και πίνακες . 

5. Να μην χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ που 
βρίσκεται στο τέλος του τετραδίου 

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι 
αποδεκτή . 

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

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 09.30 π .μ . 
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 

 Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α  Β΄) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΠΤΑ (7) 

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 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 , το διάνυσμα έντασης του ηλεκτρικού πεδίου  
είναι  και το διάνυσμα έντασης του μαγνητικού πεδίου 
είναι . Θα ισχύει : 

υr

E
r

B
r

α. υΒυΕΒΕ rrrrrr
||,, ⊥⊥ . 

β. υΒυΕΒΕ rrrrrr
⊥⊥⊥ ,, . 

γ. υΒυΕΒΕ rrrrrr
⊥⊥ ,,|| . 

δ. υΒυΕΒΕ rrrrrr
||,||,|| . 

Μονάδες 5 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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 

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. Στα στάσιμα κύματα μεταφέρεται ενέργεια από το 

ένα σημείο του μέσου στο άλλο . 
Μονάδες 5 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΘΕΜΑ Β 
Β1. ∆ύο 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 . 

 
 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. 
1

2

2

1

m
m

E
E

=    β. 2
1

2
2

2

1

m
m

E
E

=  γ. 1
2

1 =
E
E

 

  
 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2) 

 Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6) 

Μονάδες 8 

Β2. Ηχητική πηγή εκπέμπει ήχο σταθερής συχνότητας f. Με 
μια δεύτερη ηχητική πηγή δημιουργούμε ταυτόχρονα 
ήχο, τη συχνότητα του οποίου μεταβάλλουμε . Σε αυτήν 
τη διαδικασία δημιουργούνται διακροτήματα ίδιας 
συχνότητας για δύο διαφορετικές συχνότητες f1, f2 της 
δεύτερης πηγής . 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

  Η τιμή της f είναι :  

 α. 
2
ff 21 +   β. 

21

21

ff
ff
+

 γ. 
2
ff 12 −  

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2) 

 Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6) 

Μονάδες 8 

Β3. ∆ύο 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. 2
2

1 =
m
m

 β. 
2
1

2

1 =
m
m

 γ. 1
2

1 =
m
m

 

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2) 

 Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (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 
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

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=2 m/s. Έστω Ο το μέσο του ευθύγραμμου 
τμήματος Π1Π2 και d=1m η απόσταση μεταξύ των πηγών . 

Να βρείτε :  

Γ1. Την απόσταση ΜΠ1. 
Μονάδες 5 

Γ2. Τη διαφορά φάσης των ταλαντώσεων των σημείων Ο και 
Μ. 

Μονάδες 6 
Γ3. Πόσα σημεία του ευθύγραμμου τμήματος Π1Π2 

ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος .  
Μονάδες 7 

Γ4. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της 
απομάκρυνσης του σημείου Μ σε συνάρτηση με τον 
χρόνο t για .  s5,2t0 ≤≤
Να χρησιμοποιήσετε το μιλιμετρέ χαρτί στο τέλος του 
τετραδίου. 

Μονάδες 7 
 
ΘΕΜΑ ∆  

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 mA=1 kg και στο σημείο 
Γ, που βρίσκεται σε απόσταση d από το Ο έχουμε επίσης 
σημειακή μάζα mΓ=6 kg. Στο άλλο άκρο της ράβδου, στο 
σημείο Β, είναι αναρτημένη τροχαλία μάζας Μ=4 kg από την 
οποία κρέμονται οι μάζες m1=2 kg, m2=m3=1 kg. Η τροχαλία 
μπορεί να περιστρέφεται γύρω από άξονα Ο΄ . 

 

∆1. Αποδείξτε ότι το σύστημα ισορροπεί με τη ράβδο στην 
οριζόντια θέση. 

Μονάδες 4 
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 Κόβουμε το Ο΄Β, που συνδέει την τροχαλία με τη ράβδο 
στο σημείο Β.  

 
∆2. Βρείτε τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου, όταν αυτή 

σχηματίζει γωνία 30ο με την κατακόρυφο .  
Μονάδες 7  

 
 
Όταν η σημειακή μάζα mA φτάνει στο κατώτατο σημείο, 
συγκρούεται πλαστικά με ακίνητη σημειακή μάζα m4=5 
kg.  

∆3. Βρείτε τη γραμμική ταχύτητα του σημείου Α αμέσως μετά 
τη κρούση .  

Μονάδες 6 

 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 mA με 
μάζα m. 
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ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

∆4. Πόση πρέπει να είναι η μάζα m, ώστε η ράβδος να 
διατηρήσει την ισορροπία της κατά τη διάρκεια 
περιστροφής της τροχαλίας ;  

Μονάδες 8 

 Τα νήματα είναι αβαρή, τριβές στους άξονες δεν 
υπάρχουν και το νήμα δεν ολισθαίνει στη τροχαλία . 

∆ίνεται : g=10 m/s2, ημ30°=1/2, ροπή αδράνειας της 
τροχαλίας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο 
της Ι=MR2/2.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

εξεταζόμενο  μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο  με μαύρο 

στυλό .  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια , 
διαγράμματα και πίνακες .  

5. Να χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ στο τέλος του τετραδίου . 
6. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
7. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  10.30 π .μ . 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΠΤΑ (7) 

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 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

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 .  

δ. Εάν η συνολική εξωτερική ροπή σε ένα σύστημα 
σωμάτων είναι μηδέν, η ολική στροφορμή του 
συστήματος 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.  
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 
Τη χρονική στιγμή t0 = 0 ο διακόπτης τίθεται στη θέση Α 
και αρχίζει να εκτελείται ηλεκτρική ταλάντωση με 

περίοδο Τ. Τη χρονική στιγμή t1 = 
8

5Τ  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.  2
2max,

1max, =
Ι
Ι

,   β.  3
2max,

1max, =
Ι
Ι

,     γ.  2
2max,

1max, =
Ι
Ι

. 

∆ίνεται 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. (μονάδες 6) 

Μονάδες 8 

Β2. Μονοχρωματική ακτίνα φωτός πέφτει στη διαχωριστική 
επιφάνεια υγρού και αέρα, όπως φαίνεται στο σχήμα .  

π

δ

Γ

A

B

O
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

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 
ΟΑ
ΟΒ : 

α. αυξάνεται, β. μειώνεται, γ. παραμένει σταθερός . 
 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση . (μονάδες 2) 

 Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (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 
αγων ,2. Ισχύει : 

α.  αγων ,1  = αγων ,2,  β. αγων ,1  > αγων ,2,   γ. αγων ,1 < αγων ,2. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση . (μονάδες 2) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 7) 
Μονάδες 9 

 

Σελίδα 140 από 255.

www.dinamiko.edu.gr



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΘΕΜΑ Γ  

Παρατηρητής Α κινείται με σταθερή ταχύτητα υΑ μεταξύ 
δύο ακίνητων ηχητικών πηγών S1 και S2, όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα . 

S2 S1
υΑ

A

 
Η πηγή S2 αρχικά δεν εκπέμπει ήχο, ενώ η πηγή S1 εκπέμπει 
ήχο με συχνότητα f1 = 100 Hz. 

Γ1. Υπολογίστε την ταχύτητα υΑ με την οποία πρέπει να 
κινείται ο παρατηρητής, ώστε να ακούει ήχο με 
συχνότητα fΑ = 100,5 Hz. 

Μονάδες 6 

Κάποια στιγμή ενεργοποιείται και η δεύτερη ηχητική πηγή  
S2,η οποία εκπέμπει ήχο συχνότητας f2 = 100 Hz. 
Γ2. Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα ∆t1 μεταξύ δύο 

διαδοχικών μηδενισμών της έντασης του ήχου που ακούει 
ο κινούμενος παρατηρητής . 

Μονάδες 6 
Η συχνότητα της ηχητικής πηγής S2 μεταβάλλεται σε     
f′2 = 100,5 Hz, ενώ ο παρατηρητής Α σταματάει να 
κινείται . 

Γ3. Να υπολογίσετε το χρονικό διάστημα ∆t2 μεταξύ δύο 
διαδοχικών μηδενισμών της έντασης του ήχου που ακούει 
ο ακίνητος παρατηρητής . 

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 . 

Μονάδες 7 
Θεωρούμε ότι οι εντάσεις των ήχων των δύο πηγών είναι 
ίσες και δεν μεταβάλλονται με την απόσταση . 
∆ίνεται : ταχύτητα διάδοσης ήχου στον αέρα υηχ = 340 m/s.  
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΘΕΜΑ ∆  

Λεία οριζόντια σανίδα μήκους L = 3m και μάζας Μ = 0,4 Kg 
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 = 100 Ν/m συνδέεται με το ένα άκρο του στον 
τοίχο και το άλλο σε σώμα Σ1 μάζας m1 = 1 Kg. Το ελατήριο 
βρίσκεται στο φυσικό του μήκος, ο άξονάς του είναι 
οριζόντιος και διέρχεται από το κέντρο μάζας του σώματος 
Σ1.  

L
d

Σ1

A Γ

 
Το κέντρο μάζας του σώματος Σ1 βρίσκεται σε απόσταση d 
από τον τοίχο. Στη συνέχεια, ασκούμε στο σώμα Σ1 σταθερή 
οριζόντια δύναμη μέτρου F = 40 N με κατεύθυνση προς το 
άλλο άκρο Γ της σανίδας . Όταν το σώμα Σ1 διανύσει 
απόσταση s = 5 cm, η δύναμη παύει να ασκείται στο σώμα 
και, στη συνέχεια, το σώμα εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση . 
∆1. Να υπολογίσετε το πλάτος της απλής αρμονικής 

ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σώμα Σ1. 
Μονάδες 5 

∆2. 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. 

Μονάδες 7  
Κατά μήκος της σανίδας από το άκρο Γ κινείται σώμα Σ2 

μάζας m2 = 1 Kg με ταχύτητα υ2 = 2 3  m/s. Τα δύο σώματα 
συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά, όταν η απομάκρυνση 
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ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

του σώματος Σ1 είναι x1, όπου x1 ≥ 0. Το σώμα Σ1 μετά την 
κρούση ταλαντώνεται με το μέγιστο δυνατό πλάτος. 
∆3. Να βρείτε την απομάκρυνση x1. 

Μονάδες 6 

∆4. Να βρείτε μετά από πόσο χρονικό διάστημα από τη 
στιγμή της κρούσης τα δύο σώματα θα συγκρουστούν για 
δεύτερη φορά . 

Μονάδες 7 
Θεωρούμε θετική τη φορά της απομάκρυνσης προς το Γ . 
Τριβές στην άρθρωση και στο υποστήριγμα δεν υπάρχουν . 
∆ίνεται : επιτάχυνση βαρύτητας g = 10m/s2. 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία , 
εξεταζόμενο  μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα  στο 
τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 

στυλό . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια , 
διαγράμματα και πίνακες .  

5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
6. ∆ιάρκεια  εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  18:15. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑÏΟΥ 2012 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΕΠΤΑ (7) 

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( LC t  )
γ. σταθερή 
δ. ανάλογη της έντασης του ρεύματος . 

Μονάδες 5 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

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 . 

β. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων ο 
κύριος λόγος απόσβεσης είναι η ωμική αντίσταση .  

γ. Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής μετριέται σε   

s
mkg

2
 . 

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 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

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 
λαδιού 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). 

Μονάδες 8 
Β2. Σε γραμμικό ελαστικό μέσο, κατά μήκος του ημιάξονα 

Οx, δημιουργείται στάσιμο κύμα με κοιλία στη θέση x=0. 
∆ύο σημεία Κ και Λ του ελαστικού μέσου βρίσκονται 
αριστερά και δεξιά του πρώτου δεσμού, μετά τη θέση 

x=0, σε αποστάσεις 
6
λ

 και 
12
λ

 από αυτόν αντίστοιχα, 

όπου λ το μήκος κύματος των κυμάτων που δημιουργούν 

το στάσιμο κύμα . Ο λόγος των μεγίστων ταχυτήτων 
Λ

Κ

υ
υ

 

των σημείων αυτών είναι :  

  α. 3   β. 
3
1

      γ. 3  

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση (μονάδες 2). 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6). 

Μονάδες 8 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Β3. Ανάμεσα σε δύο παράλληλους τοίχους ΑΓ και Β∆,  
υπάρχει λείο οριζόντιο δάπεδο . Τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΒ 
και Γ∆ 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 Γ∆ σε χρόνο t1. Στη συνέχεια δεύτερη σφαίρα Σ2 που έχει 
ταχύτητα μέτρου υ συγκρούεται ελαστικά με τον ένα τοίχο 
υπό γωνία φ=60ο και, ύστερα από διαδοχικές ελαστικές 
κρούσεις με τους τοίχους, καλύπτει τη διαδρομή από το ΑΒ 
μέχρι το Γ∆ σε χρόνο t2. Οι σφαίρες εκτελούν μόνο 
μεταφορική κίνηση .  

Σ2

Σ1

Γ

Δ
60ο

Β

υ

υ
Α

 
Tότε θα ισχύει :  

α. t2= 2t1   β. t2= 4t1    γ. t2= 8t1

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση (μονάδες 2). 
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7). 

 ∆ίνονται : 
2
3600 =ημ , 

2
1600 =συν  . 

Μονάδες 9 
 

 

ΘΕΜΑ Γ  
Ομογενής και ισοπαχής δοκός (ΟΑ), 
μάζας M=6 kg και μήκους ℓ=0,3 m, 
μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές σε 
κατακόρυφο επίπεδο γύρω από 
οριζόντιο άξονα που περνά από το 
ένα άκρο της Ο . Στο άλλο της άκρο 
Α υπάρχει στερεωμένη μικρή σφαίρα 

μάζας 
2
Mm = .   
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

 

Γ1. Βρείτε την ροπή αδράνειας του συστήματος δοκού-
σφαίρας ως προς τον άξονα περιστροφής του . 

Μονάδες 6 
 

Ασκούμε στο άκρο Α δύναμη, σταθερού μέτρου Ν=
π

120 F , 

που είναι συνεχώς κάθετη στη δοκό, όπως φαίνεται στο 
σχήμα . 
 
Γ2. Βρείτε το έργο της δύναμης F κατά την περιστροφή του 

συστήματος μέχρι την οριζόντια θέση της .  
Μονάδες 6 

Γ3. Βρείτε την γωνιακή ταχύτητα του συστήματος δοκού- 
σφαίρας στην οριζόντια θέση.  

Μονάδες 6 
 
Επαναφέρουμε το σύστημα δοκού-σφαίρας στην αρχική 
κατακόρυφη θέση του . Ασκούμε στο άκρο Α δύναμη, 
σταθερού μέτρου Ν= 330' F , που είναι συνεχώς κάθετη στη 
δοκό . 
 
Γ4. Βρείτε τη γωνία που σχηματίζει η δοκός με την 

κατακόρυφο τη στιγμή που η κινητική της ενέργεια 
γίνεται μέγιστη .  

Μονάδες 7 
 

∆ίνονται : 2s
m10g = , ροπή αδράνειας ομογενούς δοκού μάζας 

Μ και μήκους ℓ, ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο 

μάζας της  και είναι κάθετος σε αυτήν 2
CM M

12
1

l=Ι , 

2
33060 00 == συνημ , 

2
16030 00 == συνημ .  
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΘΕΜΑ ∆  
Λείο κεκλιμένο επίπεδο 
έχει γωνία κλίσης φ=30ο. 
Στα σημεία Α και Β  
στερεώνουμε τα άκρα δύο 
ιδανικών ελατηρίων με 
σταθερές k1=60 Ν/m και 
k2=140 Ν/m αντίστοιχα. Στα 
ελεύθερα άκρα των 
ελατηρίων, δένουμε σώμα 
Σ1, μάζας m1=2 kg και το 
κρατάμε στη θέση όπου τα 
ελατήρια έχουν το φυσικό 
τους μήκος (όπως φαίνεται στο σχήμα). 

Β

Α φ = 30ο

k2

k1

Σ1

m1

Τη χρονική στιγμή t0=0 αφήνουμε το σώμα Σ1 ελεύθερο .   
 
∆1. Να αποδείξετε ότι το σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική 

ταλάντωση . 
Μονάδες 5 

 
∆2. 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. 

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=6 kg. 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 . 
 
∆3. Να βρείτε τη σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης του 

σώματος Σ2. 
Μονάδες 6 
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ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

∆4. 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. 

∆ίνονται : 
2
1300 =ημ , 

2
3300 =συν , 2s

m10g = . 

Μονάδες 7 

   
 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία , 

εξεταζόμενο  μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα  στο 
τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 

στυλό . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια , 
διαγράμματα και πίνακες .  

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ . 
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
7. ∆ιάρκεια  εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  10.00 π .μ . 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ  2012 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ  

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΟΚΤΩ (8) 

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  υ1 , συγκρούεται 
μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m2. Οι 

ταχύτητες /
1υ   και /

2υ   των σφαιρών μετά την κρούση 

α. έχουν πάντα την ίδια φορά 
β. σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90ο 
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 (∆1, ∆2, ∆3) 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 (∆1Κ2) είναι 

α. λ 

β. 3  
4
λ

 

γ.  
2
λ

 

δ. 3  
2
λ

. 

Μονάδες 5 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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 ηλεκτρο-
μαγνητικών 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 
 
ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Αυτοκίνητο με ταχύτητα   
10
υ υ A = (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  
f
f

 
1

2 είναι : 

 

α.   
9

11    β.   
10
11      γ.   

11
9  

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). 

 Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6). 

Μονάδες 8 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Β2. Στο ιδανικό κύκλωμα L–C του σχήματος έχουμε αρχικά 
τους διακόπτες ∆1 και ∆2 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 ∆1 κλείνει, οπότε στο κύκλωμα L–C1 
έχουμε αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση . Τη χρονική 

στιγμή t1=  
4

7T
 1 , όπου T1 η περίοδος της ταλάντωσης του 

κυκλώματος L–C1, ο διακόπτης ∆1 ανοίγει και 
ταυτόχρονα κλείνει ο διακόπτης ∆2. ∆ίνεται ότι C2 = 2C1.  

C2C1
L

Δ1 Δ2  
Το μέγιστο φορτίο που θα αποκτήσει ο πυκνωτής 
χωρητικότητας C2 κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής 
ταλάντωσης του κυκλώματος L–C2 είναι :  

α.  
2

3Q    β.   
3

Q      γ. 3 Q 

 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). 

 Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6). 

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 : 

y1=Aημ(ωt+
3
π

), y2= 3Αημ(ωt–
6
π

). 
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 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.  2
2

2
1

2
ολ EE E +=  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7). 
Μονάδες 9 

 
ΘΕΜΑ Γ  

Συμπαγής ομογενής δίσκος, μάζας Μ=2 2 kg και ακτίνας 
R=0,1 m, είναι προσδεδεμένος  σε ιδανικό ελατήριο , στα-
θεράς k=100 N/m στο σημείο Α και ισορροπεί πάνω σε 
κεκλιμένο επίπεδο, που σχηματίζει γωνία φ=45ο με το 
οριζόντιο επίπεδο, όπως στο σχήμα . Το ελατήριο είναι 
παράλληλο στο κεκλιμένο επίπεδο και ο άξονας του 

ελατηρίου απέχει απόσταση d=  
2

R
 από το κέντρο (Ο) του 

δίσκου . Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο 
ακλόνητα στο σημείο Γ . 
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Γ1. Να υπολογίσετε την επιμήκυνση του ελατηρίου . 
Μονάδες 6 

Γ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της στατικής τριβής και να 
προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της . 

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 . 
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 2 m στη διεύθυνση 
του κεκλιμένου επιπέδου . 

Μονάδες 7 
∆ίνονται : η ροπή αδράνειας ομογενούς συμπαγούς δίσκου ως 
προς άξονα που διέρχεται κάθετα από το κέντρο του 

I=
2
1

MR2, η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2, ημ45ο=
2
2

. 

 
 
ΘΕΜΑ ∆  

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο σφαίρα μάζας m1=m=1kg, 

κινούμενη με ταχύτητα υ=  
3
4

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 =
3
υ

 1 , αντίστοιχα . 

∆1. Να βρείτε τη γωνία φ που σχηματίζει το διάνυσμα της 

ταχύτητας  υ2 με το διάνυσμα της ταχύτητας  υ1 .  

 
Μονάδες 8 
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ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

∆2. Να υπολογίσετε τα μέτρα των ταχυτήτων υ1 και υ2. 
Μονάδες 4  

Σώμα μάζας Μ=3m ισορροπεί δεμένο στο άκρο ελατηρίου, 
σταθεράς k=100 Ν/m, που βρίσκεται κατά μήκος κεκλιμένου 
επιπέδου γωνίας θ =30ο, όπως στο σχήμα . 

 
Η σφαίρα, μάζας m1, κινούμενη οριζόντια με την ταχύτητα 

 υ1 , σφηνώνεται στο σώμα Μ.  

∆3. Να βρείτε τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του 
συστήματος των σωμάτων (Μ,m1) κατά την κρούση. 

Μονάδες 6 

∆4. ∆εδομένου ότι το συσσωμάτωμα (Μ,m1) μετά την κρούση 
εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, να βρείτε το πλάτος 
Α της ταλάντωσης αυτής . 

Μονάδες 7 
 

∆ίνονται : η επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s2, ημ30ο=
2
1

, 

συν30ο=
2
3

. 
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ΑΡΧΗ 8ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 8ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

εξεταζόμενο  μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα  στο 
τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Να γράψετε τις απαντήσεις  σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 

στυλό . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια , 
διαγράμματα και πίνακες .  

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ . 
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
7. ∆ιάρκεια  εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  18:30. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013   

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ   
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 
 
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. 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 = 2 fS  

β) A S
1f  =  f
2

 

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  
Λt

0
—Α = Α  e  , 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  = - b υ2, 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  = - b υ,  όπου b είναι  η σταθερά  

απόσβεσης  και υ η ταχύτητα  του σώματος που ταλαντώνεται .  
Μονάδες 5 

 
A4. Κατά  τη διάδοση ηλεκτρομαγνητικού  κύματος στο κενό,  σε μεγάλη  

απόσταση από την πηγή, ισχύει  ότι: 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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. 

ε) Έκκεντρη ονομάζεται  η κρούση κατά  την οποία  οι  ταχύτητες  των  
κέντρων μάζας των δύο σωμάτων  που συγκρούονται  είναι 
παράλληλες αλλά μη συγγραμμικές.  

  Μονάδες 5 
 
Θέμα Β 
Β1.  Στο κύκλωμα  του σχήματος  ο πυκνωτής  

χωρητικότητας  C = 20×10–6 F είναι  φορτισμένος  

σε τάση Vc = 20 V και  το ιδανικό πηνίο έχει  

συντελεστή αυτεπαγωγής  31L =   10  H
9

−× .  

Τη χρονική  στιγμή t0 = 0 κλείνουμε  το 
διακόπτη δ.  Κάποια  μεταγενέστερη  χρονική  
στιγμή t1, το φορτίο του πυκνωτή είναι  μηδέν  
και  η ένταση  του ρεύματος  που διαρρέει  το  
πηνίο είναι  6 Α. Από τη στιγμή t0 έως τη στιγμή  
t1 η συνολική ενέργεια της ηλεκτρικής  ταλάντωσης  μειώθηκε κατά:  
i) 1 × 10-3 J 
i i) 2 × 10-3 J 
i i i) 4 × 10-3 J 
 
α) Να  επιλέξετε  τη σωστή απάντηση.  
  Μονάδες 2 
β) Να  δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
  Μονάδες 6 

L

Cδ

R
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
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 = 2 λ1, τότε δη-
μιουργούνται  τέσσερις υπερβολές απόσβεσης ,  μεταξύ των σημείων  Κ και  
Λ.  

Αλλάζοντας την συχνότητα  των δύο πηγών  σε  f2 = 3 f1  και  διατηρώ-
ντας το ίδιο πλάτος,  ο αριθμός των υπερβολών  απόσβεσης ,  που 
δημιουργούνται  μεταξύ των δύο σημείων  Κ και Λ,  είναι:  
i) 6 
i i) 8 
i i i) 12 
 
α) Να  επιλέξετε  τη σωστή απάντηση.  
  Μονάδες 2 
β) Να  δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
  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 1
2Ι  = Ι

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.  

ω1 ω

Δ1Δ2
Δ1

Δ2

 
Αν  L1 είναι  το μέτρο της αρχικής  στροφορμής  του δίσκου  Δ1, τότε  το 

μέτρο της μεταβολής της στροφορμής  του δίσκου Δ1 είναι:  
i) 0  

i i) 1
1  L
5

  

i i i) 1
2  L
5

 

α) Να  επιλέξετε  τη σωστή απάντηση.  
  Μονάδες 2 
β) Να  δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
  Μονάδες 6 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Θέμα Γ  
 Σώμα  Σ1 με μάζα m1 κινείται  σε οριζόντιο  επίπεδο  ολισθαίνοντας προς  
άλλο σώμα  Σ2 με μάζα  m2 = 2 m1, το οποίο αρχικά είναι ακίνητο.  Έστω υ0 η 
ταχύτητα  που έχει  το σώμα  Σ1 τη στιγμή t0  = 0  και  ενώ βρίσκεται  σε απόσταση 
d = 1 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 :  

υ0
k

d

Σ1
Σ2

ℓ0
 

Αμέσως  μετά  τη κρούση,  που είναι κεντρική και  ελαστική ,  το σώμα  Σ1 
αποκτά  ταχύτητα  με μέτρο υ1΄ = 10 m/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 = 10 m/s2. 
 
Γ1. Να  υπολογίσετε την αρχική ταχύτητα  υ0 του σώματος Σ1.  

Μονάδες 6  
 
Γ2. Να  υπολογίσετε  το ποσοστό της κινητικής ενέργειας  που μεταφέρθηκε  από 

το σώμα Σ1 στο σώμα Σ2 κατά την κρούση .  
Μονάδες 6  

 
Γ3. Να  υπολογίσετε  το συνολικό χρόνο κίνησης του σώματος Σ1 από την 

αρχική χρονική στιγμή t0 μέχρι  να  ακινητοποιηθεί  τελικά.  
 Δίνεται  :  10   3,2  

Μονάδες 6 
 
Γ4. Να   υπολογίσετε   τη  μέγιστη   συσπείρωση   του ελατηρίου,   αν  δίνεται   ότι  

m2 = 1kg και k = 105 N/m. 
Μονάδες 7  

Θεωρήστε  ότι  η χρονική  διάρκεια  της κρούσης  είναι  αμελητέα  και  ότι  τα  δύο 
σώματα συγκρούονται  μόνο μία  φορά . 
 
 
Θέμα Δ  
 Δίνεται  συμπαγής , ομογενής  κύλινδρος  μάζας Μ και  ακτίνας R. Αφήνουμε 
τον κύλινδρο  να  κυλίσει  χωρίς  ολίσθηση,  υπό την επίδραση  της βαρύτητας  (με 
επιτάχυνση  της βαρύτητας g), πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο  γωνίας φ , όπως  
φαίνεται  στο σχήμα  που ακολουθεί :  
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

φ
 

Δ1. Να  υπολογίσετε την επιτάχυνση  του κέντρου μάζας του κυλίνδρου .  
 Ο άξονας του κυλίνδρου διατηρείται  οριζόντιος. 

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: 

h

r
R

 
Να  αποδείξετε  ότι η ροπή αδράνειας  του κοίλου κυλίνδρου , ως προς τον 
άξονα  του,  που προκύπτει  μετά την αφαίρεση του εσωτερικού κυλινδρικού 
τμήματος, είναι  

Ικο ιλ
4

2
4

1 r=  Μ R 1 - 
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:  

φ
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
Δ3. Να  υπολογίσετε την επιτάχυνση  του κέντρου μάζας του συστήματος.  

Μονάδες 7  
 

Δ4. Όταν Rr = 
2

, να  υπολογίσετε,  σε κάθε  χρονική  στιγμή της κύλισης στο 

κεκλιμένο επίπεδο,  το λόγο της μεταφορικής  προς  την περιστροφική  
κινητική ενέργεια του συστήματος.  

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 : Ι = 21  M R
2

 

 Ο  όγκος V ενός συμπαγούς  κυλίνδρου  ακτίνας  R και  ύψους  h: 
2V = π R  h  

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 
 

1. Στο εξώφυλλο  του τετραδίου να  γράψετε  το εξεταζόμενο  μάθημα.  Στο  
εσώφυλλο  πάνω-πάνω  να  συμπληρώσετε  τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην 
αρχή των απαντήσεών  σας να  γράψετε  πάνω-πάνω  την ημερομηνία  και  το  
εξεταζόμενο  μάθημα .  Να  μην αντιγράψετε  τα  θέματα  στο τετράδιο και  να  μη  
γράψετε  πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά  σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την αποχώρησή  σας να  
παραδώσετε  μαζί  με το τετράδιο και τα  φωτοαντίγραφα.  

3. Να  απαντήσετε στο  τετράδιό  σας  σε όλα  τα  θέματα  μόνο  με μπλε ή μόνο 
με μαύρο στυλό με μελάνι  που δεν  σβήνει .  Μολύβι  επιτρέπεται ,  μόνο  αν το  
ζητάει  η εκφώνηση , και  ΜΟΝΟ για πίνακες, διαγράμματα κλπ.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι  αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις  (3) ώρες μετά  τη διανομή  των φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 10:30 π.μ.  
 

KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΑΡΧΗ  1ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ  1ΗΣ  ΑΠΟ  6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ  

ΘΕΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ   
ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ  (6) 

 
 

ΘΕΜΑ Α 
Στις  ημιτελείς  προτάσεις  Α1-Α4  να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τον αριθμό  της  
πρότασης και δίπλα  το  γράμμα  που  αντιστοιχεί  στη φράση, η  οποία τη  
συμπληρώνει σωστά.  

 
Α1. 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 . 3πx = Aημ(ωt+ )
2

. 

Μονάδες 5 
 
 

Α2. Όταν  οδηγούμε  τη νύχτα  σε  βρεγμένο  δρόμο,  με  τα  φώτα  αναμμένα,  η 
οδήγησή  μας είναι  
α . ευκολότερη λόγω  του φαινομένου της  ολικής ανάκλασης  του φωτός  
β . ευκολότερη λόγω  του φαινομένου της  διάχυσης  του φωτός  
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 
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ΑΡΧΗ  2ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ  2ΗΣ  ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

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  1
2

f
f  = 

4
. Ο 

συντελεστής  αυτεπαγωγής  L2  του πηνίου έγινε 
α . 4L1 
β . 16L1 

γ . 1L
4

 

δ . 1L
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 SI είναι  το 1 N m s⋅ ⋅  .  

Μονάδες 5 
 

 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Απλός   αρμονικός   ταλαντωτής,  ελατήριο-μάζα,  με   σταθερά   

ελατηρίου k = 100 N/m και  μάζα m = 1 kg εκτελεί  εξαναγκασμένη  

ταλάντωση  με  συχνότητα  διεγέρτη 8f =  Hz
π

.  Αν  η συχνότητα  του 

διεγέρτη  αυξηθεί ,  τότε το πλάτος της ταλάντωσης  
i .  μειώνεται  

i i .  αυξάνεται  
i i i .  μένει  σταθερό.  

 α) Να  επιλέξετε τη σωστή  απάντηση     (μονάδες 2). 
 β) Να δικαιολογήσετε  την επιλογή σας   (μονάδες  6). 

Μονάδες 8 
 

Β2. Το  παρακάτω  σχήμα  δίνει  το στιγμιότυπο  στάσιμου  κύματος,  με  περίοδο 

Τ  και μήκος κύματος  λ, τη χρονική στιγμή Tt = 
8

.  
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ΑΡΧΗ  3ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ  3ΗΣ  ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

y(m)

B

0

x

 
Το  σημείο  0 είναι  κοιλία  που  για t = 0s διέρχεται  από τη θέση 
ισορροπίας  με θετική ταχύτητα. Το  πλάτος  της  ταλάντωσης  σημείου Β 

με  Β
λx  = 
8

 είναι  

i .  0,05 m 
ii. 0,1 m 

i i i .  0,1 2  m 

α) Να  επιλέξετε τη σωστή  απάντηση (μονάδες 2). 
 β) Να δικαιολογήσετε  την επιλογή σας  (μονάδες  6). 

Μονάδες 8 
 

Β3.  Δύο   υλικά   (1)  και   (2)  με   δείκτες   διάθλασης   n1  και   n2,  αντίστοιχα,  
με  n1 < n2, τοποθετούνται  όπως  στο παρακάτω  σχήμα:  

A

B

θ

(1) (2)

Γ

 
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 .  1

2

nημθ = 
n

 

i i .  2 2
2 1ημθ = n -n  

i i i .  1

2

nημθ = 1-
n

 

0 1 2,
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ΑΡΧΗ  4ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ  4ΗΣ  ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

α) Να  επιλέξετε τη σωστή  απάντηση (μονάδες 2). 
 β) Να δικαιολογήσετε  την επιλογή σας  (μονάδες  7). 

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.   

t0 = 0

(1) υ1

υ2

d

S

(2)

 
Γ1. Αν  f1 είναι  η συχνότητα  του ήχου  που  ανιχνεύει  η συσκευή ,  να  δείξετε 

ότι 2 1
1 s

2 1

(υ+υ ) (υ+υ )f  = f
(υ-υ ) (υ-υ )

⋅ ⋅ .  

Μονάδες 7 
 

Δίνονται :  ταχύτητα  ήχου υ = 340 m/s, fs  = 1900 Hz, υ1  = 20 m/s, υ2  = 20 m/s, 
Δts  = 0,81 s. 

 
Γ2. Αν  τη χρονική  στιγμή t1 = 6,8 s η συσκευή  αρχίζει  να  ανιχνεύει  τον  

ανακλώμενο  ήχο, να  βρεθεί  η απόσταση  d που  είχαν  τα  τρένα  τη 
χρονική  στιγμή t0 = 0. 

Μονάδες 9 
 

Γ3. Ποια  χρονική  στιγμή t2  η συσκευή  ανίχνευσης  των  ανακλώμενων  
κυμάτων σταματά να καταγράφει  τον ανακλώμενο  ήχο;  

Μονάδες 9 
 

 
ΘΕΜΑ Δ  
Μια  ισοπαχής  δοκός  ΑΒ  αποτελείται  από  δύο  ομογενή  τμήματα  ΑΚ  και ΚΒ ,  

μήκους  L
2

 το καθένα, με μάζες m1 = 5 m2 και m2 = 0,5 kg, αντίστοιχα .  

Τα  κομμάτια  αυτά  είναι  κολλημένα μεταξύ τους  στο σημείο  Κ,  ώστε  να  
σχηματίζουν  τη δοκό  ΑΒ μήκους  L = 1 m. 
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.  
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ΑΡΧΗ  5ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ  5ΗΣ  ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

Kφ Β

m1 m2

A

 
Δ1. Να  υπολογίσετε  τις δυνάμεις  που  δέχεται  η δοκός  από το σχοινί  και  την 

άρθρωση.  
Μονάδες 6 

 
 
Κάποια  στιγμή  το σχοινί  κόβεται και η ράβδος  αρχίζει  να  στρέφεται  χωρίς  
τριβές γύρω από  το άκρο  της Α σε  κατακόρυφο επίπεδο. 

A K
θ

Β

Β΄

K΄

 
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°). 

Μονάδες 7 
 
 

Δ3. Να  υπολογίσετε  το μέτρο  της  ταχύτητας του άκρου  Β΄ της  ράβδου  (υΒ΄) 
σε  συνάρτηση  με  τη γωνία θ.  

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 .  
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ΑΡΧΗ  6ΗΣ  ΣΕΛΙΔΑΣ  – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ  6ΗΣ  ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 
Δ4. Να  υπολογίσετε  το ποσοστό  απώλειας  της  κινητικής  ενέργειας  κατά  την 

κρούση.  
Μονάδες 6 

 
Δίνονται : 

•  η επιτάχυνση  της  βαρύτητας g = 10 m/s2,  
•  ροπή  αδράνειας  ομογενούς  και  ισοπαχούς ράβδου μάζας  m και 

μήκους  L ως  προς άξονα  κάθετο στο μέσο  της  21I = mL
12

 , 

•  ο 1ημ30  = 
2

, ο 3συν30  = 
2

. 

 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ  (για τους  εξεταζομένους) 
 

1. Στο  εξώφυλλο  του τετραδίου να  γράψετε το  εξεταζόμενο  μάθημα . Στο 
εσώφυλλο  πάνω-πάνω  να συμπληρώσετε  τα  ατομικά  στοιχεία  μαθητή. 
Στην αρχή  των απαντήσεών  σας  να  γράψετε πάνω-πάνω  την  
ημερομηνία  και  το  εξεταζόμενο  μάθημα .  Να  μην  αντιγράψετε  τα  θέματα 
στο  τετράδιο και να  μη  γράψετε  πουθενά  στις απαντήσεις  σας  το  όνομά  
σας .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά  την  αποχώρησή  σας 
να παραδώσετε  μαζί με το τετράδιο και  τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα  μόνο  με  μπλε  ή  
μόνο  με μαύρο στυλό  με μελάνι που  δεν  σβήνει.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά  τεκμηριωμένη είναι  αποδεκτή.  
5. Διάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3) ώρες  μετά  τη διανομή  των 

φωτοαντιγράφων.  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : 18.00.  
 

 
 

KΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

 ΤΕΛΟΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ   

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 

 
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  FΣ  που  του  ασκούνται  και για  το  αλγεβρικό  
άθροισμα των  ροπών  Στ ως προς οποιοδήποτε  σημείο του , ισχύει : 

α) FΣ  = 0, Στ = 0 
β) FΣ  ≠ 0, Στ ≠ 0 
γ) FΣ  ≠ 0, Στ = 0 
δ) FΣ  = 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 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
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  μαγνητικού  και  του  ηλεκτρικού  πεδίου  

ισούται  με  την  ταχύτητα του φωτός 
B c
E

⎛ ⎞=⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

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 
 
 
 
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  1

2

A
A

 

είναι : 

i) 1 i i) 
1
2  i i i) 2  
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
α) Να  επιλέξετε  τη σωστή  απάντηση . 
  Μονάδες 2 
β) Να  δικαιολογήσετε την απάντησή  σας. 
  Μονάδες 6 

 
Β2.   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  = 2 s. Αν  στη 
διάρκεια  του  χρόνου  αυτού πραγματοποιούνται  200 πλήρεις  ταλαντώσεις ,  
οι συχνότητες  f1 και f2  είναι : 

i) f1 = 200,5 Hz, f2 = 200 Hz 
i i) f1 = 100,25 Hz, f2 = 99,75 Hz 
i i i) f1 = 50,2 Hz, f2 = 49,7 Hz 

 
α) Να  επιλέξετε  τη σωστή  απάντηση . 
  Μονάδες 2 
β) Να  δικαιολογήσετε την απάντησή  σας. 
  Μονάδες 6 

 
Β3.  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 1

2

m
m

 είναι : 

i) 3  i i) 1 i i i) 
1
3

 

 
α) Να  επιλέξετε  τη σωστή  απάντηση . 
  Μονάδες 2 
β) Να  δικαιολογήσετε την απάντησή  σας. 
  Μονάδες 7 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
Θέμα Γ 
  

Δύο  σύγχρονες  σημειακές  πηγές  Π1 και  Π2 δημιουργούν  στην  επιφάνεια  
υγρού  εγκάρσια  κύματα  που  διαδίδονται  με  ταχύτητα  υ  = 5 m/s. Μικρό  κομμάτι  
φελλού  βρίσκεται  σε  κάποιο  σημείο Σ  της  επιφάνειας  πλησιέστερα  στην  πηγή  
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 Α ημωt= ⋅ . 

 
Γ1. Να  βρείτε  τις  αποστάσεις  1r  και  2r  του  σημείου  Σ  από  τις  πηγές  Π1 και  Π2 ,  

αντίστοιχα .  
Μονάδες 6 

 
Γ2. Να  γράψετε  τη  σχέση  που  δίνει  την  απομάκρυνση  του  φελλού  από  τη  θέση  

ισορροπίας  του σε συνάρτηση  με τον χρόνο, για  t ≥  0.  
Μονάδες 6 

 
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  3

1y 5 3 10  m−= ⋅  ;  
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 1

2

K
K . 

Μονάδες 7 

Δίνεται  :  
π 1συν
3 2

⎛ ⎞ =⎜ ⎟
⎝ ⎠  
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
Θέμα Δ 

   
Λεπτή ,  άκαμπτη  και  ομογενής  ράβδος  

ΑΓ  μήκους  ℓ  = 2m και  μάζας  Μ  = 5,6 kg 
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 4 

 

Μικρή  ομογενής  σφαίρα ,  μάζας  m = 0,4 kg και  ακτίνας  
1r   m

70
=  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 5 

 
Δ3. Με  δεδομένο  ότι η  σφαίρα  φτάνει  στο  άκρο Γ , να  βρείτε  τη  σχέση  που  

περιγράφει  την  τάση  του  νήματος  σε  συνάρτηση  με  την  απόσταση  του 
σημείου επαφής της  σφαίρας  με τη ράβδο, από  το σημείο Κ . 

Μονάδες 5 
 

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  παρακάτω  σχήμα . 

Μονάδες 6 
 

Δεύτερη  λεπτή,  άκαμπτη  και  ομογενής   
ράβδος  ΑΔ ,  μήκους  ℓ΄ = ℓ  και  μάζας  Μ΄ = 3 Μ  
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  
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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 . 

Μονάδες 5 
Όλες οι  κινήσεις πραγματοποιούνται  στο  ίδιο κατακόρυφο επίπεδο.  
Δίνονται  :   

•  Η ροπή αδράνειας ρΙ
 
λεπτής  ομογενούς ράβδου  μάζας  Μ  και  μήκους  ℓ,  ως  

προς  άξονα  που  διέρχεται  από  το  ένα της  άκρο και  είναι  κάθετος  σε  αυτή:  
1  M
3

=ρΙ  ℓ2 

•  Η ροπή  αδράνειας  σϕΙ
 
ομογενούς  σφαίρας  μάζας m και  ακτίνας  r ως  προς  

άξονα  που  διέρχεται  από  το κέντρο μάζας  της  : 22  m r
5

=σϕΙ  

•  2g  10 m s=  

 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε 
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η 
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 
 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ   

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΚΥΚΛΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 

 
ΘΕΜΑ Α 
Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη 
συμπληρώνει σωστά. 
 

Α1. Στο σχήμα 1 απεικονίζεται το στιγμιότυπο ενός εγκάρσιου αρμονικού κύματος 
που διαδίδεται κατά την αρνητική φορά του άξονα x΄Ox τη χρονική στιγμή t1.  

 
Σχήμα 1 

 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 
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 90ο  
γ.  η γωνία διάθλασης είναι 0ο  
δ.  η γωνία εκτροπής είναι 90ο . 

Μονάδες 5 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

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 1 2Δp  = Δp , όπου 1 2Δp ,  Δp  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 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 
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 1

2

υ
υ  

είναι 

i. 1

2

υ
υ

1
3

=
 

ii. 1

2

υ
υ

1
4

=
 

iii. 1

2

υ
υ

1
2

=  

 α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση     (μονάδες 2). 
 β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας  (μονάδες 6). 

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). 

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  
4
T

= , 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.  
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
Αν ΑΣ και ΑΜ είναι τα πλάτη ταλάντωσης των δύο κομματιών φελλού μετά τη 

συμβολή, τότε ο λόγος των ενεργειών τους Σ

Μ

E
E  

είναι 

i. Σ

Μ

E
E

2
2

=
 

ii. Σ

Μ

E
E

1
2

=
 

iii. Σ

Μ

E
E

1
4

=  

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). 
 β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7). 

Μονάδες 9 
 

 
ΘΕΜΑ Γ  
Τα σώματα Σ1 και Σ2, του σχήματος 4, με μάζες m1 = 1 kg και m2 = 4 kg 
αντίστοιχα, βρίσκονται ακίνητα σε λείο οριζόντιο επίπεδο και εφάπτονται μεταξύ 
τους. Τα σώματα   είναι   δεμένα   στην   άκρη   δύο   όμοιων   ιδανικών   
ελατηρίων  σταθεράς  k = 100 Ν/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 = 0,2 m 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. 

Μονάδες 6 
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 
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. 
Μονάδες 6 

 
Γ3. Η κρούση που ακολουθεί είναι πλαστική. Να αποδείξετε ότι το συσσωμάτωμα 

μετά την κρούση θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση. 
Μονάδες 6 

 
Γ4. Να βρείτε το μέτρο του μέγιστου ρυθμού μεταβολής της ορμής του 

συσσωματώματος μετά την κρούση. 
Μονάδες 7 

 
ΘΕΜΑ Δ  
Λεπτή, άκαμπτη και ισοπαχής ράβδος ΑΒ μήκους ℓ = 1 m και μάζας Μ = 3 kg, 
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
4

= =
 
 .  

Στο μέσο Κ της ράβδου και στο άκρο της Α 
στερεώνουμε δύο σφαιρίδια μάζας   m1  και  m2  
αντίστοιχα,  όπου m1 = m2 = 1 kg. 
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).  
 

Σχήμα 6 
 
Δ1. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδου-σφαιριδίων ως 

προς τον άξονα περιστροφής. 
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. 

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. 

Μονάδες 7 
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 
Δ4. Όταν το σύστημα ράβδου-

σφαιριδίων περνά από την οριζόντια 
θέση για πρώτη φορά, να 
υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού 
μεταβολής της στροφορμής του 
σφαιριδίου m2 ως προς τον άξονα 
που διέρχεται από το σημείο Ο 
(σχήμα 7). 

Μονάδες 6 
 

 
     Σχήμα 7 

 
Δίνονται: 

• επιτάχυνση βαρύτητας g = 10 m/s2,  
• ροπή αδράνειας cmI  λεπτής ομογενούς ράβδου μάζας Μ και μήκους ℓ, ως 

προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της και είναι κάθετος σε 

αυτή 2
cm

1I  = M
12

⋅ ⋅  

 
 
 
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 
1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο 

εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην 
αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη 
γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το 
ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 18:00 
 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2015 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ   

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 

 
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 

 
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 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α5.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδι ό  
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 .  

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 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 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:  

 

i. ρΔL 1
ΜgL

Δt 2
   i i . ρΔL

ΜgL
Δt

   i i i . ρΔL 2
ΜgL

Δt 5
  

 
Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής 

της που περνά από το άκρο της, είναι  
2

ρ

1
I ΜL

3
 . 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
   Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
  Μονάδες 6 

 
 
Β2.  Ένα  στάσιμο κύμα που δημιουργείται σε ένα γραμμικό  ελαστικό  μέσο 

περιγράφεται από  την εξίσωση :  

x t
Y 2Aσυν 2π ημ 2π

λ T
 

   
    

   
. 

Σχήμα 1 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Το πλάτος 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΄ Α 3   i i .   A΄ Α 2/   i i i .   A΄ Α  

 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
  Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
  Μονάδες 6 

 Δίνεται :   
2π 1

συν
3 2

  . 

Β3. 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 του κεκλιμένου επιπέδου , όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 2.  

 
 Σχήμα 2 

 Μετακινώντας τα δύο σώματα προς τα κάτω, το σύστημα τίθεται σε 
ταλάντωση πλάτους Α.  Η συνθήκη για να μην αποχωριστεί το Σ 1 από το Σ2 
είναι:  

i)  1 2Α k m m g ημθ( )        
i i )  1 2

Α k m m g ημθ( )      
i i i)  

2
1 2

Α k m m g ημθ( )       
 

 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
  Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
  Μονάδες 7 

 
Θέμα Γ 

Ιδανικός πυκνωτής  χωρητικότητας C  είναι φορτισμένος σε τάση V 40V . Τη 

χρονική στιγμή t 0 s  συνδέεται με ιδανικό πηνίο  συντελεστή αυτεπαγωγής L  

και το κύκλωμα αρχίζει να εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις . Η ενέργεια 

E
U  του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή , σε συνάρτηση με την ένταση i  του 

ρεύματος , στο κύκλωμα δίνεται από τη σχέση 
2 2

EU 8 10 1 i S I( )    ( . .)   . 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ1.  Να υπολογίσετε την περίοδο T  των ηλεκτρικών ταλαντώσεων του 
κυκλώματος.  

Μονάδες 8  

Γ2. Να υπολογίσετε την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή τη 

χρονική στιγμή 
T

t
12

 .  

Μονάδες  5  

Γ3. 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. 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 , 
2 2q f i( )  (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. Να εκφράσετε τη  στατική τριβή ST  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 . Να υπολογίσετε την κάθετη  δύναμη που ασκεί η ημισφαιρική επιφάνεια 

στη σφαίρα  όταν αυτή  βρίσκεται στο σημείο Γ  όπου  φ 30   (Σχήμα 3).  

Μονάδες 6  
 
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). 

 
 

 
 

Σχήμα 3 

Σχήμα 4 
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ3 . Να υπολογίσετε  το μέγιστο ύψος από την επιφάνεια του εδάφους που θα 
φτάσει η σφαίρα κατά την κίνησή της . 

Μονάδες 7  
 

Δ4. Να υπολογίσετε  το 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 : η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς άξονα που διέρχεται από το 

κέντρο μάζας 
2

CM

2
I m r

5
  και η επιτάχυνση της βαρύτητας  

2g 10m s/ . 

 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε 
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η 
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ  

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7 ) 

 

ΘΕΜΑ Α 

Στις ερωτήσεις Α1-Α4  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης 
και,  δίπλα ,  το γράμμα που αντιστοιχεί στην επιλογή  η οποία συμπληρώνει 
σωστά την ημιτελή πρόταση .  

 
Α1.  Στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας 

που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο και στην ίδια διεύθυνση, το 
πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης είναι  
α.  σε κάθε περίπτωση σταθερό   

β. σε κάθε περίπτωση ίσο με το άθροισμα του πλάτους των δύο απλών 
αρμονικών ταλαντώσεων  

γ. σε κάθε περίπτωση  μηδέν  

δ. αρμονική συνάρτηση του χρόνου .  
Μονάδες 5 

 

Α2. Ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος 
Δi

Δt
 σε κύκλωμα 

αμείωτων ηλεκτρικών ταλαντώσεων L-C είναι μέγιστος , όταν  

α.  η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου είναι μηδέν  

β. η ένταση του  ρεύματος στο κύκλωμα είναι μέγιστη  

γ. το φορτίο στον πυκνωτή είναι μηδέν  

δ. η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή είναι ίση με την 
ενέργεια του μαγνητικού πεδίου . 

Μονάδες 5 
 

Α3.  Στο στιγμιότυπο αρμονικού μηχανικού κύματος  του Σχήματος  1 ,  
παριστάνονται  οι ταχύτητες ταλάντωσης δύο σημείων του.  

 
Σχήμα 1 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Το κύμα  

α.  διαδίδεται προς τα αριστερά  

β. διαδίδεται προς τα δεξιά  

γ. είναι στάσιμο   

δ. μπορεί να διαδίδεται και προς τις δύο κατευθύνσεις (δεξιά  ή 
αριστερά) .  

Μονάδες 5  

 

Α4. Το Σχήμα 2  παριστάνει σώμα Σ συνδεδεμένο με  δύο ελατήρια και 
εκτελεί φθίνουσα αρμονική ταλάντωση . Το σύστημα είναι τοποθετημένο 
σε οριζόντιο επίπεδο. Επιπλέον, το σώμα Σ είναι συνδεδεμένο με 
οριζόντια ελαστική χορδή κατά μήκος της οποίας διαδίδεται  μηχανικό 
κύμα με πηγή το σώμα Σ.  

  

Σχήμα 2 

Να επιλέξετε τη σωστή εκδοχή του Σχήματος 3  (α-δ) που περιγράφει το 
στιγμιότυπο του κύματος που διαδίδεται στη χορδή :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήμα 3 

Μονάδες 5  

α.  β. 

γ . δ . 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε 
κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή , και τη λέξη 
Λάθος , αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

α.  Σε εξαναγκασμένη ταλάντωση που βρίσκεται σε συντονισμό , το 
πλάτος της ταλάντωσης αυξάνεται ,  όταν διπλασιαστεί η συχνότητα 
του διεγέρτη . 

β. Η πηγή έχει τη μεγαλύτερη φάση από  τη φάση όλων των σημείων 
ενός αρμονικού κύματος .  

γ . Στην επιφάνεια υγρού δύο σύμφωνες πηγές Π1 και Π2 εκτελούν 
απλή αρμονική ταλάντωση, οπότε στα σημεία του υγρού 
συμβάλλουν αρμονικά κύματα. Τα σημεία της μεσοκαθέτου του 
ευθύγραμμου τμήματος Π1Π2 παραμένουν συνεχώς ακίνητα.   

δ . Τα διανύσματα των εντάσεων του ηλεκτρικού πεδίου και του 
μαγνητικού πεδίου ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι  
παράλληλα .  

ε.  Η σχέση που περιγράφει το φαινόμενο Doppler για το φως είναι 
διαφορετική από αυτήν που ισχύει για τον ήχο .  

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Δύο σώματα  αμελητέων διαστάσεων με μάζες  1m  και 2m  συγκρούονται 

κεντρικά σε λείο οριζόντιο επίπεδο.  Η θέση  x κάθε σώματος στην ευθεία 
γραμμή , που τα ενώνει , μετριέται  από κοινή αρχή. Η γραφική 

παράσταση της θέσης του σώματος  1m  φαίνεται στο Σχήμα 4  και του  

σώματος  2m  στο Σχήμα 5 . Δίνεται ότι  1m 1kg  και ότι η  διάρκεια της  

επαφής των δύο σωμάτων κατά την  κεντρική κρούση είναι αμελητέα.  

 
Η κρούση των δύο σωμάτων είναι   

i.  ελαστική      

i i .  ανελαστική      

i i i .  πλαστική .  

 α.  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση     (μονάδες 2). 

 β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας  (μονάδες  6).  
Μονάδες 8 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

 
 

Β2.  Σε γραμμικό ελαστικό μέσο (1) δημιουργείται στάσιμο κύμα έτσι ώστε το 
ένα άκρο του μέσου να είναι δεσμός και το άλλο άκρο να είναι κοιλία. 
Μεταξύ των δύο άκρων υπάρχουν άλλοι 5 δεσμοί. Σε ένα δεύτερο 
ελαστικό μέσο (2) από το ίδιο υλικό αλλά  με διπλάσιο μήκος από το  
πρώτο, δημιουργείται άλλο στάσιμο κύμα, έτσι ώστε και τα δύο άκρα του 
δεύτερου μέσου να είναι δεσμοί. Μεταξύ των δύο άκρων του  δεύτερου 
μέσου υπάρχουν άλλοι οκτώ δεσμοί. Ο λόγος των συχνοτήτων 
ταλάντωσης των δύο μέσων είναι  

i.  1

2

f 11

f 9
  

i i .  1

2

f 2

f 3
  

i i i .  1

2

f 9

f 11
  

α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).  

 β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες  6).  

Μονάδες 8 

 

Β3.   Στο άκρο ενός δοχείου  κυβικού  σχήματος  τοποθετείται μικρό νόμισμα 
αμελητέων διαστάσεων. Ένας παρατηρητής βλέπει “οριακά” το νόμισμα  
από τη θέση που βρίσκεται  έξω από το δοχείο , όπως απεικονίζεται  στο 
Σχήμα 6 . Στη συνέχεια, γεμίζουμε το δοχείο με υγρό μέχρι το μέσο 
του, οπότε ο παρατηρητής βλέπει  πάλι “οριακά”, χωρίς να αλλάξει τη 
θέση του ματιού του, το νόμισμα μετατοπισμένο κατά απόσταση ίση με 

το 1 4 του μήκους της βάσης του δοχείου.   

 
 

Σχήμα 6 
 

Το τετράγωνο του δείκτη διάθλασης του υγρού  που προστέθηκε στο 
δοχείο είναι  
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

i.  
2 13

n
8

  

i i .  
2 5

n
2

  

i i i .  
2n 2 . 

 

α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).  

 β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες  7).  

Μονάδες 9 

 
 
ΘΕΜΑ Γ  
 
Δύο ράβδοι είναι συνδεδεμένες στο άκρο τους Α και σχηματίζουν σταθερή 

γωνία 60 μεταξύ τους, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7 . Οι ράβδοι είναι 

διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά κάθε μία είναι ομογενή ς. Το σύστημα των 

δύο ράβδων μπορεί να περιστρέφεται γύρω από άρθρωση, που είναι 

στερεωμένη σε τοίχο, στο άκρο Α ,  χωρίς τριβές . Το σύστημα αφήνεται να 

περιστραφεί υπό την επίδραση της βαρύτητας από τη θέση του Σχήματος 7 , 

όπου η ράβδος l1 είναι οριζόντια , με αρχική ταχύτητα μηδέν.  

 
Σχήμα 7 

Δίνεται ότι τα μήκη των δύο ράβδων  είναι  l1  = 4m και   l2 = 2m, ενώ η μάζα 

της ράβδου l2 είναι m2 = 10kg.   

 

Γ1 .  Να υπολογίσετε  τη μάζα  m1  της 

ράβδου  μήκους  l1, εάν το 

σύστημα αποκτά τη μέγιστη 

γωνιακή ταχύτητα τη χρονική 

στιγμή που οι δύο ράβδοι 

σχηματίζουν ίσες γωνίες με την 

κατακόρυφο, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 8 .  

Μονάδες 5 
 
 
 
  

Σχήμα 8 

Σελίδα 192 από 255.

www.dinamiko.edu.gr



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Γ2.  Να υπολογίσετε τη μάζα  m1 της ράβδου  

μήκους l1, εάν το σύστημα σταματά 

στιγμιαία , όταν η ράβδος  μήκους l1 φτάνει  

στην κατακόρυφη θέση που  φαίνεται  στο 

Σχήμα 9 .  

Μονάδες 7 
 

Γ3.  Να υπολογίσετε τη γωνιακή επιτάχυνση 

του συστήματος των δύο ράβδων του 

ερωτήματος Γ2 στη θέση που 

απεικονίζεται στο Σχήμα 9 .  

 
Μονάδες 7 

 
 
 
Γ4. Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της στροφορμής της ράβδου  

μήκους  l2 του ερωτήματος Γ2 στη θέση που απεικονίζεται στο Σχήμα 9 . 

Μονάδες 6 

Δίνονται: η  επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 , η ροπή αδρανείας ράβδου 

μήκους l  και μάζας m που περιστρέφεται γύρω από το άκρο της Α, 

2

A

1
I m

3
 , και ότι ,3 1 7  (προσεγγιστικά).  

 
 

ΘΕΜΑ Δ  

Ομογενής τροχαλία ισορροπεί 
έχοντας το νήμα τυλιγμένο γύρω 
της πολλές φορές. Η μία άκρη 
του νήματος είναι στερεωμένη 
στην οροφή Ο και η άλλη στο 
σώμα Σ , το οποίο ισορροπεί 
κρεμασμένο από κατακόρυφο 
ιδανικό ελατήριο σταθεράς 
Κ=40Ν/m, που είναι στερεωμένο  
στην οροφή, όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 10 .  

Η μάζα της τροχαλίας είναι 
M=1,6kg, η ακτίνα της R=0,2m. 
Η ροπή αδράνειας της 
τροχαλίας , ως προς άξονα που 
είναι κάθετος στο επίπεδό της 
και ο οποίος διέρχεται από το 
κέντρο μάζας , της δίνεται από 

τη  σχέση 
21

I MR
2

 . 
Σχήμα 10 

Σχήμα 9 
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ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ  

Το σώμα  Σ θεωρείται σημειακό αντικείμενο μάζας  m=1,44kg. Το νήμα και το 
ελατήριο έχουν αμελητέες μάζες.  

 
Δ1. Να υπολογίσετε  τη δύναμη που ασκεί το ελατήριο στο σώμα Σ .  

Μονάδες 6 
 
Κάποια χρονική στιγμή κόβουμε το νήμα που συνδέει την τροχαλία με το 
σώμα Σ , και το σώμα Σ αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση . Τη 
χρονική στιγμή που μηδενίζεται η στιγμιαία ταχύτητα του σώματος Σ, για 
πρώτη φορά, το κέντρο μάζας της τροχαλίας έχει μετατοπιστεί  κατακόρυφα 
κατά απόσταση h. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και το νήμα δεν 
ολισθαίνει στο αυλάκι της τροχαλίας.  

 
Δ2. Να υπολογίσετε την κατακόρυφη μετατόπιση  h της τροχαλίας .  

Μονάδες 7 
 
Δ3. Να γράψετε την εξίσωση της  απομάκρυνσης του σώματος Σ σε 

συνάρτηση με το χρόνο , θεωρώντας ότι  η τιμή  t 0 s  αντιστοιχεί στη 
χρονική στιγμή που κόπηκε  το νήμα και ότι η φορά απομάκρυνσης του 
σώματος Σ προς τα πάνω  είναι θετική .   

Μονάδες 7 

Δ4.  Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του κάτω άκρου Γ της  
τροχαλίας , όταν το κέντρο μάζας της τροχαλίας έχει μετατοπιστεί 
κατακόρυφα κατά απόσταση h. 

Μονάδες 5 
 

Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας  g=10 m/s2, π= 10  και π2=10 

(προσεγγιστικά).  
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)  
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου σας να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο 
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην 
αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη 
γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα 
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό, με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το 
ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 18:00.  
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

 ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

Σελίδα 194 από 255.

www.dinamiko.edu.gr



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ   

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  (ΝΕΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 

 
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 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
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  διάγραμμα  του  
σχήματος 2. 

                                                                        
 

                           
 

Σχήμα 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. 

γ) Το  φαινόμενο  Doppler αξιοποιείται από  τους  γιατρούς  για  την 
παρακολούθηση  της  ροής  του  αίματος . 

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 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Ένα  τρένο  κινείται ευθύγραμμα  σε  οριζόντιο  επίπεδο  με  σταθερή  ταχύτητα  

μέτρου U
10
ηχ

, 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  1

2

f
f

 είναι  ίσος με: 

 

i . 11
9

  i i . 10
11

  i i i . 9
11 .

 

 
α) Να επιλέξετε  τη σωστή  απάντηση. 
   Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε  την επιλογή σας . 
  Μονάδες 6 

 
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  xo = 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 = 
9
8
λ

, είναι  ίσο  με : 

 

i .   
2 2πΑ

Τ
  i i .   

2πΑ
Τ

  i i i .   
4πΑ
Τ  

. 

 
α) Να επιλέξετε  τη σωστή  απάντηση. 
  Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε  την επιλογή σας . 
  Μονάδες 6 

  
  

Σελίδα 197 από 255.

www.dinamiko.edu.gr



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Β3. Στον οριζόντιο  σωλήνα ,  του σχήματος  3, ασυμπίεστο  ιδανικό 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 .   
3
4
Λ   i i .   3Λ  i i i .   2Λ . 

 
α) Να επιλέξετε  τη σωστή  απάντηση. 
  Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε  την επιλογή σας . 
  Μονάδες 7 

 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Σώμα  Σ1  μάζας  m1 βρίσκεται  στο  σημείο Α  λείου  κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου  

( )ΑΓ .  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
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Γ1. Να  υπολογίσετε  το  μέτρο  της  ταχύτητας του σώματος  Σ1 στο σημείο Γ ,  
όπου  η ακτίνα  ΟΓ είναι  κατακόρυφη. 

Μονάδες 5 
Γ2. Να  υπολογίσετε  τα  μέτρα  των  ταχυτήτων  των σωμάτων  Σ1 και  Σ2  αμέσως  

μετά την κρούση.  
Μονάδες 8 

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 
Γ4. Να  υπολογίσετε  το  ποσοστό  της  μεταβολής της  κινητικής  ενέργειας  του  

σώματος Σ1 κατά την  κρούση . 
Μονάδες 7 

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

Θεωρήστε  ότι η χρονική διάρκεια  της κρούσης είναι  αμελητέα . 
 
ΘΕΜΑ Δ 
   
Σώμα Σ, μάζας m = 1 kg, είναι  δεμένο  στο  κάτω  άκρο  ιδανικού  ελατηρίου 
σταθεράς  k = 100 N/m. Το  πάνω  άκρο  του ελατηρίου  είναι  στερεωμένο  σε 
ακλόνητο σημείο στην κορυφή κεκλιμένου  επιπέδου , γωνίας κλίσης  φ = 30Ο.   
Το  τμήμα ΒΓ του κεκλιμένου επιπέδου  είναι  λείο.  
Ομογενής κύλινδρος  μάζας Μ = 2 kg και ακτίνας R = 0,1 m 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. 
 

 

 
 

Σχήμα 5 
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Δ1. Να  υπολογίσετε  το  μέτρο  της  τάσης  του  νήματος  (μονάδες  3) και  την  
επιμήκυνση  του ελατηρίου  (μονάδες 2).  

Μονάδες 5 
 
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 
Δ3. Να  υπολογίσετε  το μέτρο της στροφορμής του κυλίνδρου, όταν θα έχει 

διαγράψει 
12Ν
π

=  περιστροφές κατά την κίνηση του στο κεκλιμένο επίπεδο.  

Μονάδες 7 
Δ4. Να  υπολογίσετε το  ρυθμό  μεταβολής  της  κινητικής  ενέργειας  του 

κυλίνδρου ,  κατά  την  κίνηση του  στο  κεκλιμένο επίπεδο , τη  χρονική  στιγμή  
t = 3 s. 

Μονάδες 6 
Δίνονται : 

•  η  επιτάχυνση  της  βαρύτητας g = 10 m/s2. 
•  η  ροπή αδράνειας ομογενούς  κυλίνδρου  ως προς  τον  άξονά του  

ΙCM = 
1
2

MR2. 

•  ο 1ημ30
2

=
 .

   

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε 
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η 
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016  -  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ   

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 

 
 
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. 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  1x Αημωt  και  2x 3Αημ ωt π  . Η εξίσωση της 

σύνθετης αρμονικής ταλάντωσης είναι  

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  
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

γ) η συχνότητα περιστροφής αυξάνεται  
δ) η περίοδος παραμένει σταθερή . 

Μονάδες 5 

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδι ό  
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.  2π LC

  

i i .  π LC

  

i i i .  
π

LC
2

 

α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
   Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
  Μονάδες 4 

 
 
Β2. Ένα απλό αρμονικό κύμα που διαδίδεται σε ελαστικό  μέσο έχει εξίσωση  

της μορφής 
t x

y Αημ2π
T λ

 
  

 
. Για να είναι η ταχύτητα διάδοσης του 

κύματος διπλάσια από τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης ενός σημείου του 
ελαστικού μέσου , θα πρέπει να ισχύει  

i.  λ π Α    i i .   λ 2π Α    i i i .   λ 4 π Α  . 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
   Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
  Μονάδες 4 

  
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 < n3

  

i i .  n1 > n3

  

i i i .  n1 = n3  

α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
   Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
  Μονάδες 4 

 
Β4 .  Ένα μεταλλικό νόμισμα εκσφενδονίζεται  κατακόρυφα προς τα πάνω με 

αρχική ταχύτητα υ0  και αρχική γωνιακή ταχύτητα ω 0. Αν η αντίσταση του 

αέρα είναι αμελητέα τότε , όταν το νόμισμα φτάσει στο ανώτατο ύψος  
i.  θα σταματήσει να περιστρέφεται

 i i .  θα περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα μικρότερη της αρχικής

 i i i .  θα περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα  ίση της αρχικής .

 α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
   Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
  Μονάδες 5 

 
 
Θέμα Γ 
 
Λεπτή, άκαμπτη και ομογενής ράβδος ΑΓ μήκους ℓ  = 1,2 m και μάζας M = 1 kg 
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 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

με αβαρές νήμα που σχηματίζει γωνία φ = 30 ο  με τη ράβδο, το άλλο άκρο του 
οποίου είναι ακλόνητα συνδεδεμένο σε σταθερό σημείο Δ όπως στο σχήμα.  

 
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  

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  

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 

Γ4. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής της 
ράβδου τη χρονική στιγμή που σχηματίζει γωνία 30ο με την κατακόρυφο , 
μετά τη  διέλευσή  της για πρώτη φορά από την κατακόρυφη θέση . 

Μονάδες 5  

Δίνονται:  

 η  ροπή αδράνειας ράβδου  ως προς  το κέντρο μάζας της  
2

CΜ

1
I M

12
 , 

 η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2,   
ο 1

ημ30
2

 ,   
ο 3

συν 30
2

   

 
 
Θέμα Δ  

Τα σώματα Σ1 , μάζας m1 = 1 kg, και Σ2, μάζας m2 = 3 kg, του σχήματος είναι 
τοποθετημένα σε λείο οριζόντιο επίπεδο και εφάπτονται μεταξύ τους. Το σώμα 
Σ1 είναι δεμένο στην άκρη οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100 N/m. 
Το ελατήριο με τη βοήθεια νήματος είναι συσπειρωμένο κατά d = 0,4 m από τη 
θέση φυσικού μήκους, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
Κάποια χρονική στιγμή το νήμα κόβεται και το σύστημα των σωμάτων Σ1 και Σ2 
κινείται προς τα δεξιά. Μετά την αποκόλληση το σώμα Σ 2 συνεχίζει να κινείται 
σε  λείο  δάπεδο  και  συγκρούεται  κεντρικά  και  πλαστικά  με  το  σώμα  Σ3,  
μάζας m3  = 2 kg.  
Πάνω στο σώμα Σ3 έχουμε τοποθετήσει πηγή S ηχητικών κυμάτων , αμελητέας 
μάζας, η οποία εκπέμπει συνεχώς ήχο συχνότητας fs  = 1706 Hz. 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  

Δ2 . Να υπολογίσετε το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας του σώματος Σ1, καθώς 
και το πλάτος της απλής αρμονικής ταλάντωσης που θα εκτελ εί  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 3) και το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που 
μετατράπηκε σε θερμική ενέργεια κατά την κρούση (μονάδες 4) . 

Μονάδες 7 

Δ4. Να υπολογίσετε τη συχνότητα την οποία καταγράφει ο δέκτης  Δ κάποια 
χρονική στιγμή μετά την κρούση κατά την οποία το σώμα Σ 1 διέρχεται από 
τη θέση ισορροπίας του , κινούμενο προς τα αριστερά .  

Μονάδες 6  

Δίνεται ότι η ταχύτητα του ήχου στον αέρα  είναι  υηχ = 340 m/s και  

η ηχητική πηγή δεν καταστρέφεται κατά την κρούση.  
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 
1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 

πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε 
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η 
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - NEO ΣΥΣΤΗΜΑ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016   

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 

 
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 Τ που είναι ίση με  

α) 1 2Τ Τ
Τ

2




    

β) 1 2

1 2

2Τ Τ
Τ

Τ Τ



 

γ) 
1 2Τ Τ

Τ
2


  

δ) 1 2

2 1

Τ Τ
Τ

Τ Τ



.
    

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 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - NEO ΣΥΣΤΗΜΑ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

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 τετράδι ό  

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 . 
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 1 1x Α ημωt  και 2 2

π
x Α ημ(ωt )

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 2Ε Ε
Ε

2


   i i .   1 2Ε Ε Ε    i i i .   

2 2

1 2Ε Ε Ε   . 

α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
   Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
  Μονάδες 6 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - NEO ΣΥΣΤΗΜΑ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

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 Αημωt . 

 
 
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 

 

i i .  υ = 5 m/s  i i i .  υ  = 12,5 m/s  

α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
   Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
  Μονάδες 6 

 
 
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

   

i i .  h / 2 

  

i i i .  2 h  

α)  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
   Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  
  Μονάδες 7 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - NEO ΣΥΣΤΗΜΑ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Θέμα Γ 
 
Σώμα Σ1, μάζας m1 = 1 kg, είναι δεμένο στο  άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου 
σταθεράς k = 100 N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητα στερεωμένο. 
Το σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, πλάτους Α = 0,4 m, σε λείο 
οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή που το σώμα Σ 1 έχει απομάκρυνση 

1

A 3
x

2
  , κινούμενο κατά τη θετική φορά , συγκρούεται πλαστικά με σώμα Σ 2,  

μάζας   m2 = 3 kg.  Το  σώμα  Σ2  κινείται ,  λίγο  πριν  την   κρούση,   με  ταχύτητα 

υ2 = 8 m/s σε διεύθυνση που σχηματίζει γωνία φ  (όπου 
1

συνφ
3

 ) με το 

οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα  3. Το συσσωμάτωμα που 
προκύπτει μετά την κρούση , εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση .  

 

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  

Γ2. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωματώματος .  

Μονάδες  6  

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 

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  

Να θεωρήσετε ότι:  

 η διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα.  

 η θετική φορά είναι  αυτή που φαίνεται στο σχήμα 3. 
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - NEO ΣΥΣΤΗΜΑ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Θέμα Δ  

Ομογενής δίσκος Σ1 έχει μάζα Μ1 = 8 kg και ακτίνα R1 = 0,2 m. Στο σημείο Β της 

κατακόρυφης διαμέτρου του δίσκου, που απέχει απόσταση 1

3
d R

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 = 2 kg και ακτίνας R2 = 0,1 m . Στο άλλο άκρο του νήματος (2) είναι 
συνδεδεμένο σώμα Σ3,  μάζας Μ3 = 1 kg. 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 Σ 1.  

Μονάδες 6 

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  

 

Δ3 . Να  υπολογίσετε   το μέτρο  της  στροφορμής  της  τροχαλίας Σ2 τη  χρονική 
στιγμή t1 = 1s.  

Μονάδες 5 

 

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  
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - NEO ΣΥΣΤΗΜΑ –  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δίνονται   

 η ροπή αδρανείας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής  που διέρχεται 

από το κέντρο μάζας του 
2

1 1 1

1
M R

2
I  

 η  ροπή αδρανείας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής  που 

διέρχεται από το κέντρο μάζας του
 

2

2 2 2

1
M R

2
I  

 η επιτάχυνση της βαρύτητας 
2g 10 m / s .  

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε 
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η 
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 18.30 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ  1ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ   
ΜΟΝΟ  ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  – Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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) 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 

 
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= Αημω t ,  τότε η  τιμή της  
δύναμης επαναφοράς δίνεται  από  τη σχέση: 

  
α) F= – mω2Ασυνω t 
β) F= mω2Αημω t 
γ) F= – mω2Αημω t  
δ) F= mω2Ασυνω t. 

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 1 1x Α ημω t=  και 2 2x Α ημω t= .  Το  πλάτος  Α  της  σύνθετης  
αρμονικής  ταλάντωσης  είναι  ίσο με 

α) 1 2Α Α Α= +  

β) 1 2Α Α Α= −  

γ) 2 2
1 2Α Α Α= +  

δ) 2 2
1 2Α Α Α= − . 

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    

α) A
Α

υ f
υ υ+  
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ΑΡΧΗ  2ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ   
ΜΟΝΟ  ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  – Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

β) A
Α

υ f
υ υ−

 

γ) Α
A

υ υ f
υ
+

 

δ) Α
A

υ υ f
υ
−

. 

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) 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 
i i .  μεγαλύτερη  είναι  η γωνία διάθλασης της  ακτίνας (1) 
i i i .   μεγαλύτερη  είναι  η γωνία διάθλασης της  ακτίνας (2). 

 
α) Να  επιλέξετε  τη σωστή  απάντηση . 
   Μονάδες 2 
β) Να  δικαιολογήσετε την απάντησή  σας. 
  Μονάδες 6 
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ΑΡΧΗ  3ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ   
ΜΟΝΟ  ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  – Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
Β2. Δύο  μαθητές  Α  και  Β , με μάζες  MA και  ΜΒ  (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  
i i .  θα κινηθούν  προς τα  δεξιά  
i i i .  θα παραμείνουν  ακίνητοι . 

 
α) Να  επιλέξετε  τη σωστή  απάντηση . 
   Μονάδες 2 
β) Να  δικαιολογήσετε την απάντησή  σας. 
  Μονάδες 7 

  
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 
i i .  μικρότερη  από την  αρχική 
i i i .  ίση με την  αρχική. 
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ΑΡΧΗ  4ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ   
ΜΟΝΟ  ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  – Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 
α) Να  επιλέξετε  τη σωστή  απάντηση . 
   Μονάδες 2 
β) Να  δικαιολογήσετε την απάντησή  σας. 
  Μονάδες 6 

 
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= 0,1ημω t  (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  σε  συνάρτηση  με  την  απόσταση  x από  το  άκρο  Ο ,  τη χρονική  στιγμή  
t=2 s. 

 
 

.  
Γ1. Να  υπολογίσετε το μήκος  κύματος λ και  την περίοδο  Τ του  κύματος . 

Μονάδες 6  
Γ2. Να  υπολογίσετε την  ταχύτητα  διάδοσης  του κύματος στο  ελαστικό  μέσο. 

Μονάδες 4  
Γ3. Να  γράψετε  την  εξίσωση  του  κύματος  στο  Διεθνές  Σύστημα  Μονάδων  

(S.I.). 
Μονάδες 5  

Γ4. Να  υπολογίσετε  το  μέτρο  της  ταχύτητας ενός  σημείου  Κ  του ελαστικού  
μέσου , που  βρίσκεται  στη θέση  xκ=1m, τη  χρονική  στιγμή  t=4 s. 

Μονάδες 5  
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  την  εξίσωση 

t x
y A ( )

T
ημ2π

λ
= + . 

Μονάδες 5 
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ΑΡΧΗ  5ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ   
ΜΟΝΟ  ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  – Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Θέμα Δ 
Η οριζόντια  και ομογενής  ράβδος  ΑΒ  του  παρακάτω  σχήματος,  έχει  μήκος  L= 
0,6 m και μάζα  M= 3 Kg. Στα  άκρα της  ράβδου ,  έχουν  στερεωθεί  δύο σφαιρίδια  
αμελητέων  διαστάσεων  μάζας  m= 0,5 Kg 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= 1 Kg 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= 1,25 Kg. 
Αρχικά  το  σώμα  Σ  και  το σύστημα  (ράβδος ,  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  

Δ2. Το  μέτρο της  γωνιακής  επιτάχυνσης  του  κυλίνδρου . 
Μονάδες 5  

Δ3. Το  μέτρο της  τάσης του νήματος  που  ασκεί  το  νήμα στο σώμα Σ. 
Μονάδες 5  

Δ4. Την  κινητική ενέργεια  του συστήματος  λόγω  περιστροφής ,  τη  χρονική  

στιγμή  t1 κατά την  οποία  το σύστημα  έχει  εκτελέσει  
5Ν

2π
=    

περιστροφές . 
Μονάδες 5  

Δ5. Το  ύψος  h κατά  το οποίο  έχει  κατέλθει  το  σώμα  Σ  την  παραπάνω χρονική 
στιγμή  t1. 

Μονάδες 5  
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ΑΡΧΗ  6ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ   
ΜΟΝΟ  ΠΑΛΑΙΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  – Γ΄  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
Δίνονται :  

• Η ροπή αδράνειας της  ράβδου  ως προς  τον  άξονα περιστροφής  της 
cmI ML21

12
= ,  

• η  ροπή αδράνειας του  κυλίνδρου  ως  προς τον  άξονα  περιστροφής  του 
cm,K K KI M R 21

2
=  και  

• g=10m/s2 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε 
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η 
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 18.30  
 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) 

 
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. Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων ισχύει ότι : 

α)  η μηχανική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων 
παραμένει σταθερή  

β) η μηχανική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων 
αυξάνεται  

γ) η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων 
παραμένει σταθερή  

δ)  η ορμή του συστήματος των δύο σωμάτων παραμένει σταθερή.  
Μονάδες 5 

 
A2. Σώμα  εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Παρατηρείται ότι για δύο 

διαφορετικές συχνότητες f1 και f2 του διεγέρτη με f1 < f2 το πλάτος της 
ταλάντωσης είναι ίδιο. Για την ιδιοσυχνότητα f0 του συστήματος ισχύει :  

α) f0 < f1 

β) f0 > f2 
γ) f1 < f0 < f2  
δ) f1 = f0.  

Μονάδες 5 
 
A3. Σε μία φλέβα ρέει ιδανικό ρευστό. Όταν σε μια περιοχή του υγρού οι 

ρευματικές γραμμές πυκνώνουν, τότε:  
α) η  ταχύτητα ροής αυξάνεται και η πίεση ελαττώνεται  
β) η παροχή της φλέβας αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται  
γ) η παροχή της φλέβας ελαττώνεται και η πίεση ελαττώνεται  
δ) η ταχύτητα ροής αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται . 

Μονάδες 5 
 
A4. Διακρότημα δημιουργείται μετά από σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων 

της ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από  το ίδιο σημείο , όταν οι 
ταλαντώσεις έχουν  

α) ίσα πλάτη και ίσες συχνότητες   
β) διαφορετικά πλάτη και ίσες συχνότητες  
γ) διαφορετικά πλάτη και διαφορετικές συχνότητες  
δ) ίσα πλάτη και συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο  

μεταξύ τους .  
Μονάδες 5 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
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 εξίσωση της συνέχειας είναι άμεση συνέπεια της αρχής 

διατήρησης της ενέργειας στη ροή των ιδανικών ρευστών .  

β) Η ροπή μιας δύναμης F  ως προς άξονα περιστροφής είναι μηδέν , 
όταν ο φορέας της δύναμης είναι παράλληλος στον άξονα 
περιστροφής .  

γ) Σε μια φθίνουσα ταλάντωση , στην οποία η αντιτιθέμενη δύναμη είναι 
ανάλογη της ταχύτητας, ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων 
απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση διατηρείται σταθερός .  

δ) Η κίνηση ενός τροχού που κυλίεται είναι αποτέλεσμα της επαλληλίας 
μιας μεταφορικής και μιας στροφικής κίνησης .  

ε)  Σε ένα στάσιμο κύμα , που έχει δημιουργηθεί σε ένα ελαστικό μέσο, η 
απόσταση δύο διαδοχικών κοιλιών είναι ίση με ένα μήκος κύματος λ.  

  Μονάδες 5 
 
 
 
ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Ένα κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k έχει το άνω άκρο του 
στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο και βρίσκεται στη θέση φυσικού μήκους. 
Στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου και ενώ αυτό βρίσκεται στη θέση 
φυσικού μήκους , στερεώνεται μάζα m. Από τη θέση αυτή το σύστημα 
αφήνεται ελεύθερο και αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.  

 
Σχήμα 1 

Η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου κατά τη διάρκεια της απλής 

αρμονικής ταλάντωσης του σώματος είναι ίση με :  

i.  

2 2m g

k
   i i .  

2 22m g

k
    i i i .   

2 2m g

2k
 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
  Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  
  Μονάδες 7 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β2. Ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο με κατακόρυφα τοιχώματα περιέχει νερό μέχρι ύψους 
Η. Από τον πυθμένα του πλευρικού τοιχώματος του δοχείου εξέρχεται λεπτός 
κυλινδρικός σωλήνας σταθερής διατομής. Ο σωλήνας είναι αρχικά οριζόντιος και 
στη συνέχεια κάμπτεται, ώστε να γίνει κατακόρυφος προς τα πάνω. Το άνοιγμα 

του σωλήνα βρίσκεται σε ύψος 
H

h
5

  πάνω από το επίπεδο του πυθμένα του 

δοχείου, όπως φαίνεται στο σχήμα 2: 

 
Σχήμα 2  

Να θεωρήσετε ότι:  
 η ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει η στάθμη του νερού στο ανοιχτό 

δοχείο είναι αμελητέα  
 το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό  
 η ατμοσφαιρική πίεση παραμένει σταθερή.  

Το μέτρο της ταχύτητας   A  με την οποία ρέει το νερό στο σημείο Α του 

οριζόντιου σωλήνα είναι ίσο με:  

i.  2gh   i i .  10gh     i i i .   2 2gh . 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

  Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  
  Μονάδες 6 

  

Β3 .  Οι παρατηρητές Α και Β κινούνται στην ίδια οριζόντια κατεύθυνση με ταχύτητες 

μέτρου 1
5




   και 2
10




   αντίστοιχα. Στην πλάτη του παρατηρητή Α είναι 

στερεωμένη ηχητική πηγή, όπως φαίνεται στο σχήμα  3: 

  
Σχήμα 3  

Η ηχητική πηγή εκπέμπει συνεχώς ήχο σταθερής συχνότητας sf , ο οποίος 

διαδίδεται στον αέρα με ταχύτητα 
 . Ο παρατηρητής Β αντιλαμβάνεται 

τον ήχο της ηχητικής πηγής με συχνότητα ίση με : 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

i .   
s

9
f

12
   i i .   

s

11
f

12
   i i i .   

s

11
f

8
 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
  Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  
  Μονάδες 6 

 
 
ΘΕΜΑ Γ  

Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται χωρίς απώλειες ενέργειας σε γραμμικό 

ελαστικό μέσο (χορδή) που ταυτίζεται με τον ημιάξονα Οx, προς τη θετική 

κατεύθυνση. Η πηγή του κύματος βρίσκεται στο άκρο Ο (x=0) του ημιάξονα Οx 

του ελαστικού μέσου. Η πηγή εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση  με  εξίσωση 

απομάκρυνσης y=A ∙ημωt.  

Στοιχειώδης μάζα Δm=10 -6kg του ελαστικού μέσου έχει ενέργεια ταλάντωσης 

2 7

TE 5 10 J   .  

Το ελάχιστο χρονικό διάστημα για την απευθείας μετάβαση της στοιχειώδους 

μάζας Δm του ελαστικού μέσου από την κάτω ακραία θέση ταλάντωσής της 

μέχρι την επάνω ακραία θέση ταλάντωσής της είναι Δ t=0,4s.  

Στο ίδιο χρονικό διάστημα το κύμα έχει διαδοθεί σε απόσταση Δ x=4cm. 

 
Γ1.  Να υπολογίσετε την περίοδο του κύματος (μονάδες 2), το μήκος κύματος 

του κύματος (μονάδες 2) και το πλάτος ταλάντωσης της στοιχειώδους 
μάζας Δm (μονάδες 3) .  

Μονάδες 7  

Γ2.  Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος (μονάδες 2) και να 
σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το στιγμιότυπο του κύματος τη 
χρονική στιγμή t1=1,4s (μονάδες 4).   

Μονάδες 6  

Γ3.  Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια της στοιχειώδους μάζας Δ m, όταν η  

απομάκρυνσή της από τη θέση ισορροπίας της είναι y=0,2m.  

Μονάδες 6 

Δύο σημεία Ρ και Σ  της χορδής έχουν διαφορά φάσης 
3

rad
2

 


   . 

Γ4. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του Σ , όταν η απομάκρυνση του σημείου Ρ 
από τη θέση ισορροπίας του είναι yΡ=0,4m. 

Μονάδες 6  

Όπου εμφανίζεται το   να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση.  
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Δ  

Μία ομογενής άκαμπτη ράβδος ΑΓ σταθερής διατομής έχει μάζα Μ=4Kg . Η 
ράβδος ισορροπεί σε οριζόντια θέση  και το άκρο της Α συνδέεται με άρθρωση 
σε  κατακόρυφο τοίχο. Το άλλο άκρο Γ της ράβδου συνδέεται μέσω αβαρούς μη 
εκτατού νήματος ΓΔ με τον κατακόρυφο τοίχο . Το νήμα σχηματίζει  με τη ράβδο 
γωνία φ. Γύρω από ένα λεπτό ομογενή δίσκο κέντρου Κ, μάζας m=2kg και 
ακτίνας R=0,1m είναι τυλιγμένο πολλές φορές ένα λεπτό μη εκτατό αβαρές 
νήμα. Το ελεύθερο άκρο του νήματος έχει στερεωθεί στο άκρο Γ  της ράβδου ΑΓ,  
όπως φαίνεται στο σχήμα 4 :  

 
Σχήμα 4  

Τη χρονική στιγμή t0=0 ο δίσκος αφήνεται να κινηθεί  και το νήμα ξετυλίγεται 
χωρίς να ολισθαίνει .  
 
Δ1.  Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης  του κέντρου μάζας του δίσκου , 

καθώς αυτός κατέρχεται .  
Μονάδες 6  

 
Δ2.  Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται η ράβδος ΑΓ στο άκρο 

της Γ από το νήμα  ΓΔ, όταν ο δίσκος κατέρχεται .  
Μονάδες 6  

Σελίδα 223 από 255.

www.dinamiko.edu.gr



ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
Τη χρονική στιγμή που το κέντρο μάζας Κ του δίσκου έχει κατέλθει κατακόρυφα 
κατά h1=0,3m το νήμα που συνδέει το δίσκο με τη ράβδο κόβεται.  

Δ3.  Να υπολογίσετε το μέτρο  της στροφορμής του δίσκου  ως προς τον άξονα 
περιστροφής του, μετά από χρονικό διάστημα Δ t από τη στιγμή που 
κόπηκε το νήμα.  

Μονάδες 6  
 

Δ4. Να υπολογίσετε το λόγο της κινητικής ενέργειας λόγω περιστροφικής 

κίνησης προς την κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης του δίσκου 

μετά από χρονικό διάστημα Δ t΄=0,1s από τη στιγμή που κόπηκε το νήμα.  

Μονάδες  7 

Δίνονται:  

 η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2  

 η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα που διέρχεται από το 

κέντρο μάζας του ΙCM = 
1

2
mR2  

 ημφ 0,8 ,     συνφ 0,6  

 ο  άξονας περιστροφής του δίσκου παραμένει συνεχώς οριζόντιος και 
κινείται σε κατακόρυφη τροχιά  σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του  

 ο δίσκος δεν φτάνει  στο έδαφος στη διάρκεια του φαινομένου.  

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των 
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο 
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε 
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η 
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
  

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) 

 

 

 

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 τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που 
γίνονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, με το ίδιο πλάτος Α και 
συχνότητες f1 και f2 δημιουργείται σύνθετη κίνηση, η οποία παρουσιάζει 
διακροτήματα. Η περίοδος του διακροτήματος είναι ίση με 

α. 
1 2

1
T

f f
 

β. 
1 2

1 1
T

f f
 

γ. 
1 2T f f  

δ. 
1 2

1
T

2 f f
 

Μονάδες 5      

 
 
 
 
A2.  Δύο υλικά σημεία τα οποία βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών ενός 

ελαστικού μέσου στο οποίο έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα, έχουν 

α. ίδιο πλάτος ταλάντωσης. 
β. διαφορά φάσης π rad μεταξύ τους. 

γ. διαφορά φάσης 
π

2
 rad μεταξύ τους. 

δ. ίδια συχνότητα ταλάντωσης. 
Μονάδες 5      
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
  

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
A3.  Ο ομογενής δίσκος του σχήματος 1 ισορροπεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο. 

Κάποια χρονική στιγμή ασκούμε στον δίσκο ζεύγος δυνάμεων, όπως φαίνεται 
στο σχήμα 1. 

 
Σχήμα 1 

Η κίνηση του δίσκου είναι  

α.   μόνο στροφική με σταθερή γωνιακή ταχύτητα. 
β.   μόνο μεταφορική με σταθερή ταχύτητα. 
γ. μόνο στροφική με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση. 
δ. μόνο μεταφορική με σταθερή επιτάχυνση. 

Μονάδες 5      

 
 
A4.  Η εξίσωση της συνέχειας των ιδανικών ρευστών είναι άμεση συνέπεια της 

αρχής διατήρησης  

α. της ενέργειας. 
β. της ύλης. 
γ. της ορμής. 
δ. της στροφορμής. 

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. Το πλάτος μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης εξαρτάται από τη 
συχνότητα του διεγέρτη. 

β. Σε κάθε εγκάρσιο κύμα δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα. 
γ. Το συνολικό έργο της στατικής τριβής στην κύλιση χωρίς ολίσθηση 

ενός στερεού σώματος είναι ίσο με μηδέν. 
δ. Η πίεση που δημιουργεί ένα εξωτερικό αίτιο σε κάποιο σημείο ενός 

ακίνητου υγρού μεταφέρεται αναλλοίωτη σε όλα τα σημεία του. 
ε. Σε κάθε φθίνουσα ταλάντωση η περίοδος της ταλάντωσης μειώνεται με 

τον χρόνο. 
Μονάδες 5 

  

F 

F 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
  

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ B 

B1. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m και 4m αντίστοιχα έχουν ίσες κινητικές 
ενέργειες. Τα σώματα κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και συγκρούονται 
πλαστικά. Ο λόγος της τελικής κινητικής ενέργειας του συστήματος των 
σωμάτων προς την αρχική κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων 
είναι ίσος με 

i. 
1

4
     ii. 

1

5
   iii. 

1

10
 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 6) 

Μονάδες 8 
 
 
 
B2. Ένα δοχείο περιέχει νερό μέχρι ύψους Η και βρίσκεται πάνω σε ένα οριζόντιο 

δάπεδο. Ανοίγουμε δύο μικρές οπές στο δοχείο σε ύψη h1 και h2 = 3 h1 πάνω 
από το οριζόντιο δάπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Οι δύο φλέβες του 
νερού που εκρέει από τις δύο μικρές οπές συναντούν το δάπεδο στο ίδιο 
σημείο Α. 

 

 
Σχήμα 2 

 

Να θεωρήσετε ότι:  
 η ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει η στάθμη του νερού στο ανοιχτό 

δοχείο είναι αμελητέα  
 το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό 
 η ατμοσφαιρική πίεση παραμένει σταθερή. 

 
Η σχέση που ισχύει είναι 

i. H = 4 h1   ii. H = 5 h1   iii. H = 6 h1  

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 7) 

Μονάδες 9 

Η 

h1 

h2 

A 

αέρας  

αέρας  
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
  

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 
B3. Ένας απομονωμένος ομογενής αστέρας σφαιρικού σχήματος ακτίνας R 

στρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με αρχική 

κινητική ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής 0K .  Ο αστέρας συρρικνώνεται λόγω 

βαρύτητας διατηρώντας το σφαιρικό του σχήμα και την αρχική του μάζα. Σε 
κάποιο στάδιο της συρρίκνωσής του η ακτίνα του υποδιπλασιάζεται. Η νέα 

κινητική του ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής είναι ίση με K. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας ομογενούς συμπαγούς σφαίρας ακτίνας r ως προς 

άξονα που διέρχεται το κέντρο μάζας της 
2

cm

2
Ι m r

5
.  

Ο λόγος  
0

K

K
είναι ίσος με 

i. 
1

2
    ii. 2    iii. 4 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 6) 

Μονάδες 8 
 

 
ΘΕΜΑ Γ 

Στην επιφάνεια ενός υγρού που ηρεμεί βρίσκονται δύο σύγχρονες και όμοιες 
σημειακές πηγές Π1 και Π2 που απέχουν μεταξύ τους απόσταση d. Οι πηγές 
αρχίζουν να ταλαντώνονται τη χρονική στιγμή t = 0 και εκτελούν ταλαντώσεις της 
μορφής y = A ∙ ημωt δημιουργώντας στην επιφάνεια του υγρού εγκάρσια κύματα.  

Ένα υλικό σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού που απέχει αποστάσεις r1 = 1,4 m 
και r2 (r2 > r1) αντίστοιχα από τις πηγές Π1 και Π2 ταλαντώνεται και η απομάκρυνσή 
του από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με τον χρόνο περιγράφεται από τη 
γραφική παράσταση του σχήματος 3.  

 

 

Σχήμα 3 
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
  

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ1. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στην επιφάνεια του 
υγρού (μονάδες 3) και την απόσταση r2 του σημείου Σ από την πηγή Π2. 
(μονάδες 3) 

Μονάδες 6 

Γ2. Να υπολογίσετε τη συχνότητα ταλάντωσης των πηγών Π1 και Π2 
(μονάδες 3) και το μήκος κύματος λ των εγκαρσίων κυμάτων που 
διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού. (μονάδες 3) 

Μονάδες 6 

Γ3. Να υπολογίσετε την απομάκρυνση του σημείου Σ από τη θέση ισορροπίας 

τη χρονική στιγμή 
5

t s
8

. 

Μονάδες 6 

Γ4. Μεταβάλλουμε ταυτόχρονα, με τον ίδιο τρόπο, τη συχνότητα ταλάντωσης 
των δύο πηγών Π1 και Π2. Να υπολογίσετε την ελάχιστη συχνότητα 
ταλάντωσης των δύο πηγών Π1 και Π2 ώστε το σημείο Σ να παραμένει 
συνεχώς ακίνητο, μετά τη συμβολή των κυμάτων στο σημείο αυτό. 

Μονάδες 7 
 

ΘΕΜΑ Δ 

Ομογενές στερεό σώμα Σ συνολικής μάζας Μ = 8 kg αποτελείται από δύο 
κολλημένους ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R και 2R, όπου R = 0,1 m όπως 
φαίνεται στα σχήματα 4α και 4β (το 4β αποτελεί εγκάρσια τομή του 4α). 

 

  Σχήμα 4α         Σχήμα 4β  
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
  

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Η ροπή αδράνειας του στερεού Σ ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι 

23
Ι M R

2
. Το στερεό Σ μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό 

οριζόντιο άξονα Ο΄Ο. Ο οριζόντιος άξονας περιστροφής συμπίπτει με τον άξονα 
συμμετρίας του κυλίνδρου. Γύρω από τον κύλινδρο του στερεού ακτίνας R είναι 
τυλιγμένο πολλές φορές αβαρές μη εκτατό νήμα μεγάλου μήκους, στο ελεύθερο 
άκρο Α του οποίου ασκείται οριζόντια δύναμη μέτρου F = 100 N. 

Στο ελεύθερο άκρο αβαρούς μη εκτατού νήματος μεγάλου μήκους, που είναι 
τυλιγμένο στον κύλινδρο ακτίνας 2R, είναι δεμένο σώμα Σ1 μάζας m1 = 2 kg. Το 
σώμα Σ1 συνδέεται με αβαρές μη εκτατό νήμα με σώμα Σ2 μάζας m2 = 1 kg, που 

συγκρατείται στερεωμένο σε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ. 

Το σύστημα του στερεού Σ και των σωμάτων Σ1 και Σ2 αρχικά ισορροπεί, με το 

ελατήριο να έχει επιμηκυνθεί κατά Δl = 0,2 m από το φυσικό του μήκος. Τη χρονική 

στιγμή μηδέν ( 0t 0 s ) το νήμα που συνδέει τα σώματα Σ1 και Σ2 κόβεται. Το σώμα 

Σ2 αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, ενώ το στερεό Σ αρχίζει να 
περιστρέφεται γύρω από τον οριζόντιο άξονα περιστροφής του Ο΄Ο.  

Δ1. Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς Κ του ελατηρίου. 
Μονάδες 5 

Δ2. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο 
της απλής αρμονικής ταλάντωσης που εκτελεί το σώμα Σ2. Θεωρήστε ως 
θετική φορά τη φορά προς τα πάνω.  

Μονάδες 6 

Δ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος Σ1 (μονάδες 4) και 
να προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της (μονάδα 1). 

Μονάδες 5 

Δ4. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του 
στερεού Σ. 

Μονάδες 4 

Δ5. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F, όταν το στερεό Σ έχει εκτελέσει 
20

π
 

περιστροφές. 
Μονάδες 5 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 
2g 10 m / s .   

Όπου εμφανίζεται το π να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση. 

Να θεωρήσετε ότι : 

 κατά τη διάρκεια της περιστροφής του στερεού Σ το σώμα Σ1 δεν συγκρούεται με 
το στερεό Σ. 

 η τριβή του νήματος με τους κυλίνδρους του στερεού είναι αρκετά μεγάλη, ώστε 
να μην παρατηρείται ολίσθηση. 

 κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης του σώματος Σ2, ο άξονας του ελατηρίου 
παραμένει κατακόρυφος. 

 η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. 
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ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
  

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
1.  Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα  προκαταρκτ ικά (ημερομηνία, 

εξεταζόμενο μάθημα).  Να μην αντ ιγράψετε  τα θέματα στο τετράδιο.   

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντ ιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις 
σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία π ερίπτωση.  
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί  με το τετράδιο και  τα 
φωτοαντ ίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας  σε όλα τα θέματα.  

4. Να γράψετε τ ις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό 
ανεξίτηλης μελάνης.  

5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη ε ίναι  αποδεκτή.  

6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντ ιγράφων.  

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 17:00.  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KAΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) 

 

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. Δύο μικρά σώματα με μάζες m και 4m, που κινούνται στην ίδια ευθεία με 

αντίθετες κατευθύνσεις και ταχύτητες υ1 και υ2 αντίστοιχα, συγκρούονται 

μετωπικά και πλαστικά. Αν η χρονική διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα 

και το συσσωμάτωμα ακινητοποιείται, τότε τα δύο σώματα πριν την 

κρούση είχαν  

α)  αντίθετες ταχύτητες  

β) ίσες ορμές  

γ) αντίθετες ορμές  

δ)  ίσες κινητικές ενέργειες .  

Μονάδες 5 

 

A2. Ταλαντωτής  εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση  με τη συχνότητα f  του 

διεγέρτη να είναι λίγο μεγαλύτερη από την ιδιοσυχνότητα f0 του 

ταλαντωτή. Αν ελαττώσουμε την περίοδο του διεγέρτη , το πλάτος της 

ταλάντωσης του ταλαντωτή  

α) παραμένει σταθερό  

β) αυξάνεται αρχικά και μετά ελαττώνεται  

γ) ελαττώνεται αρχικά και μετά αυξάνεται  

δ) ελαττώνεται . 

Μονάδες 5 

 

A3. Μεταξύ δύο σημείων Α και Β ενός στάσιμου κύματος που έχει 

δημιουργηθεί σε ένα γραμμικό ελαστικό μέσο παρεμβάλλονται συνολικά 

δύο δεσμοί . Τα σημεία Α και Β έχουν μεταξύ τους  

α) διαφορά φάσης ίση με 0  

β) διαφορά φάσης ίση με π  

γ) διαφορά φάσης ίση με π/4  

δ) διαφορά φάσης ίση με π/2 .  

Μονάδες 5 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

A4. Το ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο του σχήματος 

βρίσκεται εντός πεδίου βαρύτητας με 

επιτάχυνση βαρύτητας g και περιέχει νερό 

πυκνότητας ρ. Το ύψος του νερού στο δοχείο 

είναι Η. Στο σημείο Α , που απέχει απόσταση 

h από τον πυθμένα του δοχείου, η 

υδροστατική πίεση είναι ίση με  

α) Pατμ + ρgh 

β) Pατμ + ρg(H-h) 

γ) ρgh 

δ) ρg(H-h). 

Μονάδες 5 

 

Α5.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδι ό  

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) Περίοδος Τδ ενός διακροτήματος ονομάζεται ο χρόνος ανάμεσα σε 

δύο διαδοχικούς μηδενισμούς της απομάκρυνσης .  

β) Κατά την εκδήλωση σεισμικής δόνησης το έδαφος λειτουργεί ως 

διεγέρτης για τα κτίρια. Όταν η συχνότητα του σεισμικού κύματος 

γίνει ίση με την ιδιοσυχνότητα ενός κτιρίου , το πλάτος της 

ταλάντωσης του κτιρίου μεγιστοποιείται . 

γ) Σε μια φθίνουσα ταλάντωση , με μικρή σταθερά απόσβεσης b, όταν η 

σταθερά απόσβεσης αυξηθεί λίγο, ο ρυθμός μείωσης του  πλάτους 

της ταλάντωσης ελαττώνεται . 

δ) Κατά τη ροή ιδανικού ρευστού σε οριζόντιο σωλήνα, όταν οι 

ρευματικές γραμμές παρουσιάζουν την ίδια πυκνότητα, η ταχύτητα 

ροής δεν μεταβάλλεται . 

ε)  Σε ένα ρολόι με δείκτες η γωνιακή επιτάχυνση του λεπτοδείκτη είναι 

σταθερή  και διάφορη του μηδενός .  

  Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1.  Στην ελεύθερη επιφάνεια νερού που ηρεμεί, στις θέσεις Κ και Λ βρίσκονται 

δύο όμοιες και σύγχρονες κυματικές πηγές απλών αρμονικών κυμάτων Π1  

και Π2, που απέχουν μεταξύ τους απόσταση 
13λ

d
2

 . Οι πηγές 

ταλαντώνονται χωρίς αρχική φάση, με συχνότητα f1, πλάτος ταλάντωσης Α  

και παράγουν κύματα μήκους κύματος λ 1, που διαδίδονται στην επιφάνεια 

του νερού με σταθερή  ταχύτητα   .  
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Ένα σημείο Σ  της επιφάνειας του νερού 

απέχει από την πηγή Π1 απόσταση 1 1d 2λ  

και από την πηγή Π2 απόσταση 2d , όπως 

στο σχήμα.  Το ευθύγραμμο τμήμα ΣΚ είναι  

κάθετο στο ΚΛ.  

Διπλασιάζουμε τη συχνότητα ταλάντωσης 

των δύο πηγών διατηρώντας σταθερό το 

πλάτος Α της ταλάντωσής τους.   

Το  Σ μετά τον διπλασιασμό της συχνότητας 

ταλάντωσης των πηγών θα είναι :  

i.  σημείο ενίσχυσης   

i i .  σημείο απόσβεσης 
i i i .   

 
σημείο που ταλαντώνεται με πλάτος Α . 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

  Μονάδες 2 

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

  Μονάδες 6 

  

Β2. Το  σφαιρίδιο του σχήματος, μάζας m, 

διαγράφει οριζόντιο κύκλο ακτίνας ΚΣ = R 

με γωνιακή ταχύτητα ω δεμένο στο άκρο 

αβαρούς μη εκτατού νήματος, το οποίο 

περνάει από κατακόρυφο σωλήνα ΚΛ. Στο 

άκρο Μ του νήματος ασκείται κατάλληλη 

δύναμη F, ώστε αυτό να κινηθεί χωρίς 

τριβή διαμέσου του σωλήνα μέχρι η 

ακτίνα περιστροφής του σφαιριδίου μάζας 

m να γίνει ΚΣ΄ = R/2. 

Σε όλη τη διάρκεια της μεταβολής της 

ακτίνας της κυκλικής τροχιάς, θεωρούμε 

ότι το σφαιρίδιο κινείται εκτελώντας κυκλική κίνηση στο οριζόντιο επίπεδο χωρίς 

τριβές.  

Το έργο της δύναμης F για τη μετακίνηση του σφαιριδίου μάζας m θα είναι ίσο 

με: 

i.   
2 21

mω R
2

  i i .    
2 22

mω R
3

  i i i .    
2 23

mω R
2

 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

  Μονάδες 2 

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

  Μονάδες 6 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β3 .  Ο κυλινδρικός σωλήνας ΓΔ του σχήματος αποτελεί τμήμα ενός μεγάλου σωλήνα 

μεταβλητής διατομής και βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο. Στον σωλήνα ρέει 

με σταθερή παροχή ιδανικό υγρό πυκνότητας ρ με φορά από το Γ προς το Δ. Η 

σχέση των εμβαδών των εγκαρσίων διατομών του σωλήνα στα σημεία Γ  και Δ 

είναι ΑΓ = 2 ΑΔ. Το μέτρο της ταχύτητας με την οποία κινείται το υγρό στο σημείο 

Γ είναι  . Τα σημεία Γ και Δ απέχουν υψομετρικά κατά h, όπως φαίνεται στο 

σχήμα. Η φλέβα του υγρού που εξέρχεται από το στόμιο Δ πέφτει σε σημείο Κ 

στην προέκταση της οριζόντιας ευθείας που διέρχεται από το σημείο Γ.  

 
Η απόσταση ΖΚ (βεληνεκές) είναι ίση με 4h.  

Η διαφορά πίεσης ΔΡ μεταξύ των σημείων Γ και Δ ισούται με  

i.  
22ρ     i i .  

2ρ      i i i .   

2ρ

2
 . 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

  Μονάδες 2 

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

  Μονάδες 7 

 
 
ΘΕΜΑ Γ  
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Τα ιδανικά ελατήρια του σχήματος με σταθερές k1  και k2  (k1 = k2 = k = 50 Ν/m) 

έχουν το ένα άκρο τους στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο (Γ και Ζ, αντίστοιχα). 

Στα  ελεύθερα  άκρα  των  ελατηρίων  συνδέονται  τα  σώματα  m1  και  m2  με 

m1 = m2 = 2 kg.  

Τα δύο σώματα αρχικά εφάπτονται μεταξύ τους και είναι ακίνητα. Τα ελατήρια 

βρίσκονται στο φυσικό τους μήκος και οι άξονές τους βρίσκονται στην ίδια 

ευθεία.  

Στο άκρο Γ  του ελατηρίου k1 υπάρχει ακίνητη ηχητική πηγή S που εκπέμπει 

συνεχώς ήχο συχνότητας fs . Στο σώμα m1 έχει τοποθετηθεί αβαρής σημειακός 

δέκτης ηχητικών κυμάτων  Δ.  

Εκτρέπουμε το σώμα m1 από τη θέση ισορροπίας, συμπιέζοντας το ελατήριο k1 

κατά Δℓ  = 0,4 m και το αφήνουμε ελεύθερο. Τη στιγμή που το σώμα m1  διέρχεται 

από τη θέση ισορροπίας του συγκρούεται πλαστικά με το σώμα m2.  

 

Γ1.  Να υπολογίσετε το λόγο της συχνότητας f1 του ήχου που καταγράφει ο 

δέκτης λίγο πριν την κρούση προς την αντίστοιχη συχνότητα f2 που 

καταγράφει αμέσως μετά την κρούση .  

Μονάδες 7  

Γ2.  Να δείξετε ότι το συσσωμάτωμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με 

σταθερά επαναφοράς D = 2k και να υπολογίσετε το πλάτος της 

ταλάντωσης .  

Μονάδες 6  

Γ3.  Να υπολογίσετε σε  πόσο χρόνο μετά την κρούση ο δέκτης καταγράφει για 

πρώτη φορά συχνότητα ίση με τη συχνότητα fs  που εκπέμπει η ηχητική 

πηγή.  

Μονάδες 6 

Γ4. Να υπολογίσετε το μέτρο του μέγιστου ρυθμού μεταβολής της ορμής του 

συσσωματώματος κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του .  

Μονάδες 6  

 

Να θεωρήσετε :  

 ότι κατά την κρούση τα δύο σώματα δεν παραμορφώνονται  

 θετική κατεύθυνση την κατεύθυνση κίνησης του συσσωματώματος αμέσως 

μετά την κρούση  

 αμελητέες τις τριβές, την αντίσταση του αέρα και το χρόνο κρούσης.  

 ότι ο  ηχητικός δέκτης δεν καταστρέφεται κατά την κρούση.  

 Δίνεται η ταχύτητα του ήχου στον αέρα: υηχ = 340 m/s. 
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Δ  

Λεπτή ομογενής ράβδος ΟΑ μήκους ℓ = 3m και μάζας Μ  = 8kg είναι σταθερά 

συγκολλημένη  με  το  ένα  άκρο  της  Ο  στο  κέντρο  ομογενούς  δίσκου  Δ 

μάζας mΔ  = 4kg και ακτίνας Δ

2
R m

2
 . Το σύστημα των δύο αυτών σωμάτων 

(ράβδου-δίσκου) μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές ως ένα σώμα  γύρω από 

σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο Ο και είναι κάθετος στο 

επίπεδο του δίσκου.  

Το μέσον Γ της ράβδου ΟΑ έχει δεθεί με τη βοήθεια λεπτού οριζόντιου αβαρούς 

και μη εκτατού νήματος ΖΓ (νήμα (1)) με διπλή τροχαλία Σ1 και  η ράβδος 

σχηματίζει γωνία φ με την προέκταση του οριζόντιου νήματος ΖΓ. Η διπλή 

τροχαλία αποτελείται από δύο ομογενείς συγκολλημένους ομοαξονικούς δίσκους 

με ακτίνες R και 2R, όπου  R = 0,2 m και η  ροπή αδράνειάς της ως προς άξονα 

που διέρχεται από το κέντρο της και είναι κάθετος στο επίπεδό της είναι ίση με 

Ιcm (τροχαλ ίας ) = 1,95 kg m2 .  

 
Ένα δεύτερο λεπτό , αβαρές και μη εκτατό νήμα (2), που είναι παράλληλο σε 

κεκλιμένο επίπεδο  γωνίας κλίσης φ, είναι τυλιγμένο πολλές φορές σε ένα λεπτό 

αυλάκι του εσωτερικού δίσκου ακτίνας R της τροχαλίας Σ1 και το άλλο του άκρο 

είναι τυλιγμένο  στην περιφέρεια ενός ομογενούς κυλίνδρου Σ2 μάζας m = 30 kg 

και ακτίνας R, όπως φαίνεται στο σχήμα .  

Το σύστημα όλων των σωμάτων του σχήματος ισορροπ εί  στο ίδιο κατακόρυφο 

επίπεδο.  
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ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ1 . Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας του συστήματος των δύο σωμάτων 

ράβδου-δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής Ο .  

Μονάδες 4  

Τη χρονική στιγμή t = 0 το νήμα ΖΓ  που συνδέει τη ράβδο με την τροχαλία 

κόβεται  και ο κύλινδρος αρχίζει να εκτελεί κύλιση χωρίς ολίσθηση . 

Δ2.  Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού  μεταβολής της στροφορμής του 

συστήματος των δύο σωμάτων ράβδου -δίσκου ως προς τον άξονα 

περιστροφής Ο  τη χρονική στιγμή t = 0. 

Μονάδες 5  

Δ3. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων 

ράβδου-δίσκου τη χρονική στιγμή που η ράβδος γίνεται  κατακόρυφη για 

πρώτη φορά μετά το κόψιμο του νήματος .  

Μονάδες 5  

Δ4. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση  του κέντρου μάζας Κ του ομογενούς 

κυλίνδρου (μονάδες 8) καθώς και την ταχύτητα του κέντρου μάζας του 

κυλίνδρου όταν έχει διανύσει διάστημα s = 2m στο κεκλιμένο επίπεδο  

(μονάδες 3).  

Μονάδες 11  

 

 

Δίνονται:  

 η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2  

 η ροπή αδράνειας του δίσκου Δ ως προς τον άξονα που διέρχεται από το 

κέντρο μάζας του είναι ίση με Ιcm (Δ) = 
1

2
mΔRΔ

2 

 η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το 

κέντρο μάζας της  είναι ίση με  Ιcm (ρ) = 
1

12
Μℓ2  

 η ροπή αδράνειας του ομογενούς κυλίνδρου Σ 2 ως προς άξονα που 

διέρχεται από το κέντρο μάζας του είναι ίση με  Ιcm(κυλ ίνδρου ) = 
1

2
mR2 

 ημφ 0,8 ,     συνφ 0,6  

 ο  άξονας περιστροφής του ομογενούς κυλίνδρου Σ2 παραμένει συνεχώς 

οριζόντιος σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του  

 το κεκλιμένο επίπεδο είναι μεγάλου μήκους  

 η τροχαλία περιστρέφεται χωρίς τριβές  

 το νήμα δεν ολισθαίνει στον κύλινδρο και στην τροχαλία  

 η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα για όλα τα σώματα  
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ΑΡΧΗ 8ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 8ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 

πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των 

απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. 

Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις 

απαντήσεις σας το όνομά σας. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως 

μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα 

βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί 

με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 

στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και 

μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.  

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ(8) 

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. Ταλαντωτής εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση. Η αντιτιθέμενη δύναμη είναι 

ανάλογη της ταχύτητας ( F= - b.u ). Η ενέργεια της ταλάντωσης τη χρονική 
στιγμή t1 είναι ίση με Ε και το πλάτος της ίσο με Α. Αν μετά από χρόνο t η 

ενέργεια της ταλάντωσης είναι ίση με 
E
4  
τότε το νέο πλάτος της ταλάντωσης 

θα είναι ίσο με  

α. A
4

 

β. A
2

 

γ.     3A
4

 

δ. A  

Μονάδες 5      
A2.  Το οριζόντιο ομογενές στερεό του Σχήματος 1 είναι ορθογώνιο 

παραλληλεπίπεδο και μπορεί να περιστραφεί κάθε φορά γύρω από τους 
κατακόρυφους παράλληλους άξονες ε1 ή ε2 ή ε3 ή ε4, με την ίδια σταθερή 
γωνιακή ταχύτητα ω. 

 
Σχήμα 1 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Το μέτρο της στροφορμής του στερεού έχει τη μεγαλύτερη τιμή του όταν το 
στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από τον άξονα  

α. ε1 
β. ε2 
γ. ε3 
δ. ε4 

Μονάδες 5      
 
 
 
A3. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που εκτελούνται στην 

ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με εξισώσεις 
x1=Aημ100πt (S.I.) και  x2=Aημ104πt (S.I.) δημιουργούνται διακροτήματα. 

  Η συχνότητα των διακροτημάτων είναι ίση με 
α. 0,5 Hz 
β. 1,0 Hz 
γ. 2,0 Hz  
δ. 4,0 Hz  

 
Μονάδες 5      

 
A4. Το Σχήμα 2 παριστάνει έναν κυλινδρικό σωλήνα μικρής διατομής που 

βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο. Ο σωλήνας έχει σταθερή διατομή και στο 
εσωτερικό του ρέει ιδανικό ρευστό με σταθερή παροχή.  

 

 
Σχήμα 2 

Για τις πιέσεις και τις ταχύτητες στα σημεία Α και Β του σωλήνα ισχύει: 
α. A Βp p=  και A Βu u=  
β. A Βp p>  και A Βu u>  
γ. A Βp p<  και A Βu u=  
δ. A Βp p>  και A Βu u=  

Μονάδες 5      
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

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 φθίνουσα ταλάντωση η ενέργεια του ταλαντωτή παραμένει 

σταθερή. 
β. Σε ένα στάσιμο κύμα όλα τα σημεία του μέσου τα οποία ταλαντώνονται 

φτάνουν ταυτόχρονα σε θέσεις μέγιστης απομάκρυνσης. 
γ. Όταν ένας παρατηρητής πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα μια ακίνητη 

ηχητική πηγή, η συχνότητα του ήχου που ακούει είναι συνεχώς 
μεγαλύτερη από τη συχνότητα που παράγει η πηγή. 

δ. Αν σε ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό σώμα ασκηθεί σταθερή 
δύναμη της οποίας ο φορέας διέρχεται από το κέντρο μάζας του, το 
σώμα θα περιστραφεί. 

ε. Η ταχύτητα ενός ιδανικού ρευστού που ρέει σε οριζόντιο σωλήνα είναι 
μεγαλύτερη στις περιοχές όπου οι ρευματικές γραμμές είναι 
πυκνότερες. 

Μονάδες 5 
 
 
ΘΕΜΑ B 
B1. Δύο ιδανικά ελατήρια Α και Β με σταθερές k1 και k2 αντίστοιχα 

κρέμονται από δύο ακλόνητα σημεία (Σχήμα 3). Στα κάτω 
άκρα των ελατηρίων Α και Β είναι δεμένα και ισορροπούν δύο 
σώματα Σ1 μάζας 1m και Σ2 μάζας 2m . 
Στην κατάσταση αυτή το ελατήριο Α έχει διπλάσια επιμήκυνση 
από το ελατήριο Β. Εκτρέπουμε τα σώματα Σ1 και Σ2 
κατακόρυφα μέχρις ότου τα ελατήρια αποκτήσουν το φυσικό 
τους μήκος και τα αφήνουμε ελεύθερα. Τα σώματα Σ1 και Σ2 
εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση με ενέργειες ταλάντωσης 

1E και 2 1E 2E= αντίστοιχα. 
Ο λόγος των σταθερών k1 και k2 των δύο ελατηρίων Α και Β 
είναι ίσος με: 

α) 1

2

k 1
k 4

=     β)
 

1

2

k 1
k 8

=    γ) 1

2

k 8
k

=  

 
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Μονάδες 2 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

Μονάδες 6 
 
B2. Από το εσωτερικό άκρο Α ενός ημισφαιρίου ακτίνας R (Σχήμα 4) αφήνεται 

ελεύθερη μάζα 1m  αμελητέων διαστάσεων. Στο κατώτατο σημείο Γ του 

Σχήμα 3 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ημισφαιρίου είναι ακίνητη μια πανομοιότυπη μάζα 2m  ( 1 2m m m= = ) 
αμελητέων διαστάσεων. Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες.  
 

 
 

Σχήμα 4 
 

B2.Α. Η μάζα 1m  συγκρούεται με τη μάζα 2m  κεντρικά και ελαστικά. Μετά 
την κρούση η μάζα 2m  θα ανέλθει σε ύψος  Η ως προς το κατώτατο σημείο 
του ημισφαιρίου ίσο με 

  

α) 
R
4

      β) R      γ) 
3R
2

 

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
Μονάδες 1 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  
Μονάδες 3 

 
B2.Β. Η μάζα 1m  συγκρούεται με τη μάζα 2m  μετωπικά και πλαστικά. Μετά 
την κρούση το συσσωμάτωμα θα ανέλθει σε ύψος  h ως προς το κατώτατο 
σημείο του ημισφαιρίου ίσο με 

 α) 
R
4

      β) R      γ) 
3R
2

 

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
Μονάδες 1 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  
Μονάδες 3 
Μονάδες 8 

 

 
 
 

Σελίδα 243 από 255.

www.dinamiko.edu.gr



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

B3. Σε ανοιχτό κωνικό δοχείο (Σχήμα 5) που περιέχει ιδανικό ρευστό αφαιρούμε 
τον πυθμένα με αποτέλεσμα το ρευστό να αρχίσει να ρέει. Κάποια χρονική 
στιγμή το περιεχόμενο ρευστό στο δοχείο έχει ύψος H. Η ταχύτητα του 
ρευστού στην επιφάνεια εμβαδού Α1 είναι ίση με u1 ενώ η αντίστοιχη 

ταχύτητα του ρευστού στον πυθμένα εμβαδού 1
2

AA
6

=
 
είναι ίση με u2. 

 
 

Σχήμα 5 
Tότε το ύψος H ισούται με: 

α) 
2
111u

2g
   β) 

2
135u

2g
  γ) 

2
135u

g
 

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  
Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ Γ 
Γραμμικό ελαστικό μέσο μεγάλου μήκους εκτείνεται κατά μήκος του ημιάξονα Οx. 
Το άκρο Ο (x=0) του ελαστικού μέσου εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές 
ταλαντώσεις στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. 
Οι δύο ταλαντώσεις του άκρου Ο περιγράφονται από τις σχέσεις: 

y1=Aημ(ωt+
3
π

) (S.I.) και y2= 3Αημ(ωt–
6
π

) (S.I.) 

Το άκρο Ο του ελαστικού μέσου ξεκινά να ταλαντώνεται τη χρονική στιγμή t=0 και 
εκτελεί 10 πλήρεις ταλαντώσεις κάθε 2 sec με πλάτος ταλάντωσης Α=0,05m. Η 
συνησταμένη ταλάντωση του άκρου Ο του ελαστικού μέσου δημιουργεί αρμονικό 
κύμα που διαδίδεται στο ελαστικό μέσο και σε χρόνο t1=0,3sec διανύει απόσταση 
1,5m.  

 
Γ1. Να δείξετε ότι η εξίσωση απομάκρυνσης y της απλής αρμονικής ταλάντωσης 

του άκρου Ο σε συνάρτηση με το χρόνο είναι y=0,1 ημ10πt (S.I.). 
Μονάδες 6 

Γ2. Να γράψετε την εξίσωση του στιγμιότυπου του κύματος τη χρονική στιγμή  
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

       2 1
Tt t 5
4

= +  (μονάδες 3) και να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη 

χρονική στιγμή t2 σε βαθμολογημένους άξονες  (μονάδες 4) 
Μονάδες 7 

Γ3. Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης ενός σημείου Ν που βρίσκεται σε 
απόσταση x=1,75m από το άκρο O του ελαστικού μέσου τη χρονική στιγμή 
που η φάση της ταλάντωσης του άκρου O είναι ίση με 3,75π rad.  

Μονάδες 6 
Γ4. Εάν κατά μήκος της χορδής διαδοθεί ταυτόχρονα με το παραπάνω κύμα ένα 

κύμα αντίθετης φοράς με τα ίδια χαρακτηριστικά, τότε τα δύο κύματα 
συμβάλλουν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στάσιμο κύμα με κοιλία στη 
θέση x=0. 
Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος (μονάδες 3) και να βρείτε τη 
θέση του πέμπτου δεσμού του στάσιμου κύματος. (μονάδες 4) 

Μονάδες 6 
Δίνονται: 

• ο 3ημ60
2

= και ο 1συν60
2

=  

 
ΘΕΜΑ Δ 
Συμπαγής ομογενής κύλινδρος μάζας m και ακτίνας R=0,1m είναι προσδεμένος σε 
ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=100Ν/m στο σημείο Α και ισορροπεί πάνω σε 
κεκλιμένο επίπεδο μεγάλου μήκους γωνίας κλίσης φ όπως φαίνεται στο Σχήμα 6. 
Ο άξονας του ελατηρίου είναι παράλληλος στο κεκλιμένο επίπεδο. Το άλλο άκρο 
του ελατηρίου είναι στερεωμένο ακλόνητα στο σημείο Γ. Η επιμήκυνση του 
ελατηρίου είναι Δ 0,06m=  .  

 
  Σχήμα 6 
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ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
Δ1. Να υπολογίσετε τη μάζα του κυλίνδρου. 

Μονάδες 5 
Τη χρονική στιγμή t0=0 ο κύλινδρος αποσπάται από το ελατήριο και κυλίεται χωρίς 
να ολισθαίνει κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου. 
Να υπολογίσετε: 

Δ2. την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου,  
Μονάδες 5 

Δ3. το μέτρο της στατικής τριβής που δέχεται ο κύλινδρος από το κεκλιμένο 
επίπεδο κατά τη διάρκεια της κύλισής του, 

Μονάδες 4 
Δ4. τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου τη χρονική 
στιγμή t=1sec. 

Μονάδες 5 
 
Έστω ότι στο κέντρο μάζας του κυλίνδρου είναι ενσωματωμένος σημειακός 
ανιχνευτής ηχητικών κυμάτων, ο οποίος φέρει λαμπάκι. Στη βάση του κεκλιμένου 
επιπέδου είναι στερεωμένη πηγή S ηχητικών κυμάτων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6,  
συχνότητας fs=1700Hz. Το λαμπάκι του ανιχνευτή ανάβει όταν ανιχνεύονται  
συχνότητες μεταξύ των τιμών f1=1750Hz και f2=1800Hz.     

 
Δ5. Κατά την κύλιση του κυλίνδρου στο κεκλιμένο επίπεδο να εξετάσετε αν 
το λαμπάκι θα ανάψει από τη χρονική στιγμή  t1=1sec μέχρι τη χρονική 
στιγμή t2=2sec. 

Μονάδες 6 
Δίνονται: 

• η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 
• η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα που διέρχεται από το 

κέντρο μάζας του είναι ίση με 2
cm

1Ι mR
2

=  

• ημφ=0,6 και συνφ=0,8 
• η ταχύτητα του ήχου στον αέρα ίση με uήχ.=340m/s 

Να θεωρήσετε ότι: 

• ο άξονας περιστροφής του κυλίνδρου παραμένει συνεχώς σε οριζόντια θέση  
σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του 

• η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα  
• η ευθεία που ενώνει την πηγή και τον ανιχνευτή είναι παράλληλη στο 
κεκλιμένο επίπεδο. 

• η λήψη των ηχητικών κυμάτων από τον ανιχνευτή δεν επηρεάζεται από την 
κύλιση και το υλικό του κυλίνδρου. 
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ΑΡΧΗ 8ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΤΕΛΟΣ 8ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
•  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
1.  Στο  τετράδιο  να  γράψετε  μόνο  τα  προκαταρκτικά  (ημερομηνία ,  

εξεταζόμενο  μάθημα ) .  Να  μην  αντιγράψετε  τα  θέματα  στο  τετράδιο .   
2. Να  γράψετε  το  ονοματεπώνυμό  σας  στο  πάνω  μέρος  των  

φωτοαντιγράφων  αμέσως  μόλις  σας  παραδοθούν .  Τυχόν  σημειώσεις  
σας  πάνω  στα  θέματα  δεν  θα  βαθμολογηθούν  σε  καμία  περίπτωση .  
Κατά  την  αποχώρησή  σας  να  παραδώσετε  μαζί  με  το  τετράδιο  και  τα  
φωτοαντίγραφα .  

3. Να  απαντήσετε  στο  τετράδιό  σας  σε  όλα  τα  θέματα .  
4. Να  γράψετε  τ ις  απαντήσεις  σας  μόνο  με  μπλε  ή  μόνο  με  μαύρο  στυλό  

ανεξίτηλης  μελάνης .  
5. Κάθε  απάντηση  επιστημονικά  τεκμηριωμένη  ε ίναι  αποδεκτή .  
6. Διάρκεια  εξέτασης :  τρεις  (3) ώρες  μετά  τη  διανομή  των  

φωτοαντιγράφων .  
7. Χρόνος  δυνατής  αποχώρησης :  17:00. 

 

ΣΑΣ  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KAΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ   

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) 

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. Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού 

αρμονικά κύματα ίδιου πλάτους Α και ίδιας συχνότητας f , τα οποία 

συμβάλλουν. Τα σημεία της επιφάνειας του υγρού στα οποία έχουν φτάσει 

και τα δύο κύματα   

α)  ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα και διαφορετικά πλάτη με 

τιμές που κυμαίνονται από 0 έως Α  

β) ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα και διαφορετικά πλάτη με 

τιμές που κυμαίνονται από 0 έως 2Α  

γ) ταλαντώνονται με διαφορετικές συχνότητες και διαφορετικά πλάτη  

δ)  ταλαντώνονται με διαφορετικές συχνότητες και ίδιο πλάτος.  

Μονάδες 5  

A2. Κατά μήκος δύο όμοιων ομογενών και ελαστικών χορδών (1) και (2) 

διαδίδονται δύο εγκάρσια αρμονικά κύματα  με την ίδια ταχύτητα . Το κύμα 

στην χορδή (1) έχει διπλάσια συχνότητα και το μισό πλάτος από αυτό στη 

χορδή (2).  Τότε  

α)  το μήκος κύματος  στη χορδή (1) είναι  ίσο με  το μήκος κύματος στη 

χορδή (2)  

β) το μήκος κύματος στη χορδή (1) είναι διπλάσιο από  το μήκος 

κύματος στη χορδή (2)  

γ)  η  μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σωματιδίων της χορδής (1) 

είναι ίση με τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σωματιδίων της 

χορδής (2)  

δ)  η  μέγιστη επιτάχυνση της ταλάντωσης των σωματιδίων της χορδής 

(1) είναι μικρότερη από τη μέγιστη επιτάχυνση ταλάντωσης των 

σωματιδίων της χορδής (2).  

Μονάδες 5  

A3. Ένα σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με δύναμη αντίστασης στην κίνηση 

της μορφής F = -bu, όπου u η ταχύτητα ταλάντωσης του σώματος. Η 

σταθερά απόσβεσης b στο διεθνές σύστημα μονάδων μέτρησης (S.I.) 

μετριέται σε  

α) kg / s 

β) kg / s2  

γ) kg · m / s 

δ) kg · m / s2 .  

Μονάδες 5 

Σελίδα 248 από 255.

www.dinamiko.edu.gr



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

A4. Ένας υδραυλικός  ανυψωτήρας  της μορφής του Σχήματος 1  έχει δύο 

αβαρή έμβολα που μπορούν να κινούνται 

χωρίς τριβές  και περιέχει ιδανικό 

ασυμπίεστο υγρό. Το μικρό έμβολο έχει  

εμβαδόν εγκάρσιας διατομής Α1 και το 

μεγάλο έμβολο έχει εμβαδόν εγκάρσιας 

διατομής Α2 = 3 Α1.   

Αρχικά  τα έμβολα βρίσκονται ακίνητα στο 

ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Ασκούμε δύναμη 

στο μικρό έμβολο και τη στιγμή που αυτό 

έχει κατέβει κατά d1, το μεγάλο έμβολο 

έχει ανεβεί κατά d2.            Σχήμα 1  

Για τις αποστάσεις d1 και  d2 ισχύει ότι  

α) d1 = 1,5 d2  

β) d1 = 2 d2  

γ) d1 = 3 d2  

δ) d1 = 4 d2.  

Μονάδες 5 

 

Α5.  Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδι ό  

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) Μικρή σφαίρα μάζας m κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε 

διεύθυνση κάθετη σε κατακόρυφο τοίχο και συγκρούεται ελαστικά με 

αυτόν. Αν το μέτρο της ορμής της σφαίρας ακριβώς πριν την κρούση 

είναι ίσο με p, τότε το μέτρο της μεταβολής της ορμής της σφαίρας 

λόγω της κρούσης με τον τοίχο είναι ίσο με το μηδέν .  

β) Από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας 

διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο με το ίδιο πλάτος 

και με συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους, προκύπτει 

περιοδική κίνηση που παρουσιάζει διακροτήματα .  

γ) Όταν ρέει ιδανικό ρευστό με σταθερή παροχή σε οριζόντιο 

κυλινδρικό σωλήνα μεταβλητής διατομής, στις περιοχές στις οποίες 

το εμβαδόν της εγκάρσιας διατομής αυξάνεται, η πίεση μειώνεται .  

δ) Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση το πλάτος της ταλάντωσης 

εξαρτάται  από  τη  συχνότητα  του  διεγέρτη  και  τη  σταθερά 

απόσβεσης b. 

ε)  Όταν σε ένα αρχικά ακίνητο και ελεύθερο στερεό σώμα ασκηθεί 

δύναμη που ο φορέας της διέρχεται από το κέντρο μάζας του 

στερεού , τότε το στερεό σώμα δεν περιστρέφεται.  

  Μονάδες 5 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Β  

Β1 .  Παρατηρητής Α είναι ακίνητος σε μικρή απόσταση από σώμα Σ 1 μάζας m 

που κινείται με ταχύτητα 
s

u
u

20
 (όπου u  η ταχύτητα του ήχου στον 

ακίνητο αέρα) και απομακρύνεται απ’ αυτόν.  Ο παρατηρητής και η πηγή 

βρίσκονται στην ίδια οριζόντια διεύθυνση όπως φαίνεται στο σχήμα 2.  

 
Σχήμα 2 

Το σώμα Σ1 φέρει πηγή που εκπέμπει ήχο συχνότητας fs . Όσο η πηγή 

απομακρύνεται από τον παρατηρητή , αυτός αντιλαμβάνεται ήχο 

συχνότητας f1. Κατά την κίνησή του το σώμα Σ 1 συγκρούεται πλαστικά με 

ίδιο σώμα Σ2 που είναι ακίνητο. Κατά την κρούση, που είναι ακαριαία, η 

πηγή δεν καταστρέφεται και το συσσωμάτωμα συνεχίζει  να κινείται προς 

την ίδια κατεύθυνση.  

Ο παρατηρητής μετά την κρούση αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας f2.  

Ο λόγος των συχνοτήτων f1 και f2 που ακούει ο παρατηρητής είναι ίσος με 

i.   
39

42
   i i .    

41

42
   i i i .    

38

39
 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

  Μονάδες 2 

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

  Μονάδες 6 

Β2. Στον οριζόντιο  κυλινδρικό σωλήνα ΒΓ μεταβλητής διατομής του Σχήματος 3, 

ρέει με σταθερή παροχή νερό, το οποίο θεωρείται ιδανικό ρευστό με φορά από 

το Β προς το Γ. Για τα εμβαδά των εγκαρσίων διατομών των περιοχών (1) και 

(2), αντίστοιχα, ισχύει 1 22 . Σε σημείο Δ της περιοχής (1) έχουμε 

προσαρμόσει ένα λεπτό κατακόρυφο σωλήνα, στον οποίο η ελεύθερη επιφάνεια 

του νερού βρίσκεται  σε  ύψος  h  από  την  οριζόντια  διεύθυνση  x΄x.  

Το νερό που εξέρχεται από το στόμιο Γ του σωλήνα χύνεται σε δοχείο μεγάλου 

όγκου που είναι στερεωμένο σε οριζόντιο έδαφος. Στη βάση του δοχείου στη 

θέση (3) υπάρχει μικρή οπή Ζ με εμβαδόν διατομής 2
3

2
. Λόγω της εξόδου 
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

του νερού από την οπή Ζ το δοχείο δεν μπορεί να γεμίσει και η ελεύθερη 

επιφάνεια του νερού σταθεροποιείται σε ύψος Η  (Σχήμα 3).  

 
Σχήμα 3 

Ο λόγος του ύψους h του νερού στον κατακόρυφο σωλήνα προς το ύψος H του 

νερού στο δοχείο είναι ίσος με 

i.  
3

4
    i i .  

3

8
     i i i .   

3

16
. 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

  Μονάδες 2 

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

  Μονάδες 6 

 

Β3. Λεπτή ισοπαχής ομογενής ράβδος μήκους L και μάζας Μ μπορεί να 

περιστρέφεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές γύρω από 

κατακόρυφο άξονα που περνά από το άκρο της Ο και είναι κάθετος στο 

επίπεδο.  

 
Σχήμα 4 Σχήμα 5 
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Η αρχικά ακίνητη ράβδος στη θέση (ΟΑ), υπό την επίδραση δύναμης F  

σταθερού μέτρου, που ασκείται συνεχώς κάθετα στο άκρο της αρχίζει να 

κινείται (Σχήμα 4).  

Όταν η ράβδος έχει διαγράψει γωνία φ = 90ο και φτάσει στη θέση (ΟΔ), η 

δύναμη παύει ακαριαία να ασκείται και ταυτόχρονα συγκρούεται πλαστικά 

με ένα σώμα μικρών διαστάσεων μάζας m που ενσωματώνεται ακαριαία 

στο άκρο της Δ (Σχήμα 5).  

Ο χρόνος t  που θα χρειαστεί η  ράβδος με το σώμα μάζας m για να  

διαγράψει τη  γωνία θ = 90ο από την θέση (ΟΔ) έως τη θέση (ΟΕ) είναι 

ίσος με  

i.  
1

s
6

  i i .  
1

s
3

  i i i .   
 

4
s

3
 

Δίνονται:  

 η ροπή αδράνειας της λεπτής ομογενούς ράβδου ως προς τον άξονα 

περιστροφής είναι ίση με Ι (ράβδου ) = 
1

3
ΜL2 

 Μ = 3 kg, m = 1 kg, L = 1 m, F = 9π Ν  

 Όπου εμφανίζεται το π , να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση.  

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

  Μονάδες 2 

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.  

  Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Ένα κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k έχει το πάνω άκρο του 

στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου αναρτάται 

σώμα Σ1 μάζας m1 = 1 kg και , όταν το σώμα ισορροπεί , η επιμήκυνση του 

ελατηρίου είναι ίση με Δℓ = 0,05 m.  

 
Σχήμα 6 

Δεύτερο σώμα Σ2 μάζας m2 = 1 kg κινούμενο κατακόρυφα προς τα πάνω 

συγκρούεται πλαστικά με ταχύτητα μέτρου uo με το σώμα Σ1 (Σχήμα 6) Η 
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ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα και το συσσωμάτωμα , που προκύπτει από 

την κρούση , εκτελεί  απλή  αρμονική  ταλάντωση  με  σταθερά  επαναφοράς  της  

ταλάντωσης D = k και φτάνει μέχρι τη θέση στην οποία το ελατήριο έχει το 

φυσικό του μήκος.  

 

Γ1.  Να υπολογίσετε τη σταθερά k του ελατηρίου  (μονάδες 2) και το πλάτος της 

ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωμάτωμα  (μονάδες 4) .  

Μονάδες 6  

Γ2.  Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του σώματος Σ 2 πριν την κρούση .  

Μονάδες 7  

Γ3.  Να υπολογίσετε το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος Σ 2 κατά 

την κρούση (μονάδες 4) και να προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της 

(μονάδες 2) .  

Μονάδες 6 

Γ4. Αν t0 = 0 η χρονική στιγμή της κρούσης , να γράψετε τη σχέση που δίνει 

την απομάκρυνση του συσσωματώματος από την θέση ισορροπίας του σε 

συνάρτηση με τον χρόνο .  

Μονάδες 6  

Να θεωρήσετε :  

 θετική κατεύθυνση την κατεύθυνση κίνησης του συσσωματώματος αμέσως 
μετά την κρούση  

 ότι κατά την κρούση δεν έχουμε απώλεια μάζας  

 ότι η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα για όλα τα σώματα  
Δίνονται:  

 η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2  

 
π 1

ημ
6 2

,     
π 2

ημ
4 2

,     
π 3

ημ
3 2

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Ομογενής, άκαμπτη και μικρού πάχους σανίδα ΑΒ μάζας Μ  = 2kg και 

μήκους ℓ = 4m ισορροπεί σε πλάγια θέση με τη βοήθεια υποστηρίγματος, το 

οποίο έχουμε στερεώσει σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Η σανίδα ακουμπά με το 

άκρο της Α στο λείο δάπεδο σχηματίζοντας γωνία φ = 30 ο με αυτό.  

Η σανίδα συνδέεται με την κορυφή του υποστηρίγματος με άρθρωση σε 

σημείο της Γ, το οποίο απέχει από το άκρο της Β απόσταση (ΒΓ) = 1,5 m. Η 

σανίδα μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που 

διέρχεται από το σημείο Γ (κάθετος στο επίπεδο του σχήματος).  

Ομογενής κύλινδρος μάζας ΜΚ = 2 kg  και ακτίνας RΚ βρίσκεται σε επαφή 

με τη σανίδα στο σημείο Δ, το οποίο απέχει από το Γ απόσταση (ΓΔ) = 0,2 m. 

Στο μέσο της επιφάνειας του κυλίνδρου , που φέρει ένα λεπτό αυλάκι , έχουμε 

τυλίξει πολλές φορές λεπτό, αβαρές και μη εκτατό νήμα, στο άλλο άκρο του 

οποίου έχουμε δέσει σώμα Σ μικρών διαστάσεων μάζας Μ Σ = 2 kg.  
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ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
Σχήμα 7 

Το νήμα περνάει από το αυλάκι ομογενούς τροχαλίας μάζας Μ Τ = 2 kg και 

ακτίνας RΤ, την οποία έχουμε στερεώσει σε ακλόνητο σημείο. Η τροχαλία μπορεί 

να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το 

κέντρο μάζας της και είναι κάθετος στο επίπεδο  της τροχαλίας .  

Το τμήμα του νήματος που συνδέει τον κύλινδρο με την τροχαλία έχει 

διεύθυνση παράλληλη με τη σανίδα.  

Αρχικά ασκούμε δύναμη F  στο κέντρο μάζας του κυλίνδρου με διεύθυνση 

παράλληλη προς την διεύθυνση ΑΒ, ώστε το σύστημα κύλινδρος -τροχαλία-σώμα 

να ισορροπεί , όπως φαίνεται στο Σχήμα 7 .  

Δ1.  Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης F .  

Μονάδες 4  

Τη χρονική στιγμή t = 0 καταργούμε ακαριαία τη δύναμη και το σώμα Σ 

αρχίζει να κατέρχεται κατακόρυφα , ενώ ο κύλινδρος αρχίζει να ανέρχεται στη 

σανίδα εκτελώντας κύλιση χωρίς ολίσθηση  και το νήμα δεν ολισθαίνει στο 

αυλάκι της τροχαλίας .  

 

Δ2.  Να αποδείξετε ότι το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κατέρχεται το 

σώμα Σ είναι ίσο με 4 m / s2 και να υπολογίσετε το  μέτρο της επιτάχυνσης 

του κέντρου μάζας του κυλίνδρου .  

Μονάδες 8 

Τη χρονική στιγμή t1 = 0,5 s κόβουμε ακαριαία το νήμα στο σημείο που 

εφάπτεται με τον κύλινδρο και στο σημείο πρόσδεσης με το σώμα Σ. Μετά το 

κόψιμο του νήματος , αυτό δεν εμποδίζει την κίνηση του κυλίνδρου και του 

σώματος. Ο κύλινδρος  συνεχίζει την κίνησή του εκτελώντας κύλιση χωρίς 

ολίσθηση.  

 

Δ3. Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t2 στην οποία ο κύλινδρος σταματά 

στιγμιαία να κινείται πάνω στη σανίδα.  

Μονάδες 6 
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ΑΡΧΗ 8ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 

 
ΤΕΛΟΣ 8ΗΣ ΑΠΟ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ4. Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που διάνυσε ο κύλινδρος από τη 

χρονική στιγμή t = 0 έως τη χρονική στιγμή t2.  

Μονάδες 3  

 

Δ5. Να δείξετε ότι κατά τη διάρκεια της ανόδου του κυλίνδρου πάνω στη 

σανίδα, από τη χρονική στιγμή t = 0 έως τη χρονική στιγμή t2, που ο 

κύλινδρος σταματά στιγμιαία, η σανίδα δεν ανατρέπεται.  

Μονάδες 4  

 

Δίνονται:  

 ημφ = 0,5  

 η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2  

 η ροπή αδράνειας ομογενούς κυλίνδρου ως προς άξονα που διέρχεται από 

το κέντρο μάζας του είναι ίση με Ιcm (κυλ ίνδρου)  = 
1

2
ΜΚRΚ

2  

 η ροπή αδράνειας της ομογενούς τροχαλίας ως προς άξονα που διέρχεται  

από το κέντρο μάζας της είναι ίση με Ιcm(τροχαλίας ) = 
1

2
ΜΤRΤ

2 

 ο  άξονας περιστροφής του ομογενούς κυλίνδρου παραμένει συνεχώς 
οριζόντιος σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του  

 η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα για όλα τα σώματα  

 ο χαρακτηρισμός λεπτό νήμα αφορά νήμα αμελητέου πάχους .  
 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 

 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο 

πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των 

απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. 

Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις 

απαντήσεις σας το όνομά σας. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως 

μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα 

βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί 

με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο 

στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Για τα σχήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

μολύβι. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  

5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  

6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Σελίδα 255 από 255.

www.dinamiko.edu.gr


	ΘΕΜΑ 2ο
	1. Στο άκρο ιδανικού ελατηρίου με φυσικό μήκος l0 και σταθερ
	ΘΕΜΑ 3ο
	ΘΕΜΑ 4ο
	ΘΕΜΑ 2ο
	1. Ακτίνα μονοχρωματικού φωτός που διαδίδεται στο οπτικό μέσ
	ΘΕΜΑ 3ο
	ΘΕΜΑ 4ο
	ΘΕΜΑ 2ο
	ΘΕΜΑ 3ο
	ΘΕΜΑ 4ο
	ΘΕΜΑ 2ο
	ΘΕΜΑ 3ο
	ΘΕΜΑ 4ο
	ΘΕΜΑ 2ο 
	ΘΕΜΑ 4ο  
	ΘΕΜΑ 2ο 
	 
	ΘΕΜΑ 4ο  
	ΘΕΜΑ 2ο 
	ΘΕΜΑ 4ο  
	ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
	ΘΕΜΑ 2ο 
	 
	ΘΕΜΑ 4ο  
	ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
	 ΘΕΜΑ 2ο 
	ΘΕΜΑ 4ο  
	ΘΕΜΑ 2ο 
	ΘΕΜΑ 4ο  
	ΘΕΜΑ 2ο 
	ΘΕΜΑ 3ο  
	ΘΕΜΑ 2ο 
	ΘΕΜΑ 3ο  
	ΘΕΜΑ Β 
	ΘΕΜΑ Γ  
	ΘΕΜΑ Β 
	 
	ΘΕΜΑ Γ  
	 
	ΘΕΜΑ Β 
	ΘΕΜΑ Γ  
	 
	 ΘΕΜΑ Β 

