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ΘΕΜΑ 1 ο
Στις προτάσεις 1 έως και 4 που ακολουθούν, να γράψετε
στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα του,
το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.
1. Για κάθε ηλεκτροµαγνητικό κύµα που διαδίδεται στο
κενό, µε ταχύτητα c, ο λόγος του µέτρου της έντασης Β
του µαγνητικού πεδίου του κύµατος προς το µέτρο της
έντασης Ε του ηλεκτρικού πεδίου του κύµατος, στο ίδιο
σηµείο και την ίδια χρονική στιγµή, είναι
α. c.

β. c 2 .

γ.

1
.
c

δ.

1
c2

.
Μονάδες 5

2. Ένα στερεό σώµα περιστρέφεται γύρω από σταθερό
άξονα. Αν η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του
σώµατος υποδιπλασιαστεί, τότε η κινητική του ενέργεια
θα
α. υποτετραπλασιαστεί.
β. υποδιπλασιαστεί.
γ. τετραπλασιαστεί.
δ. παραµείνει αµετάβλητη.
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3. ∆ύο όµοιες πηγές κυµάτων Π 1 και Π 2 , που βρίσκονται
στην επιφάνεια νερού, ταλαντώνονται σε φάση
παράγοντας αρµονικά κύµατα ίδιου πλάτους Α. Το
πλάτος της ταλάντωσης ενός σηµείου Σ που ισαπέχει από
τις πηγές Π 1 και Π 2 , είναι:
A
α. Α.
β. 2Α.
γ.
.
δ. 0 .
2
Μονάδες 5
4. Ένα σύστηµα ελατηρίου—µάζας εκτελεί απλή αρµονική
ταλάντωση πλάτους Α. Αν τετραπλασιάσουµε την ολική
ενέργεια της ταλάντωσης αυτού του συστήµατος, τότε
α. η συχνότητα ταλάντωσης θα διπλασιαστεί.
β. η σταθερά επαναφοράς θα τετραπλασιαστεί.
γ. το πλάτος της ταλάντωσης θα τετραπλασιαστεί.
δ. η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης θα διπλασιαστεί.
Μονάδες 5
5. Στον παρακάτω πίνακα, στη Στήλη Ι αναφέρονται
διάφορα είδη ακτινοβολίας, ενώ στη Στήλη ΙΙ
αναφέρονται ιδιότητες ή χρήσεις ή προέλευση των
ακτινοβολιών.
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς της
Στήλης I και, ακριβώς δίπλα σε κάθε αριθµό, ένα
γράµµα από τη Στήλη ΙΙ, ώστε να δηµιουργείται σωστή
αντιστοίχηση.
(Ένα
δεδοµένο
της
Στήλης
ΙΙ
περισσεύει).
1.
2.
3.
4.
5.

Στήλη I
Ραδιοκύµατα
Μικροκύµατα
Υπέρυθρες ακτίνες
Υπεριώδεις ακτίνες
Ακτίνες γ

Στήλη ΙΙ
α. Ραντάρ
β. Μαύρισµα της επιδερµίδας
γ. Ραδιόφωνο
δ. Αύξηση της θερµοκρασίας
ε. Όραση
στ. Ραδιενεργοί πυρήνες
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ 2 ο
2.1. Σε ιδανικό κύκλωµα LC µε διακόπτη, φορτίζουµε τον
πυκνωτή και κλείνουµε τον διακόπτη. Μετά από πόσο
χρόνο από τη στιγµή που κλείσαµε το διακόπτη, ο
πυκνωτής θα αποκτήσει για πρώτη φορά την αρχική του
ενέργεια;
α. 2π LC .

β. π LC .

γ.

LC
.
π

Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
2.2. ∆ύο οµογενείς κυκλικοί δακτύλιοι ∆ 1 και ∆ 2 µε ακτίνες
R και 2R, κυλίονται σε οριζόντιο επίπεδο µε σταθερές
γωνιακές ταχύτητες 3ω και ω, αντίστοιχα.
Ο λόγος των ταχυτήτων των κέντρων µάζας των
δακτυλίων ∆ 1 και ∆ 2 , είναι
α.

3
.
2

β.

1
.
2

γ. 1.
Μονάδες 3

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
2.3. Σε µετωπική κρούση δύο σωµάτων Α και Β που έχουν
µάζες
m
και
2m,
αντίστοιχα,
δηµιουργείται
συσσωµάτωµα που παραµένει ακίνητο στο σηµείο της
σύγκρουσης. Ο λόγος των µέτρων των ορµών των δύο
σωµάτων πριν από την κρούση, είναι
α.

1
.
2

β. 2.

γ. 1.
Μονάδες 2

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
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ΘΕΜΑ 3 ο

Η πηγή Ο αρχίζει τη χρονική στιγµή t=0 να εκτελεί απλή
αρµονική ταλάντωση, που περιγράφεται από την εξίσωση
y=Aηµωt. Το κύµα που δηµιουργεί, διαδίδεται κατά µήκος
γραµµικού οµογενούς ελαστικού µέσου και κατά τη θετική
φορά. Ένα σηµείο Σ απέχει από την πηγή Ο απόσταση 10m.
Στη γραφική παράσταση που ακολουθεί φαίνεται η
αποµάκρυνση του σηµείου Σ από τη θέση ισορροπίας του, σε
συνάρτηση µε το χρόνο.
y(m)

4 x10-2
0

-4 x 10

1

2

3

4

t(s)

-2

Α. Να υπολογίσετε:
1. Τη συχνότητα του κύµατος.
Μονάδες 6
2. Την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος.
Μονάδες 6
3. Τη µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του σηµείου Σ.
Μονάδες 6
Β. Να γράψετε την εξίσωση αυτού του κύµατος.
Μονάδες 7
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ΘΕΜΑ 4 ο

Οµογενής και ισοπαχής ράβδος ΑΓ µε µήκος 1m και
βάρος 30Ν ισορροπεί οριζόντια. Το άκρο Α της ράβδου
συνδέεται µε άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Το άλλο άκρο
της Γ συνδέεται µε τον τοίχο µε αβαρές νήµα ∆Γ που
σχηµατίζει γωνία 30 ° µε τη ράβδο, όπως φαίνεται στο σχήµα.

∆

30

o

Γ

Α

Α. Να υπολογίσετε τα µέτρα των δυνάµεων που ασκούνται
στη ράβδο από το νήµα και την άρθρωση.
Μονάδες 8
Β. Κάποια στιγµή κόβουµε το νήµα στο άκρο Γ και η ράβδος
αρχίζει να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από την
άρθρωση σε κατακόρυφο επίπεδο.

Να υπολογίσετε:
1. Το µέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της ράβδου µόλις
κοπεί το νήµα.
Μονάδες 6
2. Το µέτρο του ρυθµού µεταβολής της στροφορµής της
ράβδου, τη στιγµή που αυτή σχηµατίζει γωνία 60 ° µε
την αρχική της θέση.
Μονάδες 6
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3. Την κινητική ενέργεια της ράβδου, τη στιγµή που
διέρχεται από την κατακόρυφη θέση.
Μονάδες 5

∆ίνονται : η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον
οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το
άκρο της Α και είναι κάθετος σε αυτή
είναι Ι Α =1kg·m 2 .
1
.
ηµ 30 ° = συν 60 ° =
2
συν30 ° = ηµ60 ° =

1.
2.

3.
4.
5.
6.

3
2

.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα θέµατα στο
τετράδιό σας.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων
αµέσως
µόλις
σας
παραδοθούν.
∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε 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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή
των φωτοαντιγράφων.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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