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Α. Για τις παρακάτω προτάσεις 1-4 να γράψετε το γράµµα α, β, γ ή δ, που
αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση
1. Κατά την σκέδαση 2 πρωτονίων
α. έχουµε δηµιουργία συσσωµατώµατος
β. έχουµε ανταλλαγή των ταχυτήτων τους
γ. υπάρχει απώλεια στην κινητική ενέργεια του συστήµατος
δ. έχουµε ακινητοποίηση και των 2 πρωτονίων
5 µονάδες
2. Τα αµορτισέρ στο αυτοκίνητο χρησιµοποιούνται για να επιτύχουµε
α. εξαναγκασµένη ταλάντωση
β. γραµµική αρµονική ταλάντωση
γ. φθίνουσα ταλάντωση
δ. σταθερό πλάτος ταλάντωσης
5 µονάδες
3. Αν µια αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ που στρέφεται γύρω από τον
εαυτό της θελήσει να αυξήσει την γωνιακή της ταχύτητα χωρίς την επίδραση
εξωτερικών ροπών τότε πρέπει
α. να ανοίξει όσο περισσότερο µπορεί τα χέρια της στην έκταση
β. να µειώσει τη στροφορµή της
γ. να αυξήσει την ροπή αδράνειάς της
δ. να µαζέψει όσο περισσότερο µπορεί τα χέρια της κοντά στο σώµα της
5 µονάδες
4. Σε ένα στάσιµο κύµα, δύο τυχαίες κοιλίες έχουν
α. διαφορά φάσης π, αν είναι διαδοχικές
β. διαφορά φάσης 0, αν απέχουν οριζόντια απόσταση λ
γ. διαφορετική διαφορά φάσης σε κάθε χρονική στιγµή
δ. πάντα διαφορά φάσης 0
5 µονάδες

Β. Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε
πρότασης και δίπλα σε κάθε γράµµα τη λέξη
για τη σωστή πρόταση
και τη λέξη
για τη λανθασµένη.
5.
Σε κύµα που διαδίδεται σε ελαστική χορδή, αν διπλασιάσουµε τη
συχνότητα ταλάντωσης στο άκρο της χορδής, η ταχύτητα διάδοσης
διπλασιάζεται
Σε ένα σύστηµα που εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση σε χώρο µε
µικρές αποσβέσεις b, και βρίσκεται σε συντονισµό, αν αυξήσουµε τη
συχνότητα του διεγέρτη, το πλάτος θα παραµείνει σταθερό
Η κίνηση µιας κοιλίας σε µέσο που εχει δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα
είναι αντίστοιχη της κίνησης που κάνει ένα σώµα εκτελώντας τη
σύνθεση 2 ΓΑΤ ίδιου πλάτους, ίδιας περιόδου και ίδιας φάσης
Η διαφορά φάσης διαδοχικών «κοιλάδων» σε εγκάρσιο κύµα είναι
σε κάθε χρονική στιγµή ίση µε 2π
Η ιδιοστροφορµή (spin) ενός ηλεκτρονίου µπορεί να είναι ίση µε 
5 µονάδες
*

1. Τα παρακάτω σχήµατα δείχνουν το στιγµιότυπο αρµονικού κύµατος
εξίσωσης y=Aηµ(2πt/T – 2πx/λ) τη στιγµή t1 και το διάγραµµα φάσης
- χρόνου για ένα µόριο που βρίσκεται στη θέση x1
Το µόριο στη θέση x1 είναι το
α. Ζ
β. Β
γ. Γ
δ. ∆
Β. το χρονικό διάστηµα, κατά το
οποίο ταλαντώνεται το µόριο ∆,
τη στιγµή t1 είναι
α. ∆t=Τ
β. ∆t=2Τ
γ. ∆t=5Τ/4
δ. ∆t=13Τ/4
µονάδες 8

2. Ένα παιδάκι εκπέµπει µε µια σφυρίχτρα συνεχόµενο ήχο σταθερής
συχνότητας f=99Hz , τρέχοντας µε σταθερή ταχύτητα υ1=υ/100 προς έναν
τοίχο, όπου υ η ταχύτητα του ήχου, τότε:
α. να γράψετε τη συχνότητα του ήχου που ακούει το παιδί, απευθείας από
τη σφυρίχτρα
β. να γράψετε τη συχνότητα του ήχου που προκύπτει από την ανάκλαση
του ήχου στον τοίχο και φτάνει στο παιδί
γ. να εξηγήσετε γιατί η ένταση του ήχου που θα ακούει τελικά το παιδί, θα
αυξοµειώνεται και να βρείτε µε ποιόν ρυθµό
Αιτιολογήστε την απάντησή σας
6 µονάδες
3. Στο κύκλωµα του σχήµατος ο
διακόπτης ∆ είναι κλειστός, ο πυκνωτής
αφόρτιστος και το πηνίο διαρρέεται από
σταθερό ρεύµα. Μόλις ανοίξει ο
διακόπτης, ο
πρώτος οπλισµός του
πυκνωτή που θα αποκτήσει θετικό
φορτίο είναι
α. ο οπλισµός Α
β. ο οπλισµός Β
γ. κανένας από τους 2, ο πυκνωτής
δεν φορτίζεται
Αιτιολογήστε την απάντησή σας
5 µονάδες
4. ∆ύο σύγχρονες πηγές εκτελούν ταλάντωση συχνότητας f στην επιφάνεια
υγρού, δηµιουργώντας κύµατα που συµβάλλουν. Ένα σηµείο Κ του υγρού
βρίσκεται στην πρώτη ενίσχυση δεξιά της µεσοκαθέτου της ευθείας που
ενώνεις τις πηγές. Αν θέλουµε το σηµείο Κ να είναι σηµείο της πρώτης
απόσβεσης δεξιά της µεσοκαθέτου, τότε η συχνότητα f’ µε την οποία θα
πρέπει να ταλαντώνονται οι 2 πηγές θα πρέπει να γίνει
α. f/2
β. 2f
γ. 3f/2
δ. 3f
Αιτιολογήστε την απάντησή σας
6 µονάδες

Μια φορά κι έναν καιρό,
σε ένα µακρινό γαλαξία,
κατά τη διάρκεια του
«πολέµου των άστρων» …
, ένας στρατιώτης-κλώνος
σηµαδεύει µε όπλο-λέιζερ
έναν Τζεντάι (τον Yoda) .
Το ηλεκτροµαγνητικό κύµα που εκπέµπει το λέιζερ, έχει συχνότητα
f=5x1014Hz και διαδίδεται στον άξονα x σε άγνωστο µέσο διάδοσης.
Σε κάποιο σηµείο του χώρου, που απέχει απόσταση x1=λ (όπου λ το µήκος
κύµατος της ακτίνας στο άγνωστο µέσο) από την θέση x=0 του άξονα, την
στιγµή t1=

13 −15
⋅10 s , η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου έχει µέτρο Ε=300Ν/C.
6

Σε κάποιο άλλο σηµείο του χώρου, που απέχει απόσταση x2=3λ/2 από την
7
2

θέση x=0 , την στιγµή t2= ⋅10−15 s , η ένταση του µαγνητικού πεδίου έχει
µέτρο Β=2x10-6Τesla. Αν c=3x108 m/s:
Α.
1. να βρεθεί το µήκος του κύµατος του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος,
όταν αυτό διαδίδεται στο κενό και να αναφέρετε σε ποια περιοχή του
φάσµατος ανήκει
2. να γράψετε τις εξισώσεις του ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδίου
στο µέσο αυτό και να εξετάσετε αν το άγνωστο µέσο διάδοσης είναι το
κενό
Β. Ο Τζεντάι, για να προστατευτεί από την ακτίνα φέρνει µπροστά του ένα
γυάλινο πρίσµα, του οποίου η τοµή είναι ισοσκελές ορθογώνιο τρίγωνο (οι 2
γωνίες πλην της ορθής είναι φ=45). Η ακτίνα ακολουθεί την πορεία του
σχήµατος εισερχόµενη και εξερχόµενη κάθετα στην υποτείνουσα του
πρίσµατος και επιστρέφει χτυπώντας τον στρατιώτη-κλώνο. Αν δίνονται η
απόσταση όπλου - πρισµατος L=10m και d=2m
3. να βρεθεί ο ελάχιστος δείκτης διάθλασης nmin που θα πρέπει να έχει το
γυάλινο πρίσµα, ώστε η ακτίνα να ακολουθήσει την πορεία του
σχήµατος
Γ. Αν ο δείκτης διάθλασης του πρίσµατος έχει τιµή n= 2 nmin (όπου nmin ο
δείκτης διάθλασης που υπολογίσατε στο προηγούµενο ερώτηµα) να
υπολογίσετε
4. το συνολικό χρόνο που έκανε η ακτίνα µέχρι να επιστρέψει στο σηµείο
που ξεκίνησε
5. τον αριθµό των µηκών κύµατος που περιέχονται σε όλη τη διαδροµή
που ακολούθησε η ακτίνα
25 µονάδες

*

Ο χασάπης προγενέστερου
διαγωνίσµατος, εκνευρισµένος
από ότι το παιδί του δεν
διαβάζει, αποφασίζει να
χρησιµοποιήσει την
πατροπαράδοτη µέθοδο
εκµάθησης δια του
παραδείγµατος. Κρεµάει λοιπόν
ανάποδα το παιδί του, µάζας
σε διπλή τροχαλία µε εξωτερική και εσωτερική ακτίνα
και
αντίστοιχα, που έχει µάζα
και ροπή αδράνειας ως προς
τον άξονα περιστροφής της
. Ταυτόχρονα έχει δέσει στην
εσωτερική ακτίνα της τροχαλίας οριζόντια, το άκρο ενός αµαξίδιου µάζας
, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεµένο σε οριζόντιο ελατήριο
σταθεράς
, πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο.
Το σύστηµα βρίσκεται σε ισορροπία, όπως στο σχήµα.
,
Α. Θεωρώντας ότι τα σκοινιά είναι αβαρή, µη εκτατά και ότι
βοηθήστε το παιδί να υπολογίσει
1. την δύναµη που δέχεται η τροχαλία από την άρθρωση (µέτρο, φορά)
2. την παραµόρφωση του ελατηρίου
Β. Κάποια στιγµή, ο εκνευρισµένος χασάπης εκτοξεύει τον γνωστό µπαλτά
οριζόντια προς το αµαξίδιο µε ταχύτητα
του µάζας
3
O µπαλτάς σφηνώνεται στο αµαξίδιο, κόβοντας ταυτόχρονα
το σκοινί που το ενώνει µε την τροχαλία, οπότε το σύστηµα
(αµαξιδοµπαλτάς) ξεκινά να εκτελεί Γ.Α.Τ. Θεωρώντας ως t=0 την στιγµή
αµέσως µετά τη δηµιουργία του συσσωµατώµατος και θετική φορά προς τα
αριστερά, ο χασάπης φωνάζει στο παιδί του:
3. «Αφού µου λες ότι διάβασες, ποια είναι η εξίσωση της ταλάντωσης του
αµαξιδοµπαλτά; Ε;»
Γ. Το παιδί ταυτόχρονα καθώς αρχίζει την t=0 να πέφτει, ξετυλίγοντας το
σκοινί (το οποίο δεν ολισθαίνει στην τροχαλία), απάντα στον χασάπη:
«Μπαµπά, χαλαρά! Το ’χω! Και µπορώ να σου πω ακόµα και
4. πόση είναι η επιτρόχιος επιτάχυνση ενός σηµείου της εσωτερικής
ακτίνας r της τροχαλίας , καθώς και
5. πόση είναι η στροφορµή της τροχαλίας και η κεντροµόλος επιτάχυνση
ενός σηµείου της εσωτερικής ακτίνας τη στιγµή που θα έχω κατέβει
κατά H=0,3m.
Βάλε το στρώµα από κάτω τώρα!! Ή καλύτερα, καµιά δεξαµενή µε νερό
να µελετήσουµε και κύµατα»
25 µονάδες














