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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. Η υπέρυθρη ακτινοβολία
α. είναι υπεύθυνη για το «µαύρισµα» το καλοκαίρι
β. χρησιµοποιείται από τα ραντάρ
γ. όταν απορροφάται από σώµα, αυξάνει το πλάτος ταλάντωσης των
σωµατιδίων που το αποτελούν
δ. καλύπτει την περιοχή µηκών κύµατος από 400nm έως 700nm
5 µονάδες
2. Η σύνθεση 2 ΓΑΤ ίδιου πλάτους Α , ίδιας περιόδου και διαφοράς
φάσης π rad, δηµιουργεί
α. διακρότηµα
β. φαινόµενο αντίστοιχο την ενίσχυσης
γ. φαινόµενο αντίστοιχο της απόσβεσης
δ. ΓΑΤ µε το ίδιο πλάτος µε τις 2 συντιθέµενες
5 µονάδες
3. Σε µια ταλάντωση που φθίνει εξαιτίας δύναµης απόσβεσης F=-bυ το
πλάτος µετά από µια ταλάντωση υποδιπλασιάζεται. Άρα όταν το σώµα θα
έχει εκτελέσει 4 ταλαντώσεις το πλάτος του
α. υποτετραπλασιάζεται
β. υποοκταπλασιάζεται
γ. υποδεκαεξαπλασιάζεται
δ. γίνεται µηδέν
5 µονάδες

4. Αν ο ρυθµός µε τον οποίο µεταβάλλεται η στροφορµή σώµατος
που στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, είναι µηδέν, τότε ο ρυθµός
µεταβολής της γωνίας που διαγράφει
α. αυξάνεται
β. µειώνεται
γ. είναι πάντα µηδέν
δ. είναι σταθερός
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.
α. Κατά τη συµβολή κυµάτων που δηµιουργούνται από 2 σύγχρονες
πηγές Α και Β σε επιφάνεια υγρού, στο σηµείο που δηµιουργεί µε
τις 2 πηγές ισόπλευρο τρίγωνο, θα έχουµε απόσβεση
β. Ένα κύµα, στο οποίο τα σηµεία του ελαστικού µέσου
ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης, διαδίδεται
µόνο στα στερεά ή στην επιφάνεια υγρού
γ. Σε µια ανελαστική πλάγια κρούση δεν διατηρείται η ορµή του
συστήµατος
δ. Ένας θαλαµίσκος στον τροχό του λούνα παρκ εκτελεί στροφική
κίνηση
ε. Αν σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση υπό την επίδραση
περιοδικής διεγείρουσας δύναµης σε χώρο που υπάρχουν
αποσβέσεις σταθεράς b (b>0) τότε το πλάτος ταλάντωσης
µειώνεται
5 µονάδες
*

1. Συµπαγής σφαιρικός αστέρας µάζας Μ και ακτίνας R, µε Ιcm=2/5MR2
και κινητική ενέργεια περιστροφής Κ1, στρέφεται γύρω από άξονα που
περνά από το κέντρο µάζας του. Λόγω βαρυτικής κατάρρευσης που

οφείλεται σε εσωτερικές δυνάµεις, ο αστέρας συρρικνώνεται και η
ακτίνα του γίνεται R/2. Συνεπώς η κινητική ενέργεια λόγω
περιστροφής του γίνεται:
α. Κ2=Κ1/2
β. Κ2=2Κ1
γ. Κ2=4Κ1
δ. Κ2=Κ1/4
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας
µονάδες 7
2. Σώµα µάζας m1 κινούµενο µε ταχύτητα υ, συγκρούεται µετωπικά και
ελαστικά µε ακίνητο σώµα µάζας m2 . Αν το m1 συνεχίζει προς την ίδια
κατεύθυνση µετά την κρούση και η ποσοστιαία απώλεια στην ορµή του
σώµατος m1 είναι 75% τότε ο λόγος των µαζών είναι :
α. m1 / m2 =3/4
β. m1 / m2 =5/3
γ. m1 / m2 =3
δ. m1 / m2 =2
Αιτιολογήστε την απάντησή σας
6 µονάδες
3. Ακτίνα φωτός προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια γυαλιού – αέρα
από το γυαλί µε γωνία πρόσπτωσης θ=30° (ηµ30=0,5). Συνεπώς η ακτίνα
δεν θα περάσει στον αέρα αν ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού είναι
α. 1,8
β. 2
γ. 2,2
Αιτιολογήστε την απάντησή σας
6 µονάδες
4. ∆ύο κυκλώµατα LC (Α) και (Β) εκτελούν ηλεκτρικές ταλαντώσεις µε
περιόδους ΤΑ και ΤΒ=2ΤΑ αντίστοιχα. Το µέγιστο φορτίο που
αποθηκεύεται στους πυκνωτές τους είναι QA και QB=QA/2 αντίστοιχα. Αν
η µέγιστη µαγνητική ενέργεια στα δύο κυκλώµατα είναι ίση τότε για τους
συντελεστές αυτεπαγωγής των πηνίων θα ισχύει :
α. LΒ = LΑ
β. LΒ = 2LΑ
γ. LΒ = 4LΑ
δ. LΒ = 16LΑ
Αιτιολογήστε την απάντησή σας
6 µονάδες

5 3
m , ισορροπεί
2
οριζόντια, δεµένη µε αβαρές και άκαµπτο συρµατόσχοινο µε όριο
θραύσης Tθρ=200Ν το οποίο σχηµατίζει γωνία φ=30° µε τη ράβδο, όπως
στο σχήµα.
Α. Αν τοποθετήσουµε το σούπερ κουλούρι (σχήµατος δακτυλίου) που
έχει ακτίνα R=0,5m σε απόσταση d=ℓ/4 από την άρθρωση να βρεθεί
1. ποια θα πρέπει να είναι η µεγαλύτερη µάζα του σούπερ κουλουριού
ώστε να µη σπάσει το συρµατόσχοινο
2. ποια θα είναι τότε η δύναµη από την άρθρωση
Οµογενής ράβδος µάζας mρ=10Kg και µήκους  =

Β. Ακολούθως , το παραπάνω σούπερ κουλούρι αφήνεται να κυλήσει
χωρίς ολίσθηση από το υψηλότερο σηµείο του συρµατόσχοινου, το οποίο
παραµένει άκαµπτο και σχηµατίζει την ίδια γωνία φ µε τον οριζόντιο
άξονα.
1. Να βρεθεί η τιµή της τριβής που αναπτύσσεται ανάµεσα στο
συρµατόσχοινο και το σούπερ κουλούρι.
2. Να βρεθεί η ταχύτητα που έχει το σουσαµάκι που βρίσκεται στο
αντιδιαµετρικό σηµείο από το σηµείο επαφής του κουλουριού µε
το συρµατόσχοινο , τη στιγµή που το κουλούρι φτάνει στο
χαµηλότερο σηµείο.
3. ποια είναι η στροφορµή του σούπερ κουλουριού τη στιγµή που
βρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο
Γ. Στο χαµηλότερο σηµείο της διαδροµής, έχει πέσει λίγη σως στο
συρµατόσχοινο (για να γλιστράει) µε αποτέλεσµα στο σηµείο εκείνο, να
µην αναπτύσσεται τριβή µεταξύ κουλουριού και σύρµατος. Ποια πρέπει
να είναι η τιµή µιας σταθερής δύναµης που θα δράσει εφαπτοµενικά στο
αντιδιαµετρικό σηµείο από εκείνο της επαφής, ώστε σε χρόνο ∆t=0,2s να
σταµατήσει η περιστροφή του κουλουριού.
25 µονάδες

*

Πάνω σε µια ευθύγραµµη ελαστική χορδή µήκους
, η οποία
αποτελεί τον άξονα x’Οx , µε θέση x=0 το µέσο της, κάθονται 2
νυσταγµένα µυρµηγκάκια µάζας
το καθένα , ο Κάρι και ο
Λάρι, στις θέσεις
και
του άξονα αντίστοιχα,
προσπαθώντας να χαλαρώσουν και να κοιµηθούν. ∆υστυχώς, κατά µήκος
της χορδής διαδίδονται από τα 2 άκρα της, αντίθετα, 2 ίδια εγκάρσια
κύµατα µε ταχύτητα
και πλάτος
, τα οποία αναγκάζουν
και δεν τα
τα µυρµηγκάκια να εκτελούν
αφήνουν να κοιµηθούν.
Τη στιγµή t=0 τα 2 κύµατα φτάνουν
ταυτόχρονα στην θέση x=0 του άξονα και αρχίζουν να συµβάλλουν
δηµιουργώντας σταδιακά στάσιµο κύµα (µε τη θέση x=0 κοιλία που την
στιγµή t=0 βρίσκεται στη ΘΙ της µε υ>0).
1. Να γραφούν οι εξισώσεις των 2 εγκάρσιων κυµάτων που
διαδίδονται στη χορδή, καθώς και η εξίσωση του στάσιµου κύµατος
2. Να βρεθεί η διαφορά φάσης και η κατακόρυφη απόσταση των
ταλαντώσεων του Κάρι και του Λάρι , τη στιγµή
3. Να υπολογίσετε το ρυθµό µεταβολής της ορµής του Λάρι την
και τη στιγµή
στιγµή
4. Να δείξετε ότι ο Κάρι θα σταµατήσει κάποια στιγµή να
ταλαντώνεται (κι επιτέλους θα κοιµηθεί), να βρείτε σε ποια στιγµή
t4 θα συµβεί αυτό και πόσα άλλα µόρια εκτός του Κάρι έχουν
σταµατήσει να ταλαντώνονται εκείνη τη στιγµή
5. Να βρείτε πόσα µόρια δεξιά του Λάρι, βρίσκονται στην ακραία
θετική αποµάκρυνση της ταλάντωσής τους τη στιγµή
.
6. Να βρείτε τι συχνότητα θα έπρεπε να έχουν τα κύµατα, ώστε ο
Κάρι και ο Λάρι να καταφέρουν κάποια στιγµή και οι 2 να µείνουν
ακίνητοι για να κοιµηθούν και ανάµεσά τους να υπάρχουν ακίνητα
σηµεία για να κοιµηθούν άλλα 3 µυρµηγκάκια.












25 µονάδες

