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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. Κύκλωµα LC µε αντίσταση R, εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση
α. το πλάτος της έντασης του ρεύµατος µένει σταθερό
β. ο ρυθµός µείωσης του πλάτους της έντασης του ρεύµατος είναι σταθερός για κάθε
τιµή της αντίστασης R
γ. το πλάτος της έντασης µειώνεται µε µεγαλύτερο ρυθµό , όσο αυξάνουµε την
αντίσταση R
δ. η περίοδος της ταλάντωσης µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο
5 µονάδες
2. Σε στερεό σταθερής ροπής αδράνειας, που στρέφεται µε σταθερό ρυθµό
µεταβολής γωνίας
α. η στροφορµή µεταβάλλεται
β. ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής είναι µηδέν
γ. ο ρυθµός µεταβολής της γωνιακής ταχύτητας µεταβάλλεται
δ. η κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής µεταβάλλεται
5 µονάδες
3. Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση σε χώρο µε απόσβεση b, το ταλαντούµενο
σύστηµα
α. χάνει διαρκώς ενέργεια και ως συνέπεια µειώνεται το πλάτος ταλάντωσης
β. παίρνει ενέργεια από το διεγέρτη µε το βέλτιστο τρόπο , όταν εκείνος έχει την ίδια
συχνότητα µε την ιδιοσυχνότητα
γ. παίρνει ενέργεια αναπληρώνοντας απώλειες από το διεγέρτη, µόνο όταν είναι σε
συντονισµό µαζί του
δ. απορροφά τόσο περισσότερη ενέργεια , όσο µεγαλύτερη είναι η συχνότητα του
διεγέρτη
5 µονάδες































4. Οι ακτίνες Röntgen
α. εκπέµπονται από ραδιενεργούς πυρήνες που αποδιεγείρονται
β. είναι ορατές
γ. παράγονται από ηλεκτρονικά κυκλώµατα
δ. παράγονται από επιβράδυνση ηλεκτρονίων που προσπίπτουν µε µεγάλη ταχύτητα
σε µεταλλικό στόχο
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.
Αστέρας που συρρικνώνεται λόγω βαρυτικής κατάρρευσης, περιστρέφεται πιο αργά
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∆ύο κύµατα που διαδίδονται στο ίδιο µέσο, δεν αλληλεπιδρούν µεταξύ τους
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Το µέτρο της ιδιοστροφορµής ενός πρωτονίου είναι





Η σύνθεση 2 ταλαντώσεων ίδιου πλάτους , ίδιας περιόδου και διαφοράς φάσης π,
προκαλεί ακινησία


Όσο παλιώνει και φθείρεται ένα αµορτισέρ , το αµάξωµα του αυτοκινήτου εκτελεί
απεριοδική κίνηση
5 µονάδες
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∆ύο σύγχρονες πηγές δηµιουργούν κύµατα συχνότητας f σε επιφάνεια υγρού. Ένα
σηµείο Σ στην επιφάνεια βρίσκεται στην επόµενη απόσβεση δεξιά της µεσοκαθέτου
της ευθείας που ενώνει τις πηγές. Αν θέλουµε το Σ, να γίνει σηµείο της επόµενης
ενίσχυσης δεξιά της µεσοκαθέτου, τότε πρέπει η συχνότητα των δύο πηγών να γίνει


+

α. f’=2f
β. f’=f/2
γ. f’=3f/2
δ. τίποτε από τα παραπάνω
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας
6 µονάδες

2. Σώµα m1 κινείται µε ταχύτητα υ1 προς αρχικά ακίνητο σώµα m2.
Αν η σύγκρουση είναι µετωπική και ελαστική, τότε η µέση δύναµη που δέχεται το m2
σε χρονικό διάστηµα ∆t είναι F.
Αν η κρούση των δύο σωµάτων ήταν µετωπική και πλαστική, τότε η µέση δύναµη που
θα δεχόταν το m2 στο ίδιο χρονικό διάστηµα ∆t θα ήταν
α. F’=F
β. F’=2F
γ. F’=F/2
δ. τίποτε από τα παραπάνω
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας
6 µονάδες
3. ∆ύο ταλαντώσεις ίδιων πλατών, χωρίς αρχική φάση, έχουν συχνότητες f1 και f2 ,
µε f2/f1=11/13 και συντίθενται δηµιουργώντας διακρότηµα. Ο αριθµός των
ταλαντώσεων ανά διακρότηµα θα είναι
α. Ν=6
β. Ν=12
γ. Ν=2
δ. τίποτε από τα παραπάνω
Αιτιολογήστε την απάντησή σας
7 µονάδες

4. Σε κύκλωµα ιδανικών ηλεκτρικών ταλαντώσεων , κάποια στιγµή η ένταση του
ρεύµατος έχει µειωθεί κατά 75% από την τιµή που έχει όταν το φορτίο στον πυκνωτή
είναι µηδέν. Τι κλάσµα της ηλεκτρικής ενέργειας εκφράζει εκείνη τη στιγµή η
µαγνητική;
α. 3/4
β. 1/4
γ. 1/16
δ. 1/15
ε. τίποτε από τα παραπάνω

Αιτιολογήστε την απάντησή σας
6 µονάδες
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«Φίλαθλος» αγώνα ποδοσφαίρου, σηµαδεύει την αντίπαλη κερκίδα µε laser. H ακτίνα
laser διαδίδεται στον αέρα κατά τη θετική φορά του οριζόντιου άξονα χ’χ. ∆ύο
διαδοχικά σηµεία Κ, Λ (µε xΚ<xΛ), στα οποία οι εντάσεις ηλεκτρικού και µαγνητικού
είναι µηδέν την ίδια στιγµή, απέχουν απόσταση d=2,5•10-7 m. Κάποια στιγµή που η
φάση του σηµείου Λ είναι φ=π/6 rad, η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο Λ είναι
Β=0,02 Tesla. Να βρεθούν:
Α.1 Το ελάχιστο χρονικό διάστηµα ∆t µέχρι να ξαναγίνουν µηδέν οι 2 εντάσεις στο
σηµείο Λ και να γραφούν οι εξισώσεις του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος.
2. Η ένταση Ε του ηλεκτρικού πεδίου στο σηµείο Κ όταν η ένταση του µαγνητικού
πεδίου στο Λ είναι Β=-0,04 Τesla
B. Στην αντίπαλη κερκίδα, «φίλαθλος» που βρίσκεται στην ίδια ευθεία µε τον πρώτο,
ανταποδίδει σηµαδεύοντας τον προηγούµενο, µε πανοµοιότυπο laser που αγόρασε από
τον ίδιο πλανόδιο Κινέζο µικροπωλητή έξω από το γήπεδο, εκπέµποντας την ίδια
ακριβώς ακτίνα laser, προς την αντίθετη κατεύθυνση του άξονα χ’χ. Το αποτέλεσµα
είναι η δηµιουργία στάσιµου ηλεκτροµαγνητικού κύµατος στον χ’χ, µε το σηµείο x=0
του άξονα να έχει µέγιστο πλάτος εντάσεων.
Να γραφούν οι εξισώσεις των εντάσεων Ε, Β του στάσιµου ηλεκτροµαγνητικού
κύµατος που δηµιουργείται και να βρεθούν πόσα µονίµως σκοτεινά σηµεία υπάρχουν
ανάµεσα στις θέσεις x1=10-7m και x2=21•10-7m
Γ. Η πρώτη ακτίνα laser προσπίπτει
πάνω σε trendy µπρελόκ άλλου
φιλάθλου το οποίο έχει οπτική ίνα.
Η ακτίνα προσπίπτει από τον αέρα,
στο σηµείο Α, εισερχόµενο στην ίνα
µε γωνία θ0=60°. Η ίνα αποτελείται
από 2 οπτικά µέσα µε δείκτες
διάθλασης n1= 3 και n2.
1. Ποια πρέπει να είναι η
µέγιστη τιµή του n2 ώστε η
ακτίνα να διαδίδεται χωρίς
απώλειες στην οπτική ίνα ;
2. Πόσο χρονικό διάστηµα απαιτείται από τη στιγµή που εισέρχεται η ακτίνα στην
ίνα, µέχρι την πρώτη ολική ανάκλασή της στο Β, αν το µήκος της ίνας που
διατρέχει η ακτίνα είναι s=3 3 cm
∆ίνονται c=3•108 m/s, ηµ30=συν60=1/2 , ηµ60=συν30= 3 /2

25 µονάδες
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Μετά από ένα «εύκολο» διαγώνισµα
φυσικής του φροντιστηρίου ΣΥΓΧΡΟΝΟ,
για εντελώς ανεξήγητους λόγους, οι
µαθητές κλείνουν το φυσικό τους σε ένα
κουτί , µε µοναδικό ανοικτό σηµείο µία
µικρή οπή (τρύπα) από την οποία µπορεί
να παίρνει αέρα, αλλά και να ακούει. Η
µάζα κουτιού και φυσικού είναι m1=80Kg.
Οι µαθητές κρεµούν το κουτί µε το
φυσικό, όπως στο σχήµα µε ανθεκτικό µη
εκτατό σκοινί , µέσω κλιµακωτής
τροχαλίας, µε Mτρ=20kg και Ιcm=80kgm2,
µε µικρή ακτίνα R1=2m και µεγάλη ακτίνα
R2=4m, το άλλο άκρο του οποίου είναι
δεµένο σε
σώµα m2=20kg, που
λειτουργεί ως αντίβαρο, συνδεδεµένο µε ελατήριο σταθεράς k=300N/m, πάνω σε
κεκλιµένο επίπεδο µε θ=30°. Το σύστηµα αρχικά ισορροπεί.
Α. Να βρεθούν τα µέτρα των δυνάµεων (οριζόντια και κατακόρυφη) που δέχεται η
τροχαλία από τον µηχανισµό στήριξης της (τον άξονα που περνά από το κέντρο της)
Β. Ακολούθως , οι µαθητές κόβουν το σχοινί που συνδέει το σύστηµα µε το αντίβαρο
m2, ενώ το κουτί µε το φυσικό εξακολουθεί να είναι κρεµασµένο από την τροχαλία.
1. Να βρεθεί η ταχύτητα που θα έχει , καθώς και το διάστηµα που θα διανύσει το
κουτί µε το φυσικό µετά από t=2s από τη στιγµή που κόπηκε το σχοινί.
2. Να βρεθεί το πλάτος της α. α. ταλάντωσης που θα εκτελέσει το m2, µόλις κοπεί
το σχοινί
Γ. Στην ίδια κατακόρυφο µε την οπή του κουτιού, οι µαθητές έχουν τοποθετήσει
µεγάφωνο στο δάπεδο από το οποίο ακούγεται µονότονα και µε συχνότητα fs=340Hz,
η φράση : «ΠΕΕΕΣΕ, ΠΕΕΕΣΕ». Για αντίποινα , ο φυσικός µέσα στο κουτί τους ζητά:
1. Να βρεθεί η σχέση της συχνότητας που ακούει ο φυσικός σε συνάρτηση µε το
χρόνο και να κατασκευαστεί η αντίστοιχη γραφική παράσταση
2. Να βρεθεί ο αριθµός των µηκών κύµατος που ακούει ο φυσικός , από τη στιγµή
που αρχίζει η πτώση και µέχρι τη στιγµή t=2s.
∆ίνονται: ηµ30=συν60=1/2, ηµ60=συν30= 3 /2 , υήχου=340m/s, g=10m/s2

25 µονάδες

