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ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
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
περιστροφής του σώματος.

κινητικής

ενέργειας

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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γ. είναι ανεξάρτητη από τις
αρμονικών ταλαντώσεων.

διευθύνσεις

δ. εξαρτάται από
ταλαντώσεων.

των

τα

πλάτη

δύο

των

δύο

αρμονικών
Μονάδες 5

4. Σε κάθε κρούση
α. η συνολική ορμή του συστήματος των συγκρουόμενων
σωμάτων διατηρείται.
β. η συνολική κινητική
παραμένει σταθερή.

ενέργεια

γ. η μηχανική
σταθερή.

κάθε

ενέργεια

του

συστήματος

σώματος

παραμένει

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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ΘΕΜΑ 2ο
1. Πηγή

ηχητικών

κυμάτων

κινείται ευθύγραμμα με
υ
σταθερή ταχύτητα μέτρου υs = , όπου υ το μέτρο της
10
ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Ακίνητος παρατηρητής
βρίσκεται στην ευθεία κίνησης της πηγής. Όταν η πηγή
πλησιάζει τον παρατηρητή, αυτός αντιλαμβάνεται ήχο
συχνότητας f 1 , και όταν η πηγή απομακρύνεται απ’
αυτόν, ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας f 2 .
f
Ο λόγος 1 ισούται με
f2
9
11
11
α.
.
β.
.
γ.
.
11
10
9
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
(L 1 ) προς την στροφορμή του ωροδείκτη (L 2 ), ως προς
L
τον κοινό άξονα περιστροφής τους, είναι 1 = λ, όπου λ
L2
θετική σταθερά.
Κ1
Ο λόγος των κινητικών ενεργειών τους
αντίστοιχα
Κ2
είναι
α. 6λ.
β. 12λ.
γ. 24λ .
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
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3. Στην κάτω άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς Κ, η πάνω άκρη του οποίου είναι στερεωμένη
σε ακλόνητο σημείο, σώμα μάζας m εκτελεί απλή
d
, όπως φαίνεται στο
αρμονική ταλάντωση πλάτους
2
σχήμα.
K

K

K

(Θέση φυσικού μήκους
ελατηρίου)

d
m

(Θέση ισορροπίας)

d/2

(Ακραία θ έση)
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
Fελ
Fελ
Fελ
1
= .
β.
=3 .
γ.
=2 .
Fεπαν
3
Fεπαν
Fεπαν
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.

α.

Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 3ο
Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση
με περίοδο Τ = 4π⋅10 −3 s. 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 −3 Α.
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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 −6 F,

π =3,14.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 4ο
∆ύο σύγχρονες πηγές Π 1 , Π 2 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 Π 1 απόσταση 0,6 m και από την πηγή Π 2 απόσταση
1 m, όπως δείχνει το σχήμα.
Λ

0,6m

1m

Π1

Π2
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Οι πηγές Π 1 , Π 2 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
4
θέση ισορροπίας του, τη χρονική στιγμή t = s.
3
4π
1
=− .
∆ίνεται συν
3
2
Μονάδες 7
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.00΄ πρωινή.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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