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∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
ΦΥΣΙΚΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

Στις προτάσεις 1.1 έως 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθµό της αρχικής φράσης και, δίπλα, το γράµµα που 
αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της . 
1.1 Η µονάδα µέτρησης της στροφορµής είναι 

α. 1 kg ⋅ m2/s .   β. 1 kg ⋅ m/s2 . 

γ. 1 kg ⋅ m2
 .    δ. 1 kg ⋅ m/s . 

Μονάδες 5  
 

1.2  To παρακάτω σχήµα παριστάνει στιγµιότυπο 
εγκάρσιου αρµονικού κύµατος. Το σηµείο του 
ελαστικού µέσου που κινείται µε µέγιστη ταχύτητα και 
φορά προς τα επάνω είναι το 
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α.  Α .   β. Β .  γ. Γ .  δ. ∆ . 

Μονάδες 5 
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1.3 ∆ύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις πραγµατοποιούνται 
στο ίδιο σηµείο, έχουν την ίδια διεύθυνση και 
συχνότητα, και πλάτη Α1 και Α2 . Αν οι ταλαντώσεις 
αυτές  παρουσιάζουν διαφορά φάσης 180ο, τότε το 
πλάτος Α της σύνθετης ταλάντωσης που προκύπτει από 
τη σύνθεσή τους είναι 

α. Α = Α1 + Α2 .   β. Α = ⏐Α1 - Α2⏐ . 

γ. Α =   A  A 2
2

2
1 + .  δ. Α =   A  A  2

2
2
1 − . 

Μονάδες 5 
1.4 Ένα σώµα εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση . 

Όταν διέρχεται από τη θέση ισορροπίας  
α.   η κινητική του ενέργεια είναι µηδέν. 
β.   η επιτάχυνσή του είναι µέγιστη . 
γ.   η δύναµη επαναφοράς είναι µηδέν. 
δ.   η δυναµική του ενέργεια είναι µέγιστη . 

Μονάδες 5 
 

1.5 Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που 
ακολουθούν µε το γράµµα Σ, αν είναι σωστές ή µε το 
γράµµα Λ, αν είναι λανθασµένες . 
α. Το µήκος κύµατος µιας µονοχρωµατικής 

ακτινοβολίας µειώνεται όταν αυτή περνά από ένα 
διαφανές µέσο (π .χ . γυαλί)  στον αέρα . 

β. Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση, κατά το 
συντονισµό, η ενέργεια της ταλάντωσης είναι 
µέγιστη . 

γ. Κατά την πλαστική κρούση  δύο σωµάτων η 
µηχανική ενέργεια του συστήµατος παραµένει 
σταθερή . 

δ. Η γωνιακή επιτάχυνση ενός στερεού σώµατος που 
περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα είναι 
ανάλογη προς τη συνολική εξωτερική  ροπή που 
ασκείται στο σώµα . 
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ε. Αν η στροφορµή ενός στερεού σώµατος παραµένει 
σταθερή, τότε η συνολική εξωτερική ροπή που  
ασκείται στο  σώµα είναι µηδέν. 

 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 2ο  

Στις προτάσεις 2.1.Α, 2.2.Α και 2.2.Γ να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθµό της αρχικής φράσης και, δίπλα, το 
γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 
2.1 ∆ύο ιδανικά κυκλώµατα ηλεκτρικών ταλαντώσεων L, C 

έχουν πυκνωτές ιδίας χωρητικότητας C1 = C2. Στο 
παρακάτω διάγραµµα παριστάνονται οι µεταβολές των 
ρευµάτων που διαρρέουν τα δύο κυκλώµατα σε 
συνάρτηση µε το χρόνο .  

i
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2.1.Α Για τους συντελεστές αυτεπαγωγής των πηνίων 

L1 και L2 αντίστοιχα ισχύει : 

α. L1 =   
2

L
  2 .  β. L1 = 4 L2 . 

γ. L1 = 2L2 .   δ. L1 =   
4

L
  2 . 

Μονάδες 3 
2.1.Β Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στο 2.1.Α . 

Μονάδες 5 
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2.2 Ένα σώµα µάζας m είναι προσδεµένο σε ελατήριο 
σταθεράς Κ και εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση . Η 
συχνότητα του διεγέρτη είναι f = f0, όπου  f0 η  
ιδιοσυχνότητα του συστήµατος.  

Αν τετραπλασιάσουµε τη µάζα m του σώµατος, ενώ η 
συχνότητα του διεγέρτη παραµένει σταθερή, τότε: 

2.2.Α Η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος 

α.  γίνεται    
2
f

 0 . 

β.   γίνεται  2 f0  . 

γ.  παραµένει σταθερή . 

Μονάδες 3 

2.2.Β Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στο 2.2.Α . 

  Μονάδες 5 

2.2.Γ Το πλάτος της ταλάντωσης του συστήµατος 

α.  αυξάνεται . 

β.   ελαττώνεται .

γ.  παραµένει σταθερό . 

Μονάδες 3 

2.2.∆ Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στο 2.2.Γ . 

  Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Η πηγή κύµατος Ο αρχίζει τη χρονική στιγµή t0 = 0 s να 
εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α = 0,05 m. Το 
αρµονικό κύµα που δηµιουργείται διαδίδεται κατά µήκος 
γραµµικού οµογενούς ελαστικού µέσου, κατά τον άξονα Οx. 
Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται το στιγµιότυπο του 
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κύµατος  µετά από  χρόνο t1 = 0,3 s, κατά τον οποίο το κύµα 
έχει διαδοθεί σε απόσταση 3m. 

1 2 3

y(m)

x(m)

0,05

Ο

 
α. Να βρείτε την ταχύτητα υ διάδοσης του κύµατος στο 

ελαστικό µέσο . 
Μονάδες 5 

β. Να βρείτε την περίοδο T του αρµονικού κύµατος. 
Μονάδες 5  

γ. Να  γράψετε την εξίσωση του αρµονικού κύµατος .  
Μονάδες 7 

δ. Να απεικονίσετε το στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική 

στιγµή t2 =   
4

T
t1 +  . 

Μονάδες 8 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
Οµογενής στερεά ράβδος ΟΑ, µήκους L = 2 m και µάζας 
Μ = 0,3 kg µπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα (χωρίς τριβές) 
στο οριζόντιο επίπεδο, περί κατακόρυφο άξονα που 
διέρχεται από το σταθερό σηµείο Ο. Στο άκρο Α της ράβδου 
στερεώνεται σφαιρίδιο Σ1 µάζας m = 0,1 kg, και το σύστηµα 
ράβδου και σφαιριδίου Σ1 περιστρέφεται µε σταθερή 
γωνιακή ταχύτητα ω = 1 rad/s. Στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο 
βρίσκεται δεύτερο σφαιρίδιο Σ2, ίσης µάζας µε το Σ1, 
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προσδεµένο στο άκρο αβαρούς ελατηρίου, σταθεράς 
Κ = 20 Ν/m . Ο άξονας του ελατηρίου είναι οριζόντιος και 
εφάπτεται της κυκλικής τροχιάς του σφαιριδίου Σ1  (όπως 
στο σχήµα). Το άλλο άκρο του ελατηρίου  είναι στερεωµένο 
ακλόνητα . Οι διαστάσεις των σφαιριδίων είναι αµελητέες . 

Όταν η ταχύτητα  του σφαιριδίου Σ   υ 
→

1 έχει τη διεύθυνση 
του άξονα του ελατηρίου, το σφαιρίδιο Σ1 αποκολλάται από 
τη ράβδο και κινούµενο ευθύγραµµα συγκρούεται µε το 
σφαιρίδιο Σ2 µε το οποίο ενσωµατώνεται .  
 

Σ1 Σ2

Ο

υΑ
 

 

Να βρείτε :  

α.  Τη στροφορµή του συστήµατος ράβδου-σφαιριδίου Σ1 ως 
προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από το 
σηµείο Ο . 

Μονάδες 8 

β. Το µέτρο υ της ταχύτητας του σφαιριδίου τη στιγµή που 
αποκολλάται από τη  ράβδο . 

Μονάδες 4 
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γ. Την περίοδο Τ της ταλάντωσης του συστήµατος 
ελατηρίου-συσσωµατώµατος Σ1 και Σ2 . 

Μονάδες 5 

δ. Το πλάτος της ταλάντωσης αυτής . 
Μονάδες 8 

(∆ίνονται : Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον 
κατακόρυφο   άξονα που  διέρχεται  από  το   σηµείο  Ο,   

Ι0 =    ML 
3
1

 2 και π = 3,14). 

 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  (ηµεροµηνία , 
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα αντι-
γράψετε στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως  µόλις σας παραδοθούν . 
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .   
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια  εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης :  Μία  (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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