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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  
ΦΥΣΙΚΗ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) 

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΕΞΙ  (6) 
 

ΘΕΜΑ 1ο

Στις ερωτήσεις 1 έως 3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί 
στη σωστή απάντηση .
1.  Κατά την κεντρική ανελαστική κρούση δύο σφαιρών (οι 

οποίες κατά τη διάρκεια της κρούσης αποτελούν 
µονωµένο σύστηµα), διατηρείται σταθερή : 

α. η κινητική ενέργεια κάθε σφαίρας 

β. η κινητική ενέργεια του συστήµατος των δύο 
σφαιρών 

γ. η ορµή κάθε σφαίρας 

δ. η ορµή του συστήµατος των δύο σφαιρών . 

Μονάδες 4 

2. Ένα σύστηµα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση, στην οποία 
η αντιτιθέµενη δύναµη είναι ανάλογη της ταχύτητας . 
Τότε : 

α. η µηχανική ενέργεια του συστήµατος παραµένει 
σταθερή 

β. το πλάτος της ταλάντωσης µειώνεται εκθετικά µε το 
χρόνο 

γ. η περίοδος του συστήµατος µεταβάλλεται 

δ.   ο λόγος δύο διαδοχικών µεγίστων αποµακρύνσεων 
προς την ίδια κατεύθυνση µειώνεται . 

Μονάδες 4 

3. Στάσιµο κύµα δηµιουργείται σε γραµµικό ελαστικό µέσο . 
Τότε για τα διάφορα σηµεία του ελαστικού µέσου ισχύει 
ότι :  
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α.  έχουν το ίδιο πλάτος ταλάντωσης 

β. έχουν διαφορετική συχνότητα ταλάντωσης 

γ.  το πλάτος ταλάντωσής τους εξαρτάται από τη θέση 
τους 

δ.   γίνεται µεταφορά ενέργειας από το ένα σηµείο στο 
άλλο . 

Μονάδες 4 
 

4. Να γράψετε  στο τετράδιό  σας τα φυσικά µεγέθη από τη 
Στήλη I και δίπλα σε καθένα τη µονάδα της Στήλης II 
που αντιστοιχεί σ' αυτό. 

Στήλη I Στήλη II 

Μήκος κύµατος  rad/s2

Γωνιακή επιτάχυνση Ν‧m 

Ροπή δύναµης m 

Ορµή 
Kg ‧ s

m2
 

Στροφορµή 
Kg ‧ s

m  

 
s
m  

 
 Μονάδες 5 
 
5. Να χαρακτηρίσετε  στο τετράδιό  σας τις προτάσεις  που 

ακολουθούν, µε το γράµµα Σ, αν είναι  σωστές και µε το  
γράµµα Λ, αν είναι  λανθασµένες .  
α. Ένα σύστηµα αναφοράς  που επιταχύνεται  σε σχέση 

µε ένα αδρανειακό  σύστηµα είναι και αυτό 
αδρανειακό .  

β. Όταν ένας ακροβάτης που περιστρέφεται  στον αέρα 
ανοίξει τα άκρα του , αυξάνεται  η γωνιακή  ταχύτητα  
περιστροφής  του .  
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γ. Καθώς παρατηρητής πλησιάζει ακίνητη ηχητική  
πηγή , αντιλαµβάνεται  ήχο του οποίου η συχνότητα 
είναι µεγαλύτερη από αυτήν που παράγει  η πηγή .  

δ. Στη µεταφορική  κίνηση ενός σώµατος κάθε χρονική 
στιγµή όλα τα σηµεία του έχουν την ίδια ταχύτητα . 

Μονάδες 8 
 

ΘΕΜΑ 2ο  

2.1. ∆ύο απλοί αρµονικοί ταλαντωτές Α και Β που εκτελούν 
αµείωτες αρµονικές ταλαντώσεις του ίδιου πλάτους, 
έχουν σταθερές επαναφοράς DA και DB αντίστοιχα, µε 
DA>DB. Ποιος έχει µεγαλύτερη ολική ενέργεια ; 

α. ο ταλαντωτής Α  β. ο ταλαντωτής Β . 

 Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

 Μονάδες 6 

 

2.2. Στο σχήµα φαίνεται σε τοµή το 
σύστηµα δύο οµοαξονικών κυλίνδρων µε 
ακτίνες R1, R2 µε R1>R2 που µπορεί να 
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από 
οριζόντιο άξονα, ο οποίος συµπίπτει µε τον 
κατά µήκος άξονα συµµετρίας των 
κυλίνδρων . Εξαιτίας των ίσων βαρών w 
που κρέµονται από τους δύο κυλίνδρους, 
πώς θα περιστραφεί το σύστηµα; 

α. σύµφωνα µε τη φορά περιστροφής των δεικτών του 
ρολογιού 

β. αντίθετα προς τη φορά περιστροφής των δεικτών του 
ρολογιού. 

  Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

 Μονάδες 6 
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2.3. Πηγή Ο αρχίζει να ταλαντώνεται µε εξίσωση y=Aηµωt 
σε γραµµικό ελαστικό µέσο . Το παραγόµενο αρµονικό 
κύµα διαδίδεται κατά τη θετική φορά του άξονα Οx. 

Τα σηµεία Α, Β που φαίνονται στο σχήµα απέχουν 
από την πηγή Ο αποστάσεις xΑ, xΒ και οι φάσεις τους 
την ίδια χρονική στιγµή είναι αντίστοιχα φΑ, φΒ . . Ποιο 
από τα δύο ισχύει ; 

α. φΑ<φΒ   β. φΑ>φΒ   . 

  Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

 Μονάδες 7 
 

ΘΕΜΑ  3ο  

Οριζόντιος οµογενής και συµπαγής δίσκος, µάζας Μ=3Kg 
και ακτίνας R=0,2m, µπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές 
γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο 
του. Τη χρονική στιγµή t=0 ασκούµε στο δίσκο δύναµη F 
σταθερού µέτρου 3Ν που εφάπτεται στην περιφέρειά του, 
οπότε ο δίσκος αρχίζει να περιστρέφεται . Κάποια χρονική 
στιγµή ο δίσκος έχει κινητική ενέργεια K=75J. 1t

Να υπολογίσετε : 

α) τη ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα 
περιστροφής του 

 Μονάδες 5 

β) τη γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου 

 Μονάδες 7 

γ) τη γωνιακή του ταχύτητα τη χρονική στιγµή  1t

 Μονάδες 7 
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δ) τη ροπή αδράνειας του δίσκου, αν η περιστροφή του 
γινόταν γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνάει από 
το µέσον µιας ακτίνας του. 

 Μονάδες 6 

Η ροπή αδράνειας του παραπάνω δίσκου, ως προς άξονα 
που είναι κάθετος στο επίπεδό του και διέρχεται από το 

κέντρο του, δίνεται από τη σχέση Ιcm= 2
1 MR2. 

ΘΕΜΑ 4ο  

Ηλεκτρικό κύκλωµα περιλαµβάνει ιδανικό πηνίο µε 
συντελεστή αυτεπαγωγής L=8mH, πυκνωτή χωρητικότητας C 
και διακόπτη ∆ . Η ωµική αντίσταση του κυκλώµατος 
θεωρείται αµελητέα . Ο πυκνωτής φορτίζεται πλήρως και τη 
χρονική στιγµή t=0 ο διακόπτης κλείνει, οπότε το κύκλωµα 
κάνει αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση µε περίοδο T=8π‧10-4s. 
H ολική ενέργεια του κυκλώµατος είναι E=9‧10-5J. 

Να υπολογίσετε : 

α) την τιµή της χωρητικότητας C του πυκνωτή 

 Μονάδες 5 

β) τη µέγιστη τιµή της έντασης του ρεύµατος στο 
κύκλωµα 

 Μονάδες 5 

γ) Την τιµή της έντασης του ρεύµατος στο κύκλωµα τη 
χρονική στιγµή , κατά την οποία η ενέργεια του 
ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή γίνεται για πρώτη 
φορά τριπλάσια της ενέργειας του µαγνητικού πεδίου 
στο πηνίο 

1t

 Μονάδες 8 

δ) την παραπάνω χρονική στιγµή . (∆ίνεται ηµ1t 2
1

6
π = ). 

  Μονάδες 7 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος 
των φωτοτυπιών αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τις φωτοτυπίες . 

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό  σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι 

αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοτυπιών .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μία (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοτυπιών .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 


