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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα 
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Θαλάσσιο κύµα έχει συχνότητα 0,5 Hz και 
µήκος κύµατος 2 m. Η ταχύτητα διάδοσης του 
είναι: 

 α. 1 m/s  β. 1,5 m/s  γ. 2 m/s δ. 4 m/s 

Μονάδες 5 

2. Σύστηµα ελατηρίου-µάζα κάνει φθίνουσα τα-
λάντωση υπό την επίδραση δύναµης απόσβεσης 
F = -bυ. Το πλάτος της ταλάντωσης είναι: 

 α. Α = Α0e-Λt  β. Α = Α0eΛt

γ. Α = Α0e-Λ/t  δ. Α = Α0e-t/Λ

Μονάδες 5 

3. Σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση της 
οποίας η µηχανική ενέργεια είναι 20 J. Όταν 
το σώµα βρίσκεται σε αποµάκρυνση x = Α/2 
(όπου Α: το πλάτος της ταλάντωσης), η 
κινητική του ενέργεια είναι: 

 α. 5 J  β. 10 J  γ. 15 J  δ. 20 J 

Μονάδες 5 
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4. Η αρχή διατήρησης της στροφορµής ενός 
συστήµατος σωµάτων ισχύει: 

 α. σε κάθε περίπτωση. 

 β. όταν η συνισταµένη των εξωτερικών 
δυνάµεων του συστήµατος είναι µηδέν. 

 γ. όταν η συνισταµένη των εξωτερικών ροπών 
του συστήµατος είναι µηδέν. 

 δ. όταν και η συνισταµένη των εξωτερικών 
δυνάµεων και η συνισταµένη των εξωτερικών 
ροπών είναι µηδέν. 

Μονάδες 5 
 

5. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα 
της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράµµα τον 
αριθµό της Στήλης Β, αντιστοιχώντας σωστά 
τα µεγέθη της στροφικής κίνησης της στήλης 
Α µε τις µαθηµατικές σχέσεις της στήλης Β. 

  Στήλη Α Στήλη B 
α. Γωνιακή επιτάχυνση 1. 1/2Ι⋅ω2

β. Στροφορµή 2. Ι⋅α 
γ. Κινητική ενέργεια 3. Ι⋅ω 
δ. Ροπή αδράνειας 4. dω/dt 
ε. Άθροισµα ροπών 5. dα/dt 
 6. m1r1

2+m2r2
2+… 
Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 2ο 
1. ∆ύο σφαίρες Α και Β έχουν ίδια µάζα και 

ίδιο όγκο. Η Α είναι οµογενής (γεµάτη), ενώ 
η Β κούφια. Ποια από τις δύο έχει 
µεγαλύτερη ροπή αδράνειας; 
α. η Α β. η Β   γ. την ίδια Μονάδες 3 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 
Μονάδες 5 
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2. Μονοχρωµατική ακτίνα κινείται στο οπτικό 

µέσο Α που έχει δείκτη διάθλασης nA = 2 και 
πέφτει στην διαχωριστική επιφάνεια του 
µέσου Α µε ένα µέσο Β που έχει δείκτη 
διάθλασης nB = 1 (π.χ. αέρας). Η κρίσιµη 
(οριακή) γωνία (θcrit) για την οποία 
λαµβάνει χώρα το φαινόµενο της ολικής 
ανάκλασης, είναι: 
α. θcrit= 300 β. θcrit= 600 γ. θcrit= 900

Μονάδες 3 
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 

Μονάδες 5 

3. Σε κάποια εξαναγκασµένη ταλάντωση ο 
ταλαντωτής έχει πλάτος Α = 5 cm όταν ο 
διεγέρτης έχει δύο διαφορετικές συχνότητες 
f1 και f2 (f1<f2). Αν f0 είναι η συχνότητα 
συντονισµού του συστήµατος, ποια από τις 
παρακάτω σχέσεις ισχύει: 
α. f0<f1 β. f1<f0<f2 γ. f2<f0

Μονάδες 3 
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 

Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
Αρµονικό κύµα πλάτους Α = 2 cm και περιόδου Τ 
= 0,1 s κινείται κατά τη θετική φορά του άξονα 
x και συµβάλλει µε άλλο κύµα ίδιου πλάτους και 
περιόδου που κινείται κατά την αντίθετη φορά. 

Α. Αν η ταχύτητα διάδοσης και των δύο κυµάτων 
είναι υ = 100 m/s, να γράψετε τις εξισώσεις 
των δύο κυµάτων. 

Μονάδες 7 
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Β. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιµου κύµατος 
που προκύπτει από την συµβολή των παραπάνω 
κυµάτων. 

Μονάδες 8 

Γ. Αν ένα σηµείο του µέσου βρίσκεται στη θέση 
x = 25 m, να καθορίσετε αν είναι δεσµός ή 
κοιλία και να υπολογίσετε το πλάτος της 
ταλάντωσης του. 

Μονάδες 10(5+5) 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
Ποδηλάτης κρατά αιωρούµενη (στον αέρα) ακίνητη 
ρόδα ποδηλάτου µάζας M = 5 Kg και ακτίνας R = 
0,5 m σε κατακόρυφη θέση. Ο ποδηλάτης την 
κρατά από τον άξονα της γύρω από τον οποίο 
µπορεί να περιστραφεί χωρίς τριβές και κάποια 
στιγµή ασκεί στην περιφέρεια της δύναµη 
σταθερού µέτρου F’ = 20 Ν, µε κατεύθυνση 
συνεχώς εφαπτόµενη προς τη περιφέρεια της 
ρόδας. 

Α. Αν η δύναµη ασκείται για χρονικό διάστηµα 
∆t1 = 1 s ... 

A1. Πόση είναι γωνιακή επιτάχυνση που θ’ 
αποκτήσει η ρόδα; 

Μονάδες 5 
Α2. Πόσο είναι το έργο της δύναµης F; 

Μονάδες 6 

Β. Αφού έχει αποκτήσει την τελική της γωνιακή 
ταχύτητα η ρόδα, ο ποδηλάτης την ακουµπά 
απαλά στο έδαφος (κρατώντας την πάντα ακί-
νητη από τον άξονα) έτσι ώστε να σταµατήσει 
να περιστρέφεται σε χρονικό διάστηµα ∆t2 = 
2 s. Αν ο συντελεστής τριβής της ρόδας µε 
το έδαφος είναι µ = 0,5, να βρεθεί: 
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Β1. Το µέτρο της δύναµης της τριβής που 
αναπτύσσεται ανάµεσα στο έδαφος και τη 
ρόδα κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης. 

Μονάδες 7 

Β2. Η δύναµη που ασκείται από το έδαφος στη 
ρόδα κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης. 

Μονάδες 7 

Θεωρείστε: α) Η µάζα της ρόδας είναι συγκεν-
τρωµένη όλη στην περιφέρεια της 
β) g = 10 m/s2. 
 
 

GGOOOODD  LLUUCCKK  
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