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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

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. Σώµα εκτελεί αµείωτη γραµµική αρµονική 

ταλάντωση ενέργειας Ε. Αν διπλασιαστεί το 

πλάτος της ταλάντωσης του, η ενέργεια της 

ταλάντωσης θα γίνει… 

 α. Ε  β. 2Ε  γ. 3Ε  δ. 4Ε 

Μονάδες 5 

2. Γραµµικό αρµονικό κύµα διαδίδεται κατά 

µήκος ελαστικής χορδής. ∆ύο σηµεία της 

χορδής που απέχουν απόσταση λ/2, έχουν 

διαφορά φάσης: 

 α. π/4  β. π/2  γ. π  δ. 2π 

Μονάδες 5 

3. Κυκλικός δακτύλιος (µε όλη τη µάζα του 

κατανεµηµένη στη περιφέρεια του) κυλά σε 

οριζόντιο επίπεδο µε ταχύτητα υcm. Ο λόγος 

της κινητικής ενέργειας του λόγω στροφικής 

κίνησης, σε σχέση µε την κινητική ενέργεια 

λόγω µεταφορικής είναι:  

 α. 1 β. 1/2 γ. 2/5 δ. 1/4 

Μονάδες 5 
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4. Οι παρακάτω σχέσεις συνδέουν την αλγεβρική 

τιµή της συνισταµένης των δυνάµεων που 

δέχεται ένα σώµα, σε σχέση µε τη θέση του. 

Σε ποια περίπτωση το σώµα εκτελεί γραµµική 

αρµονική ταλάντωση; 

α. ΣF = 5x2
  β. ΣF = −5x2

 

γ. ΣF = 5x  δ. ΣF = −5x 

Μονάδες 5 

 

5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της 
κάθε µια από τις παρακάτω ερωτήσεις και 

δίπλα το γράµµα «Σ» αν είναι σωστή ή το 

γράµµα «Λ» αν είναι λάθος 

α) Στα στάσιµα κύµατα όλα τα σηµεία του 

µέσου διάδοσης εκτελούν διαδοχικά την ίδια 

κίνηση. 

β) Στη σύνθεση δύο αρµονικών ταλαντώσεων 

για να έχουµε το φαινόµενο των 

διακροτηµάτων, θα πρέπει οι ταλαντώσεις να 

έχουν παραπλήσιες συχνότητες. 

γ) Η ροπή αδράνειας ενός σώµατος σε σχέση 

µε έναν άξονα περιστροφής που περνά από το 

κέντρο µάζας του, έχει µικρότερη τιµή σε 

σχέση µε οποιονδήποτε άλλο παράλληλο 

άξονα. 

δ) Όταν σ’ ένα σύστηµα σωµάτων, η συνιστα-

µένη των εξωτερικών ροπών είναι ίση µηδέν, 

τότε η και ολική στροφορµή του συστήµατος 

είναι επίσης ίση µε µηδέν. 

ε) Όταν ένας δίσκος κυλά χωρίς ολίσθηση σε 

οριζόντιο επίπεδο, το σηµείο επαφής του 

δίσκου µε το επίπεδο είναι ακίνητο. 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 2ο 

1. Ένα σώµα εκτελεί α.α.τ. πλάτους Α. Η σχέση 

που συνδέει την αποµάκρυνση x του σώµατος 

µε την ταχύτητα του υ που έχει την ίδια 

χρονική στιγµή είναι… 
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Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας Μονάδες 6 

 

2. Όταν η χωρητικότητα του µεταβλητού πυκνωτή 

του κυκλώµατος LC επιλογής σταθµών ενός 

δέκτη είναι C1, ο δέκτης συντονίζεται µε 

ποµπό συχνότητας f1. Πόση πρέπει να γίνει η 

χωρητικότητα του πυκνωτή, ώστε να 

συντονίζεται µε σταθµό συχνότητας f2 = 2f1;  

α. C2=C1/2 β. C2=C1/4 γ. C2=C1/8 

Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 

Μονάδες 6 

 

3. Μονοχρωµατική δέσµη φωτός που 

διαδίδεται στο µέσο διάδοσης 

µε δείκτη διάθλασης n1, 

προσπίπτει στη διαχωριστή 

επιφάνεια µε άλλο οπτικό µέσο 

που έχει δείκτη διάθλασης n2 = 

3 . Αν η πορεία της ακτίνας είναι αυτή του 
σχήµατος, πόσος είναι ο δείκτης διάθλασης 

n1; 

α. 3/2  β. 5  γ. 2 

Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 

Μονάδες 7 

600 

n2 

n1 
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ΘΕΜΑ 3ο  

∆ύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 αρχίζουν τη 

χρονική στιγµή t = 0 να εκτελούν α.α.τ. µε 

εξίσωση y = 2·10
-3
ηµ4πt (S.I.) η κάθε µία. Τα 

κύµατα που δηµιουργούνται διαδίδονται στην 

επιφάνεια υγρού µε ταχύτητα υ = 6 m/s. 

Α. Πόσο είναι το µήκος κύµατος των κυµάτων 

στην επιφάνεια του υγρού; (6 µονάδες) 

Β. Ένα σηµείο M της επιφάνειας του υγρού 

απέχει από τις πηγές Π1 και Π2 αποστάσεις r1 = 

12 m και r2 = 13 m αντίστοιχα. 

Β1. Πόσο είναι το πλάτος της ταλάντωσης του M 

όταν συµβάλλουν τα δύο κύµατα σ’ αυτό;  

(6 µονάδες) 

Β2. Πόση είναι η αποµάκρυνση του σηµείου M τη 

χρονική στιγµή t1 = 2,5 s; (6 µονάδες) 

Γ. Αν η απόσταση Π1Π2 είναι 6 m, να βρείτε τον 

αριθµό των σηµείων του ευθυγράµµου τµήµατος 

Π1Π2 τα οποία παραµένουν διαρκώς ακίνητα. 

(7 µονάδες) 

(Θεωρείστε ότι το πλάτος κάθε κύµατος δεν 

µεταβάλλεται κατά την διάδοση του στην 

επιφάνεια του υγρού). 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Οµογενής ράβδος ΟΑ µάζας M = 3 Kg και µήκους 

ℓ = 1,5m µπορεί να περιστρέφεται 

χωρίς τριβές γύρω από σταθερό 

οριζόντιο άξονα κάθετο σ’ αυτήν 

και διερχόµενο από το άκρο της Ο. 

Το άκρο Α της ράβδου είναι δεµένο 

στο κάτω άκρο κατακόρυφου νήµατος, 

το άλλο άκρο του οποίου είναι 

300 

Ο 

Α 
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δεµένο σε οροφή. Η ράβδος ισορροπεί σχηµατί-

ζοντας γωνία 30
0
 µε την οριζόντια διεύθυνση 

όπως φαίνεται στο σχήµα. 

Α. Πόση είναι η τάση του νήµατος; 

Μονάδες 6 

Β. Κάποια στιγµή κόβεται το νήµα. Πόση είναι 

η γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου τη στιγµή 

που περνά από την οριζόντια θέση;. 

Μονάδες 6 

Γ. Πόση είναι η γωνιακή ταχύτητα της ράβδου 

τη στιγµή που περνά από την κατακόρυφη 

θέση;         Μονάδες 6 

∆. Τη στιγµή που φτάνει στην κατακόρυφη θέση, 

ένα βλήµα µάζας m, κινείται οριζόντια µε 

ταχύτητα µέτρου sm301501 =υ  και σφηνώνεται 

στο άκρο Α της ράβδου. Αν µετά τη κρούση 

το σύστηµα ακινητοποιείται, πόση είναι η 

µάζα του βλήµατος; 

Μονάδες 7 

∆ίνεται: g = 10 m/s
2
 και ότι η ροπή αδράνειας 

της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής Ο 

δίνεται από τη σχέση: 
2
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ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ   

ΘΕΜΑ 1ο 

1δ (4E) 2γ (π) 3α (1) 4δ (ΣF = −5x) 

5 Λ – Σ – Σ – Λ – Σ 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
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ΘΕΜΑ 3ο 

Α. λ = 3m 

Β. Α’= 2·10
-3
m 

Γ. myM

3
103

−
⋅−=  

∆. Τέσσερα(4)σηµεία 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

A. T = 15 Ν 

Β. αγων = 10 rad/s
2
 

Γ. sm30=ω  

∆. m = 0,01Kg 


