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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003
ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θ Ε Μ Α  1ο

Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και
δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Η επιτάχυνση ενός υλικού σηµείου, το οποίο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση,
α) είναι µέγιστη στη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης.
β) είναι σταθερή.
γ) έχει µέτρο ανάλογο της αποµάκρυνσης του σηµείου από τη θέση

ισορροπίας του.
δ) έχει την ίδια φάση µε την ταχύτητα του υλικού σηµείου. (Mονάδες 4)

2. Μια σφαίρα Α συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα Β διπλάσιας
µάζας. Μετά την κρούση:
α) η ταχύτητα της σφαίρας Α είναι µηδέν.
β) η σφαίρα Β θα παραµείνει ακίνητη.
γ) η σφαίρα Α συνεχίζει προς την ίδια κατεύθυνση.
δ) µέρος της κινητικής ενέργειας της σφαίρας Α έχει µεταφερθεί στη σφαίρα Β.

(Mονάδες 4)
3. Ένα µηχανικό σύστηµα που εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση βρίσκεται σε

κατάσταση συντονισµού. Αν αυξήσουµε τη συχνότητα του διεγέρτη τότε:
α) το πλάτος της ταλάντωσης θα µειωθεί.
β) το πλάτος της ταλάντωσης θα αυξηθεί.
γ) η ολική ενέργεια της ταλάντωσης δεν θα µεταβληθεί.
δ) το σύστηµα θα απορροφά ενέργεια από το διεγέρτη µε τον ίδιο ρυθµό.

(Mονάδες 4)
4. Η ταχύτητα διάδοσης ενός µηχανικού κύµατος σε ένα ελαστικό µέσο εξαρτάται:

α) από το µήκος κύµατος που έχει το κύµα.
β) από τις ιδιότητες του ελαστικού µέσου.
γ) από την ενέργεια που µεταφέρει το κύµα.
δ) από το πλάτος ταλάντωσης των µορίων του ελαστικού µέσου.

(Mονάδες 4)
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5. Μια δέσµη µονοχρωµατικής ακτινοβολίας προερχόµενη από ένα οπτικό υλικό Α,
προσπίπτει στη λεία επίπεδη επιφάνεια ενός οπτικού υλικού Β. Το φαινόµενο της
ολικής εσωτερικής ανάκλασης µπορεί να συµβεί αν:
α) η ακτινοβολία προσπίπτει κάθετα στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο

οπτικών υλικών
β) το οπτικό υλικό Β είναι πυκνότερο από το οπτικό υλικό Α.
γ) η γωνία πρόσπτωσης της ακτινοβολίας στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο

υλικών είναι µικρότερη της κρίσιµης γωνίας.
δ) για τους δείκτες διάθλασης nA και nB των δύο οπτικών υλικών ισχύει nA>nB

(Mονάδες 4)
6. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη

λέξη «Σωστή» ή «Λανθασµένη» δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση:
α) Η κίνηση ενός σώµατος η οποία προκύπτει από τη σύνθεση δύο απλών

αρµονικών ταλαντώσεων που εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω
από το ίδιο σηµείο είναι πάντα µια απλή αρµονική ταλάντωση.

β) Το πλάτος της ταλάντωσης ενός σώµατος, που εκτελεί ταυτόχρονα δύο
απλές αρµονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης, ίδιου πλάτους Α, οι οποίες
εξελίσσονται γύρω από το ίδιο σηµείο µε συχνότητες f1 και f2 που
διαφέρουν πολύ λίγο µεταξύ τους, είναι |)(|2|'| 21 tff −Α=Α συνπ .

γ) Αν αυξήσουµε τη χωρητικότητα του πυκνωτή σε ένα ιδανικό κύκλωµα
ηλεκτροµαγνητικών ταλαντώσεων χωρίς να µεταβάλλουµε το µέγιστο
φορτίο, η ολική ενέργεια του κυκλώµατος αυξάνεται και η περίοδος της
ταλάντωσης µειώνεται.

δ) Το πλάτος Α σε µια φθίνουσα µηχανική ταλάντωση µειώνεται σε συνάρτηση
µε το χρόνο σύµφωνα µε την εξίσωση −

=
Λt

oA A e , αν η δύναµη απόσβεσης
F είναι της µορφής F=-bυ.
(Το Αο είναι το πλάτος της ταλάντωσης τη στιγµή t=0,το b είναι η σταθερά απόσβεσης,
το Λ µια σταθερά που εξαρτάται από το b και την ταχύτητα υ του σώµατος.)

ε) Σε µια µετωπική ελαστική κρούση δύο σωµάτων συµβαίνει πάντοτε
ανταλλαγή ταχυτήτων.

(Mονάδες 5)
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Α. ∆ύο σύγχρονες πηγές κυµάτων Π1 και Π2 αρχίζουν τη χρονική στιγµή t=0 να
ταλαντώνονται στην επιφάνεια υγρού σύµφωνα µε την εξίσωση y A ηµωt= ⋅ . Οι
δύο πηγές δηµιουργούν αρµονικά κύµατα του ίδιου µήκους κύµατος λ τα οποία
διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού. Ένα σηµείο Μ, το οποίο βρίσκεται στην
επιφάνεια του υγρού, απέχει από τις πηγές Π1 και Π2 αποστάσεις r1 και r2
αντίστοιχα, µε r1-r2=λ/3.
α) Να δείξετε ότι το πλάτος ταλάντωσης του σηµείου Μ µετά τη συµβολή των

κυµάτων είναι ίσο µε Α. (Mονάδες 5)
β) Να γράψετε την εξίσωση αποµάκρυνσης - χρόνου y(t) και ταχύτητας-χρόνου

υ(t) για το σηµείο Μ µετά τη συµβολή των δύο κυµάτων. (Mονάδες 4)
Β. Ο οριζόντιος δίσκος του σχήµατος (α) µπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω

από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα που περνά από το κέντρο µάζας του.
Στο σχήµα (β) δίνεται το διάγραµµα της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου σε
συνάρτηση µε το χρόνο.

α) Να µεταφέρετε στο τετράδιο σας το σχήµα (α) και να σχεδιάσετε τα
διανύσµατα της γωνιακής επιτάχυνσης και της στροφορµής του δίσκου µια
χρονική στιγµή t για την οποία ισχύει 0<t<t1. (Mονάδες 2)

β) Να δικαιολογήσετε ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές
και ποιες λανθασµένες.
i) Η συνισταµένη των ροπών που δέχεται ο δίσκος είναι µηδέν.
ii) Το µέτρο της στροφορµής του δίσκου είναι σταθερό

iii) Η κινητική ενέργεια του δίσκου δίνεται από τη σχέση 
2LK
2I
= , όπου Ι

είναι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής
του. (Mονάδες 6)

Σχήµα (α)

ω

ω0

0 t1 t

Σχήµα (β)

ω

Ο
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Γ. Μια ηχητική πηγή S εκπέµπει ηχητικά κύµατα συχνότητας fs που διαδίδονται στον
αέρα µε ταχύτητα υ.
α) Να γράψετε την εξίσωση της συχνότητας του ήχου που αντιλαµβάνεται

ένας παρατηρητής ο οποίος πλησιάζει την ακίνητη πηγή µε σταθερή
ταχύτητα υΑ, και τη συχνότητα που αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής αν είναι
αυτός ακίνητος και τον πλησιάζει η πηγή µε σταθερή ταχύτητα υs=υΑ.

(Mονάδες 4)
β) Εάν είναι υ>υΑ, ποια από τις δύο συχνότητες είναι µεγαλύτερη;

(Mονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (Mονάδες 2)

Θ Ε Μ Α  3ο

Οµογενής δίσκος µάζας M=3,6kg και ακτίνας R=0,2m µπορεί
να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο
άξονα που περνά από το κέντρο µάζας του και είναι κάθετος
στο επίπεδό του. Αρχικά ο δίσκος είναι ακίνητος.
Βλήµα αµελητέων διαστάσεων, µάζας m=0,2 kg, κινείται
οριζόντια στο επίπεδο του δίσκου µε ταχύτητα 0υ

r  και
ενσωµατώνεται ακαριαία στο ανώτερο σηµείο του δίσκου. Η
γωνιακή ταχύτητα του συστήµατος αµέσως µετά την κρούση είναι ω=20rad/sec.
Να υπολογίσετε:
α) Τη ροπή αδράνειας του συστήµατος µετά την κρούση. (Mονάδες 6)
β) Το µέτρο της ταχύτητας 0υ

r  του βλήµατος. (Mονάδες 6)
γ) Για πόσο χρόνο θα πρέπει η σταθερή εφαπτοµενική δύναµη F=8 N να ασκείται στην

περιφέρεια του τροχού, ώστε το σύστηµα των δύο σωµάτων να ακινητοποιηθεί.
(Mονάδες 8)

δ) Την κινητική ενέργεια του συστήµατος και το ρυθµό ελάττωσής της τη χρονική
στιγµή t1=0,5 sec λόγω της επίδρασης της  δύναµης F

r . (Mονάδες 5)
Η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι 2

∆
1I ΜR
2
= .

R

υο
m

Μ
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∆ύο κύµατα διαδίδονται ταυτόχρονα κατά µήκος µιας τεντωµένης χορδής η οποία έχει τη
διεύθυνση του άξονα των x. Από τη συµβολή των δύο κυµάτων προκύπτει στάσιµο κύµα.
Στο ακόλουθο σχήµα φαίνεται ένα στιγµιότυπο του στάσιµου κύµατος τη στιγµή κατά την
οποία όλα τα σηµεία της χορδής βρίσκονται στις θέσεις της µέγιστης αποµάκρυνσής τους.

Η συχνότητα των κυµάτων που συµβάλλουν για να δώσουν το στάσιµο κύµα είναι f=40Hz.
Θεωρούµε ότι τη στιγµή  t=0 για x=0 είναι y=0.
α) Να γραφεί η εξίσωση του στάσιµου κύµατος. (Mονάδες 6)
β) Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του σηµείου Κ της χορδής του οποίου η

τετµηµένη είναι xκ=50cm. (Mονάδες 6)
γ) i) Να βρεθεί η αποµάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του σηµείου Κ της

χορδής τη στιγµή κατά την οποία η ταχύτητα του ισούται µε το µισό της
µέγιστης τιµής της. (Mονάδες 4)

ii) Πόσο είναι το πηλίκο της δυναµικής προς την κινητική ενέργεια της ταλάντωσης
του σηµείου Κ αυτή τη στιγµή; (Mονάδες 4)

δ) Έστω Λ το σηµείο της χορδής το οποίο είναι το πλησιέστερο σηµείο προς τα
αριστερά του Κ και ταλαντώνεται µε πλάτος ίσο µε το πλάτος καθενός από τα δύο
κύµατα που συµβάλλουν για να δηµιουργήσουν το στάσιµο κύµα.
Πόση είναι η απόσταση µεταξύ των σηµείων Λ και Κ τη χρονική στιγµή κατά την
οποία τα δύο σηµεία κινούνται µε τη µέγιστη ταχύτητα τους;

(Mονάδες 5)


