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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)
Θέ μα Α
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της
ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
A1. Περιπολικό ακολουθεί αυτοκίνητο που έχει παραβιάσει το όριο ταχύτητας.
Τα δύο αυτοκίνητα κινούνται με ίσες ταχύτητες. Αν η σειρήνα του
περιπολικού εκπέμπει ήχο συχνότητας f S , τότε, η συχνότητα f A που
αντιλαμβάνεται ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου είναι:
α)
fA = 2 fS
1
β)
fA =
fS
2
γ)
fA = fS
δ)
fA = 0
Μονάδες 5
A2.

Διακρότημα δημιουργείται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών
ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, με ίδιο πλάτος, γύρω από την ίδια θέση
ισορροπίας, όταν οι ταλαντώσεις αυτές έχουν:
α)
ίσες συχνότητες και ίδια φάση
π
β)
ίσες συχνότητες και διαφορά φάσης
2
γ)
παραπλήσιες συχνότητες
δ)
ίσες συχνότητες και διαφορά φάσης π.
Μονάδες 5

A3.

Σε μια μηχανική ταλάντωση της οποίας το πλάτος φθίνει χρονικά ως
Α = Α 0 e — Λt , όπου Α 0 είναι το αρχικό πλάτος της ταλάντωσης και Λ είναι
μια θετική σταθερά, ισχύει ότι:
α)
οι μειώσεις του πλάτους σε κάθε περίοδο είναι σταθερές
β)
η δύναμη αντίστασης είναι F α ν τ = - b υ 2 , όπου b είναι η σταθερά
απόσβεσης και υ η ταχύτητα του σώματος που ταλαντώνεται
γ)
η περίοδος Τ της ταλάντωσης μειώνεται με το χρόνο για μικρή τιμή
της σταθεράς απόσβεσης b
δ)
η δύναμη αντίστασης είναι F α ν τ = - b υ, όπου b είναι η σταθερά
απόσβεσης και υ η ταχύτητα του σώματος που ταλαντώνεται.
Μονάδες 5

A4.

Κατά τη διάδοση ηλεκτρομαγνητικού
απόσταση από την πηγή, ισχύει ότι:

κύματος

στο
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κενό,

σε

μεγάλη
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Δ3.

Δ4.

Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του συστήματος.
Μονάδες 7
R
, να υπολογίσετε, σε κάθε χρονική στιγμή της κύλισης στο
2
κεκλιμένο επίπεδο, το λόγο της μεταφορικής προς την περιστροφική
κινητική ενέργεια του συστήματος.
Μονάδες 6
Όταν r =

Ο άξονας του συστήματος διατηρείται πάντα οριζόντιος.
Δίνονται :

Η ροπή αδράνειας Ι συμπαγούς και ομογενούς κυλίνδρου μάζας Μ
και ακτίνας R, ως προς τον άξονα γύρω από τον οποίο
1
στρέφεται: Ι =
M R2
2
Ο όγκος V ενός συμπαγούς κυλίνδρου ακτίνας R και ύψους h:
V = π R2 h

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην
αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη
γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το
ζητάει η εκφώνηση, και ΜΟΝΟ για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10:30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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