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ΘΕΜΑ 1Ο : 

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 
της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη ν  
σωστή  απάντηση η στις σωστές  απαντήσεις   

 

Α1 . Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις για την κινητική ενέργεια περιστροφής 
στερεού σώματος, με ροπή αδράνειας Ι και στροφορμή μέτρου L ως προς τον ίδιο 
άξονα περιστροφής, είναι σωστή; 
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Μονάδες 5 

Α2.  Σε άλμα κατάδυσης ο αθλητής μαζεύει τα πόδια του στο στήθος του καθώς 
περιστρέφεται στον αέρα, οπότε: 
α) η συνολική ροπή δύναμης πάνω στον αθλητή είναι σταθερή.  
β) η στροφορμή του αθλητή συνεχώς αυξάνεται.  
γ) ο αθλητής περιστρέφεται πιο γρήγορα. 
δ) η ροπή αδράνειας του αθλητή αυξάνεται ως προς τον άξονα περιστροφής  
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       του.                                                                                                    Μονάδες 5 

                          

Α3.  Στερεό σώμα στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που 
διέρχεται από το κέντρο μάζας του. Η γωνιακή ταχύτητα (ω) 
μεταβάλλεται με το χρόνο (t), όπως στο σχήμα: Η 
συνισταμένη των ροπών που ασκούνται στο σώμα: 

α.είναι μηδέν τη χρονική στιγμή t1 

β.είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός 

γ.είναι σταθερή και ίση με το μηδέν 

δ. αυξάνεται με το χρόνο. 

                                                                                                              Μονάδες 5 

A4.  Ένα σημείο στην επιφάνεια υγρού απέχει απόσταση 5λ/4 από την πηγή Π1 και 
9λ/4 από την πηγή Π2. Οι δύο πηγές είναι σύγχρονες και παράγουν αρμονικά κύματα 
ίδιου πλάτους. Επομένως όταν φθάσει στο σημείο το κύμα της πηγής Π2 η ενέργεια 
λόγω ταλάντωσης του σημείου: 
α. Θα μηδενιστεί,  
β. Θα διπλασιαστεί.  
γ. Θα υποδιπλασιαστεί.  
δ. Θα  τετραπλασιαστεί.  

                                                                                       Μονάδες 5 

Α5. Η πηγή ενός εγκάρσιου αρμονικού κύματος βρίσκεται στην αρχή 𝛰 
μιας χορδής που ταυτίζεται με τον ημιάξονα 𝛰𝑥. Η εξίσωση του κύματος 
που διαδίδεται στη χορδή είναι η  

𝑦 = 0,1 𝜂𝜇2𝜋(20𝑡 − 0,2𝑥) (το 𝑦 σε 𝑚, το 𝑥 σε 𝑐𝑚 και το 𝑡 σε 𝑠). 
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες 
λανθασμένες; 
α) Το υλικό σημείο 𝛭(𝑥𝑀 = +0,2 𝑚) ξεκινά να ταλαντώνεται τη χρονική 

στιγμή 𝑡1 = 0,4 𝑠. 
β) Τη στιγμή που το υλικό σημείο 𝛰 φτάνει για δεύτερη φορά σε ακραία 

θέση της ταλάντωσης του, το υλικό σημείο 𝛧(𝑥𝑍 = +0,04 𝑚) ξεκινά να 
ταλαντώνεται.  
γ) Τη χρονική στιγμή 𝑡2 = 0,15 𝑠 έχουν σχηματιστεί στη χορδή 3 όρη και 3 
κοιλάδες. 
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δ) Η διαφορά φάσης μεταξύ των ταλαντώσεων δύο υλικών σημείων της 
χορδής που οι θέσεις ισορροπίας τους απέχουν μεταξύ τους απόσταση 
0,1 𝑚 ισούται με 4𝜋 𝑟𝑎𝑑. 

                                                                                                         Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ 2Ο : 

Β1. Μια ομογενης ράβδος ΑΒ μήκους d και μάζας m ,περιστρέφεται γύρω από 

σταθερό κατακόρυφο άξονα που περνά από το άκρο της Α.Η κινητική ενέργεια που 

έχει η ράβδος είναι Κ1.Αν ο άξονας περιστροφής διέρχεται από σημείο Γ της ράβδου 

που απέχει από το άκρο Α απόσταση ΑΓ=
d

3
 και η γωνιακή της ταχύτητα παραμένει 

σταθερή ,τότε η κινητική της ενέργεια Κ2 είναι   

α. 2 13K =K  

β. 2 1K =8K  

γ. 2 1K =4K  

      Δίνεται Ιcm=md2/12 

      Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                
Μονάδες 2 

     Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                          

Μονάδες 3 

B2.  Δύο αρμονικά κύματα πλάτους A=2cm και συχνότητας 
f=25 Hz διαδίδονται κατά μήκους ελαστικής χορδής με 
ταχύτητα υ=20 m/s με αντίθετες κατευθύνσεις. Από τη 
συμβολή των δύο κυμάτων προκύπτει στάσιμο κύμα και τη 
χρονική στιγμή t=0 η χορδή έχει τη μορφή του σχήματος όπου 
όλα τα σημεία της χορδής είναι στιγμιαία ακίνητα.  

 

i. Όλα τα σημεία της χορδής θα βρίσκονται πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα ΚΣ τη 
χρονική στιγμή 
α. 0,01s β. 0,02s γ. 0,04s δ. 0,08s 

ii. Τα σημεία της χορδής που έχουν κάθε στιγμή ίσες κατά μέτρο ταχύτητες είναι 
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α. Όλα  β. Λ, Μ  γ. Π, Ρ  δ. Ν, Ρ 

iii. Tα σημεία Λ, Ρ έχουν διαφορά φάσης  
α. 0  β. π   γ. 2π   δ. 4π 

iv. H απόσταση ΚΣ είναι 
α. 0,6 m β. 0,8 m γ. 1,2 m δ. 1,6 m 

v. To σημείο Ρ περνά από τη θέση ισορροπίας του με ταχύτητα 
α. π m/s β.2π m/s  γ. 8π m/s  δ. 4π m/s 

 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 3 

 

Β3. Όταν ένας ακροβάτης που περιστρέφεται στον αέρα έχει τα χέρια του σε έκταση 

η ροπή αδράνειας του είναι ΙΑ.Ο ακρόβάτης συμπτύσσει τα χέρια του και η ροπή 

αδράνειάς του μειώνεται κατά 20%. Θεωρούμε ότι η αντίσταση του αέρα είναι μηδέν. 

α. Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του αυξάνεται κατά 20% 

      β.Η γωνιακή του ταχύτητα αυξάνεται  κατά 25% 

      γ. Η κινητική του ενέργεια μειώνεται κατά 25% 

 
Να επιλέξετε την σωστή πρόταση.                                      Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή  σας.                                   Μονάδες 3 

 
Β4. Στο σχήμα φαίνεται στιγμιότυπο τη χρονική 
στιγμή t1 στο οποίο η ταχύτητα του σημείου Μ 
(xM=4m) είναι μηδενική.  
Η περίοδος ταλάντωσης του Μ είναι 1s. 
Α.Να υπολογιστεί το μήκος κύματος αν το 
στιγμιότυπο παριστάνει  
i. τρέχον κύμα διαδιδόμενο προς τα δεξιά. 
i i. στάσιμο κύμα.                                                            Μονάδες 2 
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       Β. Να σχεδιαστεί στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t2=t1+3T/2 αν 

αυτό είναι 
i. τρέχον κύμα διαδιδόμενο προς τα δεξιά.  
i i. στάσιμο κύμα. 

Μονάδες 3 
Γ. Να υπολογιστεί η διαφορά φάσης μεταξύ του σημείου Μ (xM=4m)και σημείου 
Ν (xΝ=5m) αν το κύμα είναι  
i. τρέχον κύμα διαδιδόμενο προς τα δεξιά.  
i i. στάσιμο κύμα.  

Μονάδες 3 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 2 

 
ΘΕΜΑ 3Ο : 

Δύο σύγχρονες κυματικές πηγές Π1, Π2 βρίσκονται στα σημεία K και Λ 

αντίστοιχα, της επιφάνειας ενός υγρού με (ΚΛ)=3cm. Τη χρονική στιγμή 

t=0 οι πηγές ξεκινούν να ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του 

υγρού, με την απομάκρυνση τους να περιγράφεται από την εξίσωση y = 

Aημωt  (S.I.). Σημείο Σ της επιφάνειας απέχει από την Π1 κατά r1=40/3 

cm  και βρίσκεται σε θέση έτσι ώστε η ΣΚ να είναι κάθετη στην ΚΛ.  Το Σ 

εκτελεί μετά τη συμβολή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση ταχύτητας  

υΣ =0,2π συν (4πt-27π) (S.I.). 

α. Να υπολογίσετε την περίοδο, το μήκος κύματος και το πλάτος 
των τρεχόντων κυμάτων που συμβάλουν .                   Μονάδες 6 
 
β. Να βρεθεί η ταχύτητα του σημείου Σ τις χρονικές στιγμές  
t1=6,75s t2=7,125s.                                                   Μονάδες 6 
 
γ. Ποιά χρονική στιγμή μετά τη συμβολή μεγιστοποιείται για πρώτη 

φορά η κινητική ενέργεια του Σ;                                  Μονάδες 6 

δ. Πόσα σημεία του ευθύγραμμου τμήματος ΣΚ παραμένουν 

ακίνητα μετά τη συμβολή;                                           Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ 4Ο : 

Η τροχαλία του σχήματος έχει μάζα M=4 Kg 
ακτίνα R=0,2 m και μπορεί να περιστρέφεται 
χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο, ακλόνητο 
άξονα που διέρχεται από το κέντρο της Ο και 
είναι κάθετος στο επίπεδό της. Στην τροχαλία 
έχουμε τυλίξει αβαρές, μη εκτατό νήμα μεγάλου 
μήκους, στο ελεύθερο άκρο του οποίου έχουμε 
δέσει μικρό σώμα μάζας m=0,5 Kg. Το μικρό αυτό σώμα μπορεί να κινείται σε 
οριζόντιο δάπεδο μεγάλου μήκους, με το οποίο εμφανίζει τριβή ολίσθησης με 
συντελεστή μ=0,5. Αρχικά η τροχαλία και το σώμα είναι ακίνητα και το νήμα 
τεντωμένο. Τη χρονική στιγμή t=0  αρχίζουμε να ασκούμε στο μικρό σώμα οριζόντια 

σταθερή δύναμη �⃗� και ταυτόχρονα αφήνουμε ελεύθερη την τροχαλία να κινηθεί. Το 
μικρό σώμα ξεκινά να κινείται προς τα δεξιά ξετυλίγοντας το νήμα από την τροχαλία. 
Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής της τροχαλίας ισούται με 6 Kgm2/s2. 
Να υπολογίσετε: 
α. το μέτρο της επιτάχυνσης του μικρού σώματος m,  

Μονάδες 5 
β. το μέτρο της δύναμης F,                                                                          Μονάδες 4 
γ. την απόσταση που έχει διανύσει το σώμα m μέχρι την χρονική στιγμή t1=2 s  

                                                                                                               Μονάδες 4 
δ. την ισχύ της ροπής  που ασκείται στην  τροχαλία τη χρονική στιγμή t1=2 s, 

 Μονάδες 4 
 
ε. την κινητική ενέργεια της τροχαλίας όταν το σώμα Σ έχει μετατοπιστεί κατά x=15 m.                                                                

Μονάδες 4 
στ. πόσες περιστροφές έχει κάνει η τροχαλία μέχρι εκείνη τη στιγμή.  

                                                                            Μονάδες 4 
 
Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της 

υπολογίζεται από τον τύπο: Ι =
1

2
 MR2. Η επιτάχυνση της βαρύτητας ισούται με g =

10 m s2⁄ . 
 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


