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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 

ΘΕΜΑ 1Ο : 

Στις ερωτήσεις Α1, Α2, Α3 και Α4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση: 
 
A1.Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η περίοδος του διεγέρτη είναι 

μικρότερη από την ιδιοπερίοδο του ταλαντωτή. Μειώνουμε συνεχώς την 
περίοδο του διεγέρτη. Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης:      

α. αυξάνεται συνεχώς.   
β. μειώνεται συνεχώς.   
γ. αρχικά μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται.    
δ. αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται.   

Μονάδες 5  
 

A2. Το Σχήμα 2  παριστάνει σώμα Σ συνδεδεμένο με δύο ελατήρια και 
εκτελεί φθίνουσα αρμονική ταλάντωση. Το σύστημα είναι τοποθετημένο 
σε οριζόντιο επίπεδο. Επιπλέον, το σώμα Σ είναι συνδεδεμένο με 
οριζόντια ελαστική χορδή κατά μήκος της οποίας διαδίδεται μηχανικό 
κύμα με πηγή το σώμα Σ.  

 
Να επιλέξετε τη σωστή εκδοχή του Σχήματος 3 (α-δ) που περιγράφει το 
στιγμιότυπο του κύματος που διαδίδεται στη χορδή:  
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Μονάδες 5  

A3.  Ηχητική πηγή εκπέμπει ήχους συχνότητας fs και κατευθύνεται προς 
ακίνητο παρατηρητή (ακροατή) Α. Η πηγή εκπέμπει τους ήχους για 
χρονικό διάστημα Δ ts. Τότε: 

α. H συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι 
μικρότερη της fs. 
β. H συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι 
σταθερή και μεγαλύτερη της fs. 
γ. Ο παρατηρητής ακούει τον ήχο για χρονικό διάστημα Δ tA<ΔtS. 
δ. Ο παρατηρητής ακούει τον ήχο για χρονικό διάστημα Δ tA>ΔtS. 
 

  Μονάδες 5 

A4.  Σημειακή σφαίρα συγκρούεται πλάγια και ελαστικά με κατακόρυφο 
τοίχο, έχοντας πριν την κρούση ταχύτητα μέτρου υ που σχηματίζει 
γωνία φ με τον κατακόρυφο τοίχο. Τι από τα παρακάτω θα συμβεί 
λόγω της κρούσης;  
α. Η κινητική ενέργεια της σφαίρας θα αλλάξει.  
β. Η ταχύτητα της σφαίρας θα μείνει σταθερή.  
γ. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής της σφαίρας θα είναι ίσο με το 
μηδέν. 
δ. Η μεταβολή του μέτρου της ορμής της σφαίρας θα είναι ίση με  το 
μηδέν. 

 Μονάδες 5  

  

A5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες 
λανθασμένες; 

α. Καθώς οι αστέρες νετρονίων συρρικνώνονται με την επίδραση 
εσωτερικών δυνάμεων, η στροφορμή τους μειώνεται.  
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β. Κατά μήκος ελαστικής χορδής αποκαθίσταται στάσιμο κύμα με 

εξίσωση 
2πx 2πt

y 2Aημ συν
λ T

 . Τη χρονική στιγμή t=0, όλα τα μόρια της 

χορδής είναι στιγμιαία ακίνητα.  

γ. Ένα σώμα εκτοξεύεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω. 
Το σώμα στο μέγιστο ύψος της τροχιάς του διασπάται με έκρηξη σε 
τρία θραύσματα. Η συνολική ορμή των θραυσμάτων μετά την έκρηξη 
είναι ίση με μηδέν.  

δ. Τα βαγονάκια στη ρόδα του λούνα πάρκ εκτελούν μεταφορική 
κίνηση. 

ε. Ένα σώμα εκτελεί φθίνουσα μηχανική ταλάντωση, στην οποία η 
δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση είναι FANT=-bυ, όπου b θετική 
σταθερά και υ η ταχύτητα του σώματος. Ο λόγος δύο διαδοχικών τιμών 
του πλάτους ταλάντωσης προς την ίδια φορά μειώνεται εκθετικά με το 
χρόνο. 

Μονάδες 5  

 
ΘΕΜΑ  2Ο  :  

Σε κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις, να επιλέξετε τη σωστή 
απάντηση, αφού προηγουμένως δικαιολογήσετε την επιλογή σας  

 

 B1. Τρεις μικρές σφαίρες Σ1, Σ2 και Σ3 βρίσκονται ακίνητες πάνω σε 
λείο οριζόντιο επίπεδο όπως στο σχήμα. Οι σφαίρες έχουν μάζες m1=m, 
m2=m και m3=3m αντίστοιχα. Δίνουμε στη σφαίρα Σ1 ταχύτητα μέτρου 
υ1. Όλες οι κρούσεις που ακολουθούν ανάμεσα στις σφαίρες είναι 
κεντρικές και ελαστικές. Αν η σφαίρα Σ 1 συγκρουστεί με τον 
κατακόρυφο λείο τοίχο, η κρούση της θα είναι επίσης ελαστική.  

  

 

 

 

 

 

Σ1 Σ2 Σ3υ1
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 Ο συνολικός αριθμός των κρούσεων που συνέβησαν είναι:  

  α. 6 

  β. 5 

  γ. 3 

  Μονάδες 8  
 

  

Β2. Στο σημείο Σ φτάνουν από την ηχητική 
πηγή Π, μέσω των πολύ λεπτών ηχητικών 
σωλήνων (Α) και (Β), δύο κύματα. Το ένα από 
το σωλήνα (Α), που έχει σχήμα ημικυκλίου 
ακτίνας R=10cm και το άλλο από το σωλήνα 
(Β), που είναι η αντίστοιχη διάμετρος του 
κύκλου. Δίνεται π=3,14. Το μέγιστο μήκος κύματος του ήχου, για το 
οποίο στο σημείο Σ έχουμε αποσβετική συμβολή είναι:  

α. 22,8cm 

β. 7,6cm 

γ. 11,4cm 

  Μονάδες 8  

 
B3. Στο διπλανό σχήμα μια βρύση με σταθερή 

παροχή Π ρίχνει νερό στη δεξαμενή, ώστε να 
διατηρεί το ύψος h1 του νερού σταθερό. Στη 
βάση της δεξαμενής υπάρχει ένας οριζόντιος 
σωλήνας διατομής Α2 = Α που στη συνέχεια 
στενεύει σε διατομή Α3 = Α/2 από το άκρο της 
οποίας το νερό εκρέει. Το νερό θεωρείται 
ιδανικό ρευστό, ενώ το εμβαδό A1 της οριζόντιας διατομής της δεξαμενής 

είναι πολύ μεγαλύτερο των διατομών Α2 και Α3. Ο λόγος 2
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β. 
3

4
   

γ. 
2

3
 

Μονάδες 9  

 
ΘΕΜΑ  3Ο  :  

Σε γραμμικό ελαστικό μέσο διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση αρμονικό κύμα το 
οποίο θέτει το σημείο x=0 σε α.α.τ. τη χρονική στιγμή t=0 με εξίσωση y=0,5ημωt 

(S.I.).  
Σημείο Κ που βρίσκεται στη θέση χΚ=0,3m αρχίζει να ταλαντώνεται όταν το Ο βρεθεί 

για 1η φορά στη θέση -0,5m ενώ σημείο Λ του οποίου η φάση είναι πάντα μικρότερη 
του Κ κατά π/4 αρχίζει να ταλαντώνεται τη χρονική στιγμή tΛ=0,35s.  

Να βρείτε:  
α) το μήκος κύματος.  

Μονάδες 6 

β) την εξίσωση του κύματος.  

Μονάδες 6 

γ) την απομάκρυνση και την ταχύτητα του Κ όταν το Λ περνά από τη θέση 
2

4
 m 

με θετική ταχύτητα.  

Μονάδες 6 

δ) Το στιγμιότυπο του κύματος όταν η φάση του σημείου Λ είναι φΛ=2π rad στο 

οποίο να φαίνονται και τα σημεία Κ και Λ.  

Μονάδες 7 

 

 

ΘΕΜΑ 4  

Η ομογενής ράβδος ΟΟ’ του σχήματος 
έχει μάζα Μ=6kg, μήκος L=0,4m και 
μπορεί να περιστρέφεται σε 
κατακόρυφο επίπεδο χωρίς τριβές 
γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα 
που διέρχεται από το άκρο της Ο. Στο 
άλλο άκρο της ράβδου υπάρχει 
ομογενής δίσκος μάζας m1=2kg και 
ακτίνας r=0,1m, που μπορεί να 
περιστρέφεται και αυτός χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που 

O
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r
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διέρχεται από το κέντρο του Ο’ (το οποίο είναι ταυτόχρονα και άκρο της 
ράβδου ΟΟ’). Στο άκρο Ο’ της ράβδου έχει προσδεθεί το ένα άκρο 
κατακόρυφου, αβαρούς και μη εκτατού νήματος το άλλο άκρο του οποίου 
καταλήγει μέσω ενός συστήματος δύο αβαρών τροχαλιών σε σώμα 
m2=4kg. Το σώμα μάζας m2 είναι στερεωμένο στο πάνω άκρο 
κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k=500N/m. Tο άλλο άκρο του 
ελατηρίου είναι ακλόνητα στερεωμένο στο έδαφος. Αρχικά το σύστημα 
όλων των σωμάτων ισορροπεί έτσι ώστε η ράβδος ΟΟ’ να είναι 
οριζόντια.  

α. Να υπολογίσετε την παραμόρφωση του ελατηρίου στην κατάσταση 
ισορροπίας του συστήματος των σωμάτων, αφού προηγουμένως 
εξηγήσετε γιατί δεν ασκείται στατική τριβή στο δίσκο.  

Μονάδες 6  
 
Τη χρονική στιγμή t = 0 κόβουμε το νήμα, οπότε το σύστημα «ελατήριο -
μάζα m2» αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά 
ταλάντωσης D=k, ενώ το σύστημα «ράβδος-δίσκος» αρχίζει να 
περιστρέφεται γύρω από το σημείο Ο, και ταυτόχρονα ο δίσκος να 
κυλίεται χωρίς ολίσθηση  ευρισκόμενος συνεχώς σε επαφή στο 
εσωτερικό μεταλλικού οδηγού, σχήματος ημικυκλίου, ο οποίος είναι 
στερεωμένος ακλόνητα στο έδαφος.  
  
β. Θεωρώντας θετική φορά ομόρροπη του βάρους του σώματος μάζας 
m2 να γράψετε την εξίσωση ταλάντωσης του σώματος μάζας m2 σε 
συνάρτηση με το χρόνο  

Μονάδες 4  
γ. Πόσο είναι το μέτρο της δύναμης που ασκεί το ελατήριο στο δάπεδο, 
όταν η κινητική ενέργεια του σώματος είναι τριπλάσια από τη δυναμική 
ενέργεια της ταλάντωσης για πρώτη φορά;  

Μονάδες 4  
δ. Για την κίνηση του συστήματος «ράβδου-δίσκου», να βρείτε:  
δ1. Την κινητική ενέργεια του συστήματος τη χρονική στιγμή που η 
ράβδος έχει περιστραφεί κατά 30ο σε σχέση με την αρχική της θέση.  

Μονάδες 4  
δ2. Την ιδιοστροφορμή (spin) του δίσκου τη στιγμή που η ράβδος 
γίνεται για πρώτη φορά κατακόρυφη.  

Μονάδες 7  

Δίνονται: 

- η ροπή αδράνειας ομογενούς ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται 
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από το κέντρο μάζας της και είναι κάθετος στη ράβδο 2
cm,ράβδου

1
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- η ροπή αδράνειας ομογενούς δίσκου ως προς άξονα που διέρχεται 

από το κέντρο μάζας του και είναι κάθετος στο δίσκο 2
cm,δίσκου

1
I mr

2
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- η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 και η αντίσταση του αέρα να 
θεωρηθεί αμελητέα  
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