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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. Η ταχύτητα διάδοσης ενός αρμονικού κύματος είναι δεκαπλάσια από τη μέγιστη 

ταχύτητα λόγω ταλάντωσης των σημείων του ελαστικού μέσου. Άρα, ισχύει: 

α. λ = 20πΑ  

β. λ = 10Α 

γ. λ = Α/20  

δ. λ = 10πΑ 

Μονάδες 5 
 

Α2.  Στην κεντρική ανελαστική κρούση δύο σωμάτων: 
α. διατηρείται η μηχανική ενέργεια του συστήματος 
β. τα σώματα μετά την κρούση κινούνται σε διευθύνσεις διαφορετικές από αυτές που 
κινούνταν πριν την κρούση 
γ. τα σώματα μετά την κρούση κινούνται ως ένα σώμα 
δ. μειώνεται η κινητική ενέργεια του συστήματος 
ε. την μεγαλύτερη κατά μετρό δύναμη κατά την διάρκεια της κρούσης δέχεται το σώμα 
που έχει την μικρότερη μάζα 

Μονάδες 5      
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Α3. Να κάνετε αντιστοίχιση τα στοιχεία της στήλης 1 με τα στοιχεία της στήλης 2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μονάδες 5                                                                                                               

A4.  Ένας οριζόντιος τροχός περιστρέφεται με αυξανόμενη γωνιακή ταχύτητα γύρω από 
σταθερό κατακόρυφο άξονα, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο του. Δύο σημεία Α και Β 
βρίσκονται σε αποστάσεις RA και RΒ (RA = 2RB) από τον άξονα περιστροφής. Ποιες από τις 
παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; (Οι συγκρίσεις αναφέρονται 
στην ίδια χρονική στιγμή.) 
α. Μεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα έχει το σημείο Α 
β. Μεγαλύτερη γωνιακή επιτάχυνση έχει το σημείο Β 
γ. Μεγαλύτερη ταχύτητα λόγω περιστροφής (εφαπτομενική ταχύτητα) έχει το σημείο Α 
δ. Μεγαλύτερη επιτάχυνση λόγω περιστροφής (εφαπτομενική επιτάχυνση) έχει το σημείο 
Α 
ε. Μεγαλύτερη κεντρομόλο επιτάχυνση έχει το σημείο Β 

                                                                                       Μονάδες 5  
 
 
 

ΣΤΗΛΗ  1 ΣΤΗΛΗ  2 
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ε. ταχύτητα διάδοσης 
κύματος 

6. υ=λf 
 

στ. συμβολή κυμάτων 
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Α5. 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.  
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  :  

Β1. 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 έχουν τη μέγιστη κατά 
μέτρο ταχύτητά τους 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 
α. Όλα  β. Λ, Μ  γ. Π, Ρ  δ. Ν, Ρ 

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

iv.  H απόσταση ΚΣ είναι 
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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 3 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                          

Μονάδες 4 

B2.  Ένα ομογενές στερεό σώμα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο. Αν η 
κινητική του ενέργεια λόγω μεταφοράς και η κινητική του ενέργεια λόγω περιστροφής 

έχουν λόγο μετ

στρ

K
2,5

K
 , τότε η ροπή αδράνειας του σώματος δίνεται από τη σχέση: 

α. I 21
ΜR

2
   

β. I 2MR  

γ. I 22
ΜR

5
   

    δ. I 21
ΜR

3
  

 
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 3 

Β3. Οριζόντιος ομογενής δίσκος ακτίνας R και 
μάζας Μ=40m περιστρέφεται με γωνιακή 
ταχύτητα μέτρου ω γύρω από κατακόρυφο 
άξονα που περνά από το κέντρο του Κ.Στο 
κέντρο του βρίσκονται δύο σημειακές μάζες Α 
και Β με μάζες mA=4m και mB=16m.Κάποια 
χρονική  (t0=0) στιγμή οι δύο μάζες 
μετακινούνται και τοποθετούνται ταυτόχρονα 
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σε θέσεις που απέχουν από κέντρο Κ αποστάσεις ΚΑ= R/2 και ΚΒ=R/4 
αντίστοιχα  (χρονική στιγμή t1).  

α.Η περίοδος περιστροφής του δίσκου μειώνεται. 

β.  Η κινητική ενέργεια του δίσκου αυξάνεται. 

γ.  Αν η αρχική στροφορμή του δίσκου είναι L0 ( χρονική στιγμή t0) και την χρονική στιγμή 
t1  είναι L1 τότε ισχύει L0 /L1 = 11/10 

        Δίνεται για τον δίσκο  Icm,= MR2/2 

 
       Να επιλέξετε την σωστή πρόταση.                                       Μονάδες 3      

       Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                   Μονάδες 5  

 
 
 

Β4. Για ένα γραμμικό αρμονικό κύμα το διάγραμμα της 

φάσης με την απόσταση τη χρονική στιγμή t = 
3Τ

2
 είναι 

όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

α.Το σημείο Μ1 είναι σε αντίθεση φάσης με το σημείο Μ2. 

β.Το κύμα δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο Μ4. 

γ.Όταν το κύμα φτάσει στο σημείο Μ3 η φάση της πηγής είναι 6π rad. 

 
 

Να επιλέξετε την σωστή πρόταση.                                      

 Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.                                   

 Μονάδες 3  
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ΘΕΜΑ 3Ο  :  

Ένας δίσκος μάζας m1 = 3 kg κρέμεται στο άκρο 

κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k = 400 N/m, του οποίου 

το άλλο άκρο είναι στερεωμένο σε οροφή. Στο κάτω άκρο 

του δίσκου είναι στερεωμένη μια ακίδα, η οποία βρίσκεται 

πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια μιας μικρής ήρεμης 

πισίνας. Από ύψος h πάνω από το δίσκο αφήνεται σώμα 

μάζας m2, το οποίο συγκρούεται πλαστικά με το δίσκο. Το 

σύστημα ξεκινά απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α1 = 17

40
 

m, με την ακίδα να ακουμπά περιοδικά στην επιφάνεια του νερού και να δημιουργεί 

κύμα πλάτους Α = 0,04 m, το οποίο διαδίδεται με ταχύτητα 5 m/s. Αν η μέγιστη ταχύτητα 

ταλάντωσης ενός μικρού κομματιού φελλού που επιπλέει στην πισίνα είναι υmax = 0,4 

m/s, να υπολογίσετε:  

α. την εξίσωση του κύματος που δημιουργήθηκε στην επιφάνεια της πισίνας 

Μονάδες 6  

β. τη μάζα m2 

Μονάδες 7  

γ. το ύψος h από το οποίο αφέθηκε το σώμα μάζας m2  

Μονάδες 7  

δ. τη θερμότητα που αναπτύχθηκε κατά την κρούση 

Μονάδες 5  

Θεωρήστε ότι το πλάτος του κύματος που δημιουργείται παραμένει σταθερό και ότι η 

πηγή του κύματος ξεκινά την ταλάντωση προς τα αρνητικά του άξονα y΄y τη χρονική 

στιγμή t = 0.  

Δίνεται g = 10 m/s2. 

 

 

 

 

h  

k  

m 1  

m 2  
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ΘΕΜΑ 4Ο  :  

Μία ομογενής άκαμπτη ράβδος ΑΓ σταθερής διατομής έχει 

μάζα 4 M kg . Η ράβδος ισορροπεί σε οριζόντια θέση και το 

άκρο της Α συνδέεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Το 

άλλο άκρο Γ της ράβδου συνδέεται μέσω αβαρούς μη εκτατού 

νήματος ΓΔ με τον κατακόρυφο τοίχο. Το νήμα σχηματίζει με 

τη ράβδο γωνία φ. Γύρω από ένα λεπτό ομογενή δίσκο 

κέντρου Κ, μάζας 2 m kg  και ακτίνας 0,1 R kg  είναι 

τυλιγμένο πολλές φορές ένα λεπτό μη εκτατό αβαρές νήμα. Το 

ελεύθερο άκρο του νήματος έχει στερεωθεί στο άκρο Γ της ράβδου ΑΓ, όπως φαίνεται στο 

σχήμα. Τη χρονική στιγμή t0=0 ο δίσκος αφήνεται να κινηθεί και το νήμα ξετυλίγεται χωρίς 

να ολισθαίνει. 

1. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του δίσκου, καθώς αυτός 

κατέρχεται.  

Μονάδες 6 

2. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται η ράβδος ΑΓ στο άκρο της Γ από το 

νήμα ΓΔ, όταν ο δίσκος κατέρχεται. 

Μονάδες 6 
Τη χρονική στιγμή που το κέντρο μάζας Κ του δίσκου έχει κατέλθει κατακόρυφα κατά 

1 0,3 h m  το νήμα που συνδέει το δίσκο με τη ράβδο κόβεται. 

3. Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής 

του, μετά από χρονικό διάστημα Δt από τη στιγμή που κόπηκε το νήμα. 

Μονάδες 6 

4. Να υπολογίσετε το λόγο της κινητικής ενέργειας λόγω περιστροφικής κίνησης προς την 

κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης του δίσκου μετά από χρονικό διάστημα 

0,1  t s  από τη στιγμή που κόπηκε το νήμα. 

Μονάδες 7 
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Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας
2

10 
m

g
s

, η ροπή αδράνειας  του δίσκου ως προς 

τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του 21
2

cmI MR , ημφ=0,8, συνφ=0,6, o 

άξονας περιστροφής του δίσκου παραμένει συνεχώς οριζόντιος και κινείται σε κατακόρυφη 

τροχιά σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του και ο δίσκος δεν φτάνει στο έδαφος στη 

διάρκεια του φαινομένου.  

                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ  

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


