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ΘΕΜΑ 1ο: 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις 
παρακάτω ερωτήσεις 1 – 4 και δίπλα το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 
 
A1. Ένα σώμα που εκτελεί ΑΑΤ δεμένο στο άκρο οριζόντιου 
ελατηρίου, συγκρούεται πλαστικά με άλλο ίσης μάζας. Το 
συσσωμάτωμα εκτελεί νέα ΑΑΤ. Αν η κρούση διαρκεί 
απειροελάχιστα, τότε για τις δύο ταλαντώσεις ισχύει πάντα:  
α. Η δύναμη επαναφοράς πριν και μετά την κρούση είναι ίδια.  
β. Η περίοδος ταλάντωσης πριν και μετά την κρούση είναι 
ίδια. 
γ. Η νέα περίοδος ταλάντωσης είναι διπλάσια της αρχικής.  
δ. Η ενέργεια ταλάντωσης είναι ίδια πριν και μετά την κρούση.  
 

Μονάδες 5  
 
A2. Στην ελεύθερη επιφάνεια ενός υγρού δύο σύγχρονες 
πηγές αρμονικών κυμάτων εκτελούν κατακόρυφες 
ταλαντώσεις με συχνότητα f και δημιουργούν εγκάρσια 
κύματα ίδιου πλάτους Α. Ένα σημείο  Σ της επιφάνειας του 
υγρού ταλαντώνεται εξ αιτίας της συμβολής των δύο κυμάτων 
με πλάτος 2Α. Αν οι δύο πηγές εκτελέσουν ταλάντωση με 
συχνότητα 2f και με το ίδιο πλάτος Α, τότε το σημείο Σ θα : 
α.ταλαντωθεί με πλάτος 2Α  
β.ταλαντωθεί με πλάτος 4Α  
γ.παραμένει  ακίνητο 
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δ. τίποτε από τα παραπάνω  
Μονάδες 5  

 
A3. 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  
 
A4. Στο σχήμα φαίνονται δύο 
σώματα με διαφορετικές μάζες 
που βρίσκονται πάνω σε λείο 
δάπεδο και είναι συνδεδεμένα με 
ιδανικό ελατήριο.  
Αρχικά το ελατήριο συγκρατείται 
συμπιεσμένο και τα σώματα δεν 
κινούνται. Τη χρονική στιγμή t=0 
το ελατήριο αφήνεται ελεύθερο. Κάποια στιγμή t>0 το σώμα 
μάζας m έχει ταχύτητα 𝜐 όπως φαίνεται στο σχήμα. Τη στιγμή 
αυτή η μεταβολή της ορμής του σώματος μάζας M :  

α. Είναι ίση με Μ𝜐  
β. Είναι ίση με -m𝜐 
γ. Είναι ίση με m𝜐 
δ. Είναι ίση με -Μ𝜐 
 

Μονάδες 5  
 
A5. Να γράψετε  στο τετράδιό  σας το γράμμα της πρότασης 
και δίπλα τη λέξη που τη συμπληρώνει σωστά.  
 
α. Στα διαμήκη κύματα δημιουργούνται πυκνώματα και 
αραιώματα. 
β. Μια αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ μπορεί, 
συμπτύσσοντας τα χέρια και τα πόδια της, να αυξήσει τη 
γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της.  
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γ. Ένα κύμα θα λέγεται αρμονικό όταν η πηγή θα εκτελεί 
περιοδική κίνηση.  
δ. Σε μια χορδή που έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα όλα τα 
σημεία της χορδής εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση μη 
μηδενικού πλάτους.  
ε. Για να υπολογίσουμε την αρχική φάση σε μια απλή 
αρμονική ταλάντωση θα πρέπει να γνωρίζουμε μόνο τη θέση 
που βρίσκεται ο ταλαντωτής τη χρονική στιγμή t = 0.  
στ. Στο φαινόμενο Doppler όταν ένας παρατηρητής πλησιάζει 
προς μια ακίνητη ηχητική πηγή, αντιλαμβάνεται λιγότερα 
μέγιστα στη μονάδα του χρόνου από όσα εκπέμπει η πηγή 
στον ίδιο χρόνο.  
ζ. Ο ρυθμός αύξησης της φάσης σε μια απλή αρμονική 
ταλάντωση ισούται με  την συχνότητα της ταλάντωσης.  
η. Στο στάσιμο κύμα οι κοιλίες έχουν συχνότητα ταλάντωσης 
ίση με το διπλάσιο της συχνότητας των επιμέρους κυμάτων η 
συμβολή των οποίων έδωσε το στάσιμο κύμα.  
 

Μονάδες 5  
ΘΕΜΑ 2ο: 
 
B1.Στο σημείο Σ συναντώνται τα 
κύματα που ακολούθησαν τις 
διαδρομές ΠΣ και ΠΑΣ και        
εκπέμφθηκαν από την πηγή Π, 
έχοντας μήκος κύματος λ=2 m. Εάν τα 
κύματα ακολουθήσουν τις διαδρομές 
ΠΣ και ΠΓΣ του σχήματος, τότε το 
σημείο Σ ταλαντώνεται με το ίδιο 
πλάτος. Τότε η ελάχιστη απόσταση 
AΓ = h είναι:  
α. 1 m 
β. 2 m 
γ. 11/9 m 
Να βρείτε την σωστή απάντηση.                                 

   Μονάδες 3                                                        
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                             

Μονάδες 7                                                
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B2.Στη διπλανή εικόνα φαίνεται 
ένα άλμα κατάδυσης, στη 
διάρκεια του οποίου, η 
αθλήτρια μεταβάλλοντας τη 
διάταξη του σώματος της στο 
χώρο περιστρέφεται γύρω από 
το κέντρο μάζας της ενώ 
ταυτόχρονα μετατοπίζεται, πριν 
καταλήξει στο νερό. Θεωρούμε 
ότι η μόνη δύναμη που δέχεται 
ενώ βρίσκεται στον αέρα είναι 
το βάρος της, καθώς οι 
αντιστάσεις του αέρα 
θεωρούνται ασήμαντες. Στον 
πίνακα που ακολουθεί η πρώτη στήλη δίνει την κινητική 
ενέργεια της αθλήτριας λόγω περιστροφής της γύρω από 
νοητό άξονα στο κέντρο μάζας της, η δεύτερη την κινητική 
της ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης και η τρίτη την 
δυναμική της ενέργεια με επίπεδο αναφοράς εκείνο που 
διέρχεται από το κέντρο μάζας της όταν έρχεται σε επαφή με 
το νερό (θέση Γ). Οι τιμές αντιστοιχούν στην ανώτερη θέση Α 
της τροχιάς της αθλήτριας, σε μια ενδιάμεση θέση της Β πριν 
καταλήξει στο νερό και στη θέση Γ όταν έρχεται σε επαφή με 
το νερό. Για τις ροπές αδράνειας της αθλήτριας ως προς 
νοητό άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της στις 
παραπάνω θέσεις ισχύουν: ΙΑ=ΙΒ=ΙΓ/2. Να συμπληρώσετε τα 
κενά του πίνακα.  

 Κπεριστρ Κμετ U 

Θέση Α 2000 J 30 J 4500 J 

Θέση Β   2400 J 

Θέση Γ    

 

 
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 3 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 6 
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B3. Στην μεταξύ απόσταση ΑΒ δύο ακίνητων παρατηρητών Β 

και Α κινείται πηγή S με σταθερή ταχύτητα  υs  πλησιάζοντας 

προς τον Α. Οι παρατηρητές και η πηγή βρίσκονται στην ίδια 

ευθεία. Η πηγή εκπέμπει ήχο μήκους κύματος λ, ενώ οι 

παρατηρητές Α και Β αντιλαμβάνονται μήκη κύματος  λ1 και λ2   

αντίστοιχα. Τότε για το μήκος κύματος του ήχου που εκπέμπει 

η πηγή θα ισχύει:  

α. 1 2λ +λ
λ=

2
                  

 β. 1 2λ -λ
λ=

2
                     

γ. 1 2

1 2

λ λ
λ=

λ +λ
 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ 3° 

Δύο εγκάρσια αρμονικά κύματα με το ίδιο πλάτος και την ίδια 
συχνότητα διαδίδονται με αντίθετες κατευθύνσεις σε γραμμικό 
ελαστικό μέσο το οποίο ταυτίζεται με τον οριζόντιο άξονα x΄Οx. 
Το κάθε κύμα εξαναγκάζει το σημείο O (x=0) σε ταλάντωση της 
μορφής yO=Aημωt. Τα κύματα συμβάλλουν και δημιουργούν 
στάσιμο κύμα με εξίσωση y=2Aσυν(5πx)ημ(8πt)  (S.I.).  
Το υλικό σημείο Γ (xΓ=7/15m) εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 
πλάτους ΑΓ=0,5m. 
α. Να γράψετε τις εξισώσεις των δύο κυμάτων.                    

Μονάδες 6  
β. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του υλικού σημείου Γ, τη στιγμή 
που το Ο (x=0) βρίσκεται στη μέγιστη θετική του απομάκρυνση.        

Μονάδες 6  
γ. Υλικό σημείο Δ του θετικού ημιάξονα έχει εξίσωση ταχύτητας 

 Δυ 4 2πσυν(8πt)   (S.I.). Αν το σημείο Δ βρίσκεται μεταξύ της 

5ης κοιλίας και του 6ου δεσμού του θετικού ημιάξονα, να 

προσδιορίσετε τη συντεταγμένη της θέσης του Δ.                                             
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Μονάδες 7  

δ. Να υπολογίσετε το πλήθος των σημείων του τμήματος ΟΔ της 
χορδής, τα οποία κάθε χρονική στιγμή έχουν ίση απομάκρυνση 
και ίση ταχύτητα με το Δ.                                                                              

Μονάδες 6  
 

ΘΕΜΑ 4  

Λεπτή οριζόντια σανίδα Σ 
μάζας Μ=2kg και μήκους 
L=5m είναι ακίνητη σε λείο 
οριζόντιο δάπεδο, το οποίο 
ταυτίζεται με τον άξονα x’x. 
Τη χρονική στιγμή t0=0, από 
τις άκρες της σανίδας εκτοξεύονται οριζόντια δύο σώματα Σ 1 
και Σ2 αμελητέων διαστάσεων, με μάζες m1=m2=m=1kg και 
αντίρροπες ταχύτητες μέτρου υ0,1=4m/s και  υ0,2=2m/s 
αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα.  
 
Μεταξύ των σωμάτων Σ1, Σ2 και της σανίδας εμφανίζεται 
τριβή, με συντελεστή τριβής μ=0,1. Όταν το σώμα Σ 1 έχει 
μετατοπιστεί κατά Δx1=3,5m ως προς ακίνητο παρατηρητή,  
τα σώματα Σ1 και Σ2 συγκρούονται μετωπικά και πλαστικά.  
  
α. να εξετάσετε αν η σανίδα παραμένει ακίνητη μέχρι τη 
στιγμή που τα σώματα Σ1 και Σ2 συγκρούονται μετωπικά και 
πλαστικά. Τι είδους κίνηση θα εκτελέσουν τα σώματα Σ 1, Σ2 

μέχρι τη στιγμή της κρούσης  τους; 

Μονάδες 6 
β.να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του 
συσσωματώματος των σωμάτων Σ1 και Σ2 αμέσως μετά την 
κρούση τους. 

Μονάδες 7 

γ. να εξηγήσετε γιατί το συσσωμάτωμα των Σ 1, Σ2 και η 
σανίδα Σ κάποια στιγμή θα αποκτήσουν κοινή ταχύτητα και 
να την υπολογίσετε. Δεχτείτε ότι η κοινή ταχύτητα των 3 
σωμάτων αποκτάται όσο τα σώματα Σ1, Σ2  βρίσκονται πάνω 
στη σανίδα.  

Μονάδες 6 
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δ. να υπολογίσετε την απώλεια ενέργειας  του συστήματος 
όλων των σωμάτων, από τη χρονική στιγμή t0=0 μέχρι τη 
στιγμή που θα αποκτήσουν κοινή ταχύτητα.  

Μονάδες 6 

 
Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης βαρύτητας g=10m/s2 και η 
διάρκεια της κρούσης των Σ 1 και Σ2 αμελητέα. Ο συντελεστής 
τριβής μεταξύ συσσωματώματος και σανίδας παραμένει ίδιος.  
 

 
 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 


