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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 αρμονικό κύμα διαδίδεται σε ομογενές ελαστικό 
μέσο στην κατεύθυνση του άξονα.Η  απόλυτη τιμή της 
διαφοράς φάσης της ταλάντωσης δύο σημείων του 
ελαστικού μέσου στα οποία έχει φτάσει το κύμα εξαρτάται 
από: 
α.το χρόνο ταλάντωσης των σημείων.   
β.την απόσταση των θέσεων ισορροπίας των δύο σημείων.   
γ.την κατεύθυνση διάδοσης του κύματος.   
δ.την αρχική φάση της ταλάντωσης του σημείου που 
βρίσκεται στη θέση x=0. 
 

Μονάδες 5 
 
A2.Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων ταλαντώνονται χωρίς 
αρχική φάση και δημιουργούν στην επιφάνεια ενός υγρού 
δύο όμοια αρμονικά κύματα που έχουν ταχύτητα διάδοσης 
υ, πλάτος Α και μήκος κύματος λ. Ένα σημείο του υγρού 
απέχει από τις δύο πηγές αποστάσεις d1  και d2 αντίστοιχα 
για τις οποίες ισχύει η σχέση d1-d2=Nλ. Η μέγιστη ταχύτητα 
ταλάντωσης  του σημείου υπολογίζεται από τη σχέση  
α. 4πυΑ/λ   
β. 2πυΑ/λ   
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γ. πυΑ/λ     
δ. πυΑ/12λ   
 

Μονάδες 5 
 
A3. Το διπλανό διάγραμμα απεικονίζει 
την  ταχύτητα ενός σώματος  που εκτελεί 
απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση 
με το χρόνο. Η αρχική φάση της 
ταλάντωσης είναι: 
α. π rad.  
β. 2π rad.  
γ. π/2 rad.  
δ. 3π/2 rad.  
 

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 
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A5. Να γράψετε  στο τετράδιό  σας το γράμμα Σ (σωστό) η 
Λ (λάθος) αντίστοιχα δίπλα στο γράμμα της κάθε πρότασης. 
 
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.  
γ. Στο αίμα, όταν αυξάνει η ταχύτητα ροής του, αυξάνονται αναλογικά 
και οι εσωτερικές τριβές.  
δ. Κατά το συντονισμό η συχνότητα της εξαναγκασμένης 
ταλάντωσης μεγιστοποιείται. 
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 κυκλική 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.Κατά μήκος μιας χορδής έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα 
με εξίσωση:  

y=2A συν(2πx/λ)ημ(2πt/T). 
Δύο σημεία Β και Γ της χορδής έχουν τη χρονική στιγμή  

ταχύτητες υΒ=ωΑ 2  και υΓ=ωΑ 3 . Εάν τη χρονική στιγμή t1 

η απομάκρυνση του σημείου Β είναι yΒ=
2

3
10 -2 m , την ίδια 

χρονική στιγμή η απομάκρυνση του σημείου Γ είναι yΓ: 
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α. 2 cm 
β. 1 cm   

γ. 3 cm 

δ.
3

2
 cm 

Να βρείτε την σωστή απάντηση.                                 
   Μονάδες 3                                                        

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                             
Μονάδες 7                                                

 
 
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. Θεω-
ρούμε 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.  
 



 ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

 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 

 
B3. Σε μια μάζα ρευστού που ρέει σε σωλήνα, προσφέρεται από το 
περιβάλλον ρευστό με ενέργεια 50J ανά μονάδα όγκου και η κινητική 
ενέργεια του ρευστού αυξάνεται κατά 70J ανά μονάδα όγκου. Κατά 
μήκος της ροής ο σωλήνας : 
α. στενεύει και κατέρχεται.  
β. στενεύει και ανέρχεται.  
γ. φαρδαίνει και κατέρχεται.  
 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                          

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   

Μονάδες 4 

ΘΕΜΑ 3° 
Η τροχαλία του σχήματος, έχει μάζα 
Μ=16 Kg ακτίνα R=1 m , και μπορεί 
να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από 
οριζόντιο άξονα που περνά από το 
κέντρο της Ο και είναι κάθετος στο 
επίπεδό της.Ένα αβαρές μη εκτατό 
νήμα μεγάλου μήκους, τυλίγεται στ’ 
αυλάκι της τροχαλίας και δεν γλιστρά 
πάνω της. Στο κάτω άκρο του νήματος είναι δεμένο σώμα Σ μάζας 
m=2kg αμελητέων διαστάσεων. Μια αβαρής ράβδος - μοχλός ΟΑ 
μήκους (ΟΑ)= =3R είναι κολλημένη στο επίπεδο της τροχαλίας 
όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο άκρο Α του μοχλού ασκείται δύναμη 
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σταθερού μέτρου F=10 Ν που παραμένει κάθετη σε αυτόν.Το σώμα Σ 
ξεκινά να ανεβαίνει κατακόρυφα τη χρονική στιγμή t=0 χωρίς αρχική 
ταχύτητα, και το νήμα είναι πάντα τεντωμένο. 
Τη χρονική στιγμή t1, το σώμα έχει ανέβει σε ύψος h= 8 m πάνω 
από την αρχική του θέση. 
Να υπολογίσετε: 
α. Την επιτάχυνση του σώματος Σ.                                  

Μονάδες 5                                              
β. Το έργο της δύναμης μέτρου F από t= 0 μέχρι t1.           

Μονάδες 5 
γ. Για τη χρονική στιγμή t1 να υπολογίσετε:  
i) Την κινητική ενέργεια του σώματος Σ.                    

 Μονάδες 5 
ii)Tη στροφορμή της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής 
της.                                                                   

Μονάδες 5 
iii)Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής της τροχαλίας 
και  του συστήματος τροχαλία-σώμα Σ.   
                                                                                    Μονάδες 5 
Δίνεται g=10 m/s2 ,και η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον 
άξονα περιστροφής της Icm=MR2/2 
 

ΘΕΜΑ 4  

Στις θέσεις Β και Γ της  
επιφάνειας ενός υγρού δύο 
σύγχρονες σημειακές πηγές 
Σ1,Σ2 ξεκινούν να 
ταλαντώνονται τη χρονική 
στιγμή t=0 s σύμφωνα με τις  
εξισώσεις y1=y2=Aημωt.Η 
απόσταση των δύο πηγών είναι 
BΓ=6λ , όπου λ το μήκος 
κύματος των κυμάτων που 
παράγουν οι πηγές. Σε ένα σημείο Ζ της ευθείας που ενώνει 
τις δύο πηγές βρίσκεται ένας φελλός αμελητέων διαστάσεων 
στον οποίο είναι ενσωματωμένος ανιχνευτής ηχητικών 
κυμάτων.Η απόσταση του φελλού από  την πηγή  Σ1 είναι 
ΒΖ=8 m.Το σημείο Ζ είναι το δεύτερο πλησιέστερο σημείο 
στο μέσον Μ του ευθύγραμμου τμήματος ΒΓ που 
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ταλαντώνεται με μέγιστο πλάτος. Μετά τη συμβολή των δύο 
κυμάτων στον φελλό ισχύουν τα παρακάτω:  
Το χρονικό διάστημα  μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών 
της κινητικής ενέργειας του φελλού είναι Δ t=1/10 s και ο 
φελλός διανύει διάστημα S=0,8 m σε χρονικό διάστημα 10 
περιόδων. Στην κατακόρυφο που συμπίπτει με τη διεύθυνση 
ταλάντωσης του φελλού κινείται απομακρυνόμενη από 
αυτόν με ταχύτητα υS=5 m/s μια ηχητική πηγή που εκπέμπει 
ήχο συχνότητας fs=690 Hz.   
α. Να υπολογίσετε το μήκος κύματος και την περίοδο των 
κυμάτων .  

Μονάδες 7 
                                                                                                                                                                  
β.Να γράψετε τις εξισώσεις ταλάντωσης του φελλού λόγω 
του κάθε κύματος ξεχωριστά και την εξίσωση της 
απομάκρυνσής του λόγω της συμβολής των κυμάτων.  

Μονάδες 6 
 
γ.Να σχεδιάσετε σε αριθμημένους άξονες την 
απομάκρυνση του φελλού σε σχέση με το χρόνο για το 
χρονικό διάστημα 0  t 1 s.     

Μονάδες 6 
                                                                            
δ.Να υπολογίσετε τη συχνότητα που καταγράφει  ο 
ανιχνευτής  τη χρονική στιγμή t=1 s.  

Μονάδες 6 
 
Δίνονται η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα υ ηχ=340 m/s,και 
π=3,14    .                                                                                     
         
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
 


