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ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και 

δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

A1.  Σώμα μάζας m που είναι προσδεμένο σε οριζόντιο ελατήριο σταθεράς K, όταν 

απομακρύνεται από τη θέση ισορροπίας κατά d, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με 

περίοδο Τ. Αν τετραπλασιάσουμε την απομάκρυνση d, η περίοδος της ταλάντωσης γίνεται: 

α.   2Τ.   β.    Τ.   γ.  Τ/2.   δ.   4Τ. 

  Μονάδες 5 

Α2. Σε έναν απλό αρμονικό ταλαντωτή που εκτελεί αμείωτες μηχανικές ταλαντώσεις, τη 

στιγμή που η απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας είναι η μισή της μέγιστης 

δυνατής, η κινητική ενέργεια του ταλαντωτή είναι  12J. Άρα, η μέγιστη δυναμική ενέργεια 

της ταλάντωσης είναι: 

α. 48J  β. 36J  γ. 24J  δ. 16J 

Μονάδες 5 

Α3. Μια ηχητική πηγή S όταν είναι ακίνητη παράγει ήχο συχνότητας fs και μήκους 

κύματος λs. Τοποθετούμε την πηγή S σε ένα βαγονάκι (χωρίς οροφή) όπου βρίσκεται και 

ένας παρατηρητής Α. Κάποια στιγμή το βαγονάκι αρχίζει να κινείται με σταθερή ταχύτητα 

Uβ<U (όπου U η ταχύτητα του ήχου στον αέρα),  όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Η 

απόσταση πηγής παρατηρητή παραμένει συνεχώς σταθερή. 
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Ο παρατηρητής: 

α. αντιλαμβάνεται συχνότητα fs και μετράει μήκος κύματος λs. 

β. αντιλαμβάνεται συχνότητα μεγαλύτερη από fs και μετράει μήκος κύματος λs. 

γ. αντιλαμβάνεται συχνότητα μικρότερη από fs και μετράει μήκος κύματος λs. 

δ. αντιλαμβάνεται συχνότητα fs και μετράει μήκος κύματος μικρότερο από λs. 

Μονάδες 5 

 

Α4. Δύο εγκάρσια αρμονικά κύματα περιγράφονται από τις εξισώσεις: 

1 1 2 (6 0,4 )   (S.I.)y A t x    κύμα Α 

2 2 (8 0,4 )   (S.I.)y A t x     κύμα Β 

 

α. Τα δύο κύματα έχουν την ίδια ταχύτητα διάδοσης 

β. Το κύμα Α έχει μεγαλύτερη ταχύτητα διάδοσης από το Β 

γ. Το κύμα Α έχει μικρότερη ταχύτητα διάδοσης από το Β 

δ. Τα δύο κύματα έχουν το ίδιο μήκος κύματος 

Μονάδες 5 

 

Α5. Για κάθε µια από τις επόµενες προτάσεις να µεταφέρετε στο τετράδιό σας το γράµµα 

της και δίπλα να γράψετε την ένδειξη (Σ), αν αυτή είναι Σωστή, ή (Λ), αν αυτή είναι 

Λανθασµένη. 

 

α. Σε μια μετωπική ελαστική κρούση δύο σωμάτων συμβαίνει πάντοτε ανταλλαγή 

ταχυτήτων. 

β. Η ροπή αδράνειας κάθε στερεού σώματος ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο 

μάζας του είναι πάντα μηδέν. 

γ. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση όπου η αντιτιθέμενη δύναμη είναι ανάλογη της ταχύτητας, το 

ποσό της ενέργειας που χάνεται από το ταλαντούμενο σύστημα σε κάθε περίοδο αυξάνεται με 

την πάροδο του χρόνου. 

δ. Σε κάθε σύνθετη ταλάντωση, η ολική ενέργεια της συνισταμένης ταλάντωσης είναι το 

άθροισμα της ολικής ενέργειας κάθε επιμέρους ταλάντωσης. 

ε. Σε μία φθίνουσα ταλάντωση όπου το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο η σταθερά Λ 

εξαρτάται μόνο από τη σταθερά απόσβεσης b. 

Μονάδες 5 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Μια ομογενής ξύλινη σανίδα σταθερού πάχους έχει τη μορφή τού διπλανού σχήματος 

και είναι τοποθετημένη έτσι ώστε η μία της πλευρά, 

μήκους α, να εφάπτεται με το οριζόντιο επίπεδο. Η 

μέγιστη δυνατή τιμή τής διάστασης x ώστε η σανίδα 

να μην ανατρέπεται είναι: 

 

α. 0.5x a           β. x a     γ. 2x a  

 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 3).   

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).  

Μονάδες 9 

 

Β2.   Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους, ίδιας 

θέσης ισορροπίας και με συχνότητες f1 και f2 που διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους. Το 

πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης του σώματος μεταβάλλεται σε σχέση με το χρόνο όπως στο 

παρακάτω διάγραμμα.  

 

 

 

 

 

 

Αν μεταξύ των χρονικών στιγμών t1 και t3 το σώμα εκτελεί 80 πλήρεις ταλαντώσεις, το 

πηλίκο 
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 ισούται με: 

α.  20    β.  40   γ.  80 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6). 

Μονάδες 8 
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Β3.  Μια έκρηξη συμβαίνει στην επιφάνεια μιας λίμνης. Ένας κολυμβητής κοντά στην 

ακτή δέχεται δύο ηχητικά κύματα. Το ένα διά μέσου του νερού και το άλλο διά μέσου του 

αέρα. Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της άφιξης των δύο ηχητικών κυμάτων στον 

κολυμβητή είναι 4sec. Γνωρίζουμε ότι η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι 350m/s και στο 

νερό 1350m/s. Η απόσταση του κολυμβητή από το σημείο της έκρηξης είναι: 

 

α. 1000m  β. 1890m  γ. 1980m 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6). 

Μονάδες 8 

ΘΕΜΑ Γ 

Τη χρονική στιγμή t=0 δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2, που βρίσκονται αντίστοιχα στα 

σημεία Κ και Λ της επίπεδης επιφάνειας ενός υγρού, ξεκινούν ταυτόχρονα απλή αρμονική 

ταλάντωση με εξίσωση της μορφής y=Aημωt.  Σημείο Σ που βρίσκεται στην επιφάνεια του 

υγρού εκτελεί, λόγω των αρμονικών κυμάτων που προέρχονται από τις πηγές Π1 και Π2, 

ταλαντώσεις με εξισώσεις: 

1 0,05 (20 7,5 )   (S.I.)y t       και 

2 0,05 (20 10 )    (S.I.)y t    , αντίστοιχα. 

Αν η απόσταση των δύο πηγών είναι d=5m και ο λόγος της μέγιστης ταχύτητας των σημείων 

ενίσχυσης προς την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων είναι π/4, να βρεθούν: 

 

Γ1. Η συχνότητα και το μήκος κύματος των δύο κυμάτων. 

Μονάδες 6 

Γ2. Οι αποστάσεις του Σ από τις δύο πηγές. 

Μονάδες 6 

Γ3. Η επιτάχυνση του σημείου Σ τη χρονική στιγμή t=0,3sec. 

Μονάδες 6 

Γ4.  Το πλήθος των σημείων ενίσχυσης επάνω στο  ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει το 

σημείο Σ, με την πλησιέστερη πηγή.  

Μονάδες 7 

 

 



ΘΕΜΑ Δ   

Η ομογενής ράβδος του σχήματος 

έχει μάζα m=2Kg και μήκος L=2m. 

Η ράβδος ισορροπεί σε οριζόντια 

θέση στηριγμένη στο σημείο Ο που 

απέχει από το άκρο της Ζ, απόσταση 

S=0,5m. Τα δύο σημειακά 

αντικείμενα που είναι δεμένα στα 

άκρα της ράβδου έχουν μάζες 

m1=4Kg και m2=6Kg. Το ελατήριο 

έχει σταθερά Κ=400Ν.m
-1

, όλα τα 

νήματα είναι λεπτά, αβαρή και μη 

εκτατά.   

Δ1. Να βρεθεί η τάση του νήματος στο σημείο Ζ. 

Μονάδες 7 

Δ2. Να βρεθεί η παραμόρφωση του κατακόρυφου ελατηρίου. 

Μονάδες 6 

Δ3. Αν κόψουμε το νήμα στο σημείο Ζ, να γραφεί η εξίσωση της απλής αρμονικής 

ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σώμα m1. (Θεωρήστε θετική φορά για την ταλάντωση την 

προς τα επάνω, ότι D=K και ότι το υπόλοιπο σύστημα που καταρρέει μετά το κόψιμο του 

νήματος δεν παρεμποδίζει την ταλάντωση). 

Μονάδες 6 

 

Δ4. Έστω σημείο Θ της ράβδου που απέχει d από το κέντρο μάζας της (με 
L

0 d
2

  ) και 

έστω Ιd η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το Θ και είναι 

κάθετος σ’ αυτήν. Να γίνει η γραφική παράσταση της ροπής αδράνειας Id της ράβδου 

συναρτήσει της απόστασης d. (Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας λεπτής ομογενούς ράβδου μάζας 

m και μήκους L ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της και είναι κάθετος σ’ 

αυτήν, είναι 2L
12

1
mcm  ). 

Μονάδες 6 

Δίνεται 2
10

s

m
g   

 

Καλή Επιτυχία!
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