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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. 

Α1. Σε γραμμικό ομογενές και ελαστικό μέσο, που εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του 

οριζόντιου άξονα x’Ox, διαδίδεται αρμονικό κύμα προς την θετική φορά. Έστω σημείο Κ του 

άξονα x’x. Τη χρονική στιγμή t=7T/4 το ελαστικό μέσο έχει την παρακάτω μορφή: 

 

 

 

Επιλέξτε από τα παρακάτω στιγμιότυπα α, β, γ και δ αυτό που αντιστοιχεί στην χρονική 

στιγμή t’=3T/2 

 

 

 

 

 

Μονάδες 5 
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Α2. Μια σφαίρα εκτελεί ελεύθερη πτώση και συγκρούεται ελαστικά με ακλόνητο λείο 

κεκλιμένο επίπεδο γωνίας φ=25
ο
 με το οριζόντιο επίπεδο. Η γωνία που θα σχηματίζει η 

ταχύτητα ανάκλασης της σφαίρας με το οριζόντιο επίπεδο θα είναι: 

α. 25
ο
   β. 40

ο
   γ. 75

ο
   δ. 90

ο
 

Μονάδες 5 

Α3. Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 αρχίζουν τη χρονική στιγμή t=0 να 

ταλαντώνονται στην επιφάνεια υγρού σύμφωνα με την εξίσωση y=Aημωt. Οι δύο πηγές 

δημιουργούν αρμονικά κύματα του ίδιου μήκους κύματος λ τα οποία διαδίδονται στην 

επιφάνεια του υγρού και ένα σημείο Μ απέχει από τις πηγές Π1 και Π2 αποστάσεις r1 και r2  

αντίστοιχα, με r1-r2=2λ/3. Το πλάτος ταλάντωσης του σημείου Μ μετά τη συμβολή των 

κυμάτων είναι ίσο με: 

α.  Α   β.  2Α   γ.  0  δ.  
2


  

Μονάδες 5 

Α4. Σωλήνας σχήματος ανεστραμένου Π έχει σταθερή 

διατομή. Ο σωλήνας περιέχει στο δεξιό σκέλος του υγρό 

πυκνότητας ρ1 και στο αριστερό σκέλος υγρό πυκνότητας ρ2. 

Τα δύο υγρά δεν αναμειγνύονται. Οι ελεύθερες επιφάνειες των  

υγρών βρίσκονται σε ύψη h1 και h2 από τη διαχωριστική τους 

επιφάνεια, όπως απεικονίζεται στο διπλανό σχήμα. Εάν είναι 

h2>h1, ισχύει η σχέση: 

α. ρ1>ρ2 

β. ρ1<ρ2  

γ. ρ1=ρ2  

δ. ρ2=ραέρα +ρ1 

Μονάδες 5 

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα 

τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.  

α. Η ενέργεια σε μία απλή αρμονική ταλάντωση είναι σταθερή και ανάλογη με το τετράγωνο 

του πλάτους. 

β. Η περίοδος ενός συστήματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση εξαρτάται από το 

πλάτος της ταλάντωσης. 

γ. Ένας ταλαντωτής τη χρονική στιγμή t=0 διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του κινούμενος 

προς την αρνητική ακραία θέση. Αυτό σημαίνει ότι ο ταλαντωτής δεν έχει αρχική φάση.  

δ. Σε έναν απλό αρμονικό ταλαντωτή η κινητική ενέργεια γίνεται διπλάσια της δυναμικής 

ενέργειας τέσσερις φορές στη χρονική διάρκεια μιας περιόδου.  

ε. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η απομάκρυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια φάση.  

Μονάδες 5 

 

h1 

h2 



ΘΕΜΑ Β 

B1.  Σφαίρα μάζας m1 προσπίπτει με ταχύτητα U1 σε ακίνητη σφαίρα μάζας m2, με την 

οποία συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά. Μετά την κρούση η σφαίρα μάζας m1 γυρίζει 

πίσω με ταχύτητα ίση με το 1/4 (κατά μέτρο) της ταχύτητας της m2 μετά την κρούση. Για το 

λόγο των μαζών ισχύει: 

1

2

α. 2
m

m
     1

2

2
β. 

3

m

m
    1

2

1
γ. 

3

m

m
  

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 4). 

Μονάδες 6 

 

 

Β2.  Η οριζόντια ομογενής δοκός ΑΔ μάζας Μ έχει δεμένο στο άκρο της Δ, σύστημα 

κατακόρυφου ελατηρίου-μάζας (m,K) με
 
M>m, όπως φαίνεται στο σχήμα. Αρχικά,  τόσο η 

ράβδος όσο και το σύστημα (m,K) ισορροπούν με τη βοήθεια δύο στηριγμάτων στα σημεία Β 

και Γ με d



2

.  

 

 

Αν g η επιτάχυνση της βαρύτητας, το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος κατακόρυφης 

ταλάντωσης του συστήματος (m,K), ώστε να μην ανατρέπεται η δοκός είναι: 

 

α.
 

 m g

K


  

β.
 

 m g

K


  

γ.
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K


 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 5). 

Μονάδες 7 



Β3. Κατά τη σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων με ίδιο πλάτος, διεύθυνση ταλάντωσης 

και θέση ισορροπίας προκύπτουν διακροτήματα. Η μία ταλάντωση έχει συχνότητα f1=150Hz 

και παρατηρούμε ότι, αν αυξήσουμε τη συχνότητα f2 της άλλης ταλάντωσης κατά 8Hz, η 

περίοδος των διακροτημάτων μένει ίδια. Άρα, η συχνότητα f2 έχει τιμή: 

 

α. 142Hz  β. 146Ηz  γ. 154Hz  δ. 158Ηz 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 4). 

Μονάδες 6 

 

 

 

Β4. Η ροπή αδράνειας λεπτής ομογενούς ράβδου 

μήκους L και μάζας Μ, ως προς άξονα που διέρχεται 

από το κέντρο μάζας της και είναι κάθετος σε αυτήν, 

δίνεται από τον τύπο 
2

12

1
MLcm  . Τρεις τέτοιες 

ράβδοι συγκολλούνται  ώστε να σχηματίσουν 

ισόπλευρο τρίγωνο ABΓ πλευράς L, όπως φαίνεται 

στο διπλανό σχήμα. Η ροπή αδράνειας τού 

συστήματος των τριών ράβδων, ως προς άξονα που 

διέρχεται από το μέσο μιας πλευράς του τριγώνου και 

είναι κάθετος στο επίπεδό του, ισούται με: 

 

α. 
23

2
ML    β. 

25

3
ML    γ.

23

12
ML    δ. 

23

4
ML    

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2). 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 4). 

Μονάδες 6 
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ΘΕΜΑ Γ   

Σε γραμμικό ομογενές ελαστικό μέσο που ταυτίζεται με τον άξονα x’Ox το σημείο Ο μπορεί 

να εκτελεί ΑΑΤ σε άξονα y’y κάθετο στο ελαστικό μέσο. Τη χρονική στιγμή t=0 το Ο 

ξεκινάει να ταλαντώνεται με εξίσωση y=Aημωt, δημιουργώντας κύματα μήκους κύματος 

λ=0,8m ενώ τη χρονική στιγμή t1=0,55sec το κύμα μόλις θέτει σε ταλάντωση το σημείο 

x1=2,2m. Η απόσταση μεταξύ των ακραίων θέσεων της ταλάντωσης του κάθε μορίου του 

ελαστικού μέσου είναι 2
d m


 . 

Γ1. Να βρεθεί ο αριθμός των σημείων του ελαστικού μέσου που τη  χρονική στιγμή t1 

έχουν απομάκρυνση 3

2
y A   με U>0. 

Μονάδες 5 

Γ2. Να βρεθεί η ταχύτητα με την οποία κινείται το καθ’ ένα από τα σημεία του 

προηγούμενου ερωτήματος, τη χρονική στιγμή t1. 

Μονάδες 5 

Γ3. Να βρεθεί η διαφορά φάσης μεταξύ των ταλαντώσεων των σημείων Α και Β του 

ελαστικού μέσου για τα οποία γνωρίζουμε ότι βρίσκονται στις θέσεις xA=2,33m και 

xΒ=4,33m, αντίστοιχα. 

Μονάδες 5 

 

Μετά από λίγο σταματάμε την πηγή Ο και περιμένουμε μέχρι να ηρεμήσει πλήρως το 

ελαστικό μέσο. Κάποια χρονική στιγμή, που εκ νέου τη θεωρούμε t=0, το σημείο Ο αρχίζει 

να εκτελεί ταλάντωση στον άξονα y’Oy με συχνότητα f=10Hz, πλάτος 20cm και με θετική 

ταχύτητα. 

 

Γ4. Να γραφεί η εξίσωση των νέου κύματος που δημιουργείται στη χορδή και διαδίδεται 

προς την θετική φορά του άξονα x’Ox. 

Μονάδες 5 

 

Γ5. Να βρεθεί η απομάκρυνση y του σημείου Α όταν το σημείο Γ του ελαστικού μέσου 

με xΓ=2,83m διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του με αρνητική ταχύτητα. 

Μονάδες 5 

 

 



ΘΕΜΑ Δ 

Ελατήριο σταθεράς K=400Ν/m στερεώνεται στην οροφή με το ένα άκρο του και στο 

ελεύθερο άκρο στερεώνεται σώμα μάζας m1=4Kg. Το σώμα ισορροπεί σε θέση Α. 

Ανυψώνουμε το σώμα έτσι ώστε το ελατήριο να έχει το φυσικό του μήκος (θέση Β) και από 

τη θέση αυτή το αφήνουμε ελεύθερο. Τη στιγμή που διέρχεται από την θέση Α, και κατά την 

κάθοδό του, συναντά δεύτερο σώμα ίδιας μάζας m2=m1 που ανέρχεται με ταχύτητα U2. Η 

κρούση είναι πλαστική και το συσσωμάτωμα μετά την κρούση κινείται προς τα επάνω και 

σταματά στιγμιαία για πρώτη φορά στη θέση Β.  

Δ1. Να βρεθεί η ταχύτητα  U2. 

Μονάδες 10 

Δ2. Να γραφεί η εξίσωση απομάκρυνσης της ταλάντωσης του συσσωματώματος σε 

συνάρτηση με το χρόνο, θεωρώντας αρχή μέτρησης των χρόνων t=0 τη στιγμή της κρούσης 

και θετική φορά του κατακόρυφου άξονα προς τα επάνω. 

Μονάδες 5 

Δ3. Να γίνει η γραφική παράσταση της δύναμης του ελατηρίου συναρτήσει της 

απομάκρυνσης της ταλάντωσης  του συσσωματώματος.  

Μονάδες 5 

 

Δ4. Να παρασταθεί γραφικά, σε κατάλληλα αριθμημένους άξονες, η κινητική ενέργεια 

της ταλάντωσης (Εκιν) σαν συνάρτηση της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης (Εδυν). 

Μονάδες 5 

Να θεωρήσετε ότι οποιοδήποτε σύστημα κατακόρυφου ελατηρίου-σώματος, που εμφανίζεται 

στην άσκηση, είναι σε θέση να εκτελέσει ΑΑΤ με D=K.  

Δίνεται g=10
2s

m
 

 

Καλή Επιτυχία! 

 

 

 


