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Θεμα Α 

Στις Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1 έως 4 να γράψετε στο φύλλο 

απαντήσεων σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το 

γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Η απλή αρμονική ταλάντωση ενός σώματος δεν έχει αρχική φάση όταν την 

χρονική στιγμή t = 0 το σώμα  

      α) διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του με θετική ταχύτητα 

      β) βρίσκεται στην ακραία θετική θέση της ταλάντωσης του 

      γ) διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του με αρνητική ταχύτητα 

      δ) βρίσκεται στην ακραία αρνητική θέση της ταλάντωσης του                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                     (Μονάδες 5) 

2. Η γωνιακή ταχύτητα ενός τροχού μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως δείχνει το 

διπλανό σχήμα.   

α. ο τροχός κάνει ομαλή περιστροφική 

κίνηση 

β. μέχρι να σταματήσει ο τροχός 

διαγράφει γωνία 10π rad 

γ. μέχρι να σταματήσει ο τροχός κάνει  

10 πλήρεις περιστροφές. 

                                                                                                      (Μονάδες 5) 

3. Σε ένα σωλήνα μεταβλητής διατομής η παροχή είναι σταθερή διότι εχουμε 

διατήρηση της : 

α) ενέργειας     β) ορμης   γ) υλης  δ) πίεσης  

                                                                                                           (Μονάδες 5) 

 

 

4. Ένα αρμονικό κύμα περιγράφεται από την εξίσωση y = A ημ2π(
 

 
 - 

 

 
). Αν η 

μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των υλικών σημείων του μέσου στο οποίο 

διαδίδεται το κύμα είναι ιση με την ταχύτητα διάδοσης του κύματος, τότε το 

μήκος κύματος του κύματος δίνεται από τη σχέση:  

        α) λ = 2πΑ              β) λ = 
 

  
                    γ) λ = 

  

 
                          δ) λ = 

  

 
 

                                                                            

                                                                                                           (Μονάδες 5) 
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5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθουν γράφοντας στο τετράδιο 

σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό , αν 

η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη 

 

 

α) σε χρόνο ισο με τον χρόνο υποδιπλασιασμού του πλάτους μιας φθίνουσας 

ταλάντωσης η ενέργεια του συστήματος υποδιπλασιάζεται 

Β) η ροη ενός ιδανικού ρευστού είναι πάντοτε στρωτή 

γ) η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο 

δ) η σύνθεση δυο απλών αρμονικών ταλαντώσεων με ιδια διεύθυνση, ιδια θέση 

ισορροπίας ιδιο πλάτος και συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους, 

είναι απλή αρμονική ταλάντωση  

ε) σε κάθε πλαστική κρούση δυο σωμάτων η κινητική ενέργεια του συστήματος 

των δυο σωμάτων μειώνεται                                                                                                              

                                                                                                        (Μονάδες 5) 

 

Θεμα Β 

B1.  Ένας τροχός κυλαει χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο δάπεδο και το κέντρο 

μάζας του έχει ταχύτητα ucm . Το μέτρο της ταχύτητας των σημείων της 

περιφέρειας που απέχουν απόσταση R  από το έδαφος, όπου R η ακτίνα του 

τροχού, είναι : 

α. 
   

 
                β.                               γ. 

     

 
 

    Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας  

                                                                                                        (Μονάδες 5) 

 

 

Β2. Σε δοχείο, οπου η ελεύθερη επιφάνεια του νερού βρίσκεται σε σταθερο 

ύψος Η, στο κατακόρυφο τοίχωμα του 

υπάρχουν δυο οπές (1) και (2) σε βάθη 

 h1 = 
 

 
 και h2 = 

  

 
 αντίστοιχα. Για τις 

αποστάσεις x1 και x2 στις οποίες χτυπούν 

αντίστοιχες φλέβες νερού στο έδαφος 

ισχύει :  

α) 
  

  
= 
 

 
                                         β) 

  

  
 = 

  

 
                    

γ) 
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

                                                                                                         (Μονάδες 5) 

 

Β3.Ενα σώμα Σ1 μάζας m1 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πάτους Α1 σε 

οριζόντια διεύθυνση. Κάποια στιγμή το σώμα Σ1 διερχόμενο από τη θέση 

ισορροπίας του συγκρούεται πλαστικά και ακαριαία με ακίνητο σώμα Σ2 μάζας 

m2 = 3m1. To πλάτος ταλάντωσης του συσσωματώματος είναι ισο με : 

α) 
  

 
                         β) Α1                    γ)  2 Α1                      δ) 

  

 
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

                                                                                                          (Μονάδες 5) 

Β4. Ένα σημείο Σ της επιφάνειας υγρού  απέχει από δυο σύγχρονες πηγές 

αποστάσεις ΣΠ1 = 80 cm και ΣΠ2 = 55 cm. Τα επιφανειακά κύματα διαδίδονται 

με ταχύτητα u = 8 m /s. Η ελάχιστη συχνότητα με την οποία πρέπει να 

ταλαντώνονται οι δυο πηγές, ώστε το σημείο Σ να είναι διαρκώς ακίνητο μετά τη 

συμβολή των δυο επιφανειακών κυμάτων σε αυτό είναι 

   α.  4 Hz       β.  10 Ηz     γ. 12 Ηz    δ . 16 Ηz  

     Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

                                                                                                          (Μονάδες 5) 

 

Β5.1) Μικρο σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α και περιόδου Τ 

και τη χρονική στιγμή t = 0 διέρχεται επιβραδυνόμενο από τη θέση x = + 
   

 
  

Η αρχική φάση της ταλάντωσης ισούται με  

α) π/3            β) π/6       γ) 2π/3      δ) π/4 

2) το μετρο της ταχύτητας την χρονική στιγμή t = 0 είναι  

   α) 
    

 
                             β) 

    

 
                          γ) 

      

 
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

                                                                                                        (Μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Γ 

Ένα τεντωμένο σχοινί εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του άξονα x΄x. Με κατάλληλη 

διαδικασία, κατά μήκος του σχοινιού δημιουργείται στάσιμο κύμα με κοιλία στη 

θέση x = 0. Τη χρονική στιγμή t = 0 το σημείο στη θέση x = 0 διέρχεται από τη 

θέση ισορροπίας του κινούμενο κατά την θετική φορά με ταχύτητα υ0 = π m/s. 

Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών της απομάκρυνσης 

του σημείου στην θέση x = 0 είναι Δt = 0,1s. Κάθε δεσμός του στάσιμου κύματος 

απέχει από την πλησιέστερη κοιλία, κατά μήκος του άξονα x΄x, απόσταση d = 

0,1m. 

Γ1. Να υπολογίσετε το πλάτος των αρμονικών κυμάτων που συμβάλλουν και 

δημιουργούν το στάσιμο κύμα και να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου 

κύματος    

                                                                                                           ΜΟΝΑΔΕΣ 5  

Γ2. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος τη χρονική στιγμη           

t1 = 
 

 
    και τη χρονική στιγμή  t = 

 

 
                                                                  ΜΟΝΑΔΕΣ 6   

 

Γ3. Να προσδιορίσετε τον αριθμό των κοιλιών που εμφανίζονται μεταξύ των 

σημείων Κ και Λ του σχοινιού, τα οποία βρίσκονται στις θέσεις x1 = -0,45m και x2 

= 0,65m, αντίστοιχα.                                                                          ΜΟΝΑΔΕΣ 7       

 

Γ4. Να υπολογίσετε το λόγο των απομακρύνσεων των σημείων Κ και Λ από τη 

θέση ισορροπίας τους, την ίδια χρονική στιγμή.                               ΜΟΝΑΔΕΣ 7 

Δίνονται: συν 
 

 
 = 

  

 
 και συν 

  

 
 = -

  

 
 

 

Θέμα Δ 

 

Η ομογενής και ισοπαχής ράβδος μάζας Μ1 = 1kg και 

μήκους L = 2 m του επόμενου σχήματος ισορροπεί 

οριζόντια με τη βοήθεια υποστηρίγματος Δ1 που 

απέχει από την άρθρωση Α απόσταση d1 = 1,6m. Στο 

άκρο Γ της ράβδου έχουμε δέσει το ένα άκρο 

αβαρούς και μη εκτατού νήματος το οποίο είναι 

τυλιγμένο στο αυλάκι δίσκου ακτίνας R = 0,4m και 

μάζας Μ2= 6kg. Τη χρονική στιγμή t = 0 αφήνουμε 
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ελεύθερο το δίσκο να κινηθεί από την ηρεμία και αυτός κατέρχεται 

περιστρεφόμενος γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του 

και είναι κάθετος στο επίπεδο του, ενώ το νήμα δε γλιστρά στο αυλάκι του . Να 

υπολογίσετε :  

 

Δ1. το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του δίσκου,   

                                                                                                            Μονάδες 5                                  

 

Δ2. το μέτρο της ταχύτητας ενός σημείου Μ του δίσκου τη χρονική στιγμή t1 που 

το κέντρο μάζας του δίσκου έχει μετακινηθεί κατά h = 30 m από την αρχική του 

θέση, αν δίνεται ότι την χρονική στιγμή t1 ότι το σημείο Μ βρίσκεται σε μια 

οριζόντια διάμετρο του δίσκου που απέχει από το νήμα απόσταση d = 0,1m                                                                              

                                                                                                            Μονάδες 5                                  

 

Δ3. τη δύναμη που δέχεται η ράβδος από το νήμα   

                                                                                                            Μονάδες 5   

 

Δ4. τη δύναμη που δέχεται η ράβδος από την άρθρωση.        

                                                                                                            Μονάδες 5   

 

Δ5. την χρονική στιγμή t= 4s κόβουμε το νήμα που συνδέει τον δίσκο με την 

ράβδο. Να υπολογίσετε την γωνιακή ταχύτητα του δίσκου την χρονική στιγμή 

 t = 8 s  

 

                                                                                                            Μονάδες 5   

 

Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα που διέρχεται από 

το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του υπολογίζεται από τον τύπο 

 Icm = 
 

 
 M2R

2. Η επιτάχυνση της βαρύτητας ισούται με g = 10m/s2. Θεωρήστε 

αμελητέα την αντίσταση του αέρα.  

 

 

 


