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ΘΕΜΑ Α 
Να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό καθεμιϊσ από τισ παρακϊτω ερωτόςεισ 
και δύπλα το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη ςωςτό απϊντηςη. 
 
1. Σώμα εκτελεύ εξαναγκαςμϋνη ταλϊντωςη. Παρατηρεύται ότι όταν η ςυχνότητα 

    του διεγϋρτη εύναι         ,όπου    η ιδιοςυχνότητα του ςυςτόματοσ ,το 
πλϊτοσ τησ ταλϊντωςησ εύναι Α. Για μύα ςυχνότητα        που το πλϊτοσ τησ 
ταλϊντωςησ εύναι ξανϊ Α ιςχύει:  
 

α.        .                     β.        .                γ.        .                     δ.        

 
Μονϊδεσ 5 

 
2. Ομογενόσ δύςκοσ εκτελεύ ςτροφικό κύνηςη γύρω από ςταθερό ϊξονα 
περιςτροφόσ που διϋρχεται από το κϋντρο μϊζασ του και εύναι κϊθετοσ ςτο 
επύπεδό του. Η ςτροφορμό του: 
 
α. Εύναι διανυςματικό μϋγεθοσ που ςχηματύζει τυχαύα γωνύα φ (φ≠0) με τον 
ϊξονα περιςτροφόσ. 
β. Εύναι διανυςματικό μϋγεθοσ και  ϋχει φορϊ που καθορύζεται από τον κανόνα 
του δεξιού χεριού. 
γ. Έχει μϋτρο που ςυνεχώσ αυξϊνεται , αν η κύνηςη εύναι ομαλό ςτροφικό . 
δ. Έχει μονϊδα μϋτρηςησ το 1Kgm/s2. 
 

Μονϊδεσ 5 
3. Σώμα εκτελεύ κύνηςη που προϋρχεται από τη ςύνθεςη δύο απλών αρμονικών 
ταλαντώςεων, γύρω από το ύδιο ςημεύο, ύδιου πλϊτουσ και διεύθυνςησ με 
ςυχνότητεσ f1=α Hz και f2=2-α Hz (όπου α θετικό ςταθερϊ), με αποτϋλεςμα να 
παρουςιϊζονται διακροτόματα. Ο χρόνοσ ανϊμεςα ςε δύο διαδοχικούσ 
μηδενιςμούσ τησ απομϊκρυνςησ τησ ςύνθετησ κύνηςησ εύναι: 
 
α. 1s.                                β. 2s.                          γ. 0,5s .                        δ.(α+1)s . 

Μονϊδεσ  5 
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4. Σύςτημα μϊζασ –ελατηρύου εκτελεύ φθύνουςα ταλϊντωςη το πλϊτοσ τησ 
οπούασ μεταβϊλλεται ςύμφωνα με τη ςχϋςη      

   . Αν διπλαςιϊςουμε το 
αρχικό πλϊτοσ τησ ταλϊντωςησ: 
 
α. Η περύοδοσ τησ ταλϊντωςησ  διπλαςιϊζεται .            
β. Η ςυχνότητα τησ ταλϊντωςησ διπλαςιϊζεται.   
γ. Η ενϋργεια που γύνεται θερμότητα λόγω αντύςταςησ μϋχρι το ςύςτημα 
ςταματόςει να ταλαντώνεται τετραπλαςιϊζεται.                     
δ. Το ςύςτημα θα ςταματόςει να ταλαντώνεται γρηγορότερα. 
 

Μονϊδεσ 5 
5. Να γρϊψετε ςτο τετραδιό ςασ το γρϊμμα κϊθε πρόταςησ και δύπλα ςε κϊθε 
γρϊμμα τη λϋξη ΣΩΣΤΟ για τη ςωςτό πρόταςη και τη λϋξη ΛΑΘΟΣ για τη 
λανθαςμϋνη. 
 
Το παρακϊτω ςχόμα παριςτϊνει ςτιγμιότυπο εγκϊρςιου αρμονικού κύματοσ που 

διαδύδεται κατϊ την θετικό  φορϊ του ϊξονα x΄Ox τη χρονικό ςτιγμό    
  

 
 

(όπου Τ η περύοδοσ του κύματοσ ).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ποιεσ από τισ επόμενεσ προτϊςεισ εύναι ςωςτϋσ (Σ) και ποιεσ λανθαςμϋνεσ (Λ) 
 
α. Το ςημεύο Ο (πηγό) ϋχει ςε κϊθε ςτιγμό τη μεγαλύτερη φϊςη από όλα τα 
ςημεύα του κύματοσ . 
β. Το ςημεύο Α απϋχει από την πηγό οριζόντια απόςταςη λ/2 ,όπου λ το μόκοσ 
κύματοσ του κύματοσ. 
γ. Η διαφορϊ φϊςησ των ςημεύων Β και Δ τη χρονικό ςτιγμό t1 εύναι ΦΒ-ΦΔ=-π 
rad. 

δ. Τα ςημεύα Α και Γ τη χρονικό ςτιγμό       
 

 
  θα απϋχουν απόςταςη ύςη με 

λ/2,όπου λ το μόκοσ κύματοσ του κύματοσ και Τ η περύοδοσ του κύματοσ . 

ε. Τη χρονικό ςτιγμό       
 

 
 ,όπου Τ η περύοδοσ του κύματοσ, το ςημεύο Δ εύχε  

φϊςη π. 
 

Μονϊδεσ  5 
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ΘΕΜΑ Β 
 
1. Η παρακϊτω γραφικό παρϊςταςη αναφϋρεται ςτη μεταβολό τησ φϊςησ φ ςε 
ςυνϊρτηςη με τo χρόνο  για ςημεύο του ελαςτικού μϋςου που απϋχει 
απόςταςη x=4m από την πηγό . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Να θεωρόςετε ότι η πηγό του κύματοσ βρύςκεται ςτη θϋςη x0=0 και τη χρονικό 
ςτιγμό t0=0s ξεκινϊ να ταλαντώνεται από τη θϋςη ιςορροπύασ τησ με θετικό 
ταχύτητα.  
 
α) Η περύοδοσ του κύματοσ εύναι ύςη με: 
 
α. 1s.                                  β. 0,5s.                            γ. 4s. 
 
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη 

 Μονϊδα 1 
Να δικαιολογόςετε την επιλογό ςασ. 

 
Μονϊδεσ 2 

β) Το μόκοσ του κύματοσ εύναι ύςο με: 
 
α. 40cm.                            β. 12cm.                     γ. 14cm. 
 
 
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη 

Μονϊδα 1 
Να δικαιολογόςετε την επιλογό ςασ. 

   Μονϊδεσ 2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

θ(rad) 

                

20π 

           5          10         t(s) 
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2. Μια ομογενόσ ρϊβδοσ ΑΚ μόκουσ L και μϊζασ Μ, ςτρϋφεται ςε κατακόρυφο 
επύπεδο, χωρύσ τριβϋσ γύρω από ςταθερό 
οριζόντιο ϊξονα που διϋρχεται από το ϊκρο τησ 
Α, ξεκινώντασ με μηδενικό γωνιακό ταχύτητα 
από την κατακόρυφη θϋςη. Στο ϊκρο τησ Κ εύναι 

ςτερεωμϋνη ςημειακό ςφαύρα μϊζασ  m (m=
 

 
 ). 

Το ςύςτημα τησ ρϊβδου και τησ ςφαύρασ  
περιςτρϋφεται χωρύσ τριβϋσ και κϊποια ςτιγμό 
διϋρχεται από τη θϋςη (Ι) ςτην οπούα  ϋχει 
περιςτραφεύ κατϊ γωνύα φ και τη θϋςη (ΙΙ) που 
ϋχει γύνει οριζόντιο. Αν η ροπό αδρϊνειασ τησ ρϊβδου γύρω από ϊξονα που εύναι 
κϊθετοσ ςτο επύπεδό τησ και διϋρχεται από το κϋντρο μϊζασ τησ εύναι  

    
 

  
     τότε: 

 
α) Η ροπό αδρϊνειασ του ςυςτόματοσ ωσ προσ το ϊκρο τησ Α θα ιςούται με : 
 

α)    
 

  
                    β)    

 

 
                 γ)    2    

 
 
 Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη. 

Μονϊδεσ 2 
Να δικαιολογόςετε την επιλογό ςασ. 

    Μονϊδεσ 3 
 
β) ο λόγοσ του μϋτρου του ρυθμού τησ μεταβολόσ τησ ςτροφορμόσ του 
ςυςτόματοσ των δύο ςωμϊτων  ςτη θϋςη (Ι) προσ το μϋτρο του ρυθμού τησ 
μεταβολόσ τησ ςτροφορμόσ του ςυςτόματοσ όταν διϋρχεται από το ςημεύο (II)  
εύναι: 
 
 

α)
|
  

  
|
        

 |
  

  
|
        

                          β) 
|
  

  
|
       

 |
  

  
|
        

                      γ) 
|
  

  
|
       

 |
  

  
|
        

 
 

    
 

 
 

 Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη. 
Μονϊδεσ 2 

Να δικαιολογόςετε την επιλογό ςασ. 
    Μονϊδεσ 4 
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3. Σώμα εκτελεύ ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. τησ ύδιασ ςυχνότητασ, που εκτελούνται 
γύρω από το ύδιο ςημεύο ςτην ύδια διεύθυνςη με εξιςώςεισ:   

x1=2ημ5πt(S.I.)  και  x2=2ημ(5πt+
 

 
) (S.I.).  

α)Η ταχύτητα τησ ςύνθετησ ταλϊντωςησ  ϋχει εξύςωςη : 
 

α    10π√2  ν5πt          β    10π√2  5πt          γ   10π√2  ν 5πt 
 

 
) 

 
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη. 

Μονάδες 1 
Να δικαιολογόςετε την επιλογό ςασ. 

    Μονάδες 3 
β).Αν    η ενϋργεια τησ ςυνιςταμϋνησ ταλϊντωςησ που εκτελεύ το ςώμα,  1  η 
ενϋργεια που θα εύχε αν εκτελούςε  μόνο την πρώτη ταλϊντωςη και   2 η 
ενϋργεια που θα εύχε αν εκτελούςε  μόνο την δεύτερη ταλϊντωςη τότε  ιςχύει η 
ςχϋςη : 
 

α)    1  2                β)         2√               γ)    1    2√                       

 
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη. 

Μονϊδεσ 1 
Να δικαιολογόςετε την επιλογό ςασ. 

 
Μονϊδεσ 3 

 
ΘΕΜΑ Γ 
 

Ελαςτικό ομογενόσ χορδό ,η οπούα ταυτύζεται με τον ϊξονα x΄x  ϋχει μόκοσ 0,8m και 
εκτεύνεται από τη θϋςη x=-0,4m ϋωσ τη θϋςη x=0,4m.Τη χρονικό ςτιγμό t=0 το 
ςημεύο (Ο) τησ χορδόσ που βρύςκεται ςτη θϋςη x=0 αρχύζει να εκτελεύ δύο απλϋσ 
αρμονικϋσ ταλαντώςεισ που εξελύςςονται ςτην ύδια κατακόρυφη διεύθυνςη y΄y 
γύρω από την ύδια θϋςη ιςορροπύασ και ϋχουν εξιςώςεισ απομϊκρυνςησ 
   0     10πt        και    0 2   10πt  π       .Λόγω τησ ταλϊντωςησ του 
ςημεύου Ο διαδύδονται ςτη χορδό εγκϊρςια αρμονικϊ κύματα με ταχύτητα μϋτρου 
1m/s. 
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Γ1).Να γρϊψετε τη χρονικό εξύςωςη τησ απομϊκρυνςησ του ςημεύου (Ο) τησ  
χορδόσ . 

Μονϊδεσ 6 
 

Γ2).Να γρϊψετε την εξύςωςη του κύματοσ που διαδύδεται ςτο θετικό ημιϊξονα.  
 

Μονϊδεσ 5 
 
Γ3). Να υπολογύςετε το μϋτρο τησ ταχύτητασ ενόσ υλικού ςημεύου Α τησ χορδόσ τισ 
χρονικϋσ ςτιγμϋσ κατϊ τισ οπούεσ η απομϊκρυνςό του από τη θϋςη ιςορροπύασ  

ιςούται με   =0,2√3 . 
Μονϊδεσ 5 

 
Γ4). Να ςχεδιϊςετε το ςτιγμιότυπο του κύματοσ που διαδύδεται ςτο θετικό ημιϊξονα 
τη χρονικό ςτιγμό t=0,55s. 

Μονϊδεσ 5 
 
Γ5).Να υπολογύςετε τη διαφορϊ φϊςησ που παρουςιϊζουν οι ταλαντώςεισ των 
ςημεύων του ελαςτικού μϋςου που βρύςκονται ςτισ θϋςεισ A(xA=0,1m) και  
Β(xB=-0,1m). 

Μονϊδεσ 4 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Ένασ ομογενόσ ςυμπαγόσ 
κύλινδροσ μϊζασ Μ και ακτύνασ 
R=0,1m ανϋρχεται κυλιόμενοσ 
χωρύσ να ολιςθαύνει ςε πλϊγιο 
επύπεδο γωνύασ κλύςησ φ=300 με 
αρχικό ταχύτητα κϋντρου μϊζασ 
μϋτρου υcm=10m/s όπωσ φαύνεται 
ςτο διπλανό ςχόμα . 
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Δ1). Να αποδεύξετε  ότι η ροπό αδρϊνειασ κυλύνδρου μϊζασ Μ και ακτύνασ R ωσ 
προσ ϊξονα που διϋρχεται από το κϋντρο μϊζασ του και εύναι κϊθετοσ ςτο 

επύπεδο που ορύζει ο κύλινδροσ ιςούται με      
 

 
    . (δύνεται η ροπό 

αδρϊνειασ κυλύνδρου μϊζασ M και ακτύνασ R ωσ προσ ϊξονα που διϋρχεται από 

ςημεύο Κ τησ περιφϋρειασ του  και εύναι κϊθετοσ ςτισ βϊςεισ του    
 

 
   ). 

Μονϊδεσ 4 
 
Δ2).Να υπολογύςετε το μϋτρο του ρυθμού μεταβολόσ τησ ταχύτητασ  του κϋντρου 
μϊζασ του κυλύνδρου.  

Μονϊδεσ 4 
 

Δ3).Αν ο κύλινδροσ ςταματόςει προτού εγκαταλεύψει το πλϊγιο επύπεδο ,να 
υπολογύςετε το μϋτρο τησ μεταβολόσ τησ ςτροφορμόσ του κυλύνδρου από την 
αρχικό χρονικό ςτιγμό που ξεκύνηςε την κύλιςη μϋχρι τη ςτιγμό που επιςτρϋφει 
ςτο ύδιο ςημεύο. (δύνεται η ροπό αδρϊνειασ λεπτού ομογενούσ δακτυλύου ύςησ 
μϊζασ M και ακτύνασ  R με τον κύλινδρο ωσ προσ ϊξονα που διϋρχεται από το 
κϋντρο μϊζασ του και εύναι κϊθετοσ ςτο επύπεδο που ορύζει ο δακτύλιοσ 
Icm(δακ.)=0,04Kgm2) 

Μονϊδεσ 5 
 
Δ4).Αν ο κύλινδροσ ανερχόμενοσ εγκαταλεύψει το πλϊγιο επύπεδο να υπολογύςετε 
το μϋτρο του ρυθμού μεταβολόσ τησ ςτροφορμόσ του ελϊχιςτα αφού 
εγκαταλεύψει το πλϊγιο επύπεδο.  

Μονϊδεσ 4 
Συνδϋουμε με κατϊλληλο τρόπο τον 
κύλινδρο μϋςω αβαρούσ ελϊςματοσ με 
ςώμα Σ ύςησ μϊζασ Μ όπωσ  φαύνεται ςτο 
διπλανό ςχόμα .Το ϋλαςμα ϋχει προςδεθεύ 
κατϊλληλα ςτα κϋντρα μϊζασ των δύο 
ςωμϊτων και παραμϋνει παρϊλληλο ςτο 
πλϊγιο επύπεδο ςε όλη τη διϊρκεια 
κύνηςησ των δύο ςωμϊτων . Το ςύςτημα 
των δύο ςωμϊτων αφόνεται ελεύθερο να 
κινηθεύ  τη χρονικό ςτιγμό t=0. Το ςώμα  Σ ολιςθαύνει επϊνω ςε πλϊγιο επύπεδο, 
ενώ ο κύλινδροσ κυλύεται χωρύσ να ολιςθαύνει.  

Δ5).Αν το ςώμα Σ παρουςιϊζει ςυντελεςτό τριβόσ ολύςθηςησ μ=
√ 

 
 με το πλϊγιο 

επύπεδο ,να υπολογύςετε το μϋτρο τησ  γωνιακόσ ταχύτητασ  του κυλύνδρου τη 
χρονικό ςτιγμό t=2s . 

 
Μονϊδεσ 8 
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Δύνονται: 
 η επιτϊχυνςη τησ βαρύτητασ g=10m/s2 , 
 δεν υπϊρχουν τριβϋσ μεταξύ ελϊςματοσ και ςωμϊτων. 
 ο ϊξονασ περιςτροφόσ του κυλύνδρου παραμϋνει ςυνεχώσ οριζόντιοσ και 

κινεύται ςε τροχιϊ παρϊλληλη ςτο κεκλιμϋνο επύπεδο, 
 Στο ερώτημα Δ4 να υποθϋςετε ότι το επύπεδο εύναι πολύ μεγϊλου μόκουσ. 

 


