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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. 
 
Α1. Σώμα μϊζασ m δεμϋνο ςε ελατόριο ςταθερϊσ Κ εκτελεύ εξαναγκαςμϋνη 
ταλϊντωςη. Παρατηρεύται ότι όταν η ςυχνότητα     του διεγϋρτη εύναι 

    2    , όπου    η ιδιοςυχνότητα του ςυςτόματοσ ,το πλϊτοσ τησ ταλϊντωςησ 
εύναι Α. Για να μεγιςτοποιηθεύ το πλϊτοσ τησ ταλϊντωςησ πρϋπει:  
 
α. να διπλαςιϊςουμε τη ςταθερϊ Κ του ελατηρύου .                      
β. να διπλαςιϊςουμε τη μϊζα m του ςώματοσ  .                
γ. να τετραπλαςιϊςουμε τη ςταθερϊ Κ του ελατηρύου  .                    
δ. να τετραπλαςιϊςουμε τη μϊζα m του ςώματοσ  . 

Μονάδες 5 
Α2. Ομογενόσ δύςκοσ εκτελεύ ομαλϊ μεταβαλλόμενη ςτροφικό κύνηςη γύρω από 
ςταθερό ϊξονα περιςτροφόσ που διϋρχεται από το κϋντρο μϊζασ του και εύναι 
κϊθετοσ ςτο επύπεδό του. Η γωνιακό του επιτϊχυνςη: 
 
α. Εύναι διανυςματικό μϋγεθοσ που ςχηματύζει τυχαύα γωνύα φ (φ≠0) με τον 
ϊξονα περιςτροφόσ. 
β. Εύναι διανυςματικό μϋγεθοσ και  ϋχει την ύδια κατεύθυνςη με αυτό τησ 
μεταβολόσ τησ γωνιακόσ ταχύτητασ. 
γ. Έχει μϋτρο που ςυνεχώσ αυξϊνεται . 
δ. Έχει μονϊδα μϋτρηςησ το 1m/s2. 

Μονάδες 5 
Α3. Σύςτημα μϊζασ –ελατηρύου εκτελεύ φθύνουςα ταλϊντωςη το πλϊτοσ τησ 
οπούασ μεταβϊλλεται ςύμφωνα με τη ςχϋςη      

   . Αν αυξόςουμε τη 
ςταθερϊ απόςβεςησ b: 
 
α. Η περύοδοσ τησ ταλϊντωςησ  ελαττώνεται .            
β. Η ςυχνότητα τησ ταλϊντωςησ αυξϊνεται.   
γ. Η ενϋργεια που γύνεται θερμότητα λόγω αντύςταςησ μϋχρι το ςύςτημα 
ςταματόςει να ταλαντώνεται αυξϊνεται.                     
δ. Το ςύςτημα θα ςταματόςει να ταλαντώνεται γρηγορότερα. 
 

Μονάδες 5 
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Α4.O δακτύλιοσ του ςχόματοσ ηρεμεύ ςε 
οριζόντιο επύπεδο και  φϋρει μικρό αύλακα ςτην 
οπούα ϋχει τυλιχτεύ  πολλϋσ φορϋσ λεπτό, αβαρϋσ 
και μη εκτατό νόμα. Αςκούμε ςτο ϊκρο Α του 
νόματοσ οριζόντια  ςταθερό δύναμη F 
εφαπτόμενη ςτην περιφϋρεια και ο δακτύλιοσ 
κυλιϋται χωρύσ να ολιςθαύνει ςτο οριζόντιο δϊπεδο χωρύσ το νόμα να γλιςτρϊ 
ςτην αύλακα. Για το ςημεύο Α που μετατοπύζεται οριζόντια κατϊ ΔxA και το μόκοσ  
L του νόματοσ που ξετυλύγεται από τον δακτύλιο ιςχύει : 
 

α. L= ΔxA.                           β. L= 2ΔxA.                     γ. L= 
   

 
 .                       δ. L=

   

 
. 

Μονάδες  5 
 
A5. Να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ το γρϊμμα κϊθε πρόταςησ και δύπλα ςε κϊθε 
γρϊμμα τη λϋξη ΣΩΣΤΟ για τη ςωςτό πρόταςη και τη λϋξη ΛΑΘΟΣ για τη 
λανθαςμϋνη. 
 
Σώμα εκτελεύ δύο απλϋσ αρμονικϋσ ταλαντώςεισ ύδιασ διεύθυνςησ γύρω από το 
ύδιο ςημεύο με εξιςώςεισ x1=Aημω1t και x2=Aημω2t . 
 
α. Η κινητικό ενϋργεια του ςώματοσ μπορεύ να υπολογύζεται κϊθε χρονικό ςτιγμό 
μϋςω τησ αρχόσ τησ επαλληλύασ.   
β. Το αποτϋλεςμα τησ ςύνθεςησ εξαρτϊται από τη ςχϋςη των γωνιακών 
ςυχνοτότων των δύο ταλαντώςεων. 
γ. Αν η διαφορϊ των γωνιακών ςυχνοτότων ιςούται με μηδϋν τότε το πλϊτοσ τησ 
ςυνιςταμϋνησ ταλϊντωςησ εύναι ςταθερό και  ιςούται με 2Α. 
δ. Αν η διαφορϊ των γωνιακών ςυχνοτότων εύναι διϊφορη του μηδενόσ τότε το 
πλϊτοσ τησ ςυνιςταμϋνησ ταλϊντωςησ εύναι ςταθερό και  ιςούται με 2Α. 
ε. Αν η διαφορϊ των γωνιακών ςυχνοτότων ιςούται με μηδϋν τότε η ςυνολικό 
ενϋργεια τησ ςυνιςταμϋνησ ταλϊντωςησ Ε ιςούται με Ε=4Ε1=4Ε2 ,όπου Ε1,Ε2 οι 
ςυνολικϋσ ενϋργειεσ των ςυνιςτωςών ταλαντώςεων. 

Μονάδες  5 

ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. 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=4ημ(5πt+π) (S.I.).Η ταχύτητα τησ ςύνθετησ ταλϊντωςησ  
ϋχει εξύςωςη : 
 
α) υ 10πσυν5πt                 β) υ 10πημ5πt                    γ)υ -10πσυν(5πt) 
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Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη. 

Μονάδες 2 

Να δικαιολογόςετε την επιλογό ςασ. 
  Μονάδες 6 

B2. Ένα μηχανικό ςύςτημα εκτελεύ φθύνουςα αρμονικό ταλϊντωςη με πλϊτοσ 
που μειώνεται εκθετικϊ ςε ςυνϊρτηςη με το χρόνο ςύμφωνα με τη ςχϋςη: 
     

   , όπου Αο το αρχικό πλϊτοσ τησ ταλϊντωςησ και Λ θετικό ςταθερϊ. Τη 
χρονικό ςτιγμό που το ϋργο τησ δύναμησ αντύςταςησ ιςούται με          

    

  
 

,όπου    η αρχικό ενϋργεια τησ ταλϊντωςησ ,το πλϊτοσ Α τησ ταλϊντωςησ 
ιςούται με : 
 

α.   
  

 
          β.   

  

 
                           γ.   

  

 
 

 
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογόςετε την επιλογό ςασ. 

  Μονάδες 6 
 
Β3. Ένα λεπτόσ ομογενόσ δακτύλιοσ μϊζασ M και ακτύνασ R  , μπορεύ να 
ςτρϋφεται ςε κατακόρυφο επύπεδο, χωρύσ τριβϋσ 
γύρω από ςταθερό οριζόντιο ϊξονα κϊθετο ςτο 
επύπεδο του ,που διϋρχεται από ςημεύο Α τησ 
περιφϋρειασ του. Σε ςημεύο τησ περιφϋρειϊσ του  
Κ ,που βρύςκεται ςε μύα κατακόρυφη ωσ προσ τον 
ορύζοντα διϊμετρο του,  εύναι ςτερεωμϋνο 
ςφαιρύδιο μϊζασ  m (m=M ). Το ςύςτημα 
δακτύλιοσ- ςφαιρύδιο αρχικϊ κρατεύται ακύνητο 
όπωσ απεικονύζεται  ςτο ςχόμα. Αφόνουμε το 
ςύςτημα ελεύθερο να περιςτραφεύ .Η γωνιακό επιτϊχυνςη αγων του ςυςτόματοσ 
τη ςτιγμό που αφόνεται  ιςούται με : 
 

α. αγων=
 

  
                             β. αγων= 

  

  
                         γ. αγων=

  

 
 

 
 Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη. 

Μονάδες 2 
Να δικαιολογόςετε την επιλογό ςασ. 

Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ Γ 
 
Ένα ςώμα εκτελεύ κύνηςη που προϋρχεται από τη ςύνθεςη δύο απλών αρμονικών 
ταλαντώςεων, ύδιασ διεύθυνςησ, ύδιου πλϊτουσ A=2cm, που πραγματοποιούνται 
γύρω από το ύδιο ςημεύο με ςυχνότητεσ f1=26Hz και f2(f2<f1 ) αντύςτοιχα, οι οπούεσ 
διαφϋρουν λύγο μεταξύ τουσ. Το χρονικό διϊςτημα μεταξύ δυο διαδοχικών 
μεγιςτοποιόςεων του πλϊτουσ ιςούται με Δt=2s .  
  

Γ1.Να υπολογιςθεύ η ςυχνότητα των διακροτημϊτων καθώσ και η ςυχνότητα f2. 
 Μονάδες 6 

Γ2. Να γραφούν οι εξιςώςεισ απομϊκρυνςησ των δύο επιμϋρουσ ταλαντώςεων.  
Μονάδες 6 

Γ3. Να γραφεύ η εξύςωςη τησ απομϊκρυνςησ τησ ςύνθετησ κύνηςησ ςε ςχϋςη με 
το χρόνο.  

Μονάδες 6 
Γ4.Να υπολογύςετε το χρόνο μεταξύ δυο διαδοχικών μηδενιςμών τησ 
απομϊκρυνςησ του ςώματοσ . 

Μονάδες 7 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Στο διπλανό ςχόμα φαύνεται μύα 
ομογενόσ, λεπτό και ιςοπαχόσ 

ρϊβδοσ ΑΓ μόκουσ L=
 

 
  και 

μϊζασ m=2Kg , η οπούα ϋχει τη 
δυνατότητα να περιςτρϋφεται 
χωρύσ τριβϋσ γύρω από 
οριζόντιο ϊξονα που διϋρχεται 
από ςημεύο Δ τησ ρϊβδου και 
εύναι κϊθετοσ ςε αυτόν. Το 
ςημεύο Δ απϋχει ύςη απόςταςη 

L/4 από το ϊκρο τησ Γ και  
 

 
  

από το οριζόντιο επύπεδο Ι . Στο 
ςημεύο Γ εύναι δεμϋνο αβαρϋσ και μη εκτατό νόμα ςτο ϊλλο ϊκρο του οπούου το 
ϋχουμε τυλύξει πολλϋσ φορϋσ ςε ομογενό δύςκο μϊζασ Μ και ακτύνασ R. Αρχικϊ η 
ρϊβδοσ κρατεύται ςε οριζόντια θϋςη ,το νόμα εύναι τεντωμϋνο και ο δύςκοσ 
ακύνητοσ. Τη χρονικό ςτιγμό t0=0s αφόνουμε ελεύθερη τη ρϊβδο και το δύςκο. Ο 
δύςκοσ αρχύζει να κατεβαύνει με το νόμα να ξετυλύγεται χωρύσ να γλιςτρϊ ςτο 
αυλϊκι του, ενώ η ρϊβδοσ ιςορροπεύ ακύνητη. 
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Δ1. Να υπολογύςετε την τϊςη του νόματοσ. 

Μονάδες 6 
 
Δ2.Να υπολογύςετε το μϋτρο του ρυθμού μεταβολόσ τησ ταχύτητασ  του κϋντρου 
μϊζασ του δύςκου τη χρονικό ςτιγμό t0=0  και τη μϊζα Μ του κυλύνδρου.  

Μονάδες 6 
Tη χρονικό ςτιγμό t=0,9s κόβεται το νόμα που ενώνει τα δύο ςώματα. 
 
Δ3.Να υπολογύςετε τη γωνιακό επιτϊχυνςη τησ ρϊβδου τη ςτιγμό λύγο πριν 
ακουμπόςει ςτο οριζόντιο επύπεδο Ι. 

Μονάδες 6 
 
Δ4.Να υπολογύςετε τη χρονικό ςτιγμό t=1,1s το μϋτρο τησ ταχύτητασ του 
ςημεύου του δύςκου που βρύςκεται πιο κοντϊ ςτο επύπεδο ΙΙ .  

Μονάδες 7 
Δύνονται: 
 

 Η ροπό αδρϊνειασ τησ ρϊβδου ωσ προσ ϊξονα που διϋρχεται από κϋντρο 
τησ και εύναι κϊθετοσ ςτο επύπεδο τησ υπολογύζεται από τον τύπο: 

    
 

  
   . 

 Η ροπό αδρϊνειασ του δύςκου ωσ προσ ϊξονα που διϋρχεται από κϋντρο του 

Κ και εύναι κϊθετοσ ςτο επύπεδο του υπολογύζεται από τον τύπο    
 

 
    

 η επιτϊχυνςη τησ βαρύτητασ g=10m/s2  
 το ύψοσ h εύναι πολύ μεγϊλο. 
 τα δύο οριζόντια επύπεδα Ι,ΙΙ εύναι πολύ μεγϊλου μόκουσ . 
 ο ϊξονασ περιςτροφόσ του δύςκου  παραμϋνει ςυνεχώσ οριζόντιοσ κατϊ τη 

διϊρκεια τησ κύνηςόσ του. 
 


