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Ονοματεπώνυμο :  

ΘΕΜΑ Α 

/25 

ΘΕΜΑ Β 

/25 

ΘΕΜΑ Γ 

/25 

ΘΕΜΑ Δ 

/25 

Τελικός Βαθμός  

/100 

 

Θζμα A 

 

Στισ ερωτήςεισ Α1 – Α4 να επιλζξετε τη ςωςτή απάντηςη. 

 

Α1. Αν το αλγεβρικό άκροιςμα των ροπϊν που δρουν πάνω ς' ζνα ςτερεό ςϊμα, το οποίο περιςτρζφεται 

γφρω από ςτακερό άξονα, είναι μθδζν, τότε  

a) Η γωνιακι του ταχφτθτα μεταβάλλεται.  

b) Η γωνιακι του ταχφτθτα είναι ςτακερι.  

c) Η γωνιακι του επιτάχυνςθ μεταβάλλεται.  

d) Η ςυνιςταμζνθ των δυνάμεων που αςκοφνται ςτο ςϊμα είναι οπωςδιποτε ίςθ με μθδζν 

   (5 μονάδες) 

 

Α2. Δυο ςφγχρονεσ πθγζσ δθμιουργοφν ςτθν επιφάνεια υγροφ εγκάρςια κφματα πλάτουσ Α και μικουσ 

κφματοσ 𝜆. Ένα ςθμείο Σ βρίςκεται ςτθν επιφάνεια του υγροφ ςε αποςτάςεισ 𝑟1 και 𝑟2 από τισ πθγζσ 

αντίςτοιχα. Αν ξζρουμε ότι ιςχφει 𝑟1 − 𝑟2 = 11𝜆, τότε το Σ ταλαντϊνεται με πλάτοσ:  

a) Α/2           

b) 2Α  

c) 0 

d) Α                                                                             

(5 μονάδες) 

 

Α3. Η ομογενισ και ιςοπαχισ ράβδοσ του ςχιματοσ βάρουσ w μπορεί 

να ςτρζφεται χωρίσ τριβζσ ςε κατακόρυφο επίπεδο γφρω από 

άξονα διερχόμενο από το άκρο τθσ Α. Για να διατθρθκεί θ ράβδοσ 

οριηόντια, πρζπει ςτο άλλο άκρο τθσ Β να αςκθκεί δφναμθ F  :  

a) Αντίρροπθ του βάρουσ και μζτρου F =
w

2
 

b) Αντίρροπθ του βάρουσ και μζτρου F = w 

c) Οριηόντια με κατεφκυνςθ προσ το Α και μζτρου F = 2w 

d) Αντίρροπθ του βάρουσ και μζτρου F = 2w 

(5 μονάδες) 

 

Α4. Πθγι παραγωγισ αρμονικϊν κυμάτων ταλαντϊνεται με ςυχνότθτα 𝑓 δθμιουργϊντασ αρμονικό κφμα το 

οποίο διαδίδεται ςε ελαςτικι χορδι με ταχφτθτα διάδοςθσ 𝜐 . Αν θ ςυχνότθτα τθσ πθγισ διπλαςιαςτεί 

τότε:  

a) Διπλαςιάηεται το πλάτοσ ταλάντωςθσ των ςθμείων τθσ χορδισ 

b) Διπλαςιάηεται θ ταχφτθτα διάδοςθσ του κφματοσ 

c) Διπλαςιάηεται θ απόςταςθ δφο διαδοχικϊν ςθμείων τθσ χορδισ που ζχουν τθν ίδια 

απομάκρυνςθ από τθ κζςθ ιςορροπίασ τουσ 

d) Υποδιπλαςιάηεται θ απόςταςθ δυο διαδοχικϊν κορυφϊν τθσ χορδισ 

(5 μονάδες) 
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Α5.  Τθν κάκε πρόταςθ παρακάτω να τθ χαρακτθρίςετε με το γράμμα Σ αν είναι ςωςτι ι με το γράμμα Λ αν 

είναι λανκαςμζνθ. 

a) Η αρχι τθσ επαλλθλίασ των κυμάτων παραβιάηεται μόνον όταν τα κφματα είναι τόςο ιςχυρά, 

ϊςτε οι δυνάμεισ που αςκοφνται ςτα ςωματίδια του μζςου, δεν είναι ανάλογεσ των 

απομακρφνςεων.  

b) Ένα ηεφγοσ δυνάμεων μπορεί και να περιςτρζψει και να μετακινιςει ζνα ακίνθτο ςτερεό.  

c) Τα ςθμεία που βρίςκονται ςτθ μεςοκάκετο του ευκφγραμμου τμιματοσ που ενϊνει δφο 

ςφγχρονεσ πθγζσ Π1 και Π2 που παράγουν αρμονικά κφματα πλάτουσ 𝛢, εκτελοφν ταλάντωςθ με 

πλάτοσ 2𝛢. 

d) Κατά τθ διάδοςθ ενόσ κφματοσ ς’ ζνα ελαςτικό μζςο μεταφζρεται ενζργεια και ορμι. 

e) Δφο ςυμφαςικά ςθμεία ζχουν κάκε ςτιγμι ίδιεσ απομακρφνςεισ και αντίκετεσ ταχφτθτεσ 

ταλάντωςθσ 

  (5 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1. Δφο αρμονικά κφματα με ίςα πλάτθ Α και ίδια ςυχνότθτα 𝑓 διαδίδονται ςτθν επίπεδθ επιφάνεια ενόσ 

ελαςτικοφ μζςου. Τα δυο αυτά κφματα δθμιουργοφνται από δυο ςφγχρονεσ ςθμειακζσ πθγζσ 𝛱1 και 

𝛱2, οι οποίεσ βρίςκονται ςτα ςθμεία Κ και Λ αντίςτοιχα τθσ επιφάνειασ του ελαςτικοφ μζςου, 

απζχοντασ μεταξφ τουσ απόςταςθ 𝑑. Το πιο απομακρυςμζνο από τθν πθγι 𝛱2 ςθμείου του 

ευκφγραμμου τμιματοσ ΚΛ ςτο οποίο ςυμβαίνει ενιςχυτικι ςυμβολι απζχει από το μζςο Μ του 

ευκυγράμμου τμιματοσ ΚΛ απόςταςθ 𝑑1 = 2𝜆. Ο αρικμόσ των ςθμείων ενιςχυτικισ ςυμβολισ που 

εμφανίηονται ςτο ευκφγραμμο τμιμα ΚΛ, μεταξφ των δφο πθγϊν ιςοφται με: 

a) 5 

b) 9 

c) 10 

    

   Να επιλζξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.                                                   (2 + 6 μονάδεσ) 

 

Β2. Στο διπλανό ςχιμα φαίνεται ζνα ςφςτθμα δφο ομογενϊν 

ομόκεντρων δίςκων με ακτίνεσ 𝑅 και 𝑟 = 0,6𝑅 που είναι 

κολλθμζνοι μεταξφ τουσ και μποροφν να ςτρζφονται ςαν 

ζνα ςϊμα. Στθν περιφζρεια του δίςκου ακτίνασ 𝑟 ζχουμε 

τυλίξει πολλζσ φορζσ λεπτό αβαρζσ νιμα το οποίο 

τραβϊντασ το ςτο άκρο Γ ξετυλίγεται οριηόντια και το 

ςτερεό αρχίηει να κυλάει χωρίσ να ολιςκαίνει ςτο δάπεδο. 

Αν   το μζτρο τθσ επιτάχυνςθσ του άκρου Γ είναι 𝛼𝛤  τότε το 

μζτρο τθσ επιτάχυνςθσ του κζντρου μάηασ είναι:  

a) 𝛼𝑐𝑚 = 0,625 ∙ 𝑎𝛤  

b) 𝛼𝑐𝑚 = 0,4 ∙ 𝑎𝛤  

c) 𝛼𝑐𝑚 = 1,6 ∙ 𝑎𝛤  

d) 𝛼𝑐𝑚 = 0,6 ∙ 𝑎𝛤  

    

   Να επιλζξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.                                                   (2 + 6 μονάδεσ) 
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Β3. Η ομογενισ ράβδοσ 𝛢𝛤 μικουσ 𝑙 και βάρουσ 𝑤    του διπλανοφ 

ςχιματοσ μπορεί να περιςτρζφεται ςε κατακόρυφο επίπεδο γφρω 

από άρκρωςθ που διζρχεται από το άκρο τθσ 𝛢. Η ράβδοσ 

ιςορροπεί υπό τθν  επίδραςθ δφναμθσ 𝐹  μζτρου 𝐹 = 0,8𝑤 που 

αςκείται ςτο άκρο 𝛤 ςε διεφκυνςθ που ςχθματίηει γωνία 𝜃  με τθ 

ράβδο. Αν θ  γωνία που ςχθματίηει θ ράβδοσ με τον κατακόρυφο 

τοίχο είναι 𝜑  τότε για τθ γωνία 𝜃  ιςχφει:  

a) 𝜂𝜇𝜃 =
5

8
𝜎𝜐𝜈𝜑 

b) 𝜂𝜇𝜃 =
5

8
𝜂𝜇𝜑 

c) 𝜎𝜐𝜈𝜃 =
5

8
𝜂𝜇𝜑 

d) 𝜎𝜐𝜈𝜃 =
5

8
𝜎𝜐𝜈𝜑 

    

   Να επιλζξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.                                                   (2 + 7 μονάδεσ) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Στθν επιφάνεια του νεροφ μιασ λίμνθσ υπάρχουν δυο ςφγχρονεσ πθγζσ παραγωγισ επιφανειακϊν κυμάτων 𝛱1 

και 𝛱2 που διαδίδονται ςτο νερό με ταχφτθτα 𝜐𝛿 = 2
𝑚

𝑠
. Οι πθγζσ απζχουν απόςταςθ 𝑑 = 1,5𝑚 κι ζχουν χρονικι 

εξίςωςθ ταλάντωςθσ 

𝑦 𝑡 = 0,1𝜂𝜇 20𝜋𝑡    (𝑆𝐼) 

Ένα ςθμείο Μ τθσ επιφάνειασ του υγροφ απζχει από τισ πθγζσ αποςτάςεισ 𝛱1𝛭 = 100𝑐𝑚 και 𝛱2𝛭 = 60𝑐𝑚.  

Γ1. Ποιο είναι το πλάτοσ ταλάντωςθσ του Μ μετά τθ ςυμβολι των δυο κυμάτων.  

  (3 μονάδες) 

 

Γ2. Πόςεσ όμοιεσ υπερβολζσ με αυτι που διζρχεται από το Μ υπάρχουν μεταξφ του Μ και τθσ 

μεςοκακζτου τθσ 𝛱1𝛱2 

(3 μονάδες) 

 

Γ3. Η υπερβολι που διζρχεται από το Μ τζμνει τθν 𝛱1𝛱2 ςτο 𝛭′. Να γραφεί θ εξίςωςθ ταλάντωςθσ του 𝛭′ 

από τθ χρονικι ςτιγμι 𝑡0 = 0 

  (5 μονάδες) 

 

Γ4. Ποια χρονικι ςτιγμι το 𝛭′ (μετά τθ ςυμβολι) απζχει τθ μζγιςτθ απόςταςθ από τθ κζςθ ιςορροπίασ για 

πρϊτθ φορά; 

  (4 μονάδες) 

 

Ένα ςθμείο Ν’ βρίςκεται πάνω ςτο ευκφγραμμο τμιμα 𝛱1𝛱2 και είναι πιο κοντά ςτθν πθγι 𝛱1 ενϊ ζχει πλάτοσ 

ταλάντωςθσ 𝛢𝛮΄ = 0,2𝑚. Πάνω ςτο τμιμα 𝛭’𝛮’ υπάρχουν άλλα ζξι ςθμεία ενιςχυτικισ ςυμβολισ (εκτόσ των Μ’ 

και Ν’).  

Γ5. Ποια είναι θ απόςταςθ 𝛭′𝛮′; 

  (5 μονάδες) 
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Γ6. Όταν το 𝛮′ ζχει ταχφτθτα ταλάντωςθσ 𝜐 = 1,8
𝑚

𝑠
 να βρείτε τθν ταχφτθτα ταλάντωςθσ του 𝛭′. 

  (5 μονάδες) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Η ομογενισ και ιςοπαχισ ράβδοσ ΑΓ του διπλανοφ ςχιματοσ θ 

οποία ζχει μικοσ 𝐿 και βάροσ 𝑤 = 50 3 𝑁, μπορεί να 

περιςτρζφεται ςε κατακόρυφο επίπεδο, χωρίσ τριβζσ γφρω από 

το άκρο τθσ Α με τθ βοικεια άρκρωςθσ. Στο άκρο Γ τθσ ράβδου 

αςκοφμε οριηόντια δφναμθ 𝐹 , με ςυνζπεια θ ράβδοσ να 

παραμζνει ακίνθτθ υπό γωνία 𝜃 = 60° με τθν οριηόντια 

διεφκυνςθ.  

Δ1. Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ δφναμθσ 𝐹  

  (5 μονάδες) 

 

Δ2. Να υπολογίςετε το μζτρο και να προςδιορίςετε τθ διεφκυνςθ τθσ δφναμθσ που αςκεί θ άρκρωςθ ςτο 

ςθμείο Α τθσ ράβδου. 

  (5 μονάδες) 

 

Στερεό ςϊμα αποτελείται από δυο ομοαξονικοφσ ομογενείσ δίςκουσ 

που είναι κολλθμζνοι μεταξφ τουσ και μποροφν να ςτρζφονται ςαν 

ζνα ςϊμα. Οι δίςκοι ζχουν ακτίνεσ 𝑅 =
1,2

𝜋
 𝑚 και 𝑟 =

0,6

𝜋
 𝑚 

αντίςτοιχα. Στον εςωτερικό δίςκο ακτίνασ 𝑟 ζχουμε τυλίξει πολλζσ 

φορζσ αβαρζσ και μθ εκτατό νιμα αμελθτζασ μάηασ. Στο ελεφκερο 

άκρο Γ του νιματοσ αςκϊντασ δφναμθ κζτουμε ςε κίνθςθ το ςτερεό 

το οποίο τθ χρονικι ςτιγμι 𝑡0 = 0 αρχίηει να κυλίεται χωρίσ να 

ολιςκαίνει πάνω ςε οριηόντιο δάπεδο. Το νιμα ξετυλίγεται 

οριηόντια και θ γωνιακι ταχφτθτα του ςτερεοφ αυξάνεται με ςτακερό ρυκμό. Το ςθμείο Β τθσ περιφζρειασ του 

δίςκου ακτίνασ 𝑅 βρίςκεται τθ χρονικι ςτιγμι 𝑡0 = 0 ςτθν οριηόντια κζςθ του ςχιματοσ.  

Τθ χρονικι ςτιγμι 𝑡1 το κζντρο μάηασ του ςτερεοφ ζχει διανφςει απόςταςθ 𝑥𝑐𝑚 = 9𝑚 κι ζχει αποκτιςει 

ταχφτθτα 𝜐𝑐𝑚 = 6
𝑚

𝑠
.  

Δ3. Να βρείτε τθ μετατόπιςθ και τθν ταχφτθτα του άκρου Γ του νιματοσ τθ χρονικι ςτιγμι 𝑡1 

  (5 μονάδες) 

 

Δ4. Πόςεσ ςτροφζσ ζχει εκτελζςει ο τροχόσ μζχρι τθ χρονικι ςτιγμι 𝑡2 = 6𝑠; 

  (5 μονάδες) 

 

Δ5. Ποια χρονικι ςτιγμι για δεφτερθ φορά μετά τθν εκκίνθςθ του ςτερεοφ, το μζτρο τθσ ταχφτθτασ του 

ςθμείου Β είναι ίςο με το μζτρο τθσ ταχφτθτασ του κζντρου μάηασ;  

  (5 μονάδες) 
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