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Ονοματεπώνυμο :  

ΘΕΜΑ Α 

/25 

ΘΕΜΑ Β 

/25 

ΘΕΜΑ Γ 

/25 

ΘΕΜΑ Δ 

/25 

Τελικός Βαθμός  

/100 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Στισ ερωτήςεισ Α1 – Α4 να επιλζξετε τη ςωςτή απάντηςη. 

 

Α1. Η ροπι αδράνειασ ενόσ ςτερεοφ ςϊματοσ ωσ προσ άξονα περιςτροφισ  

a) είναι διανυςματικό μζγεκοσ.  

b) ζχει μονάδα μζτρθςθσ το 1Ν·m, ςτο S.I.  

c) δεν εξαρτάται από τθν κζςθ του άξονα περιςτροφισ.  

d) εκφράηει τθν αδράνεια του ςϊματοσ ςτθν περιςτροφικι κίνθςθ.                                  

(5 μονάδεσ) 

 

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

κφματοσ 𝜆. Ζνα ςθμείο Σ βρίςκεται ςτθν επιφάνεια του υγροφ ςε αποςτάςεισ 𝑟1 = 1,5𝜆 και 𝑟2 = 4𝜆 από 

τισ δφο πθγζσ αντίςτοιχα. Μετά τθ ςυμβολι των κυμάτων το Σ ταλαντϊνεται με πλάτοσ:  

a) 2𝛢          

b)  3𝛢          

c) 𝛢             

d) μθδζν                                                                             

(5 μονάδεσ) 

 

Α3. Στο ςχιμα φαίνεται θ μετάδοςθ μιασ ςτροφικισ κίνθςθσ μζςω ενόσ ιμάντα από ζνα δίςκο Α ακτίνασ R1 

ςε ζνα δίςκο Β ακτίνασ R2 = 1,5R1. 

a) H γραμμικι ταχφτθτα 𝜐𝛢  ςτθν περιφζρεια του δίςκου Α και θ γραμμικι ταχφτθτα 𝜐𝛣  ςτθν 

περιφζρεια του δίςκου Β ςυνδζονται με τθ 

ςχζςθ 𝜐𝛢 = 1,5𝜐𝛣   

b) H γωνιακι ταχφτθτα 𝜔𝛢  του δίςκου Α και θ 

γωνιακι ταχφτθτα 𝜔𝛣  του δίςκου Β 

ςυνδζονται με τθ ςχζςθ 𝜔𝛢 = 1,5𝜔𝛣   

c) Το τόξο 𝑠𝐴 που ζχει διανφςει ο τροχόσ A ςε 

χρονικό διάςτθμα 𝑡 και το τόξο 𝑠2 που ζχει 

διανφςει ο τροχόσ B ςυνδζονται με τθ ςχζςθ 𝑠𝛢 = 1,5𝑠𝛣  

d) H εφαπτομενικι επιτάχυνςθ 𝛼𝜀 ,𝛢  ενόσ ςθμείου ςτθν περιφζρεια του τροχοφ Α και θ 

εφαπτομενικι επιτάχυνςθ  𝛼𝜀 ,𝛣  ςτθν περιφζρεια του τροχοφ Β ςυνδζονται με τθ ςχζςθ 

𝛼𝜀 ,𝛢 = 1,5𝛼𝜀 ,𝛣  

(5 μονάδεσ) 

 

Α4. Ζνα ελεφκερο ςτερεό ςϊμα βρίςκεται πάνω ςε λείο οριηόντιο επίπεδο και δζχεται μόνο μια δφναμθ που 

ο φορζασ τθσ διζρχεται από το κζντρο μάηασ του. Η κίνθςθ που εκτελεί το ςτερεό είναι:  

a) Μεταφορικι και περιςτροφικι γφρω από άξονα που διζρχεται από τα ςθμείο εφαρμογισ τθσ 

δφναμθσ 

b) Μόνο μεταφορικι  

Α
Β
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c) Μεταφορικι και περιςτροφικι γφρω από άξονα που διζρχεται από το κζντρο μάηασ του 

d) Μόνο περιςτροφικι γφρω από άξονα που διζρχεται από το κζντρο μάηασ του  

(5 μονάδεσ) 

 

Α5. Την κάθε πρόταςη παρακάτω να τη χαρακτηρίςετε με το γράμμα Σ αν είναι ςωςτή ή με το γράμμα Λ 

αν είναι λανθαςμζνη. 

a) Ζνα ηεφγοσ δυνάμεων μπορεί να περιςτρζψει και να μετακινιςει ζνα ακίνθτο ςτερεό 

b) Η ροπι αδράνειασ ενόσ ςτερεοφ ςϊματοσ είναι ανεξάρτθτθ από τον άξονα περιςτροφισ 

c) Το κζντρο μάηασ ενόσ ςϊματοσ ταυτίηεται ςε κάκε περίπτωςθ με το γεωμετρικό κζντρο του 

ςϊματοσ 

d) Η αρχι τθσ επαλλθλίασ ι υπζρκεςθσ των κυμάτων υποχρεϊνει μια ςτοιχειϊδθ μάηα του 

ελαςτικοφ μζςου ςτο οποίο διαδίδονται δφο κφματα ταυτόχρονα, να βρεκεί ςτθν απομάκρυνςθ 

που προκφπτει από το γινόμενο των απομακρφνςεων που οφείλονται ςτα επιμζρουσ κφματα..  

a) Ζνασ τροχόσ εκτελεί ςφνκετθ κίνθςθ πάνω ςε οριηόντιο δάπεδο. Η ταχφτθτα του κζντρου μάηασ 

είναι ίςθ με τθ γραμμικι ταχφτθτα των ςθμείων τθσ περιφζρειάσ του. 

 (5 μονάδεσ) 

 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1. Δφο ςφγχρονεσ πθγζσ 𝛱1 και 𝛱2 βρίςκονται 

ςτθν επιφάνεια υγροφ και τθ χρονικι ςτιγμι 

𝑡0 = 0 ξεκινοφν να εκτελοφν απλι αρμονικι 

ταλάντωςθ με εξίςωςθ 𝑦 = 𝐴 ∙ 𝜂𝜇  
2𝜋𝑡

𝑇
 . Ζνα 

ςθμείο Σ βρίςκεται πάνω ςτο ευκφγραμμο 

τμιμα 𝛱1𝛱2 που ενϊνει τισ πθγζσ. Τα κφματα 

φτάνουν ςτο ςθμείο Σ με χρονικι διαφορά 

𝛥𝑡 = 4𝑇, όπου Τ θ περίοδοσ ταλάντωςθσ των πθγϊν. Στθν κάκετθ ευκεία 𝜀 ςτο ευκφγραμμο τμιμα 

𝛱1𝛱2 που διζρχεται από το ςθμείο Σ βρίςκονται:  

a) 3 ςθμεία ενιςχυτικισ ςυμβολισ και 4 ςθμεία ακυρωτικισ ςυμβολισ 

b) 4 ςθμεία ενιςχυτικισ ςυμβολισ και 3 ςθμεία ακυρωτικισ ςυμβολισ 

c) 8 ςθμεία ενιςχυτικισ ςυμβολισ και 7 ςθμεία ακυρωτικισ ςυμβολισ 

d) 7 ςθμεία ενιςχυτικισ ςυμβολισ και 8 ςθμεία ακυρωτικισ ςυμβολισ 

 

Να επιλζξετε τη ςωςτή απάντηςη και να την αιτιολογήςετε                                                    (2 + 6 μονάδεσ) 

 

Β2. Δυο ομογενείσ κφλινδροι Α και Β αποτελοφνται από διαφορετικά υλικά με πυκνότθτεσ 𝜌𝛢  𝜅𝛼𝜄 𝜌𝛣  

αντίςτοιχα για τισ οποίεσ ιςχφει 𝜌𝛢 = 2𝜌𝛣 . Οι κφλινδροι ζχουν το ίδιο φψοσ ℎ και για τισ ακτίνεσ τουσ 

ιςχφει 𝑅𝐵 = 2𝑅𝐴. Η ροπι αδράνειασ ομογενοφσ κυλίνδρου ωσ προσ τον άξονα του είναι 𝐼𝑐𝑚 =
1

2
𝑀𝑅2. Αν 

𝛪𝛢 , 𝛪𝛣  οι ροπζσ αδράνειασ των δυο κυλίνδρων ωσ προσ τουσ άξονεσ τουσ τότε ο λόγοσ 
𝛪𝛢

𝛪𝛣
 είναι: 

a) 1 

b) 1/8 

c) 1/4 

 

Να επιλζξετε τη ςωςτή απάντηςη και να την αιτιολογήςετε                                                    (2 + 6 μονάδεσ) 

1 Σ 2

ε
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Β3. Δφο ςφγχρονεσ πθγζσ Α και Β δθμιουργοφν ςτθν επιφάνεια του υγροφ κφματα ίδιασ ςυχνότθτασ και ίδιου 

πλάτουσ. Σθμείο Σ τθσ επιφάνειασ του υγροφ απζχει από τισ πθγζσ αποςτάςεισ r1 και r2 αντίςτοιχα, με 

r1 > r2. Εάν f1 είναι θ ελάχιςτθ δυνατι ςυχνότθτα ταλάντωςθσ των πθγϊν ϊςτε τα κφματα να 

ςυμβάλουν ενιςχυτικά ςτο ςθμείο Σ και f2 θ ελάχιςτθ δυνατι ςυχνότθτα ταλάντωςθσ των δφο πθγϊν 

ϊςτε τα κφματα να ςυμβάλουν αποςβεςτικά ςτο ςθμείο Σ, τότε ο λόγοσ 
f1

f2
 είναι: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

 

Να επιλζξετε τη ςωςτή απάντηςη και να την αιτιολογήςετε                                                    (2 + 7 μονάδεσ) 

 

ΘΕΜΑ Γ  

 

Εγκάρςιο αρμονικό κφμα διαδίδεται ςε γραμμικό ελαςτικό μζςο που ταυτίηεται με τον άξονα 𝑥′𝑥. Το κφμα 

φτάνει ςτθν αρχι του άξονα ςτθ κζςθ 𝑥 = 0 τθ χρονικι ςτιγμι 𝑡0 = 0 και ξεκινά να ταλαντϊνεται με εξίςωςθ 

απομάκρυνςθσ 𝑦 = 0,4 ∙ 𝜂𝜇 20𝜋𝑡    𝑆𝐼 . Τθ χρονικι ςτιγμι που θ αρχι του άξονα διζρχεται από τθ κζςθ 

ιςορροπίασ τθσ κινοφμενθ προσ τθν αρνθτικι κατεφκυνςθ για τζταρτθ φορά, ξεκινά να ταλαντϊνεται το ςθμείο Σ 

ςτθ κζςθ 𝑥𝛴 = 1,4𝑚.  

Γ1. Να βρείτε τθν ταχφτθτα διάδοςθσ και να γράψετε τθν εξίςωςθ αρμονικοφ κφματοσ 

(5 μονάδεσ) 

 

Γ2. Να γράψετε τθν εξίςωςθ τθσ ταχφτθτασ ταλάντωςθσ του ςθμείου Σ και να τθν παραςτιςετε γραφικά ςε 

βακμολογθμζνουσ άξονεσ 

(6 μονάδεσ) 

 

Γ3. Σε ποιεσ κζςεισ βρίςκονται τα τρία πλθςιζςτερα ςθμεία ςτθν αρχι του άξονα που τθ χρονικι ςτιγμι 

𝑡1 = 0,25𝑠 εχουν κινθτικι ενζργεια ίςθ με τθν κινθτικι ενζργεια τθσ κζςθσ 𝑥 = 0; 

(6 μονάδεσ) 

 

Γ4. Ζνα ςθμείο Μ του ελαςτικοφ μζςου βρίςκεται ςτθ κζςθ 𝑥𝑀 = 2𝑚. Ποια χρονικι ςτιγμι θ απόςταςθ των 

ςθμείων Σ και Μ γίνεται μζγιςτθ για πρϊτθ φορά; Να υπολογίςετε τθ μζγιςτθ απόςταςθ που απζχουν τα 

ςθμεία Σ και Μ.  

(8 μονάδεσ) 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Η λεπτι, ομογενισ ράβδοσ ΟΑ του ςχιματοσ ζχει μικοσ 𝐿, μάηα 𝑀 και μπορεί 

να περιςτρζφεται ςε κατακόρυφο επίπεδο γφρω από οριηόντιο ακλόνθτο 

άξονα (άρκρωςθ) που διζρχεται από το άκρο τθσ Ο. Στο άλλο άκρο Α τθσ 

ράβδου είναι δεμζνο ζνα αβαρζσ νιμα, ςτο άλλο άκρο του οποίου είναι 

αναρτθμζνο, μζςω τροχαλίασ ακτίνασ 𝑅, ζνα ςϊμα 𝛴 μάηασ 𝑚 = 0,1 5𝑘𝑔. 

Το νιμα είναι κάκετο ςτθ ράβδο ΟΑ ςτο άκρο τθσ Α. Η ράβδοσ, το ςϊμα Σ και 

θ τροχαλία ιςορροποφν ακίνθτα, με τθ ράβδο να ςχθματίηει 

Γωνία 𝜑 = 45° με το οριηόντιο δάπεδο. Να βρείτε: 
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Δ1. το μζτρο τθσ τάςθσ 𝛵1 του νιματοσ ςτο ςθμείο Α. 

(6 μονάδεσ) 

 

Δ2. τθ μάηα Μ τθσ ράβδου.  

(6 μονάδεσ) 

Δ3. το μικοσ L τθσ ράβδου, αν θ ροπι αδράνειάσ τθσ ωσ προσ τον άξονα που διζρχεται από το ςθμείο Ο είναι 

𝛪0 = 15 10 ∙ 10−4𝛫𝑔 ∙ 𝑚2 

(6 μονάδεσ) 

 

Δ4. Το μζτρο τθσ δφναμθσ 𝐹 που αςκεί θ άρκρωςθ ςτθ ράβδο.  

(7 μονάδεσ) 

 

Δίνονται: Η επιτάχυνςθ βαρφτθτασ 𝑔 = 10
𝑚

𝑠2 και θ ροπι αδράνειασ τθσ ράβδου ωσ προσ άξονα που διζρχεται 

από το κζντρο μάηασ είναι 𝛪𝑐𝑚 =
1

12
𝑀𝐿2 

 


