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ΘΔΜΑ Α 

 

A1. Η ζηαζεξά απόζβεζεο b κηαο θζίλνπζαο ηαιάλησζεο, ζηελ νπνία ε αληηηηζέκελε 

δύλακε είλαη αλάινγε ηεο ηαρύηεηαο,  

 

α) εμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο πνπ ηαιαληώλεηαη  

β) κεηώλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θζίλνπζαο ηαιάλησζεο  

γ) έρεη κνλάδα κέηξεζεο ζην S.I. ην kg ∙ s  

δ) εμαξηάηαη από ηηο ηδηόηεηεο ηνπ κέζνπ κέζα ζην νπνίν γίλεηαη ε θζίλνπζα 

ηαιάλησζε. 

 

 

A2. Καηά ηε ζύλζεζε δύν απιώλ αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ , ίδηαο δηεύζπλζεο θαη 

ίδηνπ πιάηνπο, πνπ γίλνληαη γύξσ από ην ίδην ζεκείν θαη πνπ νη πεξίνδνη ηνπο Τ1 θαη 

Τ2 δηαθέξνπλ πνιύ ιίγν κεηαμύ ηνπο, πξνθύπηεη ηαιάλησζε κεηαβιεηνύ πιάηνπο κε 

πεξίνδν Τ πνπ είλαη ίζε κε  

 

α) Τ = ( Τ 1 + Τ 2)  /2 

 

 β)  Τ   2Τ 1 Τ 2 / Τ 1 + Τ 2 

 

 γ) Τ =  Τ 1 -Τ 2   /2 

 

δ) Τ = Τ 1 Τ 2 / Τ 1 - Τ 2    

 

 

A3. Δγθάξζηα κεραληθά νλνκάδνληαη ηα θύκαηα  

 

α) ζηα νπνία όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ ηαιαληώλνληαη παξάιιεια ζηε 

δηεύζπλζε δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο  

β) ζηα νπνία ζρεκαηίδνληαη ππθλώκαηα θαη αξαηώκαηα  

γ) ζηα νπνία όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ ηαιαληώλνληαη θάζεηα ζηε 

δηεύζπλζε δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο  

δ) πνπ δηαδίδνληαη ζηα αέξηα. 

 

 

A4. Η ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο µηαο πεγήο, πνπ παξάγεη εγθάξζην αξµνληθό θύµα ζε 

έλα ειαζηηθό µέζν, δηπιαζηάδεηαη ρσξίο λα µεηαβιεζεί ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο. 

Τόηε  

 

α) ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύµαηνο δηπιαζηάδεηαη.  

ϐ) ην µήθνο θύµαηνο ηνπ αξµνληθνύ θύµαηνο δηπιαζηάδεηαη.  

γ) ην µήθνο θύµαηνο ηνπ αξµνληθνύ θύµαηνο ππνδηπιαζηάδεηαη.  

δ) ε ελέξγεηα ηαιάλησζεο ελόο ζεµείνπ ηνπ ειαζηηθνύ µέζνπ ζην νπνίν δηαδίδεηαη ην 

θύµα δηπιαζηάδεηαη. 
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A5. Μία πεγή ερεηηθώλ όηαλ είλαη αθίλεηε παξάγεη ήρν ζπρλόηεηαο f θαη κήθνπο 

θύκαηνο ι. Όηαλ έλαο παξαηεξεηήο θαη ε πεγή ερεηηθώλ θπκάησλ θηλνύληαη ζηελ 

ίδηα επζεία κε αληίζεηεο θνξέο ώζηε ε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε λα ειαηηώλεηαη, ηόηε ν 

παξαηεξεηήο αληηιακβάλεηαη  

 

α. ζπρλόηεηα κεγαιύηεξε από f θαη κήθνο θύκαηνο κεγαιύηεξν από ι.  

β. ζπρλόηεηα κεγαιύηεξε από f θαη κήθνο θύκαηνο κηθξόηεξν από ι.  

γ. ζπρλόηεηα κηθξόηεξε από f θαη κήθνο θύκαηνο κηθξόηεξν από ι.  

δ. ζπρλόηεηα κηθξόηεξε από f θαη κήθνο θύκαηνο κεγαιύηεξν από ι. 

 

 

Α6. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ κε  Σ αλ ε πξόηαζε είλαη 

ζσζηή ή Λ αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.  

 

α) Η ηαπηόρξνλε δηάδνζε δύν ή πεξηζζνηέξσλ θπκάησλ ζηελ ίδηα πεξηνρή ελόο 

ειαζηηθνύ κέζνπ νλνκάδεηαη ζπκβνιή.  

β) Η ηαρύηεηα ξνήο ελόο αζπκπίεζηνπ ηδαληθνύ ξεπζηνύ θαηά κήθνο ελόο ζσιήλα 

πνπ δελ έρεη ζηαζεξή δηαηνκή, είλαη κεγαιύηεξε εθεί πνπ ππθλώλνπλ νη ξεπκαηηθέο 

γξακκέο.  

γ) Η ξνή ελόο ξεπζηνύ είλαη ζηξσηή, όηαλ παξνπζηάδεη ζηξνβίινπο.  

δ) Η ξνπή αδξάλεηαο ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο είλαη δηαλπζκαηηθό κέγεζνο.  

ε) Σε κηα θξνύζε ακειεηέαο ρξνληθήο δηάξθεηαο ε δπλακηθή ελέξγεηα ησλ ζσκάησλ, 

πνπ εμαξηάηαη από ηε ζέζε ηνπο ζην ρώξν , δελ κεηαβάιιεηαη. 

 

 

 

ΘΔΜΑ Β 

 

 

Β1. Έλα κηθξό ζώκα εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο , κε 

εμηζώζεηο απνκάθξπλζεο x1 = Α1 εκσt  θαη  x2 = Α2 εκ(σtπ/2)   θαη κε ελέξγεηεο 

ηαιάλησζεο Δ1 θαη Δ2, αληίζηνηρα. Οη ηαιαληώζεηο γίλνληαη γύξσ από ην ίδην ζεκείν 

θαη ζηελ ίδηα δηεύζπλζε. Η ελέξγεηα ηαιάλησζεο Δ ηεο ζύλζεηεο ηαιάλησζεο είλαη 

ίζε κε   

 

i. Δ = Δ1 + Δ2 /2  

ii. Δ = Δ1 + Δ2  

iii. Δ = 2

2

2

1
   

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

 

Β2. Μηα πεγή ερεηηθώλ θπµάησλ όηαλ είλαη αθίλεηε παξάγεη ήρν ζπρλόηεηαο fs. 

΄Οηαλ έλαο παξαηεξεηήο πιεζηάδεη ηελ αθίλεηε πεγή µε ηαρύηεηα µέηξνπ πA, ε 

ζπρλόηεηα fA πνπ αληηιαµβάλεηαη είλαη θαηά 20% δηαθνξεηηθή από ηελ ζπρλόηεηα fs. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαηεξεηήο είλαη αθίλεηνο θαη ε πεγή θηλείηαη µε ηαρύηεηα 

πs, γηα λα αληηιαµβάλεηαη ν παξαηεξεηεο γηα ηνλ ήρν πάιη ηε ίδηα ζπρλόηεηα fA, ϑα 

πξέπεη ε ηαρύηεηα πs λα έρεη θαηεύζπλζε πξνο ηνλ παξαηεξεηή θαη µέηξν ίζν µε :  
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α) 5πA/6  

ϐ) 1, 2πA  

γ) πA  

 

Να επηιέμεηε ην γξάµµα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

 

 

 

Β3. Μηα ηελησµέλε ρνξδή µήθνπο L είλαη αθιόλεηα ζηεξεσµέλε ζηα δύν άθξα ηεο 

θαη µε θαηάιιειε δηέγεξζε δεµηνπξγείηαη πάλσ ηεο ζηάζηµν θύµα. Αλ ε δηέγεξζε 

ηεο ρνξδήο έρεη ζπρλόηεηα f ηόηε 4 ζπλνιηθά ζεµεία ηεο ϑα παξαµέλνπλ αθίλεηα. Αλ 

ζαο είλαη γλσζηό όηη ε ειάρηζηε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο γηα ηελ δεµηνπξγία 

ζηάζηµνπ θύµαηνο ζηελ ρνξδή είλαη f min, ηόηε ν ιόγνο   
min

f

f
 ϑα είλαη : 

 

α) 5  

ϐ) 3  

γ) 2  

 

Να επηιέμεηε ην γξάµµα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο. 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

∆ύν ζύγρξνλεο θπµαηηθέο πεγέο Π1 θαη Π2 ϐξίζθνληαη ζηα ζεµεία Α θαη Β αληίζηνηρα 

ηεο επηθάλεηαο πγξνύ µε (ΑΒ) = d = 14 m. Οη πεγέο ηαιαληώλνληαη θάζεηα ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ πγξνύ µε εμίζσζε απνµάθξπλζεο y = 0, 2εµ(πt)  (S.I), δεµηνπξγώληαο 

εγθάξζηα επηθαλεηαθά θύµαηα µήθνπο θύµαηνο ι = 4 m, ηα νπνία ζπµβάιινπλ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ πγξνύ. ΄Δλα ζεµείν Σ ηεο επηθάλεηαο απέρεη r1 = 16 m από ηελ Π1 θαη 

r2 = 12 m από ηελ Π2. 

 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηελ δηαθνξά ϕάζεο ησλ δύν ηαιαληώζεσλ πνπ ϑα εθηειέζεη ην 

ζεµείν Σ εμαηηίαο ησλ δύν πεγώλ. 

 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηαιάλησζεο ηνπ ζεµείν Σ µεηά ηελ ζπµβνιή ησλ δύν 

θπµάησλ ζε απηό.  

 

Γ3. Να γξάςεηε ηελ ρξνληθή εμίζσζε ηεο επηηάρπλζεο ηαιάλησζεο ηνπ ζεµείνπ Σ γηα 

t ≥ 0 θαη λα ζρεδηάζεηε ην αληίζηνηρν δηάγξαµµα επηηάρπλζεο - ρξόλνπ.  

 

Γ4. Να ϐξείηε ην πιήζνο ησλ ζεµείσλ ηνπ επζύγξαµµνπ ηµήµαηνο (ΑΣ) πνπ ϑα 

παξαµέλνπλ δηαξθώο αθίλεηα µεηά ηελ ζπµβνιή ησλ θπµάησλ ζε απηά.  

 

Γ5. Να ππνινγίζεηε ηελ ειάρηζηε µεηαβνιή ηεο ζπρλόηεηαο ηαιάλησζεο ησλ πεγώλ, 

ώζηε ην πιάηνο ηαιάλησζεο ηνπ ζεµείνπ Σ λα ππνδηπιαζηαζηεί. 

Να ϑεσξήζεηε όηη νη πεγέο παξαµέλνπλ ζύγρξνλεο. 
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ΘΔΜΑ Γ  
 

Έλα ζώκα κάδαο m =2 kg εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαη ε δύλακε 

επαλαθνξάο πνπ ηνπ αζθείηαη, κεηαβάιιεηαη ζε ζρέζε κε ην ρξόλν ζύκθσλα κε ηε 

ζρέζε ΣF = -40εκσt (SI) O ρξόλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ 

πεξαζκάησλ ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ είλαη Γt = (π/10)s.  

 

Γ1. Να βξείηε πόζν απέρνπλ κεηαμύ ηνπο νη αθξαίεο ζέζεηο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ 

ζώκαηνο.  

 

Γ2. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε θαη λα ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο δύλακεο 

επαλαθνξάο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο ηνπ ζε αξηζκεκέλνπο άμνλεο.  

 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ηε κεηαηόπηζε θαζώο θαη ην δηάζηεκα πνπ δηέλπζε ην ζώκα ζην 

ρξνληθό δηάζηεκα από ηε ζηηγκή t1 = 0, έσο ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = (5π/60) s.  

 

Γ4. Να βξείηε ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε x = +A/2, όπνπ Α είλαη ην πιάηνο ηεο 

ηαιάλησζεο θαη επηηαρύλεηαη. Nα ζρνιηάζεηε ην απνηέιεζκα. 


