
Α ΘΔΜΑ 
 

Α1. Η εμίζσζε ηεο ζπλέρεηαο είλαη άκεζε ζπλέπεηα ηεο αξρήο δηαηήξεζεο: 
α. ηεο ελέξγεηαο. 
β. ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο. 
γ. ηεο νξκήο. 
δ. ηεο ύιεο. 
 
 
 
Α2.  Σε ηδαληθό ξεπζηό πνπ ξέεη κέζα ζε ζσιήλα, πξνζθέξεηαη από ην πεξηβάιινλ 
ελέξγεηα 200J αλά κνλάδα όγθνπ θαη ε δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα απμάλεηαη θαηά 
300Jαλά κνλάδα όγθνπ. Τόηε, θαηά κήθνο ηεο ξνήο ηνπ ξεπζηνύ: 
α. ε δηαηνκή ηεο ξεπκαηηθήο θιέβαο κεηώλεηαη. 
β. ε δηαηνκή ηεο ξεπκαηηθήο θιέβαο απμάλεηαη. 
γ. ε δηαηνκή ηεο ξεπκαηηθήο θιέβαο παξακέλεη ζηαζεξή. 
δ. ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα απμάλεηαη θαηά 100J αλά κνλάδα όγθνπ 
 

 

Α3. Έλα ζώκα κάδαο 𝑚 = 1𝑘𝑔 εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο 

𝛢 = 1𝑚, ζηελ νπνία ε επηηάρπλζή ηνπ 𝛼 θαη απνκάθξπλζή ηνπ 𝑥 από ηε ζέζε 
ηζνξξνπίαο ηνπ ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε 𝛼 = −100𝑥 (𝑆. 𝐼. ). Η εμίζσζε ηεο 

θηλεηηθήο ελέξγεηαο 𝛫ηνπ ζώκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε𝑥 από 
ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ, ζην 𝑆. 𝐼. είλαη: 

α.𝛫 = 100𝑥2. 

β.𝛫 = 50𝑥2. 

γ.𝛫 = 100 − 50𝑥2. 

δ.𝛫 = 50 − 50𝑥2. 
 
 

Α4. Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή 𝑡1 
θηλείηαη πξνο ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ έρνληαο ζεηηθή επηηάρπλζε. Τε ρξνληθή 

ζηηγκή 𝑡1: 
α. ην ζώκα βξίζθεηαη ζε κία ζέζε ηνπ ζεηηθνύ εκηάμνλα. 
β. ην ζώκα επηηαρύλεηαη. 
γ. ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη αξλεηηθή. 
δ. ην κέηξν ηεο δύλακεο επαλαθνξάο πνπ δέρεηαη ην ζώκα απμάλεηαη. 
 
 
 
Α5. Να χαρακηηρίζεηε καθεμία από ηις παρακάηω προηάζεις ως ζωζηή 
(Σ) ή λανθαζμένη (Λ). 
 
 α.  Έλα ζώκα εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα πάλσ ζηελ ίδηα επζεία θαη γύξσ από ηελ ίδηα 

ζέζε ηζνξξνπίαο. Οη εμηζώζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο δύν ηαιαληώζεηο ζην 

(S.I.) είλαη: 𝑥1 = 0,4𝜂𝜇 10𝑡   𝜅𝛼𝜄  𝑥2 = 0,1𝜂𝜇(10𝑡 + 𝜋) 

Τν πιάηνο ηεο ζύλζεηεο ηαιάλησζεο πνπ εθηειεί ην ζώκα είλαη  𝛢 = 0,5𝑚. 



                                                                                                              

β.   Έλα ζώκα εθηειεί θζίλνπζα ηαιάλησζε κε πιάηνο πνπ κεηώλεηαη εθζεηηθά 

κε ην ρξόλν ζύκθσλα κε ηελ ζρέζε: 𝛢 = 𝛢0𝑒
−𝛬𝑡 , όπνπ 

o
A  ην πιάηνο ηεο 

ηαιάλησζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή 0t  θαη Λ ζεηηθή ζηαζεξά. Αλ 
1
A  θαη 

2
A  είλαη 

ηα πιάηε ηεο θζίλνπζαο ηαιάλησζεο ζην ηέινο ηεο πξώηεο θαη ηεο δεύηεξεο 

πεξηόδνπ αληίζηνηρα, ηόηε ηζρύεη: 
2

1

1
A

A

A

A
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γ.  Όηαλ νη ξεπκαηηθέο γξακκέο κηαο θιέβαο παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα ππθλόηεηα ε 

ηαρύηεηα ηεο ξνήο δελ κεηαβάιιεηαη.  

δ. Μηα θξνύζε κεηαμύ δύν ζσκάησλ ραξαθηεξίδεηαη σο ειαζηηθή όηαλ ε νξκή 
ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζσκάησλ πνπ ζπγθξνύνληαη παξακέλεη ζηαζεξή. 

 
ε. Σε κηα ειαζηηθή θξνύζε δύν ζσκάησλ ην δηαλπζκαηηθό άζξνηζκα ησλ 

κεηαβνιώλ νξκήο ησλ δύν ζσκάησλ είλαη κεδέλ 
 
 
 
 

ΘΔΜΑ Β 
 

Β1. Σηνλ νξηδόληην ζσιήλα, ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο, αζπκπίεζην ηδαληθό ξεπζηό έρεη 

ζηξσηή ξνή από ην ζεκείν Α πξνο ην ζεκείν Β. 

 

 

 
 

Η δηαηνκή 𝛢𝛢  ηνπ ζσιήλα ζηε ζέζε Α είλαη δηπιάζηα από ηε δηαηνκή 𝛢𝛣  ηνπ ζσιήλα ζηε 

ζέζε Β. Η θηλεηηθή ελέξγεηα αλά κνλάδα όγθνπ ζην ζεκείν Α έρεη ηηκή ίζε κε Λ. Η 

δηαθνξά ηεο πίεζεο αλάκεζα ζηα ζεκεία Α θαη Β είλαη ίζε κε: 

 

i.
3𝛬    

4
            ii.3𝛬                   iii.2𝛬 

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

 
 
 
Β2. Έλα ζώκα εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο (1) θαη 
(2) πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ ίδηα δηεύζπλζε θαη γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε 
ηζνξξνπίαο. Οη δύν ηαιαληώζεηο έρνπλ κεδεληθέο αξρηθέο θάζεηο, ίζα πιάηε 

θαη ζπρλόηεηεο 𝑓1 = 98 𝐻𝑧 θαη 𝑓2 (𝑓2 > 𝑓1), πνπ δηαθέξνπλ ιίγν κεηαμύ ηνπο, 
ώζηε λα δεκηνπξγείηαη δηαθξόηεκα. Τν ρξνληθό δηάζηεκα αλάκεζα ζε δύν 

δηαδνρηθνύο κεδεληζκνύο ηνπ πιάηνπο είλαη 0,25𝑠. 
 



Α. Η ζπρλόηεηα ηεο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο (2) είλαη: 

α. 𝑓2 = 102 𝐻𝑧                                                β.  𝑓2 = 100 𝐻𝑧                                       
γ. 𝑓2 = 94 𝐻𝑧 
 
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
 

Β. Σην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ δπν δηαδνρηθώλ κεδεληζκώλ ηνπ πιάηνπο ην 
ζώκα έρεη δηέιζεη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ. 

α. 25 𝜑𝜊𝜌έ𝜍                                                β.  50 𝜑𝜊𝜌έ𝜍                                       
γ. 100 𝜑𝜊𝜌έ𝜍 
 
 
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 
 
 
 
Β3. Τα ειαηήξηα (1) θαη (2) ηνπ ζρήκαηνο είλαη ηδαληθά θαη έρνπλ ηελ ίδηα 

ζηαζεξά 
m

N
K 100  . Τα πάλσ άθξα ησλ δύν ειαηεξίσλ είλαη αθιόλεηα 

ζηεξεσκέλα ζε νξηδόληηα δνθό πνπ κπνξεί λα θηλείηαη θαηαθόξπθα, ελώ ζηα 

ειεύζεξα άθξα ηνπο είλαη δεκέλα ηα ζώκαηα 
1

  θαη 
2

 , όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα, ηα νπνία έρνπλ κάδεο kgm 1
1
   θαη kgm 4

2
  αληίζηνηρα. Αξρηθά ε 

δνθόο ηαιαληώλεηαη θαηαθόξπθα κε ζπρλόηεηα 


5
f Hz,  νπόηε ηα ζώκαηα 

𝛴1 θαη 𝛴2 εθηεινύλ εμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο κε ακειεηέα απόζβεζε. Αλ 
κεηώζνπκε ηε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία ηαιαληώλεηαη ε δνθόο θαηά 50%, ηόηε: 
 

1

2

1m

2m
 

α. Τν πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο 𝛴1 ζα απμεζεί 
θαη ην πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο 𝛴2 ζα κεησζεί. 
 

β. Τν πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο 𝛴1 ζα κεησζεί θαη 
ην πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο 𝛴2 ζα απμεζεί. 
 
γ. Θα κεησζνύλ ηα πιάηε θαη ησλ δύν εμαλαγθαζκέλσλ ηαιαληώζεσλ. 



Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
 

 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 
 
 
 
 

ΘΔΜΑ Γ 
 

Η δεμακελή ηνπ ζρήκαηνο πεξηέρεη λεξό θαη είλαη αλνηθηή ζηελ 
αηκόζθαηξα. Τν λεξό δηνρεηεύεηαη κέζσ ηνπ νξηδόληηνπ ζσιήλα 

κεηαβιεηήο δηαηνκήο κε    
2 2

1 2
3c m , 1 2 0 c m  ζην ζεκείν εμόδνπ 

Γ. Ο θαηαθόξπθνο ζσιήλαο Β είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε ζεκείν ηνπ 

νξηδόληηνπ ζσιήλα κε εκβαδόλ
1

  . Τν ύςνο ηεο ζηήιεο ηνπ λεξνύ ζηε 

δεμακελή είλαη h 1 , 8 m  θαη ζεσξνύκε όηη θαηά ηελ εθξνή ηνπ λεξνύ 

από ην Γ ην ύςνο h  δελ κεηαβάιιεηαη. 
 

 
 

 
Nα βξείηε: 
 
α. ηελ ηαρύηεηα εθξνήο από ην ζεκείν Γ. 
 
 β. ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα γεκίζεη έλα δνρείν όγθνπ 5 m3 ; 
 

γ. ηελ πίεζε p1 ζην εζσηεξηθό ηνπ ζσιήλα κε δηαηνκή
1

  .  

 

δ. ην ύςνο 
1

h  ηεο ζηήιεο ηνπ λεξνύ ζηνλ θαηαθόξπθν ζσιήλα Β. 

Γίλνληαη: 


     
5

2 2a tm 3

N m

m s

k g
p 1 0 ,  g 1 0  1 .0 0 0

m
 

 
 
 
 
 



ΘΔΜΑ Γ 
 

Σώκα 𝛴1 ακειεηέσλ δηαζηάζεσλ κάδαο 𝑚1 = 2𝑘𝑔 ηζνξξνπεί ζηεξεσκέλν ζην 

πάλσ άθξν θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο 𝑘 = 100
𝑁

𝑚
, ην θάησ 

άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλν ζην έδαθνο. Δθηξέπνπκε ην 

ζώκα 𝛴1 από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ θαηά 
𝑑 = 0,2𝑚 θαη ζηε ζπλέρεηα ην εθηνμεύνπκε από ηε ζέζε όπνπ ην εθηξέςακε 

θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα κέηξνπ 𝜐0 =  2
𝑚

𝑠
. 

d
1 0



..

 
 

Γ1. Να απνδείμεηε όηη ην ζώκα 𝛴1εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαη λα 
ππνινγίζεηε ηε γσληαθή ηεο ζπρλόηεηα. 
 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο 𝛴1 ηηο ρξνληθέο 
ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο δηέξρεηαη από ηε ζέζε, όπνπ κεδελίδεηαη ε δύλακε 
πνπ δέρεηαη από ην ειαηήξην. 

 

Κάπνηα ζηηγκή πνπ ην ζώκα 𝛴1 δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ 
θηλνύκελν πξνο ηα πάλσ ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη πιαζηηθά κε δεύηεξν 

ζώκα 𝛴2 ακειεηέσλ δηαζηάζεσλ κάδαο 𝑚2 = 1𝑘𝑔, ην νπνίν θηλείηαη πξνο ηελ 

αληίζεηε θαηεύζπλζε κε ηαρύηεηα κέηξνπ 𝜐2 = 1
𝑚

𝑠
.Μέηα ηελ θξνύζε ην 

ζπζζσκάησκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε ζηαζεξά επαλαθνξάο 

𝐷 = 𝐾. 
Γ3. Να ππνινγίζεηε ην πνζό ζεξκόηεηαο πνπ παξάρζεθε θαηά ηελ θξνύζε. 
 
Γ4. Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο ηνπ, ζεσξώληαο σο 𝑡 = 0 ηε ρξνληθή ζηηγκή 
ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε θαη σο ζεηηθή θνξά ηε θνξά πξνο ηα πάλσ. 
 
Γ5. Να ππνινγίζεηε ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ 
ζπζζσκαηώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ 

ειαηεξίνπ γίλεηαη ίζε κε 8𝐽 γηα πξώηε θνξά ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 
Να ζεσξήζεηε ακειεηέεο πάζεο θύζεσο ηξηβέο θαη αληηζηάζεηο θαζώο επίζεο 
θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θξνύζεο.  

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο: 𝑔 = 10
𝑚

𝑠2. 

 


