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ΘΔΜΑ Α
Σηηο εξσηήζεηο Α1-Α4 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη, δίπια,
ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ εκηηειή πξόηαζε.
Α1. Η ζηαζεξά απόζβεζεο b εμαξηάηαη:
α) από ην κέγεζνο θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θηλείηαη.
α) από ην κέγεζνο, ην ζρήκα θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θηλείηαη.
γ) από ην κέγεζνο, ην ζρήκα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θηλείηαη θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ
κέζνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε θίλεζε.
δ) από ην κέγεζνο, ηελ ηαρύηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θηλείηαη θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ
κέζνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε θίλεζε.
Μονάδες 5
Α2.

Σε έλα ζύζηεκα εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο βξέζεθε όηη όηαλ ε ζπρλόηεηα ηνπ
δηεγέξηε παίξλεη ηηκέο f1=4Ηz θαη f2=10Hz ηόηε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο είλαη ην
ίδην. Γηα ηελ ηδηνζπρλόηεηα f0 ηζρύεη όηη κπνξεί λα πάξεη ηελ ηηκή:
α) 2Hz
β) 7 Hz
γ) 12 Hz
δ) 20Hz
Μονάδες 5

Α3.

Η αξρή ηεο επαιιειίαο ησλ θπκάησλ:
α) παξαβηάδεηαη κόλνλ όηαλ ηα θύκαηα είλαη ηόζν ηζρπξά, ώζηε νη δπλάκεηο πνπ
αζθνύληαη ζηα ζσκαηίδηα ηνπ κέζνπ, δελ είλαη αλάινγεο ησλ απνκαθξύλζεσλ.
β) δελ παξαβηάδεηαη πνηέ.
γ) ηζρύεη κόλνλ όηαλ ηα θύκαηα πνπ ζπκβάιινπλ, πξνέξρνληαη από πεγέο πνπ
βξίζθνληαη ζε θάζε.
δ) δελ ηζρύεη, όηαλ ζπκβάιινπλ πεξηζζόηεξα από δύν θύκαηα.
Μονάδες 5

Α4.

Σε κηα θζίλνπζα κεραληθή ηαιάλησζε ε δύλακε αληίζηαζεο έρεη ηελ κνξθή
Fαλη= -bπ. Αξρηθά ε ζηαζεξά απόζβεζεο έρεη ηηκή b1. Σηε ζπλέρεηα ε ηηκή ηεο γίλεηαη
b2 κε b2 > b1. Τόηε:
α) ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο κεηώλεηαη πην γξήγνξα κε ην ρξόλν θαη ε πεξίνδόο
ηεο παξνπζηάδεη κηθξή κείσζε.
β) ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο απμάλεηαη πην γξήγνξα κε ην ρξόλν θαη ε πεξίνδόο
ηεο παξνπζηάδεη κηθξή αύμεζε.
γ) ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο κεηώλεηαη πην γξήγνξα κε ην ρξόλν θαη ε πεξίνδόο
ηεο παξνπζηάδεη κηθξή αύμεζε.
δ) ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο απμάλεηαη πην γξήγνξα κε ην ρξόλν θαη ε πεξίνδόο
ηεο παξνπζηάδεη κηθξή κείσζε.
Μονάδες 5

Α5.

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο,
δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Σσζηό, αλ ε πξόηαζε
είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάζνο, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
α) Η ξνπή αδξάλεηαο σο πξνο άμνλα ελόο ζηεξενύ έρεη ηε κηθξόηεξε ηηκή ηεο, όηαλ
ν άμνλαο απηόο δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο ηνπ ζηεξενύ.
β) Τν πιάηνο ελόο αξκνληθνύ θύκαηνο εμαξηάηαη από ην κήθνο θύκαηνο ι ηνπ
θύκαηνο απηνύ.
γ) Σε θάζε θξνύζε ηζρύεη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο.
δ) Τν θαηλόκελν Doppler ηζρύεη γηα θάζε κνξθήο θύκαλζε, αθόκε θαη γηα ηα
ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα.
ε) Σύκθσλα κε ηελ εμίζσζε ηεο ζπλέρεηαο ε πίεζε πνπ δεκηνπξγεί έλα εμσηεξηθό
αίηην ζε θάπνην ζεκείν ελόο πγξνύ κεηαθέξεηαη αλαιινίσηε ζε όια ηα ζεκεία ηνπ.

ΘΔΜΑ Β
B1. Σώκα κάδαο m1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα π1 θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ1 ζπγθξνύεηαη
θεληξηθά θαη αλειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα κάδαο m2 = m1. Αλ κεηά ηελ θξνύζε ην m2
απνθηά θηλεηηθή ελέξγεηα K2΄ = 36% Κ1, ηόηε ην πνζνζηό ηεο Κ1 πνπ έγηλε
ζεξκόηεηα θαηά ηελ θξνύζε είλαη:
α. 48%
β. 64%
γ. 28%
α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Μονάδες 2
β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Μονάδες 6
Β2.

Σην δηπιαλό δηάγξακκα βιέπνπκε ηηο γξαθηθέο
παξαζηάζεηο ησλ παξνρώλ ζε ζρέζε κε ην
ρξόλν θαηά ην άδεηαζκα δύν δνρείσλ (1) θαη (2)
από ηηο βξύζεο ηνπο. Τα δνρεία αξρηθά ήηαλ
εληειώο γεκάηα κε λεξό, πνπ ην ζεσξνύκε
ηδαληθό ξεπζηό. Γηα ηηο ρσξεηηθόηεηεο ησλ δύν
δνρείσλ ηζρύεη:
α) V1 > V2
β) V1 = V2
γ) V1 < V2
α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Μονάδες 2
β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Μονάδες 6

Β3.

Σε κηα ειαζηηθή ρνξδή πνπ έρεη ηα άθξα ηεο ζηεξεσκέλα αθιόλεηα κε θαηάιιειν
κεραληζκό κπνξνύκε λα δεκηνπξγνύκε ζηάζηκα θύκαηα. Όηαλ δεκηνπξγνύκε
ζηάζηκν κε 4 θνηιίεο, ε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο είλαη f1 . Όηαλ δεκηνπξγνύκε ζηάζηκν
κε 7 ζπλνιηθά δεζκνύο, ε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο είλαη f 2 . Η ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο
δύν ζπρλόηεηεο είλαη:
α)
β)
γ)
α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Μονάδες 2
β) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Μονάδες 7

ΘΔΜΑ Γ
Τν άθξν Ο (x=0) κηαο νξηδόληηαο ειαζηηθήο ρνξδήο αξρίδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 λα
ηαιαληώλεηαη ζύκθσλα κε ηελ εμίζσζε yO=Aεκσt. Τν εγθάξζην αξκνληθό θύκα πνπ
δεκηνπξγείηαη δηαδίδεηαη θαηά κήθνο ηνπ ζεηηθνύ εκηάμνλα Οx κε ηαρύηεηα κέηξνπ π. Κάζε
ζεκείν ηεο ρνξδήο πνπ ηαιαληώλεηαη θηλείηαη κεηαμύ δύν αθξαίσλ ζέζεσλ πνπ απέρνπλ
κεηαμύ ηνπο d=0,4m θαη ε δπλακηθή ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζήο ηνπ κεδελίδεηαη κε
ζπρλόηεηα 10Hz. Δπίζεο, ε νξηδόληηα απόζηαζε ελόο όξνπο θαη ηεο κεζεπόκελεο
θνηιάδαο είλαη Γx=3m.
Γ1.
Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηνπ θύκαηνο.
Μονάδες 6
Γ2.

Γηα ην ζεκείν Κ ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ (xK=3m) λα βξείηε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ
αξρίδεη λα ηαιαληώλεηαη θαη λα θάλεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο επηηάρπλζήο ηνπ
ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ζε αξηζκεκέλνπο άμνλεο.
Μονάδες 6

Γ3.

Γύν ζεκεία Μ θαη Ν ηεο ρνξδήο απέρνπλ κεηαμύ ηνπο νξηδόληηα απόζηαζε
(ΜΝ)=5m κε xN>xM. Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζεκείν Ν βξίζθεηαη ζε απνκάθξπλζε
yN=+A γηα 1ε θνξά, λα ππνινγίζεηε ηε θάζε ηνπ ζεκείνπ Μ.
Μονάδες 6

Αλ ε ζεκεηαθή κάδα ηνπ ζεκείνπ (Ο) είλαη Γm=10-6kg, λα βξείηε ην κέηξν ηνπ
ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηαιάλησζεο ηνπ ζεκείνπ (Ο) ηε ζηηγκή
πνπ ε απνκάθξπλζή ηoπ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ είλαη y O=+A/2.
Γίλεηαη π2 =10.
Μονάδες 7
Γ4.

ΘΔΜΑ Γ
Τν ζύζηεκα ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο ηζνξξνπεί κε
ηελ βνήζεηα ηελησκέλνπ αβαξνύο λήκαηνο. Τν
ζώκα Σ1 κάδαο m1=0,1kg είλαη αλαξηεκέλν ζην
θάησ άθξν ηδαληθνύ θαηαθόξπθνπ ειαηεξίνπ
ζηαζεξάο k=10Ν/m ην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη
δεκέλν ζην ηαβάλη. Τν ζώκα Σ2 κάδαο m2=0,1kg
είλαη θνιιεκέλν ζην ζεκείν Μ ζηελ πεξηθέξεηα
νκνγελνύο δίζθνπ κάδαο Μ=1,8kg θαη αθηίλαο
R=0,5m ν νπνίνο κπνξεί λα πεξηζηξαθεί ρσξίο
ηξηβέο γύξσ από ηνλ άμνλα z’z πνπ δηέξρεηαη από
ην θέληξν κάδαο ηνπ (ζεκείν Ο). Η επζεία ΟΜ είλαη
νξηδόληηα. Τν έλα άθξν ηνπ λήκαηνο είλαη δεκέλν
πάλσ ζην δίζθν ζε ζεκείν Ρ ηεο επζείαο ΟΚ πνπ
απέρεη R/2 από ην ζεκείν Ο ελώ ην άιιν άθξν είλαη
δεκέλν ζην ζώκα Σ1.
Α) Να ππνινγηζηεί ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ
ειαηεξίνπ.
Μονάδες 5
Β) ηελ t=0 θόβνπκε ην λήκα νπόηε ην ζώκα Σ1 εθηειεί Α.Α.Α. ελώ ην ζύζηεκα δίζθνο –
ζώκα Σ2 εθηειεί ζηξνθηθή θίλεζε γύξσ από ηνλ άμνλα z’z .
Β1) λα γίλεη γξαθηθή παξάζηαζε ηεο εμίζσζεο απνκάθξπλζεο ηνπ ζώκαηνο Σ 1
κέρξη ηελ ζηηγκή t1= 3π/10s ( ζεηηθή θνξά ηεο Α.Α.Τ. απηή πνπ θαίλεηαη ζην
ζρήκα).
Μονάδες 5
Β2) Να ππνινγηζηεί ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο θαη ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο
θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο Σ1 όηαλ απηό πεξλά από ηελ Θ.Φ.Μ. ηνπ
ειαηεξίνπ γηα δεύηεξε θνξά.
Μονάδες 5
Β3) γηα ην ζύζηεκα δίζθνο – ζώκα Σ2 λα ππνινγηζηεί ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο γσληαθήο
ηαρύηεηαο ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 πνπ θόβνπκε ην λήκα
Μονάδες 5
Β4) γηα ην ζύζηεκα δίζθνο –ζώκα Σ2 λα ππνινγηζηεί ε γσληαθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο θαη
ε ζηξνθνξκή ηελ ζηηγκή πνπ επζεία ΟΜ γίλεηαη θαηαθόξπθε.
Μονάδες 5
Γίλνληαη g=10m/s2 θαη Icm=MR2/2 γηα ηνλ δίζθν.

