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ΘΔΜΑ A 
 

Σηιρ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1-Α5 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ 

ππόηαζηρ και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη θπάζη, η οποία ζςμπληπώνει 

ζυζηά ηην ππόηαζη. 

  

Α1. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ελόο ζώκαηνο, ην νπνίν εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, 

κεγηζηνπνηείηαη θάζε 0,5s. Η ζπρλόηεηα ηεο ηαιάλησζεο είλαη ίζε κε: 

α. 0,5 Hz.               

β. 0,25 Hz.             

γ. 1 Hz.              

δ. 2 Hz.   

                                                                                                                               Μονάδερ 5 

 

Α2. Σε κηα απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ηζρύνπλ ηαπηόρξνλα : 

α. max maxx = 0,   α = ± α ,   π = ± π            

β.
 
x = Α,  α = 0,  π = 0   

γ. max maxx = ,  α = α ,  π = ±π       

δ. maxx = Α,  α = α ,  π = 0   

  

                                                                                                                      Μονάδερ 5 

                                                                                                                       

Α3 . Έλα νξζνγώλην πιαίζην εκβαδνύ Α ζηξέθεηαη κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν 

(Ο.Μ.Π.) έληαζεο Β, κε ζηαζεξή γσληαθή ηαρύηεηα σ, γύξσ από άμνλα πνπ πεξλά από ηα 

κέζα ησλ δύν πιεπξώλ ηνπ θαη είλαη θάζεηνο ζηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ Ο.Μ.Π. Αλ γηα 

t=0 ην πιαίζην είλαη θάζεην ζηηο δπλακηθέο γξακκέο, ηόηε ε καγλεηηθή ξνή πνπ δηέξρεηαη 

από απηό κεηαβάιιεηαη κε ηνλ ρξόλν ζύκθσλα κε ηε ζρέζε: 

α)  Φ=ΒΑ 

β)   Φ= ΒΑ εκσt 

γ)   Φ= ΒΑ ζπλσt 

δ)   Φ= -ΒΑ εκσt 

                                                                                                                                Μονάδερ 5 
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A4. Έλα ζώκα κάδαο m πξνζθξνύεη θάζεηα θαη ειαζηηθά ζε κηα αθιόλεηε επηθάλεηα 

(ηνίρν) κε νξκή κέηξνπ p θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ.  

α. Η κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο είλαη 2p.  

β. Τν κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο είλαη 2p.     

γ. Τν κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο είλαη ίζν κε κεδέλ.  

δ. Η κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο είλαη 2K.  

                                                                                                                                                      Μονάδερ 5  
 
 

Α6. Για κάθε μία από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ να μεηαθέπεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηο 

γπάμμα ηηρ ππόηαζηρ και δίπλα ηη λέξη Συζηό αν είναι ζυζηή ή ηη λέξη Λάθορ αν 

είναι λανθαζμένη. 

 
α. Σε κηα θζίλνπζα ηαιάλησζε, κε νξηζκέλε ζηαζεξά απόζβεζεο b, ε πεξίνδνο παξακέλεη 
ζηαζεξή. 
 
β. Καηά κήθνο ελόο νξηδόληηνπ ζσιήλα, ζηνλ νπνίν ξέεη ηδαληθό ξεπζηό θαη θαηά ηε θνξά 

ηεο ξνήο δηαπηζηώλνπκε όηη ε πίεζε ηνπ ξεπζηνύ απμάλεηαη, επνκέλσο νη ξεπκαηηθέο 

γξακκέο ππθλώλνπλ. 

  

γ. Σύκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ Παζθάι ε κεηαβνιή ηεο πίεζεο πνπ πξνθαιεί έλα εμσηεξηθό 

αίηην ζε θάπνην ζεκείν ελόο αθίλεηνπ πγξνύ κεηαθέξεηαη αλαιινίσηε ζε όια ηα ζεκεία 

ηνπ. 

 

δ.  Σώκα εθηειεί θζίλνπζα ηαιάλησζε πεξηόδνπ Τ, κε δύλακε απόζβεζεο (αληίζηαζε) 

F = -bπ . Tε ρξνληθή ζηηγκή t=0 βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θαη έρεη ζεηηθή 

ηαρύηεηα. Δπνκέλσο ε δύλακε επαλαθνξάο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα θαη ε δύλακε πνπ 

πξνθαιεί ηελ απόζβεζε, ζην ρξνληθό δηάζηεκα  
T 3T

t ,
2 4
  είλαη νκόξξνπεο. 

 

ε. Έλα ζύζηεκα ζσκάησλ κπνξεί λα έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ρσξίο λα έρεη νξκή. 
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ΘΔΜΑ Β 
 

Β1.   O επζύγξακκνο κεγάινπ κήθνπο αγσγόο (ΚΛ) ηνπ ζρήκαηνο είλαη θάζεηνο ζην 

επίπεδν (ε) θαη δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Ι1 κε θνξά 

από ην Κ πξνο ην Λ. Ο θπθιηθόο αγσγόο βξίζθεηαη πάλσ 

ζην επίπεδν (ε), εθάπηεηαη ζηνλ αγσγό (ΚΛ) θαη δηαξξέεηαη 

από ξεύκα κε θνξά αληίζεηε απηήο ησλ δεηθηώλ ηνπ 

ξνινγηνύ πνπ έρεη έληαζε Ι2. Οη εληάζεηο ζπλδένληαη κε ηε 

ζρέζε: Ι1=πΙ2.  

Αλ ην κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ Μ.Π. ζην ζεκείν Μ ιόγσ ηνπ 
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θπθιηθνύ  αγσγνύ είλαη Β2, ηόηε ε νιηθή έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην ζεκείν Μ έρεη 

κέηξν: 

α.   ΒΜ=Β2                      

β.   ΒΜ=Β2 2                  

γ.   ΒΜ=Β2 3                  

Να επιλέξεηε ηην ζυζηή απάνηηζη.                                                       

                                                                                                                                 Μονάδερ 2                                                                                                      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                        

                                                                                                                              Μονάδερ 4               

                                                                                                                       

Β2. Έλα ζώκα εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν Α.Α.Τ. ίδηαο δηεύζπλζεο, ίδηαο ζέζεο ηζνξξνπίαο 

θαη ίδηαο ζπρλόηεηαο. 

  

i) Αλ δίλνληαη νη εμηζώζεηο απνκάθξπλζεο ησλ ζπληζησζώλ ηαιαληώζεσλ, ζην SI,  λα 

ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα κε ηελ εμίζσζε απνκάθξπλζεο ηεο ζπληζηακέλεο ηαιάλησζεο 

ζε θάζε πεξίπησζε.  

 

Σηο ηεηπάδιό ζαρ να μεηαθέπεηε ζςμπληπυμένη ηην 3
η
  ζηήλη.  
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Να αηηηνινγήζεηε ηελ εμίζσζε πνπ έρεηε βξεη μόνο ζηην πεπίπηυζη (δ).  

                                                                                                                       Μονάδερ 3 

 

 

 1
ε
 Α.Α.Τ.     2

ε
         2

ε
 Α.Α.Τ. ΣΥΝ        ΣΥΝΙΣΤΑΜΔΝΗ 

      α) x1=3εκ4t     x2                  x2 = 2εκ4t  x =  

β) α      β) x1=5  x1=3εκ4t                                                            2x = 2εκ(4t + π)  x = 

γ)         γ) x1=2  x1=3εκ4t  2 )x =12 εκ(4t - π  x = 

δ)        δ) x1=2  x1=2εκ4t  2x = 2 3 εκ(4t + π / 2)  x = 

           ε) x1=2εκ(4t+π/4)   x2=5εκ(4t+5π/4)  

                                                                                                                                                                                                 

ii) Σηην πεπίπηυζη (δ),   αλ Δ1, Δ2, Δ είλαη νη ελέξγεηεο ηαιάλησζεο γηα ηελ πξώηε, γηα ηε 

δεύηεξε θαη γηα ηε ζπληζηακέλε ηαιάλησζε, αληίζηνηρα, ηόηε λα απνδείμεηε όηη:                                   

Δ = Δ1+Δ2                                                      

                                                                                                                     Μονάδερ 2 

iii) Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηηο απνκαθξύλζεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν γηα ηηο 

ζπληζηώζεο ηαιαληώζεηο θαη ηε ζπληζηακέλε ηαιάλησζε, ζε θνηλό δηάγξακκα: 

 1) Γηα ηελ πεξίπησζε (α) 

 2) Γηα ηελ πεξίπησζε (β) 

                                                                                                                  Μονάδερ 2 
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Β3.   Η ζθαίξα Σ1  κε κάδα m1 ηνπ ζρήκαηνο ζπγθξνύεηαη ειαζηηθά θαη έθθεληξα κε ηε 

ζθαίξα Σ2  κάδαο m2. Μεηά ηε θξνύζε ηνπο νη ζθαίξεο θηλνύληαη ζε θάζεηεο δηεπζύλζεηο.  

Δπνκέλσο γηα ηηο κάδεο ηζρύεη :  

α)
1 2m m    β) 2

1

m
m

2
   γ) 

1 2m 2m    

 

 

 

 

 

 

 

Να επιλέξεηε ηην ζυζηή απάνηηζη.                                                       

                                                                                                                               Μονάδερ 2                                                                                                      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                        

                                                                                                                               Μονάδερ 5                                                                                            

                                                                                                         

 

                                                                                                                                                

ΘΔΜΑ Γ 

Γύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο m1 

=3kg  θαη m2 = 1kg  ζπλδένληαη ζε 

δύν ηδαληθά ειαηήξηα κε ζηαζεξέο  

k1 =300N/m θαη  k2 , όπσο ζην 

ζρήκα. Τα ειαηήξηα αξρηθά έρνπλ 

ην θπζηθό ηνπο κήθνο θαη ηα 

ζώκαηα είλαη αθίλεηα. Δθηξέπνπκε ηα δύν ζώκαηα από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπο θαηά 

Α1=0,4m θαη Α2=0,2m, αληίζηνηρα θαη ηα αθήλνπκε ειεύζεξα ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Τα 

ζώκαηα ζηε ζπλέρεηα θηλνύληαη ζην ιείν νξηδόληην δάπεδν θαη ζπγθξνύνληαη θεληξηθά θαη 

πιαζηηθά ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπο. Τν  ζπζζσκάησκα πνπ δεκηνπξγείηαη εθηειεί απιή 

αξκνληθή ηαιάλησζε ζηε δηεύζπλζε ηνπ άμνλα ησλ ειαηεξίσλ.  

 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ζε πόζν ρξόλν από ηε ζηηγκή πνπ ηα ζώκαηα αθήλνληαη  ειεύζεξα ζα 

γίλεη ε ζύγθξνπζή ηνπο,                                                                                                           

                                                                                                                                Μονάδερ 4 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά   k2,                                                                                                       

                                                                                                                                Μονάδερ 4  

Γ3. Να ππνινγίζεηε i) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο θάζε ζώκαηνο ειάρηζηα πξηλ από ηε 

ζύγθξνπζή ηνπο θαη ii) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ακέζσο κεηά  ηε 

ζύγθξνπζή ηνπο.  

                                                                                                                                Μονάδερ 4 

 

Για ηην ηαλάνηωζη ηος ζςζζωμαηώμαηορ θεωπούμε θεηική θοπά ππορ ηα δεξιά και 

σπονική ζηιγμή μηδέν ηη ζηιγμή πος απσίζει να κινείηαι ηο ζςζζωμάηωμα. 

Πξηλ ηελ θξνύζε Μεηά ηελ θξνύζε 

Σ1 

Σ2 

π1΄ 

π΄2 

π1 
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Γ4.  Να απνδείμεηε όηη ε θίλεζε ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο είλαη απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε 

ζηαζεξά επαλαθνξάο D= k1+ k2.                                                                        

                                                                                                                                 Μονάδερ 5 

Γ5.  Να γξάςεηε ηηο  εμηζώζεηο ηεο απνκάθξπλζεο θαη ηεο επηηάρπλζεο ηνπ 

ζπζζσκαηώκαηνο, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν ζην SI.                                                                     

                                                                                                                                Μονάδερ 4 

Γ6.  Να βξείηε ηε ζρέζε ηεο κινηηικήρ ενέπγειαρ Κ ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ απομάκπςνζη x από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θαη λα ηελ παξαζηήζεηε γξαθηθά ζε 

βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο. 

Μονάδερ 4 

                                                                     

ΘΔΜΑ Γ 

Μηθξό ζώκα Σ1 κάδαο m1 = 0,45 kg ηζνξξνπεί δεκέλν ζην θάησ άθξν θαηαθόξπθνπ 

λήκαηνο, ην άλσ άθξν ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη αθιόλεηα  ζηελ νξνθή ηνπ ζρνιηθνύ 

εξγαζηεξίνπ.  Μηθξό ζώκα Σ2 κάδαο m2 = 0,3kg ηζνξξνπεί ζηεξεσκέλν ζην άλσ άθξν 

θαηαθόξπθνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k = 12N/m, ην θάησ άθξν ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη 

αθιόλεηα  ζην δάπεδν ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ.  

 

 Γ1.  Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 θόβνπκε ην λήκα.  Τα δύν ζώκαηα ζπγθξνύνληαη ρσξίο λα 

αλαπεδνύλ θαη παξακέλνληαο ζε επαθή κεηαμύ ηνπο εθηεινύλ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε 

κε πιάηνο 
5

A = m.
8

 Να ππνινγίζεηε ηελ θνηλή ηαρύηεηα ησλ δύν ζσκάησλ ακέζσο κεηά 

ηελ θξνύζε. 

                                                                                                                                Μονάδερ 6    

 

 

                                                            

                   

                                                             

 

                                                              Σ1 

            (+)                                    

                                                                                          h 

                                                             

 

                                                            Σ2 

                                                                  
                      
Γ2. Να απνδείμεηε όηη ε αξρηθή απόζηαζε ησλ δύν ζσκάησλ, ηε  ρξνληθή ζηηγκή t0=0 ήηαλ 

5
h = m.

9
                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                  Μονάδερ 3 
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 Γ3.  Θεσξώληαο σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα θάησ, λα ππνινγίζεηε γηα ηε ρξνληθή ζηηγκή 

t1, ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε: 

i) Τνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζσκάησλ. 

ii) Τνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζσκάησλ.  

                                                                                                   Μονάδερ 2 

Γ4.  Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ από ηε ρξνληθή ζηηγκή t1, ακέζσο 

κεηά ηελ θξνύζε, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην ζύζηεκα ησλ ζσκάησλ θηάλεη ζηελ θάησ αθξαία 

ζέζε ηεο ηαιάλησζήο ηνπ.  
                                                                                                      Μονάδερ 3         

Γ5. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο επαθήο Ν πνπ αζθεί ην έλα ζώκα ζην άιιν ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζύζηεκα ησλ ζσκάησλ βξίζθεηαη ζηελ θάησ αθξαία ζέζε ηεο 

ηαιάλησζήο ηνπ.  
                                                                                                                Μονάδερ 4         

Γ6. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην ζύζηεκα ησλ ζσκάησλ έρεη κέγηζηε ζεηηθή 

απνκάθξπλζε εηζάγεηαη αθαξηαία αέξαο ζην ρώξν ηνπ πεηξάκαηνο κε απνηέιεζκα ε 

ηαιάλησζε πνπ αθνινπζεί λα είλαη θζίλνπζα. Δάλ ε δύλακε απόζβεζεο πνπ      πξνθαιεί ε 

ύπαξμε ηνπ αέξα ζην δνρείν, είλαη ηεο µνξθήο  F΄=-bπ  θαη  ε ζηαζεξά Λ έρεη ηηµή 

-1n2  sπ , λα ππνινγίζεηε  ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο   µεηά  από  2 πιήξεηο ηαιαληώζεηο. Να 

ζεσξήζεηε όηη ε πεξίνδνο ηεο θζίλνπζαο ηαιάλησζεο είλαη ίζε µε απηή ηεο αµείσηεο απιήο 

αξκνληθήο ηαιάλησζεο. 

                                                                                                                    Μονάδερ 3 

Γ7.  Να βξείηε ηε ζρέζε ηεο δύναμηρ ηος ελαηηπίος Fελαη  ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

απομάκπςνζη x ηνπ ζπζηήκαηνο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θαη λα ηελ παξαζηήζεηε 

γξαθηθά ζε βαζκνινγεκέλνπο άμνλεο. (Τν εξώηεκα αλαθέξεηαη ζηελ Α.Α.Τ. ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζην θελό, πξηλ εηζαρζεί αέξαο.) 

                                                                                                                                 Μονάδερ 4         
Γίνεηαι: g = 10m/s

2
 

 

                                                                                                             Καλή επιηςσία 

 

 

 

 

 

 

 

 


