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ΘΔΜΑ Α  
 

Σηις ερφηήζεις Α1-Α4 να γράυεηε ηον αριθμό ηης ερώηηζης και δίπλα, ηο 

γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη θράζη η οποία ζσμπληρώνει ζφζηά ηην ημιηελή 

πρόηαζη. 

Α1.  Τξνρόο αθηίλαο R θπιίεηαη ζε νξηδόληην επίπεδν θαη ε ηαρύηεηα ηνπ 

θέληξνπ κάδαο ηνπ είλαη πcm, επνκέλσο ε ηαρύηεηα ελόο ζεκείνπ ηεο 

πεξηθέξεηαο πνπ απέρεη R από ην νξηδόληην επίπεδν έρεη κέηξν ίζν κε:  

 

α. πcm                         

β. 2πcm                    

γ. πcm 2                            

 δ. πcm
5

2
  

                                                                                                            Μνλάδεο  4 

 

Α2. Σε κηα θζίλνπζα ηαιάλησζε ε δύλακε πνπ πξνθαιεί ηελ απόζβεζε είλαη 

ηεο κνξθήο F = -bπ , όπνπ b ζεηηθή ζηαζεξά θαη π ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο πνπ 

ηαιαληώλεηαη. Τν έξγν ηεο δύλακεο απηήο είλαη: 

α. Θεηηθό, όηαλ ην ζώκα θηλείηαη πξνο ηελ αξλεηηθή θαηεύζπλζε. 

β. Πάληα αξλεηηθό, γηα νπνηαδήπνηε κεηαηόπηζε. 

γ. Πάληα ζεηηθό, γηα νπνηαδήπνηε κεηαηόπηζε. 

δ. Μεδέλ γηα κηα πιήξε ηαιάλησζε. 
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Α3. Έλαο αξκνληθόο ηαιαλησηήο εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Όηαλ ε  

ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε παίξλεη ηηο ηηκέο f1=5Hz θαη f2=10Hz, παξαηεξνύκε όηη 

ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο είλαη ην ίδην. Θα έρνπκε κεγαιύηεξν πιάηνο 

ηαιάλησζεο, όηαλ ε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε πάξεη ηελ ηηκή:  

α. 2Hz              β. 4Hz                 γ. 8Hz              δ. 12Hz 
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Α4. Σηνλ ζσιήλα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο πνπ 

βξίζθεηαη ζε νξηδόληην επίπεδν ξέεη ηδαληθό 

ξεπζηό.  

Σηελ πεξηνρή Β θαη Γ ην εκβαδόλ ηεο δηαηνκήο 

ηνπ ζσιήλα είλαη ίδην ελώ ζηελ πεξηνρή Α ην 

εκβαδόλ ηεο δηαηνκήο ηνπ ζσιήλα είλαη 

κηθξόηεξν.  

Γηα ηηο παξνρέο, ηηο ηαρύηεηεο ηνπ ξεπζηνύ θαη ηηο πηέζεηο ζηα δηάθνξα ζεκεία 

ηνπ ζσιήλα ηζρύεη:  

α. ΠΑ = ΠΒ = ΠΓ , πΑ > πΒ = πΓ  θαη  pA < pB < pΓ 

β. ΠΑ < ΠΒ = ΠΓ , πΑ > πΒ = πΓ  θαη  pA = pB < pΓ 

γ. ΠΑ < ΠΒ = ΠΓ , πΑ <πΒ = πΓ  θαη  pA < pB < pΓ 

δ. ΠΑ = ΠΒ = ΠΓ , πΑ< πΒ = πΓ  θαη  pA = pB < pΓ 
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Α5. Γηα θάζε κία από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο λα κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό 

ζαο ην γξάκκα ηεο πξόηαζεο θαη δίπια ηε ιέμε Σωζηό αλ είλαη ζωζηή ή ηε 

ιέμε Λάζνο αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 

 
α. Σε κηα θζίλνπζα ηαιάλησζε, κε νξηζκέλε ζηαζεξά απόζβεζεο b, ε πεξίνδνο 
παξακέλεη ζηαζεξή. 
β. Ζ ζπρλόηεηα ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο είλαη ίζε κε ηε ζπρλόηεηα 

ηνπ δηεγέξηε. 

γ.  Σε µηα εμαλαγθαζµέλε ηαιάλησζε µε ζπγθεθξηκέλε ζπρλόηεηα δηεγέξηε, 
ην  πιάηνο ηαιάλησζεο είλαη αλεμάξηεην από ηε ζηαζεξά απόζβεζεο.                                            
δ. Έλα ζώκα εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο κε ίδην 

πιάηνο Α, ίδηαο δηεύζπλζεο, γύξσ από ην ίδην ζεκείν, κε ζπρλόηεηεο f1,  f2, πνπ 

δηαθέξνπλ ιίγν κεηαμύ ηνπο, νπόηε ε ηαιάλησζε πνπ πξνθύπηεη έρεη πιάηνο 

πνπ κεηαβάιιεηαη από κεδέλ κέρξη Α. 

ε. Ζ εμίζσζε ηνπ Bernoulli  απνηειεί έθθξαζε  ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο 

ελέξγεηαο ζηε ξνή ησλ ξεπζηώλ. 
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ζη. Σε κηα θζίλνπζα κεραληθή ηαιάλησζε κε πεξίνδν Τ, ζηελ νπνία ην πιάηνο 

κεηώλεηαη κε ηε ζρέζε Α=Α0e
-Λt

 , ηα πιάηε ηνπ ηαιαλησηή θαηά ηηο ρξνληθέο 

ζηηγκέο  t0=0,  t1=T, t2=2T  είλαη αληίζηνηρα Α0,  Α1,  Α2.  Γηα ηα πιάηε απηά 

ηζρύεη όηη 2
1 0 2                                                                                                                                   

δ. Τν θαηλόκελν ηεο παιίξξνηαο νθείιεηαη ζηελ εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ηεο 

κάδαο ηνπ λεξνύ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, εμαηηίαο ηεο βαξπηηθήο ηεο έιμεο από 

ηελ Σειήλε.  

ε. Καηά ηελ κεηαβαιιόκελε ζηξνθηθή θίλεζε ελόο ζηεξενύ, ε γσληαθή 

ηαρύηεηα θαη ε γσληαθή επηηάρπλζε έρνπλ πάληνηε ίδηα θαηεύζπλζε. 

ζ. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα από ηνλ Βνξξά πξνο ηνλ Νόην, ζε 

νξηδόληην δξόκν. Αλ ν νδεγόο θξελάξεη ηόηε ζηε δηάξθεηα ηνπ θξελαξίζκαηνο ε 

γσληαθή επηηάρπλζε θαηεπζύλεηαη από ηε Γύζε πξνο ηελ Αλαηνιή. 
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ΘΔΜΑ Β 

 
Β1. Απιόο αξκνληθόο ηαιαλησηήο, ειαηήξην-κάδα, κε ζηαζεξά ειαηεξίνπ 

k=20N/m θαη κάδα m=0,2 kg εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε κε ζπρλόηεηα 

δηεγέξηε 1

3
f Hz,

π
  νπόηε ην πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο είλαη Α1. 

Αλ ε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε απμάλεηαη, κε αθεηεξία ηελ f1,  ηόηε ην πιάηνο 

ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο: 

α. δηαξθώο κεηώλεηαη 

β. δηαξθώο απμάλεηαη 

γ. κεηαβάιιεηαη θαη γηα θάπνηα άιιε ηηκή ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ δηεγέξηε γίλεηαη 

θαη πάιη  Α1. 

   

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                   Μνλάδεο 2                                                                                          

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                  Μνλάδεο 4                 

 

Β2. Τξνρόο αθηίλαο R θπιίεηαη ζε νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα θέληξνπ 

κάδαο πcm. Τα ζεκεία Α θαη Β ηεο θαηαθόξπθεο δηακέηξνπ απέρνπλ 5R/3 θαη 

R/3, αληίζηνηρα από ην νξηδόληην επίπεδν. Ο ιόγνο πΑ/πΒ ησλ ηαρπηήησλ ησλ 

ζεκείσλ Α θαη Β είλαη:  

 

α. 2                  β. 3               γ. 5  

 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                   Μνλάδεο 2                                                                                          

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                  Μνλάδεο 5                
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Β3. 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.  

Σην ηεηξάδηό ζαο λα κεηαθέξεηε ζπκπιεξωκέλε ηελ 3
ε
  ζηήιε.  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ εμίζωζε πνπ έρεηε βξεη κόλν ζηελ πεξίπηωζε (δ).   
   

 1
ε
  Α.Α.Τ.     2

ε
     Α.Α.Τ. ΣΥΝΗΣΤΑΜΔΝΖ 

α) x1=5εκ4t     x2= 2εκ4t  x =  

β) x1=5εκ4t   2x = 2εκ(4t + π)  x = 

γ) x1=5εκ4t   2x =12εκ(4t + π)  x = 

δ) x1=2εκ4t 
2x = 2 3 εκ(4t + π/2)

 

x = 

                                                                                           

                                                                                         Μνλάδεο  6 (1+1+1+3) 

                                                                                                                                   

B4. Ηδαληθό ξεπζηό θηλείηαη εληόο θιεηζηνύ αγσγνύ κεηαβιεηήο δηαηνκήο. Σε 

έλα ηκήκα ηνπ ξεπζηνύ πξνζθέξνληαη 100J ελέξγεηαο αλά κνλάδα όγθνπ ελώ ε 

βαξπηηθή δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα απμάλεηαη θαηά 20J αλά κνλάδα όγθνπ. 

Δπνκέλσο:  

 

α) Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο πνζόηεηαο απηήο ηνπ ξεπζηνύ απμάλεηαη θαηά 120J 

αλά κνλάδα όγθνπ ελώ ν αγσγόο ζηελεύεη θαη αλέξρεηαη. 

β) Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο πνζόηεηαο απηήο ηνπ ξεπζηνύ απμάλεηαη θαηά 80J 

αλά κνλάδα όγθνπ ελώ ν αγσγόο ζηελεύεη θαη αλέξρεηαη. 

γ) Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο πνζόηεηαο απηήο ηνπ ξεπζηνύ απμάλεηαη θαηά 80J 

αλά κνλάδα όγθνπ ελώ ν αγσγόο θαξδαίλεη θαη θαηέξρεηαη. 

 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                    Μνλάδεο 2                                                                                          

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                   Μνλάδεο 4   

 
 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Ο θπιηλδξηθόο ζσιήλαο ΓΓ ηνπ ζρήκαηνο απνηειεί ηκήκα ελόο κεγάινπ 

ζσιήλα κεηαβιεηήο δηαηνκήο. Τν άθξν ηνπ Γ πςώλεηαη θαηαθόξπθα θαηά 

ύςνο h=1,8m πάλσ από ην έδαθνο. Σηνλ ζσιήλα ξέεη λεξό κε ζηαζεξή παξνρή 

κε θνξά από ην Γ πξνο ην Γ. Ζ ζρέζε ησλ εκβαδώλ ησλ εγθάξζησλ δηαηνκώλ 



 

5 

 

 

ηνπ ζσιήλα ζηα ζεκεία Γ θαη Γ δίλεηαη από ηε ζρέζε ΑΓ=4‧ΑΓ. Τν κέηξν ηεο 

ηαρύηεηαο ηνπ λεξνύ ζην ζεκείν Γ είλαη ίζν κε 2m/s. Ζ θιέβα ηνπ λεξνύ πνπ 

εμέξρεηαη από ην άθξν Γ πέθηεη ζε ζεκείν Κ ηνπ εδάθνπο, ζηελ πξνέθηαζε ηεο 

νξηδόληηαο επζείαο πνπ δηέξρεηαη από ην Γ.  

 

i) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα εθξνήο ηνπ λεξνύ από ην άθξν Γ ηνπ ζσιήλα  

                                                                                                             Μνλάδεο  2 

ii) Να ππνινγίζεηε ην βειελεθέο (ΕΚ) ηεο θιέβαο. 

                                                                                                      Μνλάδεο  3 

iii) Να ππνινγίζεηε ηε δηαθνξά πίεζεο Γp κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Γ θαη Γ.  

                                                                                                     Μνλάδεο  2 

Αν ηο εμβαδό ηης διαηομής ηοσ ζφλήνα ζηη θέζη Δ είναι ΑΔ=5cm
2
,  

iv) Nα ππνινγίζεηε ηνλ ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα γεκίζεη πιήξσο κηα 

δεμακελή όγθνπ 0,48m
3
, ε νπνία ηξνθνδνηείηαη από ηνλ παξαπάλσ ζσιήλα. 

                                                                                                      Μνλάδεο  3   

v) Nα ππνινγίζεηε ηε κάδα ηεο θιέβαο ηνπ λεξνύ πνπ βξίζθεηαη θάζε ζηηγκή 

ζηνλ αέξα από ην ζεκείν εθξνήο Γ έσο ην ζεκείν Κ ηνπ εδάθνπο. 

                                                                                                     Μνλάδεο  3 

vi) Nα ππνινγίζεηε ηε δηαηνκή ηεο θιέβαο ηνπ λεξνύ όηαλ θηάλεη ζην έδαθνο.  

                                                                                                     Μνλάδεο  3 

 

Να θεφρήζεηε ηο νερό φς ιδανικό σγρό με πσκνόηηηα ρ=10
3
kg/m

3
.  

Δίνονηαι g=10m/s
2
, pαημ=10

5
N/m

2
.  

 

Γ2. Έλα ζώκα εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο γύξσ από 

ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο, ζηελ ίδηα επζεία, κε ην ίδην πιάηνο θαη κε 

παξαπιήζηεο ζπρλόηεηεο  f1, f2 κε f1 > f2. 

Ζ εμίζσζε απνκάθξπλζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν, ηεο ζύλζεηεο 

ηαιάλησζεο κε δηαθξνηήκαηα πνπ πξνθύπηεη είλαη:             

x = 0,8 ζπλ2πt εκ200πt (S.I.)  

Να βξείηε:  



 

6 

 

 

i) Τηο εμηζώζεηο απνκάθξπλζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν, ησλ ζπληζησζώλ 

ηαιαληώζεσλ.  

                                                                                                        Μνλάδεο  5                                               

ii) Τελ πεξίνδν T ηεο ζπληζηακέλεο ηαιάλησζεο θαη ηελ πεξίνδν Τδ ησλ 

δηαθξνηεκάησλ. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηνπο ηύπνπο γηα ηηο Τ θαη Τδ ρσξίο 

απόδεημε. 

                                                                                                     Μνλάδεο  2 

iii)  Πόζεο ηαιαληώζεηο θάλεη ην ζώκα ζε ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε Τδ. 

                                                                                                     Μνλάδεο  2 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 
 

Τν έλα άθξν θαηαθόξπθνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο                 

k = 200N / m ζηεξεώλεηαη  αθιόλεηα ζε νξνθή 

εξγαζηεξίνπ θαη ζην ειεύζεξν άθξν ηνπ πξνζδέλεηαη 

ζώκα Σ1 κάδαο m1 =1kg, ην νπνίν ηζνξξνπεί αθίλεην. 

Έλα βιήκα Σ2 κάδαο  m2= 1kg βάιιεηαη θαηαθόξπθα 

πξνο ηα πάλσ από έλα ζεκείν ηνπ νξηδόληηνπ δαπέδνπ  

ηνπ εξγαζηεξίνπ κε ηαρύηεηα κέηξνπ π0 = 2 3 m/s .  

Τν βιήκα θηλείηαη θαηαθόξπθα ζηε δηεύζπλζε ηνπ άμνλα ηνπ ειαηεξίνπ θαη ζε 

ύςνο h=0,45m ζπγθξνύεηαη κε ην ζώκα Σ1 θαη ζθελώλεηαη ζε απηό. 

 

Γ1. Να απνδείμεηε όηη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ βιήκαηνο Σ2,  ειάρηζηα πξηλ 

από ηελ θξνύζε είλαη π = 3 m/s . 

                                                                                                            Μνλάδεο  4 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο, ακέζσο 

κεηά ηελ θξνύζε. 

                                                                                                           Μνλάδεο  3 

 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηεο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο ηνπ 

ζπζζσκαηώκαηνο κεηά ηελ θξνύζε. 

                                                                                                           Μνλάδεο  7 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ηνλ ιόγν ηεο κέγηζηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο ηαιάλησζεο 

πξνο ηε κέγηζηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ειαηεξίνπ.  

                                                                                                           Μνλάδεο 5  
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Γ5. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ζην ίδην ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε x, 

 i) ηελ ηηκή ηεο δύλακεο επαλαθνξάο  θαη  

ii) ηελ ηηκή ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ.   

Να ζεσξήζεηε σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα θάησ. 

                                                                                                          Μνλάδεο  6 

 

Γίλεηαη:g=10m/s
2
 

 

 

Καλή επιηστία 

 

 
 
 

 
 


