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ΘΕΜΑ Α  

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης 

και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την 

πρόταση. 

Α1. Σώμα που είναι δεμένο σε κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο, εκτελεί ταλάντωση με 

συχνότητα f ,και οι δυνάμεις που ασκούνται σ’ αυτό είναι : το βάρος, η δύναμη του 

ελατηρίου και η αντίσταση του αέρα  F′ = −bυ , όπου b θετική σταθερά, και υ η ταχύτητα 

του σώματος.  Τότε: 

α)  το πλάτος μειώνεται  με τον χρόνο, έτσι που το ποσοστό  ( %)  μείωσής του ανά περίοδο, 

να είναι σταθερό.  

β) τις χρονικές στιγμές Τ , 2Τ , 3Τ  (όπου Τ= περίοδος της ταλάντωσης), τα πλάτη συνδέονται 

με τη σχέση  ΑΤ
2 = Α2Τ ∙ Α3Τ 

γ) το πλάτος και η συχνότητα μειώνονται  γραμμικά με τον  χρόνο. 

δ) το πλάτος και η συχνότητα μειώνονται εκθετικά με τον χρόνο. 

                                                                                                                        Μονάδες 4 

 

Α2. Σε σωλήνα που έχουμε στρωτή και μόνιμη ροή υγρού κατά τη φορά ροής του υγρού, 

έχουμε αύξηση και της πίεσης και της κινητικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου.  Τότε:                                               

α) έχουμε και αύξηση της δυναμικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου του υγρού, αν η διατομή 

του σωλήνα μειώνεται κατά τη φορά της ροής.                                                                                                                                                                       

β) έχουμε και μείωση της δυναμικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου του υγρού, αν η διατομή 

του σωλήνα αυξάνεται κατά τη φορά της ροής.                                                                                                                                                                   

γ) έχουμε και αύξηση της δυναμικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου του υγρού, αν η διατομή 

του σωλήνα αυξάνεται κατά τη φορά της ροής.                                                                                                                                                                                                                               

δ) έχουμε και μείωση της δυναμικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου του υγρού, αν η διατομή 

του σωλήνα μειώνεται κατά τη φορά της ροής.                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                        Μονάδες 4 

                       
 



 

 

 

Α3. Σε μια κεντρική ελαστική κρούση δύο σωμάτων,  

α) το αλγεβρικό άθροισμα των ταχυτήτων του ενός σώματος λίγο πριν και αμέσως μετά την 

κρούση, είναι ίσο με  το αλγεβρικό άθροισμα των ταχυτήτων του άλλου σώματος λίγο πριν 

και αμέσως μετά την κρούση, δηλαδή 𝜐1 + 𝜐1
′ = 𝜐2 + 𝜐2

′ . 

β) η ολική κινητική ενέργεια λίγο πριν και αμέσως μετά την κρούση, είναι ίδια. 

γ) το άθροισμα των μεταβολών των ορμών τους είναι μηδέν. 

δ) ισχύουν όλα τα προηγούμενα  α, β, γ. 

                                                                                                       Μονάδες 4 

 

Α4. Δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις πραγματοποιούνται γύρω από το ίδιο σημείο, έχουν 

την ίδια διεύθυνση και συχνότητα, και πλάτη Α1 και Α2. Αν οι ταλαντώσεις αυτές 

παρουσιάζουν χρονική διαφορά T/2, όπου Τ η περίοδος των αρχικών ταλαντώσεων, τότε το 

πλάτος Α της σύνθετης ταλάντωσης που προκύπτει από τη σύνθεσή τους είναι: 

α.   Α=Α2 +Α1     

β.  1 2   Α -Α =  

 γ. 
1

2 2

2Α -Α =  

δ.  
1

2 2

2Α +Α =                                                                                                                                                     

                                                                                                                          Μονάδες 4 

 

Υπενθύμιση θεωρίας  Δύο ταλαντώσεις που έχουν χρονική διαφορά T/2, δηλαδή οι απομακρύνσεις τους 

γίνονται ΜΕΓΙΣΤΕΣ (x=+Α) ή ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ  (x=-Α)  ή ΜΗΔΕΝ (x=0) με χρονική διαφορά T/2 και όχι 

ταυτόχρονα, έχουν διαφορά φάσης Δφ=ω Δt =  ⇒
2π Τ

Τ 2
 Δφ=π. Δείτε και σελίδες 12(κάτω) και 13 (άνω) 1ου 

ΤΕΥΧΟΥΣ (ΤΟΜΟΣ Α). Επομένως έχουμε ειδική περίπτωση με φ=π. 

 

Α5. Η υδροστατική πίεση στον οριζόντιο πυθμένα ενός δοχείου ΔΕΝ εξαρτάται από: 

α. Την τιμή της g στον τόπο που βρίσκεται το δοχείο.    
β.  Την πυκνότητα του υγρού. 
γ. Το εμβαδόν του πυθμένα. 
δ.   Το ύψος του υγρού μέσα στο δοχείο.                                                                                                                          

                                                                                                         Μονάδες 4 

                                                                                                                                   

 Α6. Για κάθε μία από τις επόμενες προτάσεις να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το 

γράμμα της πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν είναι 

λανθασμένη.      

                                                                        

α. Το μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς που διαρρέεται με ρεύμα σταθερής έντασης, ενισχύεται 

πάντοτε, αν βάλουμε στο εσωτερικό του οποιοδήποτε μέταλλο. 

β. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση, στην οποία η δύναμη απόσβεσης είναι ανάλογη της 

ταχύτητας του σώματος, η περίοδος μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.  

γ.  Διακρότημα προκύπτει από τη σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων, που έχουν τη ίδια 

διεύθυνση, την ίδια θέση ισορροπίας, το ίδιο πλάτος και συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο 

μεταξύ τους.                                                                                                                                              

δ. Η διαφορά πίεσης μεταξύ δύο σημείων Α και Β σε υγρό που ισορροπεί, παραμένει ίδια, 

ακόμη κι αν μεταβάλλουμε την εξωτερική πίεση στο υγρό. 

  

ε. i) Η στροφορμή που οφείλεται στην ιδιοπεριστροφή ενός σώματος ονομάζεται spin.  



 

 

   ii)Το spin της Γης παραμένει σταθερό γιατί ο φορέας της ελκτικής δύναμης, που δέχεται 

από τον Ήλιο, διέρχεται από το κέντρο μάζας της.                                         

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                              Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, που γίνονται στην ίδια διεύθυνση, 

γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας,έχουν ίσα πλάτη, Α η καθεμία και  οι συχνότητές τους f1 

και f2 (f1  > f2) διαφέρουν πολύ λίγο, προκύπτει μια περιοδική κίνηση της οποίας το 

διάγραμμα της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο απεικονίζεται στο σχήμα. 

   

Αν η συχνότητα f1 έχει τιμή f1=101 Hz, η συχνότητα της περιοδικής κίνησης είναι 

μεγαλύτερη από τη συχνότητα του διακροτήματος κατά:  

 

α. 2 Hz             β. 98 Hz         γ.  99 Hz 

 

Να επιλέξετε την σωστή 

απάντηση.                                                                        

Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας.                                                                         Μονάδες 4 

 

Β2. Στην ήρεµη επιφάνεια µιας λίµνης επιπλέει ένας ξύλινος δίσκος µάζας Μ=1kg και 

ακτίνας R=1m. Ο δίσκος, εξαιτίας ενός ανεμοστρόβιλου που προηγήθηκε, περιστρέφεται 

γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνά από το κέντρο του µε γωνιακή ταχύτητα ω0=6rad/s.   

Πάνω στον δίσκο και στα άκρα µιας διαµέτρου του κάθονται, "γαντζωµένα", δυο χελωνάκια 

µάζας m=0,2kg το καθένα, τα οποία κάποια χρονική στιγµή ξεκινούν προς συνάντησή τους 

µε ταχύτητες ίσου µέτρου.  Αν γνωρίζουµε ότι τα χελωνάκια ζαλίζονται και αποκοιµούνται 

όταν η γωνιακή ταχύτητα µε την οποία περιστρέφονται γίνει ω=9rad/s, η απόσταση από το 



 

 

κέντρο του δίσκου στην οποία θα βρεθεί κάθε χελωνάκι τη στιγµή που θα αποκοιµηθεί είναι 

ίση με: 

α. d=0.8m                            β. d=0.6m                                γ. d=0.5m        

•Η ροπή αδράνειας του δίσκου δίδεται από τη σχέση: Ιcm=
1

2
ΜR2.  

•Οι τριβές που συναντά ο δίσκος κατά την κίνησή του στο νερό θεωρούνται ασήµαντες.  

•Τα χελωνάκια θεωρούνται υλικά σηµεία.   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                         

Μονάδες 2                                                                                                                                                                                                     

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                        

Μονάδες 5                                                           

 

Β3. Ο τροχός του διπλανού σχήματος περιστρέφεται ως 

προς οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας 

του έχοντας στροφορμή μέτρου L ως προς τον άξονα αυτόν. Με κατάλληλη διαδικασία 

περιστρέφουμε τον άξονα του τροχού κατά 90ο ώστε να γίνει κατακόρυφος, χωρίς να 

μεταβληθεί το μέτρο της στροφορμής του τροχού.          Η μεταβολής της στροφορμής του 

τροχού στην παραπάνω διαδικασία έχει μέτρο ίσο με: 

 

α.   2L             β.  L 2                 γ. 0   

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                          Μονάδες 2                                                                                                   

                                                                                                   

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                         Μονάδες 4   

 
Β4.  Στο σχήμα φαίνονται οι θέσεις ενός σώματος μάζας m που εκτελεί  ΑΑΤ. Επομένως ο 

λόγος 
( )

ΤΑΛ(max)

ΕΛΑΤ max

U

U
 της μέγιστης δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης προς τη μέγιστη 

δυναμική ενέργεια του ελατηρίου είναι ίσος με: 



 

 

 

 
 

 α.   1             β.  4               γ. 1/9   

 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                                        Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                         Μονάδες 4 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ   

Στο σχήμα φαίνεται μία μεγάλη ανοικτή 

δεξαμενή κυλινδρικού σχήματος με ακτίνα 

κυκλικής βάσης 
2

R = m
π

 την οποία 

γεμίζουμε, μέσω αντλίας, με νερό από ένα 

πηγάδι. Η δεξαμενή έχει ύψος H και 

βρίσκεται πάνω σε βάση.                                                                                  

Για τα ύψη h1 και h2 ισχύει: h1 = 3,8 m  και 

h2 = 1,2 m.                                                                                                

Η παροχή της αντλίας είναι σταθερή και 

ίση με ΠA = 4∙10-2 m3/s.                                                                                          

Η αντλία λειτουργεί για χρόνο Δt = 200 s.      

Τότε κλείνουμε την αντλία και 

διαπιστώνεται ότι το νερό στη δεξαμενή 

έχει φτάσει μέχρι το ύψος Η.                                                                                       

Στο σημείο Γ, δίπλα στη βάση της 

δεξαμενής, υπάρχει οπή με διατομή                 

ΑΓ = 0,4 cm2, που συνδέεται με λάστιχο 

ίδιας διαμέτρου και μετά το σημείο Δ, με  

ΑΔ = 0,4 cm2, καταλήγει σε στενότερο σωλήνα διατομής ΑΕ = 0,1 cm2, ο οποίος στο σημείο Ε 

συναντά την ατμόσφαιρα.  



 

 

Στο σημείο Γ υπάρχει διακόπτης που αρχικά είναι κλειστός. 

 

Γ1. i) Nα αποδείξετε ότι H=2m.                                                                                

                                                                                                                                   Μονάδες 5 

 

ii) Πόση είναι η πίεση που επικρατεί στον πυθμένα της δεξαμενής αμέσως μετά το 

σταμάτημα της λειτουργίας της αντλίας και αφού σταθεροποιηθεί η στάθμη του νερού στη 

δεξαμενή;                                                                                                                   

                                                                                                                                   Μονάδες 2 

Ανοίγουμε τον διακόπτη στο σημείο Γ oπότε  έχουμε μόνιμη και στρωτή ροή μέσα στον 

σωλήνα. Ταυτόχρονα ανοίγουμε την βρύση Β1 σταθερής παροχής με αποτέλεσμα η στάθμη 

του νερού στη δεξαμενή να μένει σταθερή στο ύψος Η. 

 

Γ2.  Με πόση ταχύτητα εξέρχεται το νερό από το Ε; 

                                                                                                                                    Μονάδες 4 

Γ3.  Πόση είναι η παροχή της βρύσης Β1;  

                                                                                                                                    Μονάδες 3    

Γ4.  Πόσο είναι το βεληνεκές της φλέβας του νερού; 

                                                                                                                                    Μονάδες 4 

Γ5.  Να υπολογίσετε την ταχύτητα του ρευστού στο σημείο Γ καθώς και τη διαφορά πίεσης      

pΓ –pΔ. 

                                                                                                                                    Μονάδες 4                      

Γ6.  Πόση είναι η ισχύς της αντλίας, αν η επιφάνεια του νερού στο πηγάδι βρίσκεται σταθερά 

σε βάθος h3 = 1,2 m κάτω από το οριζόντιο έδαφος (δεν φαίνεται στο σχήμα) και αν το νερό 

φθάνει στο άνω μέρος της δεξαμενής και εκρέει στην επιφάνειά της με ταχύτητα υ = 2 m/s. 

                                                                                                                                    Μονάδες 3     

Δίνονται: η πυκνότητα του νερού ρν = 1.000 kg/m3, g = 10 m/s2 και  patm = 105 N/m2.                                      

Ο όγκος κυλίνδρου είναι V=(εμβαδόν κυκλικής βάσης) x (ύψος). 

 

 

ΘΕΜΑ Δ   
 



 

 

 

 

Ο ομογενής κύλινδρος του σχήματος μάζας M= 8kg και ακτίνας R ισορροπεί ακίνητος πάνω 

σε οριζόντιο δάπεδο. Στην περιφέρεια του κυλίνδρου είναι τυλιγμένο αβαρές νήμα που 

διέρχεται από την τροχαλία του σχήματος μάζας M΄=3kg, και ακτίνας R΄. Στο άλλο άκρο  του 

νήματος  είναι κρεμασμένο σώμα μάζας m=3kg. Ο κύλινδρος φέρει λεπτή εγκοπή βάθους        

r =R/2 , στην οποία είναι τυλιγμένο αβαρές νήμα αμελητέου πάχους.  

Το νήμα δεν γλιστρά στην εγκοπή και μέσω αυτού ασκείται στον κύλινδρο  σταθερή 

οριζόντια δύναμη μέτρου F. 

Δ1. Να αποδείξετε ότι το μέτρο της δύναμης F
r

 είναι F=120N και να βρείτε το μέτρο της 

στατικής τριβής που ασκείται στον κύλινδρο .  

                                                                                                                                  Μονάδες 8 

 

 

Στη συνέχεια εκτελούμε τα παρακάτω 2 πειράματα. 

 

Πείραμα 1 
 

Τη χρονική στιγμή t0=0 κόβουμε το νήμα που συνδέει τον κύλινδρο με την  τροχαλία, ενώ 

συνεχίζουμε να ασκούμε την ίδια δύναμη μέτρου F, οπότε ο κύλινδρος αρχίζει να κυλίεται 

χωρίς ολίσθηση πάνω στο οριζόντιο δάπεδο. 

 

Δ2. Να υπολογίσετε την  επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου. 

                                                                                                                                 Μονάδες 6 

Δ3. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F από τη χρονική στιγμή t0=0 μέχρι τη χρονική 

στιγμή t1=2s. 

                                                                                                                                 Μονάδες 3 

Πείραμα 2 

 

Επαναφέρουμε το σύστημα στην αρχική κατάσταση ισορροπίας του, πριν κοπεί το νήμα.  



 

 

Τη χρονική στιγμή t0=0, καταργούμε τη δύναμη F
r
 χωρίς να κόψουμε το νήμα,  οπότε ο 

κύλινδρος αρχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει στο οριζόντιο δάπεδο, η τροχαλία αρχίζει 

να περιστρέφεται και το σώμα να κατεβαίνει. 

  

Δ4. Να βρείτε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος. 

                                                                                                                                Μονάδες 8 

 

Δίνονται: g= 10 m/s2 , η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς το κέντρο μάζας του  

2

ΚΥΛ

1
I = MR

2
 και η η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς το κέντρο μάζας της  

2

ΤΡΟΧ

1
I = M΄R΄

2
.  

 

     καλή επιτυχία 
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             Nobel 1977                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΘΕΜΑ Α  

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης 

και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την 

πρόταση. 

Α1. Σε ένα στάσιμο κύμα, τα σημεία που βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών έχουν:                                                                                                                             

α. ταυτόχρονα μέγιστη κινητική ενέργεια.                                                                                     

β. ίδιο πλάτος ταλάντωσης. 

γ. διαφορετική συχνότητα ταλάντωσης. 

δ. διαφορά φάσης π rad.                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                        Μονάδες 4 
Α2. Ένα σύστημα ελατήριο-μάζα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Η περίοδος του 

διεγέρτη είναι ίση με Τ1 και το πλάτος τη ταλάντωσης είναι ίσο με Α1. Μεταβάλλουμε την 

περίοδο του διεγέρτη και για κάποια τιμή Τ2 το πλάτος της ταλάντωσης είναι και πάλι Α1. Η 

περίοδος του διεγέρτη από την τιμή Τ1 στην τιμή Τ2:  

α. αρχικά μειώνεται και μετά αυξάνεται.  

β. αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται.  

γ. αυξάνεται  

δ. μειώνεται                                                                                                                                                                     

                                                                                                            Μονάδες 4 

 

Α3. Ασθενοφόρο κινείται σε ευθύγραμμο τμήμα δρόμου στα άκρα του οποίου βρίσκονται οι 

παρατηρητές Π1 και Π2 με κατεύθυνση από τον Π1 προς τον Π2. Η σειρήνα του ασθενοφόρου 

εκπέμπει ήχο, ο οποίος όταν το ασθενοφόρο είναι ακίνητο έχει μήκος κύματος λ. Εάν τα μήκη 

κύματος του ήχου που μετρούν οι παρατηρητές Π1 και Π2, όταν το ασθενοφόρο κινείται, είναι 

λ1 και λ2 αντίστοιχα, τότε ισχύει: 

α.  λ1 < λ < λ2 

β.  λ2 < λ < λ1 

γ.   λ2 < λ1 < λ 

δ.  λ1 = λ = λ2    
(Για τη συχνότητα χρησιμοποιώ τα ρήματα ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ή ΑΚΟΥΝΕ οι παρατηρητές ενώ για το 

μήκος κύματος ενδείκνυται το ρήμα ΜΕΤΡΟΥΝ οι παρατηρητές, δεδομένου ότι το λ είναι μήκος.)                                                                                                                                           

                                                                                                       Μονάδες 4 

Α4. Δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις πραγματοποιούνται γύρω από το ίδιο σημείο, έχουν 

την ίδια διεύθυνση και συχνότητα, και πλάτη Α1 και Α2. Αν οι ταλαντώσεις αυτές 



 

 

παρουσιάζουν χρονική διαφορά T/2, όπου Τ η περίοδος των αρχικών ταλαντώσεων, τότε το 

πλάτος Α της σύνθετης ταλάντωσης που προκύπτει από τη σύνθεσή τους είναι: 

α.  Α=Α2 +Α1     

β.  1 2   Α -Α =  

 γ. 
1

2 2

2Α -Α =  

δ.   
1

2 2

2Α +Α =                                                                                                                                                     

                                                                                                                          Μονάδες 4 

Υπενθύμιση θεωρίας  Δύο ταλαντώσεις που έχουν χρονική διαφορά T/2, δηλαδή οι απομακρύνσεις τους 

γίνονται ΜΕΓΙΣΤΕΣ (x=+Α) ή ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ  (x=-Α)  ή ΜΗΔΕΝ (x=0) με χρονική διαφορά T/2 και όχι 

ταυτόχρονα, έχουν διαφορά φάσης Δφ=ω Δt =  ⇒
2π Τ

Τ 2
 Δφ=π. Δείτε και σελίδες 12(κάτω) και 13 (άνω) 1ου 

ΤΕΥΧΟΥΣ (ΤΟΜΟΣ Α). Επομένως έχουμε ειδική περίπτωση με φ=π. 

 

Α5. Η υδροστατική πίεση στον οριζόντιο πυθμένα ενός δοχείου ΔΕΝ εξαρτάται από: 

α. Την τιμή της g στον τόπο που βρίσκεται το δοχείο.    
β.  Την πυκνότητα του υγρού. 
γ. Το εμβαδόν του πυθμένα. 
δ.   Το ύψος του υγρού μέσα στο δοχείο.                                                                                                                          

                                                                                                         Μονάδες 4 

                                                                                                                                   

 Α6. Για κάθε μία από τις επόμενες προτάσεις να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το 

γράμμα της πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν είναι 

λανθασμένη.                                                                             

α. Στα Νευτώνεια ρευστά δεν εμφανίζονται τριβές. 

β. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση, στην οποία η δύναμη απόσβεσης είναι ανάλογη της 

ταχύτητας του σώματος, η περίοδος μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.  

γ. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο Τ και με εξίσωση απομάκρυνσης 
3π

x = Aημ(ωt + )
2

 επομένως στο χρονικό διάστημα 
3Τ

( , )
2 4


 το σώμα κατευθύνεται προς τη 

θέση ισορροπίας του. 

δ. Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα διάδοσης 

του ήχου στα στερεά. 

ε. Ο συντελεστής ιξώδους ενός ρευστού μειώνεται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του. 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                              Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β 

 
Β1. Από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, που γίνονται στην ίδια διεύθυνση, 

γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας,έχουν ίσα πλάτη, Α η καθεμία και  οι συχνότητές τους f1 

και f2 (f1  > f2) διαφέρουν πολύ λίγο, προκύπτει μια περιοδική κίνηση της οποίας το  

διάγραμμα της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο απεικονίζεται στο σχήμα. 



 

 

   

Αν η συχνότητα f1 έχει τιμή f1=101 Hz, η συχνότητα της περιοδικής κίνησης είναι 

μεγαλύτερη από τη συχνότητα του διακροτήματος κατά:  

 

α. 2 Hz             β. 98 Hz         γ.  99 Hz 

 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                                        Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                         Μονάδες 4 

 

Β2. Σε μια χορδή μήκους L δημιουργείται στάσιμο κύμα, με δεσμούς στα δύο άκρα της και 

άλλους δύο ενδιάμεσα. Αν f είναι η συχνότητα ταλάντωσης της χορδής, τότε η ταχύτητα 

διάδοσης των αρχικών κυμάτων, από τη συμβολή των οποίων προέκυψε το στάσιμο κύμα, 

είναι: 

α. 
2Lf

υ =
3

             β. 
Lf

υ =
3

          γ.  
3Lf

υ =
2

 

 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                                        Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                         Μονάδες 4 

 

 

 

Β3. Σε ένα οριζόντιο σχοινί που έχει το ένα άκρο του ελεύθερο και το άλλο στερεωμένο 

ακλόνητα, δημιουργούμε στάσιμο κύμα σχηματίζοντας στο ελεύθερο άκρο κοιλία. Το μήκος 

του σχοινιού είναι  
7λ

L =
4

,  όπου λ είναι το μήκος κύματος των αρχικών κυμάτων από τη 

συμβολή των οποίων προέκυψε το στάσιμο κύμα. Τη χρονική στιγμή t=0  όλα τα σημεία του 

σχοινιού διέρχονται από τη θέση ισορροπίας τους. 

 

 

 
 

Ο λόγος των μεγίστων  ταχυτήτων των σημείων Α και Γ είναι:  

 

α. 
A

max

Γ

max

υ 2
=

υ 2
          β. 

A

max

Γ

max

υ
= 2

υ
         γ. 

A

max

Γ

max

υ
= 3

υ
 

 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                                        Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                         Μονάδες 4 

 

 

 

 

 



 

 

B4.   Δύο σύγχρονες πηγές Α και Β δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού αρμονικά κύματα, 

ίδιας συχνότητας και ίδιου πλάτους. Σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού απέχει από τις δύο 

πηγές αποστάσεις r1 και r2 αντίστοιχα. Εάν T1,max η μέγιστη δυνατή περίοδος ταλάντωσης των 

πηγών, ώστε τα κύματα να συμβάλλουν ενισχυτικά στο σημείο Σ και Τ2,max η μέγιστη δυνατή 

περίοδος ταλάντωσης των πηγών, ώστε τα κύματα να συμβάλλουν αποσβεστικά στο σημείο 

Σ, τότε ο λόγος
1,max

2,max




 είναι ίσος με: 

α.  2                 β.  1                       γ. 
1

2
 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                                                        Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                         Μονάδες 5 

 

 

ΘΕΜΑ Γ   

Στο σχήμα φαίνεται μία μεγάλη ανοικτή δεξαμενή κυλινδρικού σχήματος με ακτίνα κυκλικής 

βάσης 
2

R = m
π

 την οποία γεμίζουμε, μέσω αντλίας, με νερό από ένα πηγάδι. Η δεξαμενή 

έχει ύψος H και βρίσκεται πάνω σε βάση.                                                                                  

Για τα ύψη h1 και h2 ισχύουν h1 = 3,8 m  και                  

h2 = 1,2 m.                                                                                                

Η παροχή της αντλίας είναι σταθερή και ίση 

με ΠA = 4∙10-2 m3/s.                                                                                          

Η αντλία λειτουργεί για χρόνο Δt = 200 s.                                     

Τότε κλείνουμε την αντλία και διαπιστώνεται 

ότι το νερό στη δεξαμενή έχει φτάσει μέχρι το 

ύψος Η.                                                                                       

Στο σημείο Γ, δίπλα στη βάση της δεξαμενής, 

υπάρχει οπή με διατομή ΑΓ = 0,4 cm2, που 

συνδέεται με λάστιχο ίδιας διαμέτρου και μετά 

το σημείο Δ, με  ΑΔ = 0,4 cm2, καταλήγει σε 

στενότερο σωλήνα διατομής ΑΕ = 0,1 cm2, ο 

οποίος στο σημείο Ε συναντά την 

ατμόσφαιρα.  

 

Στο σημείο Γ υπάρχει διακόπτης που αρχικά 

είναι κλειστός. 

 

Γ1. i) Nα αποδείξετε ότι H=2m.                                                                                

                                                                                                                                   Μονάδες 5 

 

ii) Πόση είναι η πίεση που επικρατεί στον πυθμένα της δεξαμενής αμέσως μετά το 

σταμάτημα της λειτουργίας της αντλίας και αφού σταθεροποιηθεί η στάθμη του νερού στη 

δεξαμενή;                                                                                                                   

                                                                                                                                   Μονάδες 2 

Ανοίγουμε τον διακόπτη στο σημείο Γ oπότε  έχουμε μόνιμη και στρωτή ροή μέσα στον 

σωλήνα. Ταυτόχρονα ανοίγουμε την βρύση Β1 σταθερής παροχής με αποτέλεσμα η στάθμη 

του νερού στη δεξαμενή να μένει σταθερή στο ύψος Η. 

 

Γ2.  Με πόση ταχύτητα εξέρχεται το νερό από το Ε; 



 

 

                                                                                                                                    Μονάδες 4 

Γ3.  Πόση είναι η παροχή της βρύσης Β1;  

                                                                                                                                    Μονάδες 3    

Γ4.  Πόσο είναι το βεληνεκές της φλέβας του νερού; 

                                                                                                                                    Μονάδες 4 

Γ5.  Να υπολογίσετε την ταχύτητα του ρευστού στο σημείο Γ καθώς και τη διαφορά πίεσης      

pΓ –pΔ. 

                                                                                                                                    Μονάδες 4                      

Γ5.  Πόση είναι η ισχύς της αντλίας, αν η επιφάνεια του νερού στο πηγάδι βρίσκεται σταθερά 

σε βάθος h3 = 1,2 m κάτω από το οριζόντιο έδαφος (δεν φαίνεται στο σχήμα) και αν το νερό 

φθάνει στο άνω μέρος της δεξαμενής και εκρέει στην επιφάνειά της με ταχύτητα υ = 2 m/s. 

                                                                                                                                    Μονάδες 3     

Δίνονται: η πυκνότητα του νερού ρν = 1.000 kg/m3, g = 10 m/s2 και  patm = 105 N/m2.                                      

Ο όγκος κυλίνδρου είναι V=(εμβαδόν κυκλικής βάσης) x (ύψος). 

 

 

ΘΕΜΑ Δ   
 

Ο ομογενής κύλινδρος του σχήματος μάζας M= 8kg και ακτίνας R ισορροπεί ακίνητος πάνω 

σε οριζόντιο δάπεδο. Στην περιφέρεια του κυλίνδρου είναι τυλιγμένο αβαρές νήμα που 

διέρχεται από την τροχαλία του σχήματος μάζας M΄=3kg, και ακτίνας R΄.                                                                  

Στο άλλο άκρο  του νήματος  είναι κρεμασμένο σώμα μάζας m=3kg.                                                                     

Ο κύλινδρος φέρει λεπτή εγκοπή βάθους  r =R/2 , στην οποία είναι τυλιγμένο αβαρές νήμα 

αμελητέου πάχους.  

Το νήμα δεν γλιστρά στην εγκοπή και μέσω αυτού ασκείται στον κύλινδρο  σταθερή 

οριζόντια δύναμη μέτρου F. 

 

Δ1. Να αποδείξετε ότι το μέτρο της δύναμης F
r

 είναι F=120N και να βρείτε το μέτρο της 

στατικής τριβής που ασκείται στον κύλινδρο .  

                                                                                                                                  Μονάδες 8 

 

 

Στη συνέχεια εκτελούμε τα παρακάτω 2 πειράματα. 



 

 

 

Πείραμα 1 
 

Τη χρονική στιγμή t0=0 κόβουμε το νήμα που συνδέει τον κύλινδρο με την  τροχαλία, ενώ 

συνεχίζουμε να ασκούμε την ίδια δύναμη F
r

, οπότε ο κύλινδρος αρχίζει να κυλίεται χωρίς 

ολίσθηση πάνω στο οριζόντιο δάπεδο. 

 

Δ2. Να υπολογίσετε την  επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου. 

                                                                                                                                  Μονάδες 6 

Δ3. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F από τη χρονική στιγμή t0=0 μέχρι τη χρονική 

στιγμή t1=2s. 

                                                                                                                                  Μονάδες 3 

Πείραμα 2 

 

Επαναφέρουμε το σύστημα στην αρχική κατάσταση ισορροπίας του, πριν κοπεί το νήμα.  

Τη χρονική στιγμή t0=0, καταργούμε τη δύναμη F
r

 χωρίς να κόψουμε το νήμα,  οπότε ο 

κύλινδρος αρχίζει να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει στο οριζόντιο δάπεδο, η τροχαλία αρχίζει 

να περιστρέφεται και το σώμα να κατεβαίνει. 

  

Δ4. Να βρείτε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος. 

                                                                                                                                  Μονάδες 8 

 

Δίνονται: g= 10 m/s2 , η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς το κέντρο μάζας του  

2

ΚΥΛ

1
I = MR

2
 και η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς το κέντρο μάζας της  

2

ΤΡΟΧ

1
I = M΄R΄

2
.  

 

 

     καλή επιτυχία 

 

 

 

 

 

 

 


