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ΘΕΜΑ A
τισ θμιτελείσ προτάςεισ Α1-Α5 να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον
αρικμό τθσ πρόταςθσ και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ
φράςθ, θ οποία ςυμπλθρϊνει ςωςτά τθν πρόταςθ.
Α1. Σε μια φκίνουςα ταλάντωςθ με δφναμθ απόςβεςθσ F = -bυ ,όπου
b=ςτακ :
α. Το πλάτοσ και θ ςυχνότθτα μειϊνονται εκκετικά με τον χρόνο.
β. Το πλάτοσ και θ ςυχνότθτα παραμζνουν ςτακερά.
γ. Το πλάτοσ μειϊνεται εκκετικά με τον χρόνο ενϊ θ ςυχνότθτα
παραμζνει ςτακερι.
δ. Το πλάτοσ παραμζνει ςτακερό ενϊ θ ςυχνότθτα μειϊνεται εκκετικά
με τον χρόνο.
Μονάδεσ 3
Α2. Ζνασ ταλαντωτισ, ο οποίοσ εκτελεί φκίνουςα ταλάντωςθ με
πλάτοσ τθσ μορφισ A= A0 e-Λt, ζχει αρχικι ενζργεια ταλάντωςθσ Ε0 και
πλάτοσ Α0. Κάποια χρονικι ςτιγμι ζχει χάςει το 75% τθσ αρχικισ του
ενζργειασ, οπότε το πλάτοσ τθσ ταλάντωςισ του ζχει γίνει ίςο με :
α. Α0/4

β. Α0/3

γ. Α0/2

δ. Α0 3 /2
Μονάδεσ 3

Α3. Δφο ςφαίρεσ Α και Β ίςων μαηϊν mA= mB= m, κινοφνται ςε λείο
οριηόντιο επίπεδο με ταχφτθτεσ μζτρων υA= 2υ και υB=υ αντίςτοιχα. Οι
ςφαίρεσ ςυγκροφονται μετωπικά και ελαςτικά. Αν με ΚΒ (πριν) και ΚΒ (μετά),
ςυμβολίςουμε τισ κινθτικζσ ενζργειεσ τθσ ςφαίρασ Β, πριν και μετά τθν
κροφςθ αντίςτοιχα, τότε ιςχφει:
α. ΚΒ (μετά) = ΚΒ (πριν)
β. ΚΒ (μετά) = 2 ΚΒ (πριν)
γ. ΚΒ (μετά) = 3 ΚΒ (πριν)
δ. ΚΒ (μετά) = 4 ΚΒ (πριν)
Μονάδεσ 3

Α4. Ζνα ιδανικό υγρό ρζει ςτο
ςωλινα του ςχιματοσ. Αν Α1 , Α2
είναι οι διατομζσ του ςωλινα ςε
δφο περιοχζσ του και υ1, υ2 οι
αντίςτοιχεσ ταχφτθτεσ του υγροφ,
τότε ιςχφει:
α. Η παροχι ςτθ διατομι Α1 είναι μικρότερθ από τθν παροχι ςτθ
διατομι Α2.
β. Η παροχι ςτθ διατομι Α1 είναι μεγαλφτερθ από τθν παροχι ςτθ
διατομι Α2.
γ. Η ταχφτθτα υ1 του υγροφ ςτθν διατομι Α1 είναι μικρότερθ από τθ
ταχφτθτα υ2 του υγροφ ςτθν διατομι Α2.
δ. Η πυκνότθτα του υγροφ ςτθ διατομι Α2
μεγαλφτερθ.

του ςωλινα είναι
Μονάδεσ 3

Α5. Ο μαγνιτθσ που φαίνεται ςτο ςχιμα,
είναι ακλόνθτοσ πάνω ςε οριηόντιο
τραπζηι. Το ςωλθνοειδζσ διαρρζεται από
εναλλαςςόμενο ρεφμα τθσ μορφισ

 2πt 
 και είναι ακλόνθτο επίςθσ. Τθ χρονικι ςτιγμι t1 = T/4
 T 

i = Iθμ 

παρατθρείται ότι ο μαγνιτθσ ζλκεται από το πθνίο. Τθ χρονικι ςτιγμι t2
= 3T/4:
α. ςτο αριςτερό άκρο το πθνίου προκφπτει νότιοσ μαγνθτικόσ πόλοσ.
β. το πθνίο ζλκει τον μαγνιτθ.
γ. το πθνίο απωκεί τον μαγνιτθ.
δ. το πθνίο και ο μαγνιτθσ δεν αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ.
Μονάδεσ 3
Α6. Για κάκε μία από τισ επόμενεσ προτάςεισ να να μεταφζρετε ςτο
τετράδιό ςασ το γράμμα τθσ πρόταςθσ και δίπλα τθ λζξθ ωςτό αν
είναι ςωςτι ι τθ λζξθ Λάκοσ αν είναι λανκαςμζνθ.
α. Σε μια φκίνουςα ταλάντωςθ, με οριςμζνθ ςτακερά απόςβεςθσ b, θ
περίοδοσ παραμζνει ςτακερι.
β. Σε μια φκίνουςα ταλάντωςθ ο λόγοσ των διαδοχικϊν μζγιςτων
απομακρφνςεων προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ μειϊνεται με τθν πάροδο
A
A A
του χρόνου, δθλαδι 0 > 1 > 2 > ... .
A1 A 2 A 3
γ. Σϊμα εκτελεί φκίνουςα ταλάντωςθ περιόδου Τ, με δφναμθ
απόςβεςθσ (αντίςταςθ) F = -bυ . Tθ χρονικι ςτιγμι t=0 βρίςκεται ςτθ
κζςθ ιςορροπίασ του και ζχει κετικι ταχφτθτα. Επομζνωσ θ δφναμθ
επαναφοράσ που αςκείται ςτο ςϊμα και θ δφναμθ που προκαλεί τθν
T
3T
απόςβεςθ, ςτο χρονικό διάςτθμα < t < , είναι ομόρροπεσ.
2
4
δ. Η ςυχνότθτα τθσ εξαναγκαςμζνθσ ταλάντωςθσ είναι ίςθ με τθ
ςυχνότθτα του διεγζρτθ.
ε. Σε μια εξαναγκαςμζνθ ταλάντωςθ θ διεγείρουςα δφναμθ είναι
ςτακερι.
ςτ. Το πλάτοσ μιασ εξαναγκαςμζνθσ ταλάντωςθσ δεν εξαρτάται από τθ
ςτακερά απόςβεςθσ.
η. Στθν παλίρροια ζχουμε εξαναγκαςμζνθ ταλάντωςθ του νεροφ με
διεγζρτθ τθ Σελινθ.
θ. Σωλθνοειδζσ το οποίο εμφανίηει ωμικι αντίςταςθ R είναι
ςυνδεδεμζνο ςτουσ πόλουσ ιδανικισ πθγισ (E, r=0) ςυνεχοφσ τάςθσ. Το
μζτρο τθσ ζνταςθσ του μαγνθτικοφ πεδίου ςτα άκρα του ςωλθνοειδοφσ

είναι Β. Εάν ςυνδζςουμε ςε ςειρά με το ςωλθνοειδζσ αντιςτάτθ ωμικισ
αντίςταςθσ R, τότε το μζτρο τθσ ζνταςθσ του μαγνθτικοφ πεδίου ςτο
κζντρο του ςωλθνοειδοφσ είναι 2B.
κ. Στο δίκτυο τθσ ΔΕΗ θ ςυχνότθτα τθσ εναλλαςςόμενθσ τάςθσ είναι
f=50Hz. Αυτό ςθμαίνει ότι θ πολικότθτα τθσ εναλλαςςόμενθσ τάςθσ
αλλάηει 50 φορζσ το δευτερόλεπτο.
ι. Τρία δοχεία ζχουν διαφορετικό
ςχιμα αλλά περιζχουν το ίδιο υγρό. Αν
και ςτα τρία δοχεία θ ελεφκερθ
επιφάνεια του υγροφ βρίςκεται ςτθν
ίδια απόςταςθ h από τον πυκμζνα τουσ, τότε θ υδροςτατικι πίεςθ ςτον
πυκμζνα είναι ίδια και ςτα τρία δοχεία.
Μονάδεσ 10
ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ - ΕΚΣΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κατά τθ ροι ιδανικοφ υγροφ ςε ςωλινα αν το εμβαδόν διατομισ
μειωκεί ςε μια ςτζνωςθ κατά 50% τότε θ αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ ςτθ
ςτζνωςθ είναι:
α. 25%
β. 50%
γ. 100%
δ. 200%

ΘΕΜΑ Β
Β1. Ζνα ςϊμα εκτελεί Α.ΑΤ., θ οποία προκφπτει από τθ ςφνκεςθ δφο
Α.Α.Τ. ίδιασ διεφκυνςθσ, ίδιασ κζςθσ ιςορροπίασ και ίδιασ ςυχνότθτασ.
i) Αν δίνονται οι εξιςϊςεισ απομάκρυνςθσ των ςυνιςτωςϊν
ταλαντϊςεων, ςτο SI, να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα με τθν εξίςωςθ
απομάκρυνςθσ τθσ ςυνιςταμζνθσ ταλάντωςθσ ςε κάκε περίπτωςθ.
α)
β)
γ)

1θ Α.Α.Τ.
x1=5θμ4t
x1=5θμ4t
x1=6θμ4t

δ)

x1=2θμ4t

2θ Α.Α.Τ.
x2= 2θμ4t
x2 = 12θμ(4t + π)
x2 = 2θμ(4t - π)

ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ
x=
x=
x=

x2 = 2 3 θμ(4t+ π /2) x =

το τετράδιό ςασ να μεταφζρετε ςυμπλθρωμζνθ τθν 3θ ςτιλθ.
Μονάδεσ 4

Να αιτιολογιςετε τθν εξίςωςθ που ζχετε βρει μόνο ςτθν περίπτωςθ
(δ), τθσ τελευταίασ γραμμισ του πίνακα.
Μονάδεσ 3
Δίνεται: εφ(π/3) = 3
Β2. Απλόσ αρμονικόσ ταλαντωτισ, ελατιριο-μάηα, με ςτακερά
ελατθρίου k=100 N/m και μάηα m=1 kg εκτελεί εξαναγκαςμζνθ
ταλάντωςθ πλάτουσ Α1 με ςυχνότθτα διεγζρτθ f1 = 3/π Hz. Αν θ
ςυχνότθτα του διεγζρτθ αυξάνεται, με αφετθρία τθν f1, τότε το πλάτοσ
τθσ ταλάντωςθσ:
α) κα αυξάνεται ςυνεχϊσ
β) κα μειϊνεται ςυνεχϊσ
γ) κα μεταβάλλεται και για κάποια άλλθ τιμι τθσ ςυχνότθτασ του
διεγζρτθ κα γίνει ξανά ίςο με Α1.
Να επιλζξετε τθν ςωςτι απάντθςθ
Μονάδεσ 2
Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ
Μονάδεσ 4

Β3. Ομογενισ ράβδοσ μικουσ L
ιςορροπεί οριηόντια κακϊσ
κρζμεται από δφο όμοια
κατακόρυφα ιδανικά ελατιρια
ςτακεράσ k των οποίων τα άνω
άκρα είναι ακλόνθτα ςτθν
οροφι. Τα κατϊτερα άκρα των
ελατθρίων ςυνδζονται ςτα άκρα
τθσ ράβδου. Η ράβδοσ είναι
κάκετθ ςτισ δυναμικζσ γραμμζσ
οριηόντιου ομογενοφσ μαγνθτικοφ πεδίου ζνταςθσ Β, διαρρζεται από
ρεφμα ςτακερισ ζνταςθσ Ι και ιςορροπεί ζτςι ϊςτε τα ελατιρια να
βρίςκονται ςτο φυςικό τουσ μικοσ. Όταν διακόψουμε τθ ροι του
ρεφματοσ τότε θ ράβδοσ εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ με D=2k. Η
ενζργεια τθσ ταλάντωςθσ είναι ίςθ με:

α)

1 Β2 Ι 2 L2

2 k

β)

1 Β2 Ι 2 L2

4 k

γ)

1 Β2 Ι 2 L2

8 k

Να επιλζξετε τθν ςωςτι απάντθςθ
Μονάδεσ 2
Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ
Μονάδεσ 4
Β4. Ζνασ αντιςτάτθσ
αντίςταςθσ R=2Ω διαρρζεται από
αρμονικά εναλλαςςόμενο ρεφμα.
Στο διπλανό διάγραμμα
απεικονίηεται θ ςτιγμιαία ιςχφσ ςε
ςυνάρτθςθ με τον χρόνο για τον
αντιςτάτθ αυτόν. Η ςτιγμιαία
ζνταςθ που τον διαρρζει
περιγράφεται από τθ ςχζςθ:
α)

i = 5 2 θμ200πt (S.I.)

β)

i = 5 2 θμ100πt (S.I.)

γ)

i = 5 θμ100πt (S.I.)

Να επιλζξετε τθν ςωςτι απάντθςθ
Μονάδεσ 2
Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ
Μονάδεσ 4

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Ζνα ςϊμα εκτελεί ταυτόχρονα δφο απλζσ αρμονικζσ ταλαντϊςεισ
τθσ ίδιασ διεφκυνςθσ, ίδιασ κζςθσ ιςορροπίασ, ίδιου πλάτουσ με
ςυχνότθτεσ f1, f2 που διαφζρουν λίγο μεταξφ τουσ με f1 > f2. Η
απομάκρυνςθ του ςϊματοσ από τθ κζςθ ιςορροπίασ περιγράφεται από
τθν εξίςωςθ: x = 0,04ςυν(2πt)θμ(200πt) (S.I.)

α. Να βρείτε το πλάτοσ και τθ ςυχνότθτα τθσ κάκε ςυνιςτϊςασ
ταλάντωςθσ. Να γράψετε τισ χρονικζσ εξιςϊςεισ των ςυνιςτωςϊν
ταλαντϊςεων.
Μονάδεσ 7
β. i) Να βρείτε τον αρικμό των ταλαντϊςεων του ςϊματοσ ςε χρονικό
διάςτθμα ίςο με τθν περίοδο των διακροτθμάτων. (Οι τφποι δεν
απαιτοφν απόδειξθ.)
Μονάδεσ 4
ii) Να βρείτε τον αρικμό των διελεφςεων του ςϊματοσ από τθ κζςθ
ιςορροπίασ του ςε χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν περίοδο των
διακροτθμάτων.
Μονάδεσ 2
Αυξάνουμε τθ ςυχνότθτα τθσ ταλάντωςθσ με τθ μικρότερθ ςυχνότθτα
κατά 2 Hz χωρίσ να μεταβάλλουμε το πλάτοσ τθσ.
γ. Να βρείτε τισ χρονικζσ εξιςϊςεισ τθσ απομάκρυνςθσ και τθσ
ταχφτθτασ τθσ ςυνιςταμζνθσ κίνθςθσ του ςϊματοσ.
Μονάδεσ 2
δ. Να βρείτε τον λόγο K/U, τθσ κινθτικισ προσ τθ δυναμικι ενζργεια
ταλάντωςθσ του ςϊματοσ όταν θ απομάκρυνςι του από τθ κζςθ
ιςορροπίασ είναι x = 0,02  3 m.
Μονάδεσ 4
Να κεωριςετε ότι οι αρχικζσ φάςεισ των ςυνιςτωςϊν ταλαντϊςεων
είναι ίςεσ με μθδζν.

Γ2. Μία ακλόνθτθ οριηόντια
μεταλλικι ράβδοσ xϋx ζχει πολφ
μεγάλο μικοσ και διαρρζεται από
ρεφμα ζνταςθσ I1 με φορά προσ τα
δεξιά.Από τθν ράβδο μζςω δφο
όμοιων κατακόρυφων ελατθρίων

ςτακεράσ k το κακζνα, κρζμεται μία άλλθ ράβδοσ ΑΓ μικουσ L και
βάρουσ w=14N. Τα ελατιρια ζχουν φυςικό μικοσ

0 =12cm,

το κακζνα.

Όταν θ ράβδοσ ΑΓ διαρρζεται από ρεφμα Ι2 ομόρροπο με το ρεφμα τθσ
πρϊτθσ ράβδου, ιςορροπεί ςε τζτοια κζςθ ϊςτε τα ελατιρια να ζχουν
μικοσ διπλάςιο από το φυςικό μικοσ τουσ. Όταν αντιςτραφεί θ φορά
του ρεφματοσ ςτθ ράβδο ΑΓ θ νζα κζςθ ιςορροπίασ τθσ ράβδου ΑΓ
κατζρχεται. Στθ νζα κζςθ ιςορροπίασ τα ελατιρια ζχουν μικοσ
τετραπλάςιο από το φυςικό μικοσ τουσ.
Να υπολογίςετε τθ ςτακερά k κάκε ελατθρίου.
Μονάδεσ 6
ΘΕΜΑ Δ
Στθν οροφι ερευνθτικοφ εργαςτθρίου είναι
ςτερεωμζνο ιδανικό ελατιριο ςτακεράσ
k=100Ν/m, ςτο άλλο άκρο του οποίου
ςτερεϊνεται ςϊμα Σ1 με μάηα m1=1kg. Με τθ
βοικεια νιματοσ που ζχει τθ διεφκυνςθ του
άξονα του ελατθρίου και είναι ςτερεωμζνο ςτο
ςϊμα Σ1 το ελατιριο είναι ςυςπειρωμζνο κατά
 1 . Το ςϊμα ιςορροπεί και θ τάςθ του νιματοσ
ζχει μζτρο Τ=25Ν. Τθ χρονικι ςτιγμι t0=0
κόβουμε το νιμα και το ςϊμα Σ1 εκτελεί
ταλάντωςθ με D=k.

Δ1. Να βρείτε το πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ.
Μονάδεσ 6
Δ2. Θεωρϊντασ ωσ κετικι τθ φορά προσ τα πάνω να γράψετε:
i) τθ χρονικι εξίςωςθ τθσ απομάκρυνςθσ του ςϊματοσ Σ1 από τθ κζςθ
ιςορροπίασ του
Μονάδεσ 3

ii) τθ χρονικι εξίςωςθ τθσ δφναμθσ του ελατθρίου.
Μονάδεσ 3
ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ - ΕΚΣΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Να παραςτήςετε γραφικά την τιμή τησ δφναμησ του ελατηρίου ςε
ςυνάρτηςη με τον χρόνο από t0 = 0 ζωσ t1 = (π/5)s.

Δ3. Να βρείτε τον λόγο τθσ μζγιςτθσ κινθτικισ ενζργειασ τθσ
ταλάντωςθσ προσ τθ μζγιςτθ δυναμικι ενζργεια του ελατθρίου.
Μονάδεσ 5
Κάποια ςτιγμι εκτοξεφουμε από το δάπεδο του εργαςτθρίου,
κατακόρυφα προσ τα πάνω, ςϊμα Σ2 μάηασ m2 = 1,5 kg με ταχφτθτα
μζτρου υ0 . Το Σ1 και το Σ2 ςυγκροφονται κεντρικά και πλαςτικά ςε
κάποια κζςθ τθσ ταλάντωςθσ του Σ1, με αποτζλεςμα μετά τθν κροφςθ
το ςυςςωμάτωμα να μείνει ςτθ κζςθ αυτι μόνιμα ακίνθτο.
Η διάρκεια τθσ κροφςθσ είναι αμελθτζα.
Να βρείτε:
Δ4. το μζτρο τθσ ταχφτθτασ υ1 που ζχει το Σ1 ελάχιςτα πριν τθν κροφςθ
με το ςϊμα Σ2.
Μονάδεσ 4
Δ5. Το μζτρο υ0 τθσ ταχφτθτασ εκτόξευςθσ του ςϊματοσ Σ2 αν θ
απόςταςθ που διανφει το ςϊμα Σ2 από τθ κζςθ εκτόξευςθσ μζχρι τθ
κζςθ τθσ ςφγκρουςθσ είναι h=(32/45)m.
Μονάδεσ 4
Δίνεται: g=10m/s2

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ

