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ΘΕΜΑ 10 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 
1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
 
1. Σώµα συµµετέχει ταυτόχρονα σε δυο απλές αρµονικές ταλαντώσεις που 
περιγράφονται από τις σχέσεις: x1=Αηµω1t και x2=Αηµω2t, των οποίων οι 
συχνότητες ω1 και ω2 διαφέρουν λίγο µεταξύ τους τότε: 
α) Το σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση 
β) Το πλάτος µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο. 

γ) o χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους είναι Τ=
1 2

2π
ω ω−

  

δ) Η συνιστάµενη ταλάντωση έχει γωνιακή συχνότητα ω1+ω2               (4 µονάδες) 
 
2. Σώµα µάζας m είναι κρεµασµένο από ελατήριο σταθεράς Κ και εκτελεί 
εξαναγκασµένη ταλάντωση συχνότητας f1. 
α) Το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης είναι ανεξάρτητο της συχνότητας του 
διεγέρτη 
β) Η συχνότητα της ταλάντωσης είναι πάντα ίση µε την ιδιοσυχνότητα του 
συστήµατος f0 
γ) Αν αυξάνοντας τη συχνότητα του διεγέρτη µε αφετηρία τη τιµή f1 παρατηρούµε 
συνεχώς µείωση του πλάτους ταλάντωσης τότε f1< f0     
δ) Αν γνωρίζουµε ότι f1>f0 για να φέρουµε το σύστηµα σε κατάσταση συντονισµού 
χωρίς να αλλάξουµε τη συχνότητα του διεγέρτη f1 θα πρέπει να αυξήσουµε τη 
σταθερά Κ του ελατηρίου.                                               ( 4 µονάδες) 
 
3.   Μονοχρωµατική ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία διαδίδεται στο κενό µακριά από 
τη κεραία παραγωγής της µε ταχύτητα c=3·108m/s 
α) Το ηλεκτρικό και το µαγνητικό πεδίο έχουν διαφορά φάσης π/2 rad. 
β) Το ηλεκτροµαγνητικό κύµα δεν υπακούει στη αρχή της επαλληλίας  
γ) Αν το ηλεκτροµαγνητικό κύµα εισέλθει από το κενό σε κάποιο υλικό µέσο το 
µήκος κύµατος του θα αυξηθεί.                                                                
δ) Αν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου µια χρονική στιγµή t είναι Ε=30Ν/c τότε η 
ένταση του µαγνητικού πεδίου την ίδια στιγµή t είναι Β=10-7Τ                ( 4 µονάδες) 
 
4. Ένα στάσιµο κύµα δηµιουργείται σε µια ελαστική χορδή µήκους L από δύο 
αντίθετα διαδιδόµενα αρµονικά κύµατα ίδιου πλάτους Α και µήκους κύµατος λ :  
α)όλα τα µόρια του ελαστικού µέσου έχουν ίσα πλάτη ταλάντωσης. 
β) όλα τα µόρια του ελαστικού µέσου έχουν την ίδια φάση. 
γ) Αν η εξίσωση της αποµάκρυνσης των σηµείων της χορδής που ταλαντώνονται 

είναι της µορφής y=2Ασυν2π
λ
χ  ηµ t

T
π2  τότε το σηµείο που βρίσκεται στη θέση χ=0 

έχει µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης υmax = ω·Α                                       
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δ) Αν και τα δύο άκρα της χορδής είναι ακλόνητα τότε ισχύει η σχέση L= κ
2
λ  όπου 

κ=1,2,3,…… ακέραιος αριθµός                                                               ( 4 µονάδες) 
 
5.   Ένα αποµονωµένο άστρο µε ροπή αδράνειας της µορφής Ι=λ·m·R2 στο τελευταίο 
στάδιο της ζωής του εξαντλώντας τις ενεργειακές πηγές του συρρικνώνεται µε 
αποτέλεσµα η ακτίνα του να υποδιπλασιαστεί : 
a. H συρρίκνωση του άστρου οφείλεται σε εξωτερικές δυνάµεις. 
β. Η στροφορµή του ελαττώνεται. 
γ. Η κινητική του ενέργεια υποδιπλασιάζεται 
δ. Η κινητική του ενέργεια τετραπλασιάζεται                                        ( 4 µονάδες) 
                                    
6. Στις παρακάτω προτάσεις να βάλετε ένα Λ ή ένα Σ ανάλογα µε το αν 
θεωρείται λανθασµένη ή σωστή την αντίστοιχη πρόταση. 
a. Σε µία φθίνουσα ταλάντωση το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να µειωθεί το 
αρχικό πλάτος της στη µισή τιµή του εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης b. 
β. Αν µονοχρωµατική ακτινοβολία που διαδίδεται στο γυαλί προσπίπτει στη 
διαχωριστική επιφάνεια του γυαλιού µε τον αέρα, µε γωνία πρόσπτωσης θα τέτοια 

ώστε ηµθα=
2
3  και ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού είναι ηα = 2 , τότε η 

ακτινοβολία θα κινηθεί παράλληλα στη διαχωριστική επιφάνεια. 
γ. Αν εξίσωση που δίνει την ένταση του ρεύµατος σε ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών 
ταλαντώσεων LC είναι i=-0,5ηµ104t στο S.I. Η µέγιστη τιµή του φορτίου του 
πυκνωτή του κυκλώµατος είναι ίση µε 5 10-5C 
δ. Στον µικρόκοσµο έχουµε κρούσεις απολύτως ελαστικές. 
ε. Με βάση το φαινόµενο Doppler βγάζουµε συµπεράσµατα για τη ταχύτητα µε την 
οποία κινείται ένα άστρο σε σχέση µε τη Γη                                          ( 5 µονάδες) 
 

ΘΕΜΑ 20 

1. Σηµειακό αντικείµενο εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις µε 

εξισώσεις αποµάκρυνσης χ1=Α·ηµωt και χ2= 3 Α·ηµ(ωt+
2
π ) αντίστοιχα οι οποίες 

εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση και έχουν την ίδια θέση ισορροπίας. Οι ενέργειες 
των ταλαντώσεων είναι Ε1 και Ε2 αντίστοιχα.  
Α. Το πλάτος της συνιστάµενης ταλάντωσης που εκτελεί το σώµα είναι: 
1.      2A                                         2.     4 A                            3.    A   
Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας                             ( 2 µονάδες) 
B. H εξίσωση της αποµάκρυνσης της συνιστάµενης ταλάντωσης έχει αρχική φάση   

1.     θ=
2
π  rad                                 2. θ=

3
π rad                        3. θ= 

6
π rad  

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας                             ( 3 µονάδες) 
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m 

F 

Z΄ 

Z 

L/2 

  

Σ1 

∆l 

Θέση ισορροπίας 

Κ 

 

 

 

Σ2 

Θέση φυσικού µήκους 

2. Στο διπλανό σχήµα µία 
οµογενής ράβδος µάζας Μ και 
µήκους L µπορεί να 
περιστρέφεται χωρίς τριβές 
γύρω από τον κατακόρυφο 
άξονα ΖΖ’ που διέρχεται από το 
αριστερό άκρο της. Με τη 
βοήθεια αβαρούς νήµατος που 
είναι δεµένο στον άξονα ΖΖ’  
ένα µικρό δακτυλίδι µάζας  m= 

3
M παραµένει ακίνητο στο κέντρο της ράβδου µε το νήµα συνεχώς τεντωµένο.   

Α. Αν η ροπή αδράνεια της ράβδου ως προς άξονα περιστροφής που διέρχεται από 

το κέντρο µάζας της είναι Ιcm= 21
12

ML , η ροπή αδράνειας του συστήµατος ράβδου –

σηµειακού δακτυλιδιού είναι: 

1.  I= 21
3

ML                             2. I= 25
12

ML                               3. I= 29
12

ML    

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας                             ( 2 µονάδες) 
Β. Στο ακίνητο σύστηµα ασκείται την t=0 σταθερή οριζόντια δύναµη F η οποία 
παραµένει συνεχώς κάθετη στο δεξί άκρο της ράβδου. Η γωνιακή ταχύτητα 
περιστροφής του συστήµατος την t=t1 δίνεται από τη σχέση: 

1. ω1= 15
F t
ML

                           2. ω1= 1
9

5
F t

ML
                         3. ω1= 1

12
5

F t
ML

  

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας                             ( 3 µονάδες) 
Γ. Τη χρονική στιγµή t1 η δύναµη F παύει να ασκείται στο σώµα και κόβουµε το νήµα 
που συγκρατεί το µικρό δακτυλίδι. Το δακτυλίδι φτάνει στο δεξί άκρο της ράβδου 
χωρίς να πέφτει από  αυτή. Η νέα γωνιακή ταχύτητα ω2 του συστήµατος όταν το 
δακτυλίδι φτάνει στο δεξί άκρο της ράβδου είναι: 

1. ω2= 1
3

4
F t

ML
                          2. ω2= 1

3
2

F t
ML

                   3. ω2= 1
12
5

F t
ML

 

 Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας                            ( 3 µονάδες) 
 
3. Στο διπλανό σχήµα 
ένα σηµειακό σώµα Σ1 
µάζας Μ εκτελεί απλή 
αρµονική ταλάντωση 
στο κάτω άκρο ενός 
ιδανικού κατακόρυφου 
ελατηρίου σταθεράς Κ.  
Α. Αν το πλάτος της 
ταλάντωσης του Σ1 
είναι ίσο µε τη 
επιµήκυνση ∆l του 
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ελατηρίου όταν το σώµα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας, τότε το πλάτος της 
ταλάντωσης του σώµατος είναι: 

 1. A= mg
K

                                 2. A= K
mg

                                    3. A= 2mg
K

 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας                             ( 2 µονάδες) 
Β. Όταν το Σ1 διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του µε φορά προς τα κάτω 
συγκρούεται µετωπικά και πλαστικά µε ανερχόµενο σώµα Σ2 µάζας Μ/2 το οποίο 
έχει ταχύτητα µέτρου υ2=2υmax όπου υmax η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του Σ1 
όπως φαίνεται στο σχήµα. Το πλάτος ταλάντωσης Α΄του συσσωµατώµατος είναι: 

1. A΄=0                                    2. A΄= 3
2

A                            3. A΄= 
2
A      

Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας                             ( 4 µονάδες) 
 Γ. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των δυναµικών ενεργειών των 
ταλαντώσεων του Σ1 πριν τη κρούση και του συσσωµατώµατος σε συνάρτηση µε την 
αποµάκρυνση στο ίδιο διάγραµµα.                                    ( 3 µονάδες)           
 

ΘΕΜΑ 30 

 
∆ύο σύγχρονες πηγές κυµάτων Π1 και Π2 βρίσκονται στα σηµεία Α και Β αντίστοιχα 
της ελεύθερης επιφάνειας νερού και προκαλούν όµοια εγκάρσια κύµατα που 
διαδίδονται µε ταχύτητα υ=1m/s. Ένα σηµείο Κ της επιφάνειας του νερού βρίσκεται 
πάνω στο ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ και απέχει από τα Α και Β αποστάσεις (ΑΚ) = r1 και 
(ΒΚ) = r2 µε r1 > r2. Tο σηµείο Κ είναι το δεύτερο σηµείο µετά το  µέσο Μ του ΑΒ που 
ταλαντώνεται µε µέγιστο πλάτος. Το σηµείο Κ απέχει από το µέσο Μ απόσταση 
d=0,5m. Η αποµάκρυνση του σηµείου Κ από τη θέση ισορροπίας λόγω της συµβολής 
των κυµάτων περιγράφεται σε συνάρτηση µε το χρόνο t από την εξίσωση yK = 

0,2ηµ2π (
λ2
2

−
T
t ) (σε µονάδες S.I.). Να υπολογίσετε: 

a. To µήκος κύµατος, τη περίοδο και το πλάτος των κυµάτων που συµβάλουν 
                                                                        (8 µονάδες) 

β. Τις αποστάσεις r1 , r2                                                                       (5 µονάδες)   
γ. Να βρείτε τη ταχύτητα ταλάντωσης του Κ την t=1,75s                        (6 µονάδες) 
δ. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης του σηµείου Κ από τη 
θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση µε το χρόνο από την t=0 έως την t=1,75s 

(6 µονάδες) 
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ΘΕΜΑ 40 

Ο τροχός του σχήµατος έχει µάζα Μ=2Κg 
και ακτίνα R. Στην περιφέρεια του τροχού 
είναι τυλιγµένο αβαρές νήµα πολλές φορές, 
του οποίου η µία άκρη είναι στερεωµένη σε 
οροφή. Στο σηµείο ∆ της περιφέρειας του 
τροχού είναι δεµένο αβαρές νήµα µήκους 
d=0,2m. To άλλο άκρο του νήµατος είναι 
δεµένο σε σηµειακή µάζα m=1Κg η οποία 
είναι στερεωµένη στο άκρο κατακόρυφου 
ελατηρίου σταθεράς Κ=100Ν/m και το 
σύστηµα ισορροπεί. 
1. α. Να υπολογίσετε τις τάσεις των δύο 
νηµάτων. 
  β.  Να υπολογίσετε την επιµήκυνση του 
ελατηρίου. 
2. Κάποια χρονική στιγµή το νήµα στο 
σηµείο ∆ σπάει µε συνέπεια ο τροχός να 
αρχίσει να κατέρχεται και το σώµα Σ να 
εκτελεί κατακόρυφη αρµονική ταλάντωση. 
α. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του 
κέντρου µάζας του τροχού και την επιτάχυνση του σώµατος Σ αµέσως µετά την 
θραύση του νήµατος. 
β. Να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας του σώµατος Σ σε συνάρτηση µε το 
χρόνο. Θεωρήστε ότι το νήµα κόβεται τη χρονική στιγµή t=0 και θετική φορά προς 
τα πάνω. 
γ. Να υπολογίσετε την υψοµετρική διαφορά του κέντρου µάζας του τροχού µε το 
σώµα Σ τη χρονική στιγµή που το σώµα Σ έχει ταχύτητα µέγιστου µέτρου για 
δεύτερη φορά. 
δ. Αν στο κέντρο του τροχού υπάρχει αβαρής σηµειακή πηγή ήχου συχνότητας 
fs=336,86Hz να υπολογίσετε τη συχνότητα του ήχου που αντιλαµβάνεται ένας 
παρατηρητής που βρίσκεται στη διεύθυνση της κατακόρυφου που διέρχεται από το 
κέντρο µάζας του τροχού την παραπάνω χρονική  στιγµή      
∆ίνεται: g = 10m/s2, η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς τον άξονα περιστροφής 

του είναι Ι = Μ
2

2
R ,    π=3,14  και π2 = 10. 

  
Επιµέλεια Θεµάτων: Παπαγγελής Νίκος 
 
 
 
 


