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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΑΑ  

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις  ΑΑ11-ΑΑ44 

και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

ΑΑ11..Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2 εκπέμπουν ήχο ίδιας συχνότητας f440Ηz. Κρατάμε σταθερή 

τη συχνότητα της χορδής Χ2 και τεντώνουμε (κουρδίζουμε) λίγο τη χορδή Χ1, με αποτέλεσμα η 

συχνότητα του ήχου της να αυξάνεται. Όταν δονήσουμε τις δυο χορδές ταυτόχρονα, δημιουργείται 

διακρότημα διότι πλέον οι συχνότητες των ήχων που εκπέμπουν οι δύο χορδές είναι παραπλήσιες. 

Τότε ακούμε δέκα μέγιστα του ήχου σε χρόνο Δt2s.  

Η νέα συχνότητα της χορδής Χ1 είναι: 

α. 445Ηz          β. 435Ηz         γ. 450Ηz        δ.  440Hz 

 

 

ΑΑ22..  Σε ιδανικό κύκλωμα LC κάποια χρονική στιγμή t, η πολικότητα του 

πυκνωτή και η φορά του ρεύματος είναι αυτές που φαίνονται στο σχήμα. 

Τη χρονική στιγμή tΤ/4 

α. Η φορά του ρεύματος θα έχει αντιστραφεί. 

β. Η πολικότητα των οπλισμών του πυκνωτή θα έχει αντιστραφεί. 

γ. Η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου του πηνίου θα αυξάνεται. 

δ. Η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή θα μειώνεται  

 

 

ΑΑ33..Το παρατηρούμενο «σπάσιμο» μιας ράβδου της οποίας ένα τμήμα είναι βυθισμένο στο νερό 

οφείλεται στο φαινόμενο της 

α.  ανάκλασης.                

β.  διάχυσης.                

γ.  διάθλασης.                

δ.  ολικής ανάκλασης. 

 

 

ΑΑ44..  Αν ένα σώμα συγκρουστεί μετωπικά και ελαστικά με άλλο ακίνητο σώμα μεγαλύτερης μάζας τότε 

η ταχύτητά του:  

α. Θα έχει μικρότερο μέτρο και την ίδια φορά.  

β. Θα μηδενιστεί.  

γ. Θα μείνει σταθερή.  

δ. Θα έχει μικρότερο μέτρο αλλά την αντίθετη φορά. 

(μον 4x5) 
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ΑΑ55..  Χαρακτηρίστε με ΣΣ τις σωστές και ΛΛ τις λανθασμένες προτάσεις: 
 
α. Σε ένα αρμονικό ηλεκτρομαγνητικό κύμα, το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο, μεταβάλλονται 

με την ίδια συχνότητα. 

β. Σε ένα σύστημα εξαναγκασμένων ταλαντώσεων, η ενέργεια που απορροφά το σύστημα από το 

διεγέρτη εξαρτάται από τη συχνότητα του διεγέρτη. 

γ. Το φαινόμενο της ολικής ανάκλασης μπορεί να συμβεί μόνο όταν το φως μεταβαίνει από το μέσο 

(A) στο μέσο (B) για τα οποία ισχύει nA < nB. 

δ. Τα φαινόμενα της ανάκλασης και της διάθλασης ισχύουν μόνο για τα φωτεινά κύματα. 

ε. Η ροπή αδράνειας μιας ομογενούς σφαίρας είναι ίδια ως προς δύο κάθετους άξονες που διέρχονται 

από το κέντρο της. 

(μον 5) 

  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΒΒ  

ΒΒ11..  Στο σχήμα φαίνονται δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1, Π2 που 

εκπέμπουν κύματα ίδιου πλάτους με συχνότητα f100Ηz που τρέχουν 

με ταχύτητα υ80m/s στην επιφάνεια ελαστικού μέσου. Ένας 

ανιχνευτής που μπορεί να κινείται πάνω στην ευθεία y΄y ξεκινάει από 

το σημείο Μ της μεσοκαθέτου ΟΜ του τμήματος Π1Π2, και όταν 

φτάνει στο σημείο Δ  διαπιστώνει ότι εκεί συμβαίνει η τρίτη κατά 

σειρά αποσβετική συμβολή. Αν η απόσταση Π1Δ4m τότε η 

απόσταση dΠ1Π2 είναι: 

 

α. d6m           β. d=2 3m               γ. d2 5m 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μον 7) 

 

ΒΒ22..  Η ομογενής ράβδος ΟΑ μήκους L μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο 

επίπεδο, γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο της, Ο, χωρίς 

τριβές. Ασκούμε στη ράβδο δύναμη σταθερού μέτρου, F, η διεύθυνση της οποίας 

είναι συνεχώς κάθετη στη ράβδο. Η ράβδος βρίσκεται αρχικά ακίνητη στην 

κατακόρυφη θέση και υπό την επίδραση της F αρχίζει να ανεβαίνει, όπως 

φαίνεται και στο σχήμα. Αν η μέγιστη γωνία κατά την οποία εκτρέπεται η ράβδος 

είναι φ = π/3 rad τότε το μέτρο της δύναμης F είναι: 

α. mg/π               β. 3mg/4π                γ. 3mg/π 

(μον 8) 
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ΒΒ33..  Δύο σώματα Α και Β με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα, φέρουν ανιχνευτές ηχητικών κυμάτων 

αμελητέας μάζας και στα δεξιά τους υπάρχει ακίνητη ηχητική πηγή S, που εκπέμπει ήχο συχνότητας 

fs. Τα σώματα βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και το σώμα Α συγκρούεται κεντρικά και 

ελαστικά με το ακίνητο σώμα Β, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα πριν την κρούση.  

 

Αν πριν την κρούση ο ανιχνευτής του Α καταγράφει συχνότητα   fA = 11fs/10 Hz, ενώ μετά την 

κρούση ο ανιχνευτής του Β καταγράφει συχνότητα fΒ = 21fs/20 Hz τότε:  

i)  για το λόγο των μαζών των Α και Β ισχύει: 

α) 1

2

1

2

m

m
      β) 1

2

1

3

m

m
    γ)  1

2

1

5

m

m
  

ii) για το λόγο των συχνοτήτων f '

A   που καταγράφει ο ανιχνευτής Α μετά την κρούση και sf   ισχύει: 

α) 
19

10s

f

f


'

A    β)  
19

20s

f

f


'

A     γ)  
11

5s

f

f


'

A  

Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μον 10) 
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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΓΓ  

Δύο κύματα διαδίδονται κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου μεγάλου μήκους με αντίθετες 

κατευθύνσεις. Το κύμα που οδεύει προς την αρνητική κατεύθυνση  περιγράφεται από την  εξίσωση  

y=Αημ2π(ft+12,5x/3), (SI). Το γραμμικό μέσο είναι μια ελαστική λεπτή ράβδος που είναι στερεωμένη 

ακλόνητα μόνο στο ένα της άκρο και στο ελεύθερο άκρο της Ο, θεωρείται ότι είναι η αρχή των 

αποστάσεων με x0. Στο σημείο Ο δημιουργείται κοιλία. Τη χρονική στιγμή t0 το σημείο x0 έχει 

y0 και κινείται κατά τη θετική φορά. Διαπιστώνουμε ότι: 

i) Ο χρόνος που χρειάζεται για να κινηθεί το σημείο μιας κοιλίας από το ένα πλάτος στο άλλο 

είναι 0,01s. 

ii) Οι ακραίες θέσεις μιας κοιλίας απέχουν 12cm. 

Γ1. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος. 

Γ2. Να γράψετε την εξίσωση επιτάχυνσης της ταλάντωσης ενός σημείου της ράβδου με x48cm. 

Γ3. Να βρείτε τον αριθμό των κοιλιών του στάσιμου που περιέχονται μεταξύ ενός τυχαίου δεσμού 

και ενός άλλου σημείου της χορδής, τα οποία απέχουν μεταξύ τους απόσταση Δx1m. 

Γ4. Να βρείτε το πλήθος των σημείων που δεν είναι κοιλίες, ταλαντώνονται με το ίδιο πλάτος και 

βρίσκονται μεταξύ του Ο και του Κ όπου xΚ54cm. 

Γ5. Να κάνετε το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος τη χρονική στιγμή t = 1/200 s για 0 x 48cm  

Δίνεται π
2
10. 

 

(μον 5x5) 
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ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΔΔ  

Η διπλή τροχαλία (Τ), του σχήματος μάζας Μ =2,25Kg αποτελείται 

από δύο κολλημένους δίσκους, με ακτίνες R,r με   R = 2r = 20 cm 

και  μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο 

ακλόνητο άξονα που περνά από το κέντρο μάζας της Κ. Στον 

εσωτερικό της δίσκο έχουμε τυλίξει πολλές φορές ένα αβαρές νήμα 

(1)  στην άλλη άκρη του οποίου είναι δεμένο ένα σώμα Σ1 μάζας  

m1 = 1 Kg. Στο σημείο Δ της περιφέρειας του εξωτερικού δίσκου 

είναι δεμένο άλλο αβαρές νήμα (2),  στην άλλη άκρη του οπίου 

είναι συνδεδεμένο ένα σώμα Σ2 μάζας m2 = 1 Kg, το οποίο 

κρέμεται από κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 100 N/m. 

Η όλη διάταξη ισορροπεί με τα νήματα να είναι τεντωμένα.  

 

ΔΔ11.. Να υπολογίσετε τις τάσεις των δύο νημάτων. 

ΔΔ22.. Να υπολογίσετε την επιμήκυνση του ελατηρίου. 

 

Κάποια στιγμή το νήμα (2) στο σημείο Δ σπάει με αποτέλεσμα η τροχαλία (Τ) να αρχίσει να 

περιστρέφεται και το σώμα Σ1 να κατέρχεται χωρίς το νήμα να γλιστρά και το σώμα Σ2 να εκτελεί 

κατακόρυφη ΑΑΤ σταθεράς D = k.  

ΔΔ33..  Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του Σ1 καθώς κατέρχεται και να γράψετε τη χρονική εξίσωση 

της ταχύτητας ταλάντωσης του Σ2 θεωρώντας ως θετική φορά τη φορά προς τα κάτω και ως t = 0,  

τη στιγμή που κόβεται το νήμα (2).  

 

Τη χρονική στιγμή που  το Σ2 αποκτά ταχύτητα ταλάντωσης μέγιστου μέτρου για 5
η
 φορά μετά την        

t = 0, κόβουμε και το νήμα (1). 

ΔΔ44.. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της στροφορμής της διπλής τροχαλίας (Τ) σε συνάρτηση με 

το χρόνο από τη χρονική στιγμή που σπάει το νήμα στο Δ (t = 0) μέχρι τη χρονική στιγμή t = T, 

όπου Τ είναι η περίοδος ταλάντωσης του Σ2. 

Δίνονται: g = 10 m/s
2
, η ροπή αδράνειας της (Τ) ως προς τον άξονα περιστροφής της Ιcm = MR

2
, τα 

νήματα είναι μη εκτατά και η αντίσταση του αέρα αμελητέα. 

(μον 5+5+8+7) 
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