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ΘΕΜΑ A 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Α1. Ένας παρατηρητής αντιλαμβάνεται το μήκος κύματος του ήχου μεγαλύτερο  
από αυτό που εκπέμπει μια ηχητική πηγή στη περίπτωση που 
α) ο παρατηρητής πλησιάζει την ακίνητη ηχητική πηγή. 
β) ο παρατηρητής απομακρύνεται από την ακίνητη ηχητική πηγή. 
γ) η ηχητική πηγή πλησιάζει προς τον ακίνητο παρατηρητή. 
δ) η ηχητική πηγή απομακρύνεται από τον ακίνητο παρατηρητή. 

(μονάδες 5) 

Α2. Υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης 
με κοινή θέση ισορροπίας που οι εξισώσεις απομάκρυνσής τους περιγράφονται 
από τις εξισώσεις: 1 0,15 (10 )y t    και 2 0, 2 10y t  (S.I.). H εξίσωση 
που περιγράφει την απομάκρυνση της συνισταμένης ταλάντωσης στο S.I. είναι: 
α) 0,05 (10 )y t    
β) 0,05 10y t  
γ) 0,35 (10 )y t    
δ) 0,35 10y t  

(μονάδες 5) 

Α3. Ένα μηχανικό σύστημα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Όταν η συχνότητα 
του διεγέρτη παίρνει τις τιμές 1 12f Hz  και 2 24f Hz  το πλάτος ταλάντωσης 
του συστήματος είναι το ίδιο. Μικρότερο πλάτος θα έχουμε όταν η συχνότητα 
του διεγέρτη πάρει τη τιμή: 
α) 15 Hz 
β) 18 Hz 
γ) 21 Hz 
δ) 26 Hz 

(μονάδες 5) 

Α4. Σε μια ποσότητα ιδανικού ρευστού που ρέει σε σωλήνα προσφέρεται λόγω 
διαφοράς πίεσης 140 J/L και η κινητική ενέργεια της ποσότητας του ρευστού 
μειώνεται κατά 60 J/L. Τότε: 
α) η διατομή του σωλήνα αυξάνεται και η δυναμική του ενέργεια αυξάνεται 
κατά 80 J/L. 
β) η διατομή του σωλήνα αυξάνεται και η δυναμική του ενέργεια αυξάνεται 
κατά 200 J/L. 
γ) η διατομή του σωλήνα μειώνεται και η δυναμική του ενέργεια αυξάνεται 
κατά 200 J/L. 
δ) η διατομή του σωλήνα είναι σταθερή και η δυναμική του ενέργεια αυξάνεται 
κατά 80 J/L. 
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(μονάδες 5) 

Α5.  Στην ερώτηση αυτή να χαρακτηρίσετε κάθε πρόταση ως Σ (σωστή) ή Λ 
(λανθασμένη). 
α) Στη φθίνουσα ταλάντωση  που ενεργεί δύναμη απόσβεσης  της μορφής F = -
bυ ο ρυθμός με τον οποίο ελαττώνεται το πλάτος αυξάνεται με την αύξηση της 
σταθεράς απόσβεσης b. 
β) Όταν ένα κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης αλλάζει το μήκος κύματος και η 
συχνότητά του, ενώ η ταχύτητά του παραμένει σταθερή. 
γ) Σε μια χορδή με ακλόνητα άκρα έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα. Αν η χορδή 
έχει 3 κοιλίες το μήκος της θα είναι L = 3λ/2, όπου λ το μήκος κύματος των 
αντίθετα διαδιδομένων κυμάτων που συμβαλλόμενα δημιουργούν το στάσιμο. 
δ) Σε κάθε κρούση ισχύει η αρχή διατήρησης της ενέργειας. 
ε) Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις με το ίδιο πλάτος, ίδιας 
διεύθυνσης με κοινή θέση ισορροπίας και παραπλήσιες συχνότητες. Αν η μία 
συχνότητα απομακρύνεται από την άλλη, τότε η περίοδος του διακροτήματος 
μειώνεται. 

(μονάδες 5) 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο ενός 
στάσιμου κύματος σε μια χορδή μια χρονική 
στιγμή που η δυναμική ενέργεια της χορδής 
είναι το 75% της ολικής της ενέργειας. Το σημείο 
με χ = 0 είναι κοιλία και τη χρονική στιγμή t = 0 
βρίσκεται στη θέση ισορροπίας της κινούμενη 
προς τη θετική κατεύθυνση. Το πλάτος 
ταλάντωσης ενός σημείου Z της χορδής που 

βρίσκεται στη θέση 
6Zx


 , όπου  το μήκος 

κύματος των κυμάτων που δημιούργησαν το στάσιμο είναι: 
α) 0,1 m  β) 0,2 m γ) 0,3 m 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.  

 (μονάδες  3 + 5 = 8) 

Β2. Παρατηρητής κινείται με σταθερή 

ταχύτητα 
40

  , όπου   η ταχύτητα 

του ήχου, στην ευθεία που διέρχεται από  
δύο ακίνητες ηχητικές πηγές που 
εκπέμπουν ήχο ίδιας συχνότητας sf , 
όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.  Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς 
μηδενισμούς της έντασης του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι: 

α) 
10

sf
  β) 

20

sf
  γ) 

40

sf
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε. 

(μονάδες 3 + 5 = 8) 

Β3. Σφαίρα Σ1 μάζας 1m  κινείται με λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα   και 

συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με άλλη σφαίρα Σ2 μάζας 2m  που κινείται 

y
(m) 

 x 
0

, √  
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αντίθετα από τη Σ1 με ταχύτητα 
2


. Αν μετά τη κρούση η σφαίρα Σ1 

ακινητοποιείται η ταχύτητα της Σ2 μετά τη κρούση είναι: 

α) 
2


  β) 

3

2


  γ) 

5

2


 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.  

(μονάδες 3 + 6 = 9) 

ΘΕΜΑ Γ 

Πάνω από μια άδεια κυλινδρική δεξαμενή 
εμβαδού βάσης Α = 2 m2 υπάρχει μία 
βρύση από την οποία μπορεί να εκρέει 
νερό πυκνότητας ρ = 103 kg/m3 με 
σταθερή παροχή Π = 0,5 L/s.  Ανοίγουμε 
τη βρύση και μόλις η ελεύθερη στάθμη 
του νερού φθάσει σε ύψος H = 1,8 m την 
κλείνουμε και πάλι. Στη πλευρική 
επιφάνεια της δεξαμενής και σε ύψος h = 
1 m από τη βάση της, υπάρχει μια τάπα 
εμβαδού Αο = 3 cm2, η οποία εμποδίζει 
την έξοδο του νερού από τη δεξαμενή. 
Να βρεθεί: 

Γ1) Το χρονικό διάστημα στο οποίο ήταν ανοικτή η βρύση πάνω από τη δεξαμενή. 

(μονάδες 6) 

Γ2) Η δύναμη που δέχεται η τάπα από το νερό.  

(μονάδες 6) 

Αφαιρούμε τη τάπα και το νερό εκρέει από την οπή ίδιου εμβαδού Αο με την τάπα. 

Γ3) Να βρεθεί η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου του νερού τη στιγμή εξέρχεται 
από την οπή. 

(μονάδες 6) 

Γ4) Να βρεθεί το εμβαδόν διατομής της φλέβας του νερού τη στιγμή που φτάνει στο 
έδαφος. 

(μονάδες 7) 

Δίνεται g = 10 m/s2 και η ατμοσφαιρική πίεση patm = 105 N/m2 

ΘΕΜΑ Δ 

Σώμα μάζας Μ = 0,16 kg είναι δεμένο στο πάνω 
άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100 N/m 
και ισορροπεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας 
κλίσης φ, όπου ημφ =0,8 και συνφ = 0,6. Το 
άλλο άκρο του ελατηρίου είναι σταθερό 
συνδεδεμένο στη βάση του κεκλιμένου 
επιπέδου, όπως φαίνεται στο σχήμα. Σε ύψος h 
κατακόρυφα πάνω από το σώμα Μ συγκρατείται 
μια σφαίρα μάζας m = 0,2 kg. Συσπειρώνουμε 

επιπλέον το ελατήριο κατά 
25

d m


  και το 

αφήνουμε ελεύθερο ταυτόχρονα με τη σφαίρα. 

H

h
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Όταν το σώμα περάσει για τρίτη φορά από τη θέση ισορροπίας συγκρούεται 
πλαστικά με τη σφαίρα, θεωρώντας τη χρονική στιγμή αυτή ως t = 0. Κατόπιν το 
συσσωμάτωμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Να βρεθεί: 

Δ1)  Το ύψος h πάνω από το σώμα που συγκρατούνταν αρχικά η σφαίρα. 

(6 μονάδες) 

Δ2) Τη ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά τη πλαστική κρούση. 

(6 μονάδες) 

Δ3) Τη χρονική εξίσωση απομάκρυνσης του συσσωματώματος από τη θέση 
ισορροπίας του, θεωρώντας ως θετική φορά τη φορά προς τα πάνω. 

(7 μονάδες) 

Δ4) Το ποσοστό της απώλειας της μηχανικής ενέργειας κατά τη κρούση που 
αποτελεί η ενέργεια της ταλάντωσης του συσσωματώματος (π2 = 10). 

(6 μονάδες) 

Δίνεται g = 10 m/s2
. 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 

 

Διάρκεια 3 ώρες 
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