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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΘΕΜΑ Α  

Α)Στις παρακάτω προτάσεις 1-4 να επιλέξετε την σωστή. 

Α1)Στην σύνθεση δύο ταλαντώσεων μικρού πλάτους που γίνονται γύρω από την ίδια 

θέση ισορροπίας και  με κοινή συχνότητα : 

α)Προκύπτει πάντα Α.Α.Τ. 

β)Προκύπτει διακρότημα. 

γ) Η ολική ενέργεια μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο. 

δ) Ισχύει η αρχή της επαλληλίας  

(Μονάδες 5) 

Α2)Σε μια φθίνουσα ταλάντωση: 

α)Η ενέργεια μειώνεται οπωσδήποτε εκθετικά με τον χρόνο. 

β)Έχουμε μεταφορά ενέργειας από το σύστημα στο περιβάλλον. 

γ)Η περίοδος αυξάνει με την πάροδο του χρόνου. 

δ)Η σταθερά απόσβεσης καθορίζει το πόσο γρήγορα αυξάνει το πλάτος. 

(Μονάδες 5) 

 

Α3)Σε κάθε κρούση που διαρκεί λίγο δεν διατηρείται: 

α)η ορμή του συστήματος 

β)η ενέργεια του συστήματος 

γ)η  μηχανική ενέργεια του συστήματος 

δ) όλα τα παραπάνω. 

(Μονάδες 5) 

 

A4) Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. με ενέργεια Ε=1,6J . Κάποια χρονική στιγμή t1 έχει ταχύτητα  

μέτρο υ=0,5ωΑ  m/s. Για την δυναμική του ενέργεια ισχύει: 

α)U=1,6J   β)0J   γ)0,4J  δ)1,2J 

(Μονάδες 5) 
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Α5) Χαρακτηρίστε με (Σ) τις σωστές και (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις: 
α)Όλα τα ρευστά στη φύση είναι νευτώνεια 

β)Η συμβολή κυμάτων οδηγεί σε κύματα με πλάτος μηδέν ή 2Α. 

γ)Το σπίν σχετίζεται με την στροφορμή ως προς το κέντρο μάζας του στερεού. 

δ)Το  εγκάρσιο μηχανικό κύμα διαδίδεται στον αέρα. 

ε)Σε μία Α.Α.Τ. υπάρχουν δύο θέσεις στις οποίες η κινητική ενέργεια γίνεται ίση με 

την δυναμική στην διάρκεια μιας περιόδου.  

(Μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1) Διαθέτουμε το δοχείο του παρακάτω σχήματος. Αρχικά το γεμίζουμε με υγρό 
πυκνότητας ρ1 μέχρι ύψους h και στην συνέχεια κάνουμε μία τρύπα σε απόσταση h1 
από το δάπεδο. Η ταχύτητα εκροής του ρευστού είναι υ1. Στην συνέχεια  γεμίζουμε 
το δοχείο - το οποίο έχει αδειάσει από το  υγρό πυκνότητας ρ1- με υγρό πυκνότητας 
ρ2=4ρ1 μέχρι ύψους h και στην συνέχεια κάνουμε μία τρύπα σε απόσταση h1 από το 
δάπεδο. Η ταχύτητα εκροής του νέου  υγρού είναι υ2. Για τις δύο ταχύτητες εκροής 
ισχύει: 
α) υ2=4 υ1  β) υ2=2υ1  γ) υ2= υ1 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

(Μονάδες 2) 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
(Μονάδες 7) 

 
 
Β2) Ένας ακίνητος άνθρωπος Α βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ηχητικές πηγές S1 και S2 

που εκπέμπουν ηχητικά κύματα συχνότητας fs. Αν η πηγή Π1 κινείται προς τον 

άνθρωπο με ταχύτητα μέτρου u1 = 
21

u
, όπου uηχ  το μέτρο της ταχύτητας διάδοσης 

των ηχητικών κυμάτων στον ακίνητο αέρα, ενώ η πηγή Π2 είναι ακίνητη, ο 

άνθρωπος αντιλαμβάνεται διακροτήματα συχνότητας fδ που ισούται με:  

α)fδ = 
  

  
  β) fδ = 

  

  
  γ)fδ = 

  

   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
(Μονάδες 2) 
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Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 6) 

Β3) Η ομογενής ράβδος ΟΑ μήκους ℓ μπορεί να περιστρέφεται σε κατακόρυφο 
επίπεδο, γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο της, Ο. Ασκούμε στη 

ράβδο δύναμη σταθερού μέτρου, F=
   

π
N, 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/2 rad τότε : 

 
 

α)Η κίνηση της ράβδου γίνεται χωρίς τριβές. 
β) Η κίνηση της ράβδου γίνεται με τριβές.  
γ)Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

(Μονάδες 2) 

 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 6) 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Πηγή  παραγωγής μηχανικών κυμάτων βρίσκεται στην αρχή του θετικού ημιάξονα 
(χ=0) και εκτελεί ταλάντωση με εξίσωση της μορφής y=Αημωt. Η διάδοση της 
διαταραχής γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε σε χρόνο Δt=4s το κύμα να διαδίδεται 
κατά 8m, η πηγή να διανύει διάστημα s=3,2m και η κυματική εικόνα να 
επαναλαμβάνεται δύο φορές. 
Γ1)Να προσδιοριστούν τα μεγέθη υ,λ,f για το κύμα. 

(Μονάδες 4) 
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Γ2)Να γράψετε την εξίσωση του κύματος με δεδομένο ότι διαδίδεται προς τα δεξιά. 

(Μονάδες 4) 

 
Γ3)Να κατασκευάσετε το διάγραμμα φάσης – θέσης για τα διάφορα σημεία του 
ελαστικού μέσου την χρονική στιγμή t1=6s. 

(Μονάδες 4) 

 
Γ4)Να προσδιοριστεί η απομάκρυνση ενός σημείου Μ με θέση xM=x1+2m όταν το 
σημείο με θέση x1 βρίσκεται στην ακραία αρνητική του θέση. 

(Μονάδες 4) 

 
Αν ταυτόχρονα με το προηγούμενο κύμα διαδίδεται στο ίδιο ελαστικό μέσο ένα 
αντίθετο κύμα με αποτέλεσμα να δημιουργείτε σε αυτό στάσιμο κύμα με κοιλία στο 
x=0 τότε: 
Γ5)Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος που προκύπτει. 

(Μονάδες 4) 

 
Γ6)Για μήκος χορδής 0≤L≤6m να προσδιοριστεί ο αριθμός των σημείων του 

ελαστικού μέσου που έχει απομάκρυνση y=0,5m την χρονική στιγμή t2=
 

 
s. 

(Μονάδες 5) 

 
 

ΘΕΜΑ Δ  

Για το παρακάτω σχήμα διαθέτουμε τις εξής πληροφορίες: Α)Το σώμα μάζας 

m1=5Kg ισορροπεί  όπως φαίνεται στο σχήμα δεμένο σε ελατήριο σταθεράς 

K=500N/m το οποίο βρίσκεται στο φυσικό του μήκος. Η γωνία που σχηματίζει το 

κεκλιμένο επίπεδο με το δάπεδο στο αριστερό τμήμα είναι θ τέτοια ώστε να ισχύει: 

ημθ=0,6. Β)Ο δίσκος του δεξιού τμήματος ισορροπεί μέσω αβαρούς νήματος το 

οποίο είναι δεμένο σε απόσταση x από το κέντρο του. Το νήμα διέρχεται από την 

περιφέρεια τροχαλίας ακτίνας r, όπως φαίνεται στο σήμα. Για τον δίσκο δίνονται οι 

πληροφορίες:m2=2Kg, R=0,3m, I=
 

 
MR2. Η γωνία που σχηματίζει το κεκλιμένο 

επίπεδο με το δάπεδο στο δεξιό τμήμα είναι φ τέτοια ώστε να ισχύει:ημφ=0,8.  Γ)Το 

κεκλιμένο επίπεδο στο δεξιό τμήμα ΑΓ αποτελείται από δύο ίσα τμήματα 

ΑΒ=ΒΓ=d=6m για τα οποία ισχύει ότι το μεν πρώτο είναι τραχύ, το μεν δεύτερο είναι 

λείο. 

Α)Με δεδομένη την ισορροπία όλου του συστήματος : 

Α1)Να υπολογιστεί η τιμή της απόστασης x από το κέντρο του δίσκου στην οποία 

είναι δεμένο το νήμα. 

(Μονάδες 5) 
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Α2)Να υπολογιστεί η τιμή της στατικής τριβής μεταξύ του δίσκου και του κεκλιμένου 

επιπέδου. 

(Μονάδες 5) 

 

Κάποια χρονική στιγμή την οποία θεωρούμε ως στιγμή μηδέν κόβουμε σε κάποιο 

σημείο το νήμα που συνδέει τα δύο σώματα. 

Β)Με δεδομένο ότι το σύστημα σώμα (m1)-ελατήριο K εκτελεί Α.Α.Τ.  με σταθερά 

ταλάντωσης D=K να γράψετε την εξίσωση που δίνει την επιτάχυνση του σώματος ως 

συνάρτηση του χρόνου θεωρώντας ως θετική φορά την προς τα πάνω. 

(Μονάδες 5) 

 

Ο δίσκος αρχίζει να κατεβαίνει στο τμήμα ΑΒ εκτελώντας κύλιση χωρίς ολίσθηση. 

Γ1)Να προσδιοριστεί η τιμή της ταχύτητας του κέντρου μάζας του δίσκου όταν ο 

τελευταίος εισέρχεται στο λείο τμήμα του κεκλιμένου επιπέδου. 

(Μονάδες 5) 

 

Γ2)Να γίνει το διάγραμμα της στροφορμής του δίσκου κατά την κάθοδό του από την 

χρονική στιγμή t0=0 έως να φτάσει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου. 

(Μονάδες 5) 

 

 [Δίνονται:g=10m/s2,για τις πράξεις:   ≈6,4.] 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 
 

Α1)δ  Α2)β  Α3)γ  Α4)γ 

Α5)α)Λ  β)Λ γ)Σ δ)Λ ε)Σ 

 

ΘΕΜΑ Β 
 

Β1)Σωστή πρόταση είναι η γ 

 Για το πρώτο υγρό πυκνότητας ρ1 εφαρμόζουμε το θεώρημα του Torricelli  

υπολογίζουμε την ταχύτητα εκροής: 

υ1=           

Με ακριβώς την ίδια διαδικασία για το υγρό πυκνότητας ρ2 προκύπτει  

υ2=           

Παρατηρούμε ότι η πυκνότητα δεν παίζει ρόλο άρα ισχύει:υ1=υ2 

 

Β2)Σωστή πρόταση είναι η β 

Έστω f1,f2 οι συχνότητες που αντιλαμβάνεται ο ακίνητος παρατηρητής από την 

κινούμενη και την ακίνητη πηγή αντίστοιχα. Τότε ισχύει: 

f1 =
   

      
fs=

   

    
   

  

 fs=
   

     

  

 fs= 
  

  
fs(Α) 

f2= fs(B) 

Για την συχνότητα του διακροτήματος ισχύει: 

fδ= f1- f2=
  

  
 

 

Β3)Σωστή απάντηση είναι η (β) 

 

Έστω ότι η ράβδος κινείται χωρίς τριβές. Τότε έργο παράγουν  η δύναμη F και το 
βάρος W. Εφόσον η μέγιστη εκτροπή είναι κατά π/2 rad αυτό σημαίνει ότι η ράβδος 
γίνεται οριζόντια με μηδενική ταχύτητα. Εφαρμόζοντας το θεώρημα μεταβολής 
κινητικής ενέργειας έχουμε: 
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ΚΤ-0=WF+WB=> ΚΤ=F
 

 
ℓ -Mg

 

 
=> ΚΤ=

   

π

 

 
ℓ- mg

 

 
=> ΚΤ = mg

 

 
≠0 Πράγμα άτοπο άρα 

υπάρχουν τριβές. 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1)Με βάση την εκφώνηση ισχύει: 

υ=
Δ 

Δ 
=
  

  
=2

 

 
, αφού η κυματική εικόνα επαναλαμβάνεται δύο φορές στο παραπάνω 

χρονικό διάστημα ισχύει:2λ=Δx=>λ=4m. 2T=Δt=>T=2s. 

Γ2)Η πηγή όπως και κάθε σώμα που εκτελεί Α.Α.Τ. διανύει διάστημα ίσο με s=4A σε 

κάθε περίοδο. Επομένως ισχύει:8Α=s=>Α=0,4m.Η εξίσωση του αρμονικού κύματος 

προκύπτει ως εξής: 

y=Aημ(ft-
 

 
), οπότε με αντικατάσταση των μεγεθών ισχύει: 

y=0,4ημ2π(
 

 
 - 

 

 
)(S.I.) 

Γ3)Κατά τα γνωστά με την χρήση της φάσης για την χρονική στιγμή 6s ισχύουν: 

Φ=2π(
 

 
 - 

 

 
)(1) 

Για x=0→Φ=6πrad 

Για Φ=0→x=12m. 



   

8 

 

Γ4)Τα δύο σημεία απέχουν μεταξύ τους απόσταση d=2m=
 

 
. Έχοντας αποδείξει την 

σχέση της διαφοράς φάσης δύο σημείων Δφ=
      

 
=>      Δφ= πrad. Δηλαδή τα 

σημεία βρίσκονται σε αντίθεση φάσης επομένως ισχύει:yM = - y1=A=0,4m. 

Γ5)Ως γνωστό από την θεωρία προκύπτει ότι η εξίσωση στασίμου κύματος με κοιλία 

στη θέση x=0 είναι της μορφής y=2Aσυν
 π 

λ
ημ

 π 

 
=> y=0,8συν

π 

 
ημπt(S.I.). 

Γ6)Πριν κατασκευάσουμε το στιγμιότυπο για το συγκεκριμένο τμήμα του ελαστικού 

μέσου, για το στάσιμο κύμα στο οποίο αναφέρεται το ερώτημα υπολογίζουμε πόση 

είναι η απομάκρυνση της κοιλίας στη θέση x=0 την συγκεκριμένη χρονική στιγμή t2.  

Για x=0 και για t2=
 

 
s ισχύει:y=0,8ημ(

 

 
)=0,4m, γεγονός που σημαίνει ότι κανένα 

σημείο του ελαστικού μέσου δεν βρίσκεται σε απομάκρυνση y=0,5m την 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Α1),Α2). Το ελατήριο βρίσκεται στο ΦΜ άρα δεν ασκεί δύναμη στο m1. 
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 Για την ισορροπία του m1 θα ισχύει: 

ΣF1χ=0 ⇒ T1 = W1x ⇒ T1=m1gημθ ⇒ Τ1= 50·0,6 ⇒ Τ1= 30Ν 

 Για την ισορροπία της τροχαλίας θα ισχύει: 

Στκ=0 ⇒ T1·r= T2·r ⇒ T1= T2 = 30N 

 Για την ισορροπία του δίσκου θα ισχύει: 

Στο=0 ⇒ T2·x= Tστ·R ⇒ 30·x= Tστ·0,3⇒ Tστ = 100·x (1) 

ΣF2x=0 ⇒ T2 = Tστ + W2x 

   
   T2 = 100x + m2gημφ⇒30 =100x+20·0,8⇒ x=0,14m 

από (1) ⇒ Tστ =14Ν 

Β).  

 

Το σώμα μάζας m1 θα αρχίσει να εκτελεί ΑΑΤ και θα έχει εξίσωση επιτάχυνσης 

α= -ω2·Α·ημ(ωt+φο) (2) 

Όπου ω = 
 

  
 ⇒ ω = 

   

 
 ⇒ ω = 10rad/s 

Το m1 αρχίζει την ταλάντωσή του από το ΦΜ του ελατηρίου το οποίο θα είναι η 

θετική ακραία θέση της ταλάντωσής του. Συνεπώς η επιμήκυνση Δℓο του ελατηρίου 

όταν το σώμα είναι στην Θ.Ι. θα ισούται με το πλάτος A της ταλάντωσής του m1.  

Για τη Θ.Ι. του συστήματος ελατηρίου-μάζας ισχύει: 

ΣFΧ=0 ⇒ k·Δℓ0= m1gημθ ⇒ 500·Δℓ0= 50·0,6 ⇒ Δℓ0=0,06m=A  

Την t=0 ισχύει χ=Α άρα η ταλάντωση θα έχει αρχική φάση φ0=
π

 
 

από (2) ⇒ α=-6ημ(10t+
π

 
)  S.I. 
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Γ1).  

 

Για τον κύλινδρο θα ισχύει: 

ΣF2x=m2·αcm(1) ⇒ W2x – T΄στ = m2·αcm(1) ⇒ m2gημφ – T΄στ = m2·αcm(1)⇒ 16-Τ΄στ =2·αcm(1) 

(3) 

Στο= Ι·αγ ⇒ T΄στ ·R = 
 

 
 ·m2·R2 αγ ⇒ T΄στ = 

 

 
 ·m2·R·αγ ⇒ T΄στ = 

 

 
 ·m2·αcm(1)⇒ T΄στ = αcm(1) (4) 

Από (3)
   
   αcm(1)=

  

 
 m/s2 

Ισχύει d=
 

 
 ·αcm(1)·   

  ⇒ 6= 
 

 
 
  

 
   

  ⇒ t1=1,5sec 

Από υcm(1)=αcm(1)·t1 ⇒ υcm(1)= 8m/s 

Γ2). Όταν ο κύλινδρος εισέλθει στο λείο επίπεδο καταργείται η τριβή άρα Στo=0 

συνεπώς θα διατηρεί σταθερή την γωνιακή ταχύτητα και την στροφορμή που είχε 

έως την t1. 

Άρα ω1= υcm(1)/R ⇒ ω1=
  

 
 rad/s    

Η στροφορμή του τότε θα είναι L1=I·ω1 ⇒ L1=
 

 
 ·m2·R2·ω1 ⇒ L1=0,09·

  

 
  

⇒ L1=2,4 kg·m2/s 

Ισχύει ΣF΄2χ=m2·αcm(2) ⇒ m2·g·ημφ = m2·αcm(2) ⇒ αcm(2)=8m/s2   

Από d = υcm(1)t2 + 
 

 
 ·αcm(2)·   

  ⇒ 6= 8t2 + 4   
 ⇒ 2   

  + 4t2 -3=0 

Στο παραπάνω τριώνυμο προκύπτει Δ=   ≈6,4 και λύνοντας η μοναδική θετική 

λύση για την t2 είναι t2=0,6sec.  



   

11 

Άρα το διάγραμμα L-t θα είναι 

 

  


