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ΦΥΣΙΚΗ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό 

σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το 

γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Στο ίδιο ελαστικό µέσο διαδίδονται δύο 

αρµονικά κύµατα µε συχνότητες f1 και f2. Αν 

f1 = 2f2 ποια σχέση συνδέει τα µήκη κύµατος 

τους; 

 α. λ1=4λ2  β. λ1=2λ2  

γ. λ1=λ2/2  δ. λ1= λ2/4  Μονάδες 5 

2. Σύστηµα ελατηρίου-µάζα κάνει φθίνουσα τα-

λάντωση υπό την επίδραση δύναµης απόσβεσης 

F = -bυ. Το πλάτος της ταλάντωσης είναι: 

 α. Α = Α0e
-Λt

  β. Α = Α0e
Λt
 

γ. Α = Α0e
-Λ/t

  δ. Α = Α0e
-t/Λ Μονάδες 5 

3. Κατά µήκος µιας χορδής, µήκους L, µε 

σταθερά άκρα δηµιουργείται στάσιµο κύµα µε 

4 δεσµούς (συµπεριλαµβανοµένων των άκρων). 

Το µήκος κύµατος των αρχικών κυµάτων που 

συµβάλλουν για να δηµιουργήσουν το στάσιµο 

κύµα είναι: 
 α. λ=3L/2  β. λ=L/3 

γ. λ=2L/3  δ. λ =L   Μονάδες 5 
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4. Υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο 

αρµονικές ταλαντώσεις των οποίων οι 

εξισώσεις είναι x1 = 2ηµ20πt και x2 = 

2ηµ(20πt+π) (S.I.). Πόσο είναι το πλάτος 

της συνισταµένης ταλάντωσης; 

 α. 2 m β. 2m γ. 4 m δ. 0 Μονάδες 5 

 

5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της 
κάθε µια από τις παρακάτω ερωτήσεις και 

δίπλα το γράµµα «Σ» αν είναι σωστή ή το 

γράµµα «Λ» αν είναι λάθος 

α) Το φαινόµενο του συντονισµού στις 

ταλαντώσεις το παρατηρούµε µόνο στις 

εξαναγκασµένες. 

β) Σ΄ ένα στάσιµο κύµα τα σηµεία του 

ελαστικού µέσου περνούν ταυτόχρονα από τη 

θέση ισορροπίας τους. 

γ) Στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις τα πλάτη 

φορτίου και έντασης συνδέονται από τη 

σχέση: Q = Iω. 

δ) Σε ένα διακρότηµα η περίοδος ταλάντωσης 

του υλικού σηµείου παραµένει σταθερή. 

ε) ∆ιαµήκη ονοµάζονται τα κύµατα στα οποία 

τα σηµεία του ελαστικού µέσου ταλαντώ-

νονται κάθετα προς τη διεύθυνση διάδοσης 

του κύµατος. 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

1. Σώµα µάζας m1 στερεώνεται στο ελεύθερο άκρο 

ελατηρίου σταθεράς k και εκτελεί α.α.τ. µε 

περίοδο Τ1. Στο ίδιο ελατήριο αν 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

   Γ΄ 

ΤΑΞΗ 

 

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

στερεώσουµε σώµα µάζας m2 τότε εκτελεί 

α.α.τ. µε περίοδο Τ2. Αν στο ίδιο ελατήριο 

στερεώσουµε ταυτόχρονα και τα δύο σώµατα, 

τότε η α.α.τ. που εκτελείται έχει περίοδο: 

α. 
2

2

2

1 TTT +=  β. 21 TTT +=   γ. 
2

TT
T 21 +=  

Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

Μονάδες 4 

 

2. Κύκλωµα RLC αποτελείται από αντιστάτη µε 

ηλεκτρική αντίσταση R, πηνίο µε συντελεστή 

αυτεπαγωγής L και πυκνωτή χωρητικότητας C1. 

Το πηνίο παρουσιάζει το φαινόµενο του 

συντονισµού όταν διεγείρεται από 

εναλλασσόµενη πηγή συχνότητας f0. Αν τα R 

και L παραµένουν σταθερά, πόση πρέπει να 

γίνει η χωρητικότητα C2 του πυκνωτή ώστε να 

εµφανίζει το φαινόµενο του συντονισµού σε 

συχνότητα 2f0; 

α. C2=2C1  β. C2=C1/2  γ. C2=C1/4  

Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

Μονάδες 4 

 

3. Στην επιφάνεια ενός οµογενούς ελαστικού 

µέσου δύο σύγχρονες πηγές δηµιουργούν 

κύµατα µήκους κύµατος λ = 3 m. Αν η 

απόσταση ενός σηµείου Ζ είναι 11 m από την 

µια πηγή, πόση µπορεί να είναι η απόσταση 

του από την άλλη πηγή, ώστε σ’ αυτό το 

σηµείο να έχουµε ενίσχυση; 

α. 14    β. 15   γ. 16  

Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

Μονάδες 4 
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4. Στο διπλανό σχήµα έχουµε το στιγµιότυπο 

ενός κύµατος 

τη χρονική 

στιγµή t =2,5s 

Αν τη στιγµή t 

= 0 η πηγή στη 

θέση x = 0 

κινείται προς 

τα θετικά µε 

µέγιστη ταχύ-

τητα, ποια από 

τις παρακάτω 

είναι η εξίσω-

ση του; 

α. 






 −=
24

22,0
xt

y πηµ  β. 






 −=
42

22,0
xt

y πηµ   

 γ. 






 −=
42

24,0
xt

y πηµ        Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Σε χορδή µεγάλου µήκους που ταυτίζεται µε τον 

θετικό ηµιάξονα Οχ διαδίδεται αρµονικό κύµα 

(1) µε εξίσωση y1=0,25ηµπ(t-2x) (S.I). Στην 

ίδια χορδή διαδίδεται ταυτόχρονα και δεύτερο 

αρµονικό κύµα (κύµα (2)) ίδιας συχνότητας και 

ίδιου πλάτους µε το πρώτο και συµβάλλει µε 

αυτό. Το αποτέλεσµα είναι ο σχηµατισµός 

στάσιµου κύµατος, το οποίο στη θέση x = 0 

σχηµατίζει κοιλία, η οποία τη χρονική στιγµή 

t = 0 έχει µέγιστη θετική ταχύτητα. 

1 

3 

5 

y(m) 

x(m) 

0,2 

-0,2 

t=2,5s 
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Α. Να γράψετε την εξίσωση του κύµατος (2) 

καθώς και την εξίσωση του στάσιµου κύµατος 

που δηµιουργείται στη χορδή. 

Β. Πόσοι δεσµοί υπάρχουν µεταξύ των υλικών 

σηµείων Κ(ΧΚ=1m)  και Λ(ΧΛ=1,5m);  

Γ. Να βρείτε τη διαφορά φάσης µεταξύ των 

σηµείων Κ και Λ.  

∆. Να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας και 

της επιτάχυνσης ταλάντωσης του υλικού σηµείου 

Κ σε συνάρτηση µε το χρόνο.   

∆ίνεται: π
2
 ≅ 10       (6+6+6+7 µονάδες) 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Ένα σώµα µάζας m = 4Kg ισορροπεί δεµένο στο 

ένα άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς 

Κ=1600N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι 

στερεωµένο στην οροφή. Τη χρονική στιγµή t=0 

εκτοξεύουµε το σώµα από τη θέση ισορροπίας 

του µε κατακόρυφη ταχύτητα και µε φορά προς 

τα πάνω, οπότε αρχίζει να εκτελεί απλή 

αρµονική ταλάντωση µε ενέργεια 8 J. 

Να υπολογίσετε: 

Α. Το πλάτος της ταλάντωσης καθώς και το 

χρόνο µιας πλήρους ταλάντωσης. 

Β. Να γράψετε την χρονική εξίσωση της 

αποµάκρυνσης του σώµατος, θεωρώντας ως θετική 

τη φορά της αρχικής εκτροπής (προς τα πάνω). 

Γ. Να υπολογίσετε το µέτρο του ρυθµού 

µεταβολής της ορµής του σώµατος τις στιγµές 

που το µέτρο της ταχύτητάς του είναι 3 m/s.  

∆. Να γίνουν σε κοινούς άξονες τα διαγράµµατα 

της δυναµικής και της κινητικής ενέργειας σε 

σχέση µε την αποµάκρυνση του σώµατος και να 

υπολογιστούν οι συντεταγµένες των σηµείων 

τοµής τους. 

(5+5+8+7 µονάδες) 
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ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ   

ΘΕΜΑ 1ο 

1γ (λ1=λ2/2)  2α (Α = Α0e
-Λt

) 

3γ (λ=2L/3)    4δ (0) 

5 Σ – Σ – Λ – Σ – Λ 

ΘΕΜΑ 2ο 

1α (
2

2

2

1 TTT += )   2γ (C2=C1/4) 

3α (14)    4β ( 






 −=
42

22,0
xt

y πηµ ) 

ΘΕΜΑ 3ο 

Α. 






 += x
t

y
2

225,0 πηµ  και txy ηµππσυν 25,0=Σ  (S.I.) 

Β. 1 δεσµός 

Γ. ∆φ = π rad 

∆. ttk πσυνπυ 5,0)( =  και ttak ηµπ5)( −=  (S.I.) 

ΘΕΜΑ 4ο 

A. Α = 0,1 m και T = 0,1π s 

Β. tty 201,0)( ηµ=  (S.I.) 

Γ. N
dt

dp
80=  

∆.  

-10 

-5 2  +5 2  

+10 y(cm) 

E(J) 

8 

4 

A B K 

U 


