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ΚΤΚΛΩΝ) 

ΘΕΜΑ Α 
Στισ ημιτελεύσ προτϊςεισ Α1-Α4 να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ πρόταςησ και, δύπλα, το γρϊμμα που 
αντιςτοιχεύ ςτη φρϊςη η οπούα τη ςυμπληρώνει ςωςτϊ. 
 

Α1. Στο σχήμα 1 απεικονύζεται το ςτιγμιότυπο ενόσ εγκϊρςιου 
αρμονικού κύματοσ που διαδύδεται κατϊ την αρνητικό φορϊ 
του ϊξονα x'Ox τη χρονικό ςτιγμό t1. 

 
χήμα 1 

Για τισ ταχύτητεσ ταλϊντωςησ των ςημεύων Α, Β και Γ ιςχύει:  
α.   VA  > 0, VB > 0, Vr > 0 
β.   VA  < 0, VB > 0, Vr > 0 
γ.   VA  > 0, VB < 0, Vr > 0 
δ.   VA  < 0, VB > 0, Vr < 0 

Μονάδες 5 
Α2. Μονοχρωματικό δϋςμη φωτόσ περνϊει από τον αϋρα ςτο γυαλύ. Στην περύπτ ωςη που η 

διαθλώμενη δϋςμη διαδύδεται ςτην ύδια διεύθυνςη με την προςπύπτουςα, τότε  
α.   η ταχύτητα τησ δϋςμησ ςτον αϋρα εύναι ύδια με την ταχύτητϊ τησ ςτο γυαλύ  
β.   η γωνύα πρόςπτωςησ εύναι 90ο  

γ.   η γωνύα διϊθλαςησ εύναι 0ο  

δ.   η γωνύα εκτροπόσ εύναι 90ο . 
Μονάδες 1 

Α3. Σφαύρα Σ1 ςυγκρούεται μετωπικϊ και ελαςτικϊ με ακύνητη ςφαύρα Σ 2 τετραπλϊςιασ μϊζασ. 
Μετϊ την κρούςη 
α.   η ςφαύρα Σ1  παραμϋνει ακύνητη  
β.   η ςφαύρα Σ1  ςυνεχύζει να κινεύται ςτην ύδια κατεύθυνςη  
γ.   όλη η κινητικό ενϋργεια τησ ςφαύρασ Σ1 μεταφϋρθηκε ςτη ςφαύρα Σ2 

δ.   ιςχύει
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, όπου 
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οι μεταβολϋσ των ορμών των δύο  

ςφαιρών. 
Μονάδες 5 

Α4. Ένα μηχανικό ςτερεό περιςτρϋφεται γύρω από ακλόνητο ϊξονα περιςτροφόσ. Αν 
διπλαςιαςτεύ η ςτροφορμό του ςτερεού, χωρύσ να αλλϊξει θϋςη ο ϊξονασ περιςτροφόσ 
γύρω από τον οπούο ςτρϋφεται, τότε η κινητικό του ενϋργεια  
α.  παραμϋνει ςταθερό 
β.  υποδιπλαςιϊζεται 
γ.  διπλαςιϊζεται 
δ.  τετραπλαςιϊζεται. 

Μονάδες 5 
Α5. Να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ το γρϊμμα κϊθε πρόταςησ και δύπλα ςε κϊθε γρϊμμα τη λϋξη Σωστό, για τη 

ςωςτό πρόταςη, και τη λϋξη Λάθος, για τη λανθαςμϋνη. 
α.   Τα ραντϊρ δεν χρηςιμοποιούν μικροκύματα.  
β.   Εγκϊρςια ονομϊζονται τα κύματα ςτα οπούα τα μόρια του ελαςτικού μϋςου 

ταλαντώνονται παρϊλληλα ςτη διεύθυνςη διϊδοςησ του κύματοσ.  
γ.    Το κύκλωμα επιλογόσ ςταθμών ςτο ραδιόφωνο εύναι ϋνα κύκλωμα LC, που 

εξαναγκϊζεται ςε ηλεκτρικό ταλϊντωςη από την κεραύα.  
δ.    Η ροπό ζεύγουσ δυνϊμεων εύναι ύδια ωσ προσ οποιοδόποτε ςημεύο του επιπϋδου που 

ορύζουν οι δύο δυνϊμεισ.  
ε.   Όταν οι ακροβϊτεσ θϋλουν να κϊνουν πολλϋσ ςτροφϋσ ςτον αϋρα, ςυμπτύςςουν τα 

χϋρια και τα πόδια τουσ.  
Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Β 
Β1. Πηγό Π ηχητικών κυμϊτων εκπϋμπει όχο με ςυχνότητα 

fs. Η πηγό, εύναι ςτερεωμϋνη κατϊλληλα ςε 
κατακόρυφο τούχωμα που διαχωρύζει την δεξαμενό 
του νερού από τον αϋρα, ϋτςι ώςτε τα ηχητικϊ 
κύματα που εκπϋμπει να διαδύδονται ςτον αϋρα και 
ςτο νερό (σχήμα 2).  

 
Δύο δϋκτεσ Δ1 και Δ2 που βρύςκονται, ο πρώτοσ ςτον 
αϋρα και ο δεύτεροσ ςτο νερό, ςτην ύδια ευθεύα με 
την πηγό κινούνται προσ την πηγό με ταχύτητεσ μϋτρων υ 1  και υ2 ,  αντύςτοιχα. 
Αν οι ςυχνότητεσ f1  και f2  που ανιχνεύουν οι δύο δϋκτεσ εύναι ύςεσ και η ταχύτητα 
διϊδοςησ του όχου ςτο νερό υν εύναι τετραπλϊςια τησ ταχύτητασ 

διϊδοςησ του όχου ςτον αϋρα υα (υν = 4υα), ο λόγοσ των ταχυτότων 1
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υ
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α) Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη      (μονϊδεσ 2).  
β) Να δικαιολογόςετε την επιλογό ςασ  (μονϊδεσ 6). 

Μονάδες 8 
 

Β2. Οριζόντιοσ, αρχικϊ ακύνητοσ, δύςκοσ μπορεύ να ςτρϋφεται 
γύρω από ςταθερό ϊξονα που διϋρχεται από το κϋντρο 
του και εύναι κϊθετοσ ςτο επύπεδό του. Το αλγεβρικό 
ϊθροιςμα των ροπών που αςκούνται ςτο δύςκο 
μεταβϊλλεται ςε ςυνϊρτηςη με το  χρόνο, όπωσ φαύνεται 
ςτο σχήμα 3. 
 
Τότε, η γωνιακό ταχύτητα του δύςκου ϋχει τη μϋγιςτη 
τιμό τησ τη χρονικό ςτιγμό  

i.   t1    ii. t2 iii. t3 

α) Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη      (μονϊδεσ 2).  
β) Να δικαιολογόςετε την επιλογό ςασ (μονϊδεσ 6).  

Μονάδες 8 
 

Β3. Δύο ςύγχρονεσ πηγϋσ κυμϊτων Π1  και Π2  δημιουργούν ςτην επιφϊνεια υγρού εγκϊρςια 
κύματα. Ένα μικρό κομμϊτι φελλού βρύςκεται ςε κϊποιο ςημεύο Σ τησ επιφϊνειασ του 
υγρού ςε τϋτοιεσ αποςτϊςεισ από τισ πηγϋσ, ώςτε τα  

κύματα να ςυμβϊλλουν ςε αυτό με χρονικό διαφορϊ
T

t
4

Δ  , όπου Τ η 

περύοδοσ ταλϊντωςησ των πηγών. Δεύτερο κομμϊτι φελλού ύδιασ μϊζασ με το 
προηγούμενο βρύςκεται ςτο μϋςο Μ τησ απόςταςησ των πηγών Π 1  και Π2 .  
 
Αν ΑΣ και ΑΜ εύναι τα πλϊτη ταλϊντωςησ των δύο κομματιών φελλού μετϊ τη ςυ μβολό, 

τότε ο λόγοσ των ενεργειών τουσ
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α) Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη      (μονϊδεσ 2).  
β) Να δικαιολογόςετε την επιλογό ςασ  (μονϊδεσ 7). 

Μονάδες 9 
 

ΘΕΜΑ Γ 
Τα ςώματα Σ1 και Σ2, του σχήματος 4, με μϊζεσ m1 = 1 
kg και m2 = 4 kg αντύςτοιχα, βρύςκονται ακύνητα ςε λεύο 
οριζόντιο επύπεδο και εφϊπτονται μεταξύ τουσ. Τα 
ςώματα εύναι δεμϋνα ςτην ϊκρη δύο όμοιων ιδανικών 
ελατηρύων ςταθερϊσ k = 100 Ν/m, που βρύςκονται ςτο 
φυςικό τουσ μόκοσ και των οπούων η ϊλλη ϊκρη εύναι 
ςταθερϊ ςτερεωμϋνη. 

 
Μετακινούμε τα ςώματα Σ1  και Σ2  ϋτςι ώςτε τα ελατόρια 
να ςυςπειρωθούν κατϊ d = 0,2 m το καθϋνα (σχήμα 5) 
και ςτη ςυνϋχεια τη χρονικό ςτιγμό  t = 0 αφόνονται 
ελεύθερα να ταλαντωθούν.  

 
Γ1. Να γρϊψετε τισ εξιςώςεισ των απομακρύνςεων x1 και 

x2 των ςωμϊτων Σ1 και Σ 2  ςυναρτόςει του χρόνου. 
Ωσ θετικό φορϊ ορύζεται η από το Σ 2  προσ Σ1  και ωσ 
x = 0 ορύζεται η θϋςη που εφϊπτονται αρχικϊ τα 
ςώματα ςτο σχήμα 4. 

Μονάδες 3 

Γ2. Τα ςώματα Σ1  και Σ2  κινούμενα με αντύθετη φορϊ ςυγκρούονται ςτη θϋςη
d

x
2

  . Να 

υπολογύςετε τα μϋτρα των ταχυτότων τουσ ελϊχιςτα πριν από την κρούςη.  
Μονάδες 6 

Γ3. Η κρούςη που ακολουθεύ εύναι πλαςτικό. Να αποδεύξετε ότι το ςυςςωμϊτωμα μετϊ την 
κρούςη θα εκτελϋςει απλό αρμονικό ταλϊντωςη.  

Μονάδες 6 
Γ4. Να βρεύτε το μϋτρο του μϋγιςτου ρυθμού μεταβολόσ τησ ορμόσ του ςυςςωματώματοσ μετϊ 

την κρούςη. 
Μονάδες 7 

 

ΘΕΜΑ Δ 
Λεπτό, ϊκαμπτη και ιςοπαχόσ ρϊβδοσ ΑΒ μόκουσ  = 1 m και μϊζασ Μ = 3 kg, μπορεύ να 
ςτρϋφεται χωρύσ τριβϋσ ςε κατακόρυφο επύπεδο γύρω από οριζόντιο ϊξονα που διϋρχεται από 
ςημεύο Ο αυτόσ, εύναι κϊθετοσ ςτη ρϊβδο και απϋχει από  

το ϊκρο τησ Β απόςταςη OB = d=
4


. 

 

Στο μϋςο Κ τησ ρϊβδου και ςτο ϊκρο τησ Α ςτερεώνουμε δύο 
ςφαιρύδια μϊζασ m1 και m2 αντύςτοιχα, όπου m1 = m2 = 1 kg. 
Δύνοντασ κατϊλληλη ώθηςη το ςύςτημα περιςτρϋφεται και 
χτυπϊ ςε κατακόρυφο τούχο με το ϊκρο Α, τη ςτιγμό που η 
ρϊβδοσ ςχηματύζει με το οριζόντιο επύπεδο γωνύα θ, τϋτοια ώςτε 
ημθ = 0,83 (σχήμα 6). 
 
 
 

Δ1. Να υπολογύςετε τη ροπό αδρϊνειασ του ςυςτόματοσ ρϊβδου -ςφαιριδύων ωσ προσ τον 
ϊξονα περιςτροφόσ. 

Μονάδες 6 
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Δ2. Να υπολογύςετε το μϋτρο τησ γωνιακόσ ταχύτητασ ω2  του ςυςτόματοσ ρϊβδου-ςφαιριδύων 
αμϋςωσ μετϊ την κρούςη, ώςτε αυτό να εκτελϋςει οριακϊ ανακύκλωςη.  

Μονάδες 6 
 

Δ3. Κατϊ την κρούςη με τον τούχο, το ποςοςτό απωλειών τησ κινητικόσ ενϋργειασ εύναι το 75% 
τησ κινητικόσ ενϋργειασ του ςυςτόματοσ ρϊβδου-ςφαιριδύων πριν την κρούςη. Να  
υπολογύςετε τη μεταβολό τησ ςτροφορμόσ του ςυςτόματοσ ωσ προσ τον ϊξονα 
περιςτροφόσ του κατϊ την κρούςη.  

Μονάδες 4 
 

Δ4. Όταν το ςύςτημα ρϊβδου-ςφαιριδύων περνϊ από την 
οριζόντια θϋςη για πρώτη φορϊ, να υπολογύςετε το 
μϋτρο του ρυθμού μεταβολόσ τησ  ςτροφορμόσ του 
ςφαιριδύου m2 ωσ προσ τον ϊξονα που διϋρχεται από 
το ςημεύο Ο (σχήμα 7). 

Μονάδες 6 
 
 

Δύνονται: 
• επιτϊχυνςη βαρύτητασ g = 10 m/s2, 
• ροπό αδρϊνειασ Icm λεπτόσ ομογενούσ ρϊβδου 

μϊζασ Μ και μόκουσ £, ωσ προσ ϊξονα που 
διϋρχεται από το κϋντρο μϊζασ τησ και εύναι 
κϊθετοσ ςε 

αυτό 
2

cm

1
I M

12
    


