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Θέµα 1ο : 
 
Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 
 
1. Σε ένα κύκλωµα RLC µε αντιστάτη και πηγή εναλλασσόµενης 
τάσης, το πλάτος της έντασης του ρεύµατος σε συνάρτηση µε τη 
συχνότητα f της εναλλασσόµενης τάσης δίνεται στο διπλανό 
διάγραµµα. Όταν η συχνότητα f της εναλλασσόµενης τάσης είναι ίση 

µε 
1

LCπ

 το πλάτος της έντασης του ρεύµατος είναι Ι1. 

Μεταβάλλουµε τη συχνότητα f. Για να ξαναγίνει το πλάτος της 
έντασης του ρεύµατος ίσο µε Ι1, πρέπει η συχνότητα της 
εναλλασσόµενης τάσης να γίνει:   

Α) µεγαλύτερη από 
1

LCπ

             Β) ίση µε 
1

2 LCπ

                 Γ) µικρότερη από 
1

2 LCπ
 

 (Μονάδες 4) 
 
2. Μια σφαίρα µάζας m1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα µάζας m2. 
Μετά την κρούση η σφαίρα m1 αλλάζει φορά κίνησης και έχει το 25 % της αρχικής της 
κινητικής ενέργειας. Εποµένως ισχύει: 
Α) m1=2 m2                  
Β) m1=3 m2                       
Γ) m1= m2 /3 
∆) m1=m2 /2 

(Μονάδες 4) 
 

3. Ένας ταλαντωτής εκτελεί σύνθετη ταλάντωση που προκύπτει από δύο απλές αρµονικές 
ταλαντώσεις που έχουν την ίδια διεύθυνση, το ίδιο πλάτος, εξελίσσονται γύρω από την ίδια 
θέση ισορροπίας και έχουν συχνότητες f1=498Hz και f2=502Hz.  
Α) η συχνότητα του διακροτήµατος είναι fδ=2Hz 
Β) η συχνότητα της σύνθετης ταλάντωσης είναι f=4Hz 
Γ) το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης µεγιστοποιείται κάθε 0,5s  
∆) µέσα σε χρόνο 1s ο ταλαντωτής διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του 1000 φορές   

 (Μονάδες 4) 
 
4. Ενας δακτύλιος έχει µάζα Μ και ακτίνα R η ροπή αδράνειας του δακτυλίου ως προς άξονα 
κάθετο στο επίπεδο του και διερχόµενο από το κέντρο µάζας του είναι I . Ένας άλλος 
δακτύλιος µε διπλάσια µάζα και διπλάσια ακτίνα έχει ροπή αδράνειας : 
Α) 2I           Β) 4I           Γ) 8I          ∆) 16I  

(Μονάδες 4) 
 
5. Οµογενής τροχός περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που περνά από το κέντρο µάζας 
του και είναι κάθετος σε αυτόν µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. ∆υο σηµεία Α και Β 
απέχουν από τον άξονα περιστροφής αποστάσεις r1 και r2.Η σχέση που συνδέει τα µέτρα των 
γραµµικών ταχυτήτων είναι: 
Α) u1=u2                          Β) u1 r2=u2 r1                        Γ) u1 r1=u2 r2                        ∆) u1 r2

2=u2 r1
2    

 
(Μονάδες 4) 

Ι 

f 



 

6. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες  
 
Α) Περίοδος της ταλάντωσης ονοµάζεται το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για να κάνει το 
σώµα δύο διαδοχικές διελεύσεις από τη θέση ισορροπίας του  
Β) Σε µία απλή αρµονική ταλάντωση, όταν ένα σώµα πλησιάζει προς τη θέση ισορροπίας 
του, τα διανύσµατα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης είναι πάντα οµόρροπα.  
Γ) Το σύστηµα ανάρτησης του αυτοκινήτου είναι ένα σύστηµα αποσβεννύµενων 
ταλαντώσεων µε πολύ µικρό b  
∆)  Η σχέση µεταξύ του φορτίου q και της έντασης του ρεύµατος i σε ένα κύκλωµα LC είναι 
i=qω   
Ε) Το αποτέλεσµα της σύνθεσης δύο αρµονικών ταλαντώσεων που γίνονται πάνω στην ίδια 
διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και έχουν διαφορετικά πλάτη αλλά τις ίδιες 
συχνότητες είναι µια νέα αρµονική ταλάντωση.       

(Μονάδες 5) 
  

 
Θέµα 2ο : 
 
1. Τα ελατήρια του σχήµατος έχουν σταθερές     
Κ1=100N/m και Κ2=400N/m. Τα ελατήρια βρίσκονται 
αρχικά στην κατάσταση φυσικού τους µήκους και τα 
άκρα τους απέχουν µεταξύ τους απόσταση d=0,8π m. 
Σώµα αµελητέων διαστάσεων µάζας m=1kg µπορεί να κινείται στο οριζόντιο επίπεδο χωρίς 
τριβές. Συσπειρώνουµε το ελατήριο σταθεράς Κ1 κατά Α1=0,2m , τοποθετούµε το σώµα στο 
ελεύθερο άκρο του χωρίς να το δέσουµε και το αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί.  
α) η περίοδος της περιοδικής κίνησης που εκτελεί το σώµα είναι:   

Α)  T=
3

20
s

π
                                 Β) T=

19

20
s

π
                            Γ)  T=

3

10
s

π
 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 
(Μονάδες 2+3) 

β) Αν Α2 το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελεί το σώµα στο ελατήριο σταθεράς Κ2, ο λόγος 
των πλατών Α1/Α2 είναι: 

Α)  1

2

2
A

A
=                                  Β)  1

2

3
A

A
=                                Γ)  1

2

1

2

A

A
=  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 
(Μονάδες 2+2) 

 

 
2. Ένας ταλαντωτής εκτελεί σύνθετη ταλάντωση µε εξισώσεις x1=Aηµ(ωt-π/6) και 

x2=
2

A
ηµ(ωt+π/6). Αν εκτελούσε µόνο την πρώτη από τις δύο παραπάνω ταλαντώσεις θα είχε 

ενέργεια ταλάντωσης Ε1. Τώρα που εκτελεί τη σύνθετη ταλάντωση έχει ενέργεια ΕΟΛ:   
Α)  ΕΟΛ=1,25Ε1          Β)  ΕΟΛ=1,5Ε1           Γ)  ΕΟΛ=1,75Ε1  

 (Μονάδες 3) 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 

(Μονάδες 5) 
 

Κ2 Κ1 

d 



3. Ένας τροχός κυλάει χωρίς ολίσθηση σε οριζόντιο επίπεδο και το ανώτερο σηµείο της 
περιφέρειας του έχει ταχύτητα µέτρου 2u .Τα σηµεία της περιφέρειας που απέχουν από το 
έδαφος απόσταση R/2 όπου R η ακτίνα του τροχού, έχουν ταχύτητα µε µέτρο: 

A)  u/2                     B)  u 2 /2                   Γ)  u                 ∆) u 3 /2 
(Μονάδες 3) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 
(Μονάδες 5) 

 

 
 
Θέµα 3ο : 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
Στο κύκλωµα του σχήµατος δίνονται E=20V, r=1Ω, R=9Ω, L1=4mH και C=10µF. Αρχικά ο 
διακόπτης δ είναι κλειστός και ο µεταγωγός µ στη θέση Γ και έχει σταθεροποιηθεί η ένταση 
του ρεύµατος που διαρρέει το πηνίο L1. Κάποια στιγµή που τη θεωρούµε ως t=0 ανοίγουµε το 
διακόπτη δ µε αποτέλεσµα το L1-C κύκλωµα να εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. 
 
A) Εξηγείστε ποιος από τους οπλισµούς ο Α ή ο Β φορτίζεται αρχικά µε θετικό φορτίο και να 
υπολογίσετε το µέγιστο φορτίο που τελικά θα αποκτήσει ο πυκνωτής. 

Μονάδες 5 
B) Να βρείτε τη χρονική εξίσωση της διαφοράς δυναµικού του πυκνωτή και να σχεδιάσετε 
την αντίστοιχη γραφική παράσταση σε βαθµολογηµένους άξονες θεωρώντας τη φορά του 
ρεύµατος που διαρρέει το πηνίο τη στιγµή t=0 ως θετική. 

Μονάδες 8 
Γ) Όταν η ένταση του ρεύµατος στο κύκλωµα  L1-C έχει αλγεβρική τιµή i1=1,2A 
µεταφέρουµε το µεταγωγό µ από το Γ στο ∆ χωρίς να έχουµε απώλειες ενέργειας, οπότε το 
κύκλωµα L2-C εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Να βρείτε για ποιά τιµή του 
συντελεστή αυτεπαγωγής L2 το ρεύµα στο κύκλωµα δεν θα υπερβεί την τιµή 0,8Α. 

Μονάδες 7 
∆) Να υπολογίσετε το πηλίκο των µεγίστων ενεργειών Ε1/Ε2 των κυκλωµάτων L1-C και L2-C 
που µελετήσατε παραπάνω. 

Μονάδες 5 
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Θέµα 4ο : 
 

 
 
Μία οµογενής σανίδα µάζας Μ=4kg και µήκους L βρίσκεται ακίνητη πάνω σε λείο οριζόντιο 
επίπεδο. Στο αριστερό άκρο της σανίδας, όπως φαίνεται στο σχήµα, βρίσκεται σώµα Σ2 µάζας 
m2=1kg, το οποίο φέρει δέκτη (∆) ηχητικών κυµάτων αµελητέας µάζας και είναι ελεύθερο να 
κινηθεί πάνω στη σανίδα, µε την οποία εµφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,4. Σε 
µεγάλη απόσταση από τη σανίδα και στην ίδια διεύθυνση µε το σώµα Σ2 βρίσκεται πηγή S 
εκποµπής ηχητικών κυµάτων συχνότητας fs=850Hz. Ένα δεύτερο σώµα Σ1 µάζας m1=0,5kg 
κινείται οριζόντια µε ταχύτητα µέτρου u1 και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε το σώµα 
Σ2 που βρίσκεται πάνω στη σανίδα, µε αποτέλεσµα αµέσως µετά την κρούση, που 
λαµβάνεται ως t=0, να ενεργοποιηθεί ο δέκτης που φέρει το σώµα Σ2. Στο σχήµα (β) 
απεικονίζεται η µεταβολή των συχνότητας που καταγράφει ο δέκτης σε συνάρτηση µε το 
χρόνο. 
Α) Να περιγράψετε την κίνηση του σώµατος Σ2 αµέσως µετά την κρούση 

Μονάδες 4 
Να υπολογίσετε: 
Β) τις ταχύτητες των σωµάτων Σ1 και Σ2 αµέσως µετά την κρούση. 

Μονάδες 6 
Γ) τη συχνότητα fA που καταγράφει ο δέκτης από τη χρονική στιγµή t1 και µετά. 

Μονάδες 6 
∆) το ελάχιστο µήκος της σανίδας L ώστε το Σ2 να µην εγκαταλείψει την σανίδα κατά την 
κίνηση του µετά την κρούση 

Μονάδες 6 
Ε) τον αριθµό των κυµάτων που λαµβάνει ο δέκτης (∆) καθώς και το χρόνο εκποµπής των 
κυµάτων που εκπέµπει η πηγή για το χρονικό διάστηµα που το σώµα Σ2 ολισθαίνει πάνω στη 
σανίδα. 

Μονάδες 3 
 
∆ίνεται ότι το µέτρο της ταχύτητας διάδοσης του ήχου στον ακίνητο αέρα ισούται µε 
340m/s και η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. 
 

 Ευχόµεθα επιτυχία!!!  
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t1 0 

fA(Hz) 

t(s) 

σχήµα (β) 


