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Θέμα A 

Στις ερωτήσεις Α1-Α4 επιλέξτε την σωστή απάντηση 
 

Α1.    Ένα σύστημα ελατηρίου—μάζας εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. 

Αν τετραπλασιάσουμε την ολική ενέργεια της ταλάντωσης αυτού του συστήματος, τότε  

α)  η συχνότητα ταλάντωσης θα διπλασιαστεί. 

β)  η σταθερά επαναφοράς θα τετραπλασιαστεί. 

γ)  το πλάτος της ταλάντωσης θα τετραπλασιαστεί. 

δ)  η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης θα διπλασιαστεί.                     

                                                                                                                    ( Mονάδες 5) 

 
Α2.Στα εγκάρσια κύματα, το μήκος κύματος λ είναι ίσο με την απόσταση 

α) μεταξύ δύο διαδοχικών πυκνωμάτων. 

β) μεταξύ μιας κορυφής και της επόμενης κοιλάδας. 

γ) που διανύει το κύμα σε μια περίοδο. 

δ) που διανύει το κύμα σε ένα δευτερόλεπτο 

                                                                                                                           ( Mονάδες 5)                                                                                                                     

 
Α3. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση που εκτελεί ένα σώμα μάζας 2Kg προσδεμένο σε 

ελατήριο σταθεράς K=50N/m, δίνεται ότι η συχνότητα της περιοδικής δύναμης είναι 

5
f Hz


  . Αν αντικαταστήσουμε το ελατήριο με ένα άλλο σταθεράς K΄=200N/m. Τότε: 

α. το πλάτος θα μείνει σταθερό. 

β. το πλάτος θα μειωθεί. 

γ. το πλάτος θα αυξηθεί. 

δ. δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απαντήσουμε.  

                                                                                                                           ( Mονάδες 5)                                                                                                                     

 
 

Α4. Αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου κατά τον άξονα x΄x 

και περιγράφεται από την εξίσωση y=4 ημπ(2t-2x/5) (S.I.) 

α) Η περίοδος του κύματος είναι 1s. 

β) Η φάση ενός σημείου του ελαστικού μέσου είναι ίση με 
5

x
t   rad. 

γ) Το πλάτος ταλάντωσης των σημείων του ελαστικού μέσου είναι ίσο με 4cm. 

δ) Το μήκος κύματος είναι ίσο με 0,5m. 

                                                                                                                             ( Mονάδες 5) 
 

Α5. Επιλέξτε Σωστό(Σ) ή Λάθος(Λ) 
α. Τα κύματα μεταφέρουν ενέργεια ορμή και ύλη από το ένα σημείο του υλικού μέσου σε 

άλλο. 

β. Τα κύματα διαδίδονται άλλοτε προς την θετική και άλλοτε προς την αρνητική φορά. 

γ.  Η ενέργεια ταλάντωσης στην απλή αρμονική ταλάντωση μεταβάλλεται αρμονικά με 

το χρόνο. 
δ. Στο μακρόκοσμο δεν υπάρχουν κρούσεις απολύτως ελαστικές. 
ε. Ο ήχος είναι εγκάρσιο κύμα. 

                                                                                                                                        ( Mονάδες 5) 



 

Θέμα B 

 

Β1. Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις οι οποίες γίνονται στην ίδια διεύθυνση, με 

εξισώσεις:  1 1 (2 )
3

x t


     (S.I.) και 2 2 0,2(2 )x t      

Αν η ενέργεια του σώματος  λόγω της συνολικής ταλάντωσης συνδέεται με τις 

ενέργειες των επιμέρους ταλαντώσεων με την σχέση 1 2     και φ02 >φ01  η τιμή 

της φ02 είναι: 

α. 
4

3
rad


   β. 

2
rad


  γ.  

5

6
rad


 

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                            Μονάδες 2 

Β)  Δικαιολογήστε την απάντηση σας. 

Μονάδες 4 

 
 

Β2. Ηχητικά κύματα με διαφορετικά μήκη κύματος διαδίδονται σε ομογενές μέσο διάδοσης. 

Το διάγραμμα που παριστάνει τη σχέση: ταχύτητα διάδοσης κύματος-μήκος κύματος είναι το 

 

 
A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                            Μονάδες 2 

Β)  Δικαιολογήστε την απάντηση σας. 

Μονάδες 4 

 

Β3. 
Σώμα μάζας m= 2Kg ισορροπεί, όπως φαίνεται στο σχήμα, με το 

κάτω τμήμα του να είναι προσδεμένο σε ιδανικό ελατήριο σταθεράς 

κ=100N/m. Το πάνω τμήμα του να είναι δεμένο με νήμα. Κατά την 

ισορροπία η δύναμη που ασκείται από το νήμα στο σώμα έχει μέτρο 

60Ν. (Δίνεται 210mg
s

 ). 

Κάποια χρονική στιγμή κόβεται το νήμα και το σώμα εκτελεί απλή 

αρμονική ταλάντωση. Το πλάτος της ταλάντωσης είναι: 

 

α)0,2                       β)0,6m                              γ)0,4m 

 

A)Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                                                                       

Μονάδες 2                                 

Β)  Δικαιολογήστε την απάντηση σας. 

Μονάδες 4 

 
 

 

 

 

 
                                                 

 
 



Β4. Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα 

με φορά προς την κατεύθυνση του θετικού ημιάξονα Οχ. Το σημείο της θέσης 

ταλαντώνεται σύμφωνα με τη σχέση . Στο παρακάτω 

σχήμα απεικονίζεται το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή , κατά την 

οποία το κύμα έχει διαδοθεί σε απόσταση . 

 

 

Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος στο ελαστικό μέσο, είναι 

 

 

α ) 8m/s              β)  12 m/s           γ)   3/4π  m/s 

 

A) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                          Μονάδες 2 

Β) Δικαιολογήστε την απάντηση σας.                                                                 Μονάδες 5 
 
 
 

Θέμα Γ 

 

 

Κατά μήκος ενός γραμμικού, ομογενούς, ελαστικού μέσου διαδίδεται στη θετική 

κατεύθυνση του άξονα x'Οx ένα αρμονικό κύμα. Το σημείο Ο της θέσης 

εκτελεί αρμονική ταλάντωση που περιγράφεται από την . Στο 

παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση της φάσης των υλικών 

σημείων που βρίσκονται στη διεύθυνση διάδοσης του αρμονικού κύματος, σε 

συνάρτηση με την απόσταση από το σημείο , σε μια δεδομένη χρονική στιγμή 

. 

 



 
 

α) Να υπολογίσετε το μήκος κύματος και να βρείτε τη φάση της πηγής τη χρονική 

στιγμή . 

 

β) Να υπολογίσετε πριν από πόσο χρόνο άρχισε να ταλαντώνεται η πηγή, δηλαδή τη 

χρονική στιγμή , αν γνωρίζετε ότι η συχνότητα ταλάντωσης της πηγής, είναι 

. 

 

γ) Την παραπάνω χρονική στιγμή  

 

   1) Να βρείτε την απομάκρυνση του σημείου της θέσης (πηγή). 

 

   2) Να βρείτε τον αριθμό των πλήρων απλών αρμονικών ταλαντώσεων που έχει 

κάνει η πηγή. 

 

   3) Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος. 

 

Δίνεται ότι το πλάτος ταλάντωσης της πηγής είναι . 

 

δ) Τη χρονική στιγμή να βρείτε την ταχύτητα με την οποία ταλαντώνεται ένα 

υλικό σημείο, το οποίο βρίσκεται στη θέση και να αποδείξετε ότι αυτό το 

υλικό σημείο βρίσκεται σε αντίθετη φάση με την πηγή. 

  
 

                                                                                                                   ( Mονάδες 25) 
 

Θέμα Δ 

 

Πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο , γωνίας κλίσης 30ο , βρίσκεται σώμα μάζας 

m1=3Kg το οποίο ισορροπεί δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς 

κ=500N/m. Σώμα μάζας m2=2Kg εκτοξεύεται από θέση που βρίσκεται κατά 

s=0,075m πιο κάτω με αρχική ταχύτητα 1m/s. Η κρούση των δύο σωμάτων είναι 

πλαστική. 

Δ1. Να βρεθεί η απώλεια ενέργειας κατά την κρούση των δύο σωμάτων.   

 (Μονάδες 6) 



Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά 

επαναφοράς D=500N/m. 

Δ2. Να γραφεί η χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης για την ταλάντωση καθώς και η 

εξίσωση για την δύναμη ελατηρίου σε σχέση με τον χρόνο. Θεωρείστε σαν χρονική 

στιγμή μηδέν την στιγμή της κρούσης. 

(Μονάδες 6) 

 
Στην συνέχεια απομακρύνουμε το ελατήριο από το κεκλιμένο επίπεδο και το 

τοποθετούμε σε κατακόρυφη θέση με το ένα άκρο του να είναι στερεωμένο στο 

δάπεδο. Στο πάνω άκρο του στερεώνεται το σώμα μάζας m1 και πάνω σε αυτό 

βρίσκεται τοποθετημένο το σώμα μάζας m2. 

 

Δ3. Να βρεθεί το μέγιστο πλάτος που μπορεί να πάρει η ταλάντωση ώστε να μην 

χάνεται η επαφή μεταξύ των δύο σωμάτων.  

  (Μονάδες 7) 

 
Δ5. Το σύστημα των δύο σωμάτων ταλαντώνεται με την μέγιστη δυνατή τιμή του 

πλάτους ώστε να μην χάνεται ποτέ η επαφή των δύο σωμάτων. Να κατασκευαστεί η 

γραφική παράσταση της κάθετης δύναμης που δέχεται το m2 σε σχέση με την 

απομάκρυνση από την θέση ισορροπίας (N-y). 

   (Μονάδες 6) 

Δίνεται g=10m/s2 , ημ30ο=1/2 .  

 

 

 

                                             ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!! 



 


