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ΘΕΜΑ 1: 

 

 
Για κάθε μία από τις ερωτήσεις Α- Δ να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη 

σωστή απάντηση . 

 

Α. Αν σε μια φθίνουσα ταλάντωση το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο τότε 

τρία διαδοχικά μέγιστα της απομάκρυνσης Ακ , Ακ+1 και Ακ+2 συνδέονται με τη 
σχέση: 
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(5 Mονάδες) 

 

Β. Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, το οποίο εκτείνεται κατά 

τη διεύθυνση του άξοναx'x, διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Το στιγμιότυπο 

του κύματος παριστάνει: 

i) την απομάκρυνση y τωv διαφόρων σημείων του μέσου, ως συνάρτηση της 

απόστασης x των σημείων αυτών από την πηγή , για t = σταθερό. 

ii) την απομάκρυνση y ενός σημείου του ελαστικού μέσου ως συνάρτηση του 

χρόνου. 

iii) την ταχύτητα της ταλάντωσης ενός σημείου του ελαστικού μέσου ως 

συνάρτηση του χρόνου. 
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iv) την ταχύτητα της ταλάντωσης των διάφορων σημείων του ελαστικού μέσου 

ως συνάρτηση της απόστασης x των σημείων αυτών από την πηγή, την ίδια 

χρονική στιγμή. 

(5 Mονάδες) 

 

Γ. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις οι οποίες 

έχουν την ίδια διεύθυνση και εξελλίσσονται γύρω από το ίδιο σημείο .Αν οι 

εξισώσεις των δύο κινήσεων είναι Χ1 = 3ημωt και Χ2 = 4συνωt τότε το πλάτος της 

ταλάντωσης είναι: 

α.7    β.1     γ. 5    δ. 2 

           (5 Mονάδες ) 

 

Δ. Αρμονικό κύμα συχνότητας 200Hz διαδίδεται με ταχύτητα 300m/s. Η διαφορά 

φάσης μεταξύ δύο σημείων του ελαστικού μέσου που απέχουν 0,75m κατά τη 

διεύθυνση διάδοσης του κύματος είναι: 

i. 2π/3 

ii. π/2 

iii. π 

iv. 4π/3 

(5 Mονάδες ) 

 

Ε. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;                      

α) Η φάση του κύματος για ένα σημείο του ελαστικού μέσου αυξάνεται με το 

χρόνο .  

β) Η συχνότητα ενός κύματος δεν εξαρτάται από το μέσο διάδοσης 

γ) Θα μπορούσαμε να ορίσουμε το μήκος κύματος ως την απόσταση μεταξύ δύο 

διαδοχικών σημείων του μέσου που οι απομακρύνσεις από τη θέση ισορροπίας 

τους και οι ταχύτητές τους είναι ίσες.     

δ) Όταν διαδίδονται διαμήκη κύματα σε ένα ελαστικό μέσο τα μόρια του ελαστικού 

μέσου ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος 
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ε) Η εξίσωση y=y0ημ (ωt + km) όπου k=2π/λ περιγράφει αρμονικό κύμα το οποίο 

διαδίδεται κατά την αρνητική κατεύθυνση του άξονα x΄x    

          (5 Mονάδες ) 

 

ΘΕΜΑ 2: 

 
Β1. Σώμα αμελητέων διαστάσεων εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές 

ταλαντώσεις στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με 

εξισώσεις:  

x1=Α1ημ(ωt+π/3) και x2=Α2ημ(ωt-π/6) 

Η ενέργεια του σώματος, αν εκτελούσε μόνο την πρώτη ταλάντωση θα ήταν Ε1 

και η ενέργεια του αν εκτελούσε μόνο την δεύτερη ταλάντωση, θα ήταν Ε2. 

i. Η ενέργεια της σύνθετης ταλάντωσης είναι: 

α. Ε = Ε2– Ε1,    β. Ε = Ε1+Ε2    γ.Ε=0 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.        

           Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.     

Μονάδες 3 

ii. Με βάση την αποδεκτή τιμή της ενέργειας από το προηγούμενο ερώτημα και αν 

η συνιστάμενη ταλάντωση είναι της μορφής x=Αημωt συμπεραίνουμε ότι ο λόγος 

των πλατών είναι:  

2.
1

2 
A

A
a     3.

1

2 



     25,0.

1

2 



  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.     

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.     

Μονάδες 3 

 

Β2. Μηχανικό σύστημα αποτελείται από κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k στο 

οποίο είναι κρεμασμένο σώμα μάζας m και το σύστημα αυτό εκτελεί 

εξαναγκασμένη ταλάντωση μικρής απόσβεσης. Δίνεται ότι ο διεγέρτης έχει 

συχνότητα fδ και το σύστημα έχει ιδιοσυχνότητα fo=2fδ. Αν αντικαταστήσουμε το 

σώμα με άλλο, μάζας m΄=4m διατηρώντας την fδ, το νέο σύστημα: 
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α. θα ταλαντώνεται με Α'<Α,  

β. θα βρεθεί σε συντονισμό,  

γ. θα ταλαντώνεται με Α '=Α 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.     

Μονάδες 2 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.     

Μονάδες 5 

 

Β3. Στο σχήμα φαίνονται σε κοινό σύστημα αξόνων τα διαγράμματα φάσης – 

απόστασης δύο αρμονικών κυμάτων 1 και 2 που διαδίδονται κατά μήκος δύο 

γραμμικών ελαστικών μέσων τη χρονική στιγμή tο. Τα κύματα ξεκίνησαν τη 

χρονική στιγμή t=0 τη διάδοσή τους από τις πηγές τους χωρίς αρχική φάση.  

 

 

Ο λόγος των μηκών κύματος των κυμάτων, 
2
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, είναι:  
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        ( Μονάδες 2+6) 

 

ΘΕΜΑ 3: 

 
Το άκρο Ο γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου αρχίζει τη στιγμή t=0 να 

εκτελεί αμείωτη αρμονική ταλάντωση με εξίσωση με (t σε sec  και y σε m), οπότε 

ty 2010
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διαδίδεται κατά μήκος του ημιάξονα Οχ, κύμα ταχύτητας u=1m/s. 

1. Πόσο είναι το μήκος κύματος;                              (Μονάδες 4) 

2. Πότε αρχίζει να ταλαντώνεται ένα σημείο Μ του ελαστικού μέσου το οποίο 

απέχει από την πηγή Ο απόσταση x=2m;      (Μονάδες 4) 

3. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του σημείου Μ και να 

υπολογίσετε την τιμή της τη χρονική στιγμή t=5,625s. ποια είναι η φάση του 

σημείου την παραπάνω χρονική στιγμή;       (Μονάδες 4) 

4. Πόσο απέχει από το σημείο Μ, ένα σημείο Ν το οποίο την ίδια χρονική 

στιγμή (t=5,625s) έχει φάση φΝ=72π+2π/3; Κατά ποια φορά διαδίδεται το κύμα;  

                                                                             (Μονάδες 5) 

5. Να παραστήσετε γραφικά τη μεταβολή της φάσης του σημείου Μ σε 

συνάρτηση με τον χρόνο.                                       (Μονάδες 8) 

 

ΘΕΜΑ 4: 

 

Σώμα μάζας m=3kg ισορροπεί δεμένο στο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου 

σταθεράς k=300N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στην οροφή. 

Στο σώμα αυτό είναι δεμένο οριζόντιο αβαρές νήμα μεγάλου μήκους που 

ταυτίζεται με τον άξονα x΄Ox. Τη χρονική στιγμή t=0s δίνουμε στο σώμα αρχική 

ταχύτητα u0=0,5m/s με φορά προς τα πάνω. 

Α) Να βρεθούν: 

i. Η εξίσωση απομάκρυνσης του σώματος μάζας m από τη θέση ισορροπίας του. 

(Μονάδες 3) 

ii. Η χρονική στιγμή για να βρεθεί το σώμα στην αρνητική ακραία θέση του για 

τρίτη φορά μετά την t=0s. 

(Μονάδες 3) 

iii. Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος όταν περνά από τη 

θέση x=+A/2 για δεύτερη φορά 
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(Μονάδες 4) 

Β) Αν εξαιτίας της ταλάντωσης του m, διαδίδεται στο νήμα εγκάρσιο αρμονικό 

κύμα με μήκος κύματος λ=1m: 

iv. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος  

(Μονάδες 3) 

v. Να βρεθεί η απόσταση που θα έχει διαδοθεί η διαταραχή μετά από τρεις πλήρεις 

ταλαντώσεις του σώματος m και να γίνει η γραφική παράσταση της φάσης σε 

συνάρτηση με τη θέση των υλικών σημείων του νήματος την ίδια χρονική 

στιγμή(t1). 

(Μονάδες 6) 

vi. Να βρεθεί ο αριθμός των σημείων που βρίσκονται σε ακραία θέση ταλάντωσης 

τους κατά την παραπάνω χρονική στιγμή t1. 

(Μονάδες 6) 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 


