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Θέμα 1ο
Στις ερωτήσεις Α.1 – Α.4 επιλέξτε την σωστή απάντηση
Α.1. Σε ένα γραµµικό ελαστικό µέσο που ταυτίζεται µε τον άξονα χ’Οχ διαδίδεται αρµονικό
κύµα το οποίο έχει εξίσωση ; y = 0,2ηµπ (2t − 4x) (S.I)
Η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος ισούται µε:
α) 1m/s
β) 0,5m/s
γ) 2m/s
δ) 4m/s
Α.2. Αρµονικό κύµα µήκους κύµατος λ=0,5m διαδίδεται κατά µήκος γραµµικού ελαστικού
µέσου που ταυτίζεται µε τον άξονα χ’Οχ. Το κύµα διαδίδεται προς τα δεξιά και το υλικό
σηµείο που βρίσκεται στην αρχή µέτρησης των αποστάσεων Ο εκτελεί αρµονική
ταλάντωση µε χρονική εξίσωση ταχύτητας ; u = 2πσυν 10π t (SI). H εξίσωση του αρµονικού
κύµατος (SI) είναι:
α) y = 2π ⋅10 −3ηµ 2π (10t − 2x)
β) y = 0,2ηµ 2π (5t + 2x)
γ) y = 0,2ηµ 2π (5t − x)
δ) y = 0,2ηµ 2π (5t − 2x)
Α.3. Αρµονικό κύµα συχνότητας f=4Hz διαδίδεται µε ταχύτητα u=2m/s κατά µήκος
γραµµικού ελαστικού µέσου. Ένα σηµείο Κ του µέσου ξεκινά να ταλαντώνεται τη χρονική
στιγµή t1 οπότε την χρονική στιγµή t2 (t2>t1) όπου ξεκινά να ταλαντώνεται ένα άλλο σηµείο
Δ του ελαστικού µέσου, η φάση της ταλάντωσης του Κ ισούται µε φΚ=8π rad. Οι θέσεις
ισορροπίας των δύο σηµείων απέχουν µεταξύ τους απόσταση:
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α) 2m

β) 1m

γ)8m

δ) 3m

Α.4. Δύο κύµατα ίδιου πλάτους Α και ίδιου µήκους κύµατος λ, τα οποία διαδίδονται στην
επίπεδη επιφάνεια ενός ελαστικού µέσου, δηµιουργούνται από δύο σύγχρονες πηγές
αρµονικών κυµάτων Π1 και Π2 . Σηµείο Δ της επιφάνειας του µέσου απέχει από τις πηγές
απόσταση x1=0,75λ και x2=3,5λ αντίστοιχα. Αν umax είναι η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης
του µέσου Μ του ευθύγραµµου τµήµατος που ενώνει τις δύο πηγές εξαιτίας της δράσης και
των δύο κυµάτων, τότε η αντίστοιχη µέγιστη ταχύτητα του σηµείου Δ είναι:
α) umax

β)

umax
2

γ)

3umax
2

δ)

2umax
2

Μονάδες 4x5=20

Α.5 Σηµειώστε µε Σωστό κάθε σωστή πρόταση και µε Λάθος κάθε λανθασµένη πρόταση.
Βλήµα µάζας m κινείται µε ταχύτητα u υπό γωνία φ=60ο όπως φαίνεται στο σχήµα και
σφηνώνεται σε ξύλινο κύβο µάζας Μ=9m ο οποίος ηρεµούσε στο λείο οριζόντιο δάπεδο.
φ

Α. Το σύστηµα κύβος - βλήµα είναι µονωµένο στον άξονα y’y
B. H ορµή του συστήµατος των δύο σωµάτων µετά την κρούση είναι ίση µε την ορµή του
βλήµατος πριν την κρούση.
Γ. Το µέτρο της ταχύτητας του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την κρούση ισούται µε
0,05u
Δ. Η απώλεια ενέργειας εξαιτίας της κρούσης ισούται µε 0,975Κ, όπου Κ η αρχική κινητική
ενέργεια του βλήµατος.
Μονάδες 1+1+1+2=5
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Θέµα 2ο

Β.1. Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται δύο σώµατα (1) και (2) µε µάζα m1=m και m2=4m
αντίστοιχα τα οποία ηρεµούν σε λείο οριζόντιο δάπεδο ενωµένα µε ελατήριο σταθεράς k
που βρίσκεται σε κατάσταση γυσικού µήκους. Ένα βλήµα µάζας mβ=m κινείται µε
οριζόντια µέτρου uβ και σφηνώνεται ακαριαία στο σώµα (1), οπότε το ελατήριο αρχίζει να
συσπειρώνεται αποκτώντας κάποια στιγµή µέγιστη συσπείρωση Δlmax.
Η µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου είναι:

α)

uβ

m
3k

β)

uβ

m
2k

γ)

uβ

m
5k

Α. Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 2+7=9

Β.2. ∆ύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 δηµιουργούν στην επιφάνεια ενός υγρού αρµονικά
κύµατα ίδιου πλάτους. Σηµείο Σ της επιφάνειας του υγρού απέχει αποστάσεις r1, r2
αντίστοιχα από τις δύο πηγές. Μεταβάλλοντας ταυτόχρονα την συχνότητα ταλάντωσης
των δύο πηγών µπορούµε να καθορίσουµε το είδος της συµβολής στο σηµείο Σ. Εάν
f1(min) η ελάχιστη δυνατή συχνότητα ταλάντωσης των δυο πηγών ώστε τα κύµατα να
συµβάλλουν ενισχυτικά στο σηµείο Σ και f2(min) η ελάχιστη δυνατή συχνότητα
ταλάντωσης των δύο πηγών ώστε τα κύµατα να συµβάλλουν αποσβεστικά στο σηµείο Σ,
τότε ο λόγος f1(min) /f2(min) είναι ίσος µε:
α) 1

β) 1/2

γ) 2
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Α. Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση
Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας .
Μονάδες 2+6=8

Β.3.
Ένας ταλαντωτής εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις που έχουν συχνότητες
f1=98Hz και f2=102Hz και εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση γύρω από το ίδιο κέντρο.

Α. Πόσες φορές µέσα σε 1s ο ταλαντωτής διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του;
α) 4
β) 100
γ) 200
Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 1+3=4
Β. Πόσες φορές µέσα σε 1s µηδενίζεται το πλάτος του ταλαντωτή;
α) 4
β) 100
γ) 200
Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 1+3=4
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Θέµα 3ο
Η εικόνα παριστάνει το στιγµιότυπο κύµατος τη χρονική στιγµή t0. Το κύµα δηµιουργείται από
πηγή που αρχίζει να ταλαντώνεται τη στιγµή t = 0 χωρίς αρχική φάση και διαδίδεται µε
ταχύτητα υ=2m/s.

Ζητούνται:
Γ1. Η χρονική στιγµή t0.
Γ2. Η εξίσωση του κύµατος.
Γ3. Το διάγραµµα φ-x για τη χρονική στιγµή t0.
Γ4. Η χρονική στιγµή που ένα σηµείο Κ, που βρίσκεται στη θέση x = 3, 3m
θα απέχει για πρώτη φορά 0,1m από τη θέση ισορροπίας.
Γ5. Να γίνουν τα διαγράµµατα φ-t και y-t για το ένα σηµείο Ρ στη θέση x = 2, 4m .
Γ6. Να βρεθεί η εξίσωση ενός άλλου κύµατος, διπλάσιου πλάτους και τετραπλάσιας
συχνότητας που διαδίδεται αντίθετα στο ίδιο µέσο, µε αρχική φάση π/2.
Μονάδες 4+4+4+4+4+5=25

Θέµα 4ο
∆ύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 βρίσκονται στα σηµεία Α και Β αντίστοιχα, της ελαστικής
επιφάνειας ενός υγρού και απέχουν κατά d = 5m. Οι πηγές ξεκινούν τη χρονική στιγµή t = 0
να ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού χωρίς αρχική φάση εκτελώντας 5
ταλαντώσεις κάθε δευτερόλεπτο.
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Οι πηγές δηµιουργούν αρµονικά κύµατα ίσου πλάτους που συµβάλλουν στην επιφάνεια του
υγρού. Σηµείο (Σ) απέχει κατά r1 (Σ) = 3m από την πηγή Π1 και κατά r2(Σ) > r1(Σ) από την
πηγή Π2. Μετά τη συµβολή των κυµάτων σε αυτό, το (Σ) ταλαντώνεται σύµφωνα µε την
εξίσωση:
yΣ =0,1ηµπ(10t−35/3),
(S.I.)

Η ταχύτητα διάδοσης των κυµάτων στην επιφάνεια του υγρού είναι υ = 3m/s.

∆.1 Να υπολογίσετε την απόσταση του (Σ) από την Π2
∆.2 Να υπολογίσετε το πλήθος των σηµείων ενίσχυσης που βρίσκονται πάνω
στο τµήµα ΑΒ.
∆.3 Να προσδιορίσετε τη θέση του σηµείου (Κ) το οποίο βρίσκεται επί του
ΑΒ και ανήκει στην ίδια υπερβολή µε το (Σ).
∆.4 Να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης του σηµείου (Κ) σε
συνάρτηση µε τον χρόνο.
∆.5 Να υπολογίσετε την ελάχιστη µεταβολή της συχνότητας ταλάντωσης των πηγών ώστε
να διπλασιαστεί το πλάτος ταλάντωσης του σηµείου Σ µετά την συµβολή των δύο κυµάτων
σε αυτό.

Μονάδες 4+6+5+5+5=25
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