
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. Έλα ζώκα κάδαο m πξνζθξνύεη θάζεηα θαη ειαζηηθά ζε κηα αθιόλεηε επηθάλεηα 

κε νξκή κέηξνπ p θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ.  

α. Η κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο είλαη 2p.  

β. Η κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο είλαη 2K.  

γ. Τν κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο είλαη ίζν κε κεδέλ.  

δ. Τν έξγν ηεο ζπλνιηθήο δύλακεο πνπ αζθεί ε επηθάλεηα ζην ζώκα είλαη ίζν κε 

κεδέλ. 

Σωζηή απάληεζε: δ 

Α2. Έλα ζύζηεκα κάδαο ειαηεξίνπ εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάληωζε. Η ζπρλόηεηα 

κε ηελ νπνία ηαιαληώλεηαη ην ζύζηεκα ζα κεηαβιεζεί αλ κεηαβάιινπκε  

α. ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο.  

β. ηε ζπρλόηεηα ηεο εμωηεξηθήο πεξηνδηθήο δύλακεο. 

γ. ηε ζηαζεξά ηνπ ειαηεξίνπ.  

δ. ηε ζηαζεξά απόζβεζεο b. 

Σωζηή απάληεζε: β 

Α3. Ο ζύλζεηνο ήρνο πνπ παξάγεηαη από δύν δηαπαζώλ πνπ πάιινληαη ηαπηόρξνλα 

έρεη ζπρλόηεηα 400Hz θαη παξνπζηάδεη δηαθξνηήκαηα πνπ έρνπλ ζπρλόηεηα 4Hz. Αλ 

ε ζπρλόηεηα ηνπ ελόο δηαπαζώλ είλαη f1=402Hz, ε ζπρλόηεηα ηνπ άιινπ είλαη: 

α. 406Hz.  

β. 400Hz. 

γ. 398Hz.  

δ. 402Hz. 

 

Σωζηή απάληεζε: γ 

Α4. Η ξνπή αδξάλεηαο ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο ωο πξνο άμνλα πεξηζηξνθήο: 

α. εμαξηάηαη από ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ θαηαλνκή ηεο γύξω από ηνλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο. 

β. εμαξηάηαη από ηε γωληαθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ζώκαηνο. 

γ. εμαξηάηαη κόλν από ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο. 

δ. εμαξηάηαη κόλν από ηε ζέζε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο. 

 

Σωζηή απάληεζε: α 

 

Α5. 

α. Η ηαρύηεηα ηνπ θωηόο είλαη ζηαζεξή ζε όια ηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο. (Σ) 

β. Σηε ζηξωηή ξνή δελ κπνξνύλ δύν ξεπκαηηθέο γξακκέο αλ ηέκλνληαη. (Σ)  

γ. Νεπηώλεηα ξεπζηά νλνκάδνληαη όια ηα πξαγκαηηθά ξεπζηά. (Λ)   

δ. Ο ζπληειεζηήο ημώδνπο ε ελόο ξεπζηνύ εμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα ξνήο ηνπ 

ξεπζηνύ. (Λ) 

ε. Τν θαηλόκελν Doppler δελ εκθαλίδεηαη αλ ν ήρνο δηαδίδεηαη ζε πγξά ή ζηεξεά 

ζώκαηα. (Λ) 
 



ΘΕΜΑ Β1  / ΛΥΣΗ 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β2 

Β1. Μηα πεγή ήρνπ ζπρλόηεηαο fS θηλείηαη κε ηαρύηεηα πS θαη πιεζηάδεη έλαλ αθίλεην 

παξαηεξεηή πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεύζπλζε ηεο θίλεζήο ηνπ. Όηαλ ε πεγή πιεζηάδεη 

ηνλ παξαηεξεηή, απηόο αληηιακβάλεηαη ήρν κε κήθνο θύκαηνο ι1 θαη, όηαλ 

απνκαθξύλεηαη, ήρν κε κήθνο θύκαηνο ι2. Γηα ηελ δηαθνξά κεηαμύ ηωλ δύν κεθώλ 

θύκαηνο ηζρύεη: 

α. 𝜆2 − 𝜆1 =
2𝜐𝑆

𝑓𝑆
. 

β. 𝜆2 − 𝜆1 =
𝜐𝑆

2𝑓𝑆
. 

γ. 𝜆2 − 𝜆1 =
𝜐𝑆

𝑓𝑆
. 

 

Να επηιέμεηε ηελ ζωζηή απάληεζε. 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Σωζηή απάληεζε: α 

ι1 = ιS - πS TS , ι2 = ιS + πS TS  , ι2 - ι1 = 2 πS TS  = 2 
𝜐𝑆

𝑓𝑆
 

 

ΘΕΜΑ Β3 

 

Λύση 

 

 

 

 

 

 



 

ΘΕΜΑ  Γ 

 

 



 

ΘΕΜΑ Δ 

 



 

 

 



 

 


