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                                                                                                                          Maria Curie (1867-1934)                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                Nobel Prize  1903 & 1911 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ΘΕΜΑ Α 

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και 

δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την πρόταση. 

Α1.  Ένας ευθύγραμμος αγωγός μεγάλου μήκους διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι. Σε απόσταση 

r από αυτόν το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου είναι Β. Αν τριπλασιάσουμε την 

ένταση του ρεύματος, τότε σε απόσταση 6r από τον αγωγό, το μέτρο της έντασης του 

μαγνητικού πεδίου θα είναι:  

α. Β/2               β. Β           γ. 2Β             δ. 4Β 

                                                                                                                                 Μονάδες 5 

Α2. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η περίοδος του διεγέρτη είναι μικρότερη από την 

ιδιοπερίοδο του ταλαντωτή. Μειώνουμε συνεχώς την περίοδο του διεγέρτη. Το πλάτος της 

εξαναγκασμένης ταλάντωσης:  

α. αυξάνεται συνεχώς.  

β. μειώνεται συνεχώς.  

γ. αρχικά μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται.  

δ. αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται. 

                                                                                        Μονάδες 5                                                                                                                                    

Α3. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση με αντίσταση  F = -bυ  : 

    α. Το πλάτος και η συχνότητα μειώνονται εκθετικά με τον χρόνο. 

    β. Το πλάτος και η συχνότητα παραμένουν σταθερά. 

    γ.  Το πλάτος μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο ενώ η συχνότητα παραμένει σταθερή. 

    δ.  Το πλάτος παραμένει σταθερό ενώ η συχνότητα μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο. 

                                                                                                                           Μονάδες 5 
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Α4. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση η δύναμη που προκαλεί την απόσβεση είναι της μορφής 

F = -bυ , όπου b θετική σταθερά και υ η ταχύτητα του σώματος που ταλαντώνεται. Το έργο της 

δύναμης αυτής είναι: 

α. Θετικό, όταν το σώμα κινείται προς την αρνητική κατεύθυνση. 

β. Πάντα αρνητικό, για οποιαδήποτε μετατόπιση. 

γ. Πάντα θετικό, για οποιαδήποτε μετατόπιση. 

δ. Μηδέν για μια πλήρη ταλάντωση.                                                                                                   

Μονάδες 5 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Α5. Για κάθε μία από τις επόμενες προτάσεις να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το γράμμα 

της πρότασης και δίπλα τη λέξη Σωστό αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος αν είναι 

λανθασμένη.  

α. Η σχέση μ

2πΙ
B = k

r
 υπολογίζει το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου σε κάθε σημείο 

που βρίσκεται στο εσωτερικό ενός κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού. 

β. Η δύναμη Laplace που ασκείται σε ρευματοφόρο αγωγό, όταν είναι παράλληλος στις 

δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου, είναι μηδενική. 

γ.  Στην απλή αρμονική  ταλάντωση  ενός σώματος,  η  απομάκρυνση  και η ταχύτητά είναι 

συμφασικές. 

δ. Στη φθίνουσα μηχανική ταλάντωση η περίοδος μειώνεται, όταν αυξάνεται ο συντελεστής 

απόσβεσης. 

ε. Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση µε συγκεκριμένη συχνότητα διεγέρτη, το  πλάτος 

ταλάντωσης είναι ανεξάρτητο από τη σταθερά απόσβεσης.                                            

Μονάδες 5                                                                                                     

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Απλός αρμονικός ταλαντωτής, ελατήριο-μάζα, με σταθερά ελατηρίου k=20N/m και μάζα 

m=0,2 kg εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με συχνότητα διεγέρτη 
1

3
f Hz,

π
  οπότε το 

πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης είναι Α1. Αν η συχνότητα του διεγέρτη αυξάνεται, με 

αφετηρία την f1,  τότε το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης: 

α. διαρκώς μειώνεται 

β. διαρκώς αυξάνεται 
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γ. μεταβάλλεται και για κάποια άλλη τιμή της συχνότητας του διεγέρτη γίνεται και πάλι  Α1. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                       

                                                                                                                                      Μονάδες  2    

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                   

                                                                                                                                      Μονάδες  4 

 

Β2. Στον αγωγό 1 του σχήματος ρέει ιδανικό υγρό. Η παροχή του αγωγού 1 είναι ίση με Π1. Ο 

αγωγός διαχωρίζεται σε δύο άλλους αγωγούς μικρότερης διατομής για τους οποίους γνωρίζουμε 

ότι Α2=Α1/4 και Α3=Α1/2, όπου  Α1, Α2 και Α3 τα εμβαδά των διατομών των αγωγών 1, 2 και 3, 

αντίστοιχα. 

  

 

 

 

 

 

Αν για την παροχή του υγρού στον αγωγό 2 ισχύει ότι Π2=Π1/3, τότε ο λόγος υ3/υ2 των 

ταχυτήτων ροής του υγρού στους αγωγούς 3 και 2, θα ισούται με:  

α. 1/2                    β. 2/3                    γ. 1 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                       

                                                                                                                                      Μονάδες  2    

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                   

                                                                                                                                      Μονάδες  4 

B3. Το σφαιρίδιο Σ του σχήματος έχει μάζα m και 

διαγράφει κύκλο ακτίνας R1 με γωνιακή ταχύτητα 

μέτρου ω1. Το σκοινί στο οποίο είναι δεμένο το 

σφαιρίδιο περνάει από κατακόρυφο σωλήνα ΚΛ.  

Στην ελεύθερη άκρη Ζ του σκοινιού ασκούμε δύναμης F

, μέχρις ότου η ακτίνα περιστροφής του σφαιριδίου Σ να 

υποδιπλασιαστεί. Το έργο της δύναμης F στη διαδικασία 
αυτή είναι:   
(Θα θεωρήσετε ότι σ’ όλη τη διάρκεια του φαινομένου 

το σκοινί είναι οριζόντιο και ότι δεν υπάρχουν τριβές 

μεταξύ του σκοινιού και του σωλήνα).  

Π1 

Π3 

Π2 

αγωγός 1 

αγωγός 2 

 

αγωγός 3 

 

Α2 

 Α3 

Α1 
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α. 1
FW = F

2

R
            β. 2 2

F 1 1

3
W =

2
m R                        γ. 2 2

F 1 1

3
W =

8
m R  

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                       

                                                                                                                                      Μονάδες  2    

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                   

                                                                                                                                      Μονάδες  4 

 

B4. Βλήμα μάζας m κινείται με 

ταχύτητα μέτρου υο που 

σχηματίζει γωνία φ=60
ο
  με το 

οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται 

στο σχήμα. Το βλήμα συγκρούεται 

πλαστικά με το σώμα μάζας 

m1=m, το οποίο είναι στερεωμένο 

στο άκρο ελατηρίου σταθεράς k. 

Στο άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο σώμα μάζας m2=3m. Τα σώματα m1, m2 και το 

ελατήριο βρίσκονται αρχικά ακίνητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο.  

Δίνονται: συν60
0
= 

1

2
 και ημ60

0
= 

3

2
. 

Η μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου θα είναι:  

α. max 0

m
Δ = υ

k
          β. max 0

m
Δ = υ

24k
       γ. max 0

3m
Δ = υ

40k
 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                       

                                                                                                                                      Μονάδες  2    

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                   

                                                                                                                                      Μονάδες  5                                                                                                                 

ΘΕΜΑ Γ 

Σώμα μάζας Μ = 12Kg ισορροπεί έχοντας προσδεθεί στο άνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου 

σταθεράς k= 400N/m, το κάτω άκρο του οποίου είναι 

στερεωμένο σε οριζόντιο δάπεδο. Δεύτερο σώμα μάζας m= 

4Kg βρίσκεται στην κατακόρυφο που ορίζει ο άξονας του 

ελατηρίου και σε ύψος h=0,6 m πάνω από το σώμα μάζας 

Μ. Το σώμα  μάζας m αφήνεται ελεύθερο. Τα δύο σώματα 

συγκρούονται χωρίς να αναπηδούν και παραμένοντας σε 

επαφή μεταξύ τους εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση με 

D=k.  

Θεωρούμε  ως αρχή των χρόνων t=0 τη χρονική στιγμή της 

κρούσης και επιλέγουμε  ως θετική τη φορά προς τα πάνω. 
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Γ1. Να αποδείξετε ότι η κοινή ταχύτητα των σωμάτων αμέσως μετά την κρούση τους έχει μέτρο 

3
V  m/s

2
 .                                                                                                                                                

                                                                                                                                               Μονάδες 4  

Γ2. Να βρείτε το πλάτος της ταλάντωσης του συστήματος.                                                                            

                                                                                                                                               Μονάδες 6                                

Γ3. Να βρείτε, αμέσως μετά την κρούση, θεωρώντας ως θετική τη φορά προς τα πάνω. 

τους ρυθμούς  μεταβολής  i) της ορμής του συστήματος και ii) της κινητικής ενέργειας του 

συστήματος.                                                                                                                            

                                                                                                                                        Μονάδες 4 

Γ4. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή του μέτρου της δύναμης του ελατηρίου στη διάρκεια της 

ταλάντωσης.                                                                                                                            

                                                                                                                                               Μονάδες 3  

Γ5. Το μέτρο της  δύναμης επαφής που ασκείται στο σώμα μάζας m από το σώμα μάζας Μ στην 

άνω ακραία θέση της ταλάντωσης.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                              Μονάδες 5 

Γ6. Κάποια χρονική στιγμή κατά την οποία το σύστημα των σωμάτων έχει μέγιστη θετική απομάκρυνση 

εισάγεται ακαριαία αέρας στο χώρο του πειράματος με αποτέλεσμα η ταλάντωση που ακολουθεί να είναι 

φθίνουσα. Εάν η δύναμη απόσβεσης που      προκαλεί η ύπαρξη του αέρα στο δοχείο, είναι της µορφής  F΄=-bυ  

και  η σταθερά Λ έχει τιµή 
1n2  π s , να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης   µετά   από  2 πλήρεις 

ταλαντώσεις. Να θεωρήσετε ότι η περίοδος της φθίνουσας ταλάντωσης είναι ίση µε αυτή της αρχικής 

απλής αρμονικής ταλάντωσης που εκτελούσε το σύστημα.  

                                                                                                                                                                                                                     

Μονάδες 3 

Δίνεται: g = 10m/s
2
 

                                                                                                                    

ΘΕΜΑ Γ 

Η λεπτή και ομογενής ράβδος ΟΑ του σχήματος έχει μήκος =1,2m , μάζα Μ= 3 kg και μπορεί 

να στρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο ακλόνητο άξονα z΄z ο 

οποίος διέρχεται από το άκρο της Ο και είναι κάθετος σε αυτή. Στην προέκταση ΟΓ της ράβδου 

υπάρχει αμελητέας μάζας βραχίονας (σταθερά συνδεδεμένος με την ράβδο) ο οποίος καταλήγει 

σε έναν επίσης αμελητέας μάζας δίσκο Δ. Η ράβδος συγκρατείται αρχικά ακίνητη στην 

οριζόντια θέση με την βοήθεια μιας κατακόρυφης φλέβας νερού που προσπίπτει από ψηλά στο 

κέντρο του δίσκου Δ και στην συνέχεια εκτρέπεται προς όλες τις οριζόντιες διευθύνσεις 

συμμετρικά.  
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Κάποια στιγμή διακόπτουμε την ροή του νερού και η ράβδος αρχίζει να κινείται. Τη χρονική 

στιγμή κατά την οποία η ράβδος γίνεται κατακόρυφη, το άκρο της Α συγκρούεται πλαστικά με 

μικρό σώμα μάζας m=0,25 kg που βρίσκεται ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο.  

Να υπολογίσετε:  

Δ1. τη γωνιακή ταχύτητα της ράβδου στην κατακόρυφη θέση, ελάχιστα πριν από την κρούση.                                                                                                                                

                                                                                                                                       Μονάδες 5    
Δ2. το ποσοστό απώλειας κινητικής ενέργειας κατά την πλαστική κρούση.  

                                                                                                                                       Μονάδες 5    

Δ3. τον στιγμιαίο ρυθμό μεταβολής της στροφορμής της ράβδου, τη χρονική στιγμή κατά την 

οποία το συσσωμάτωμα σχηματίζει γωνία φ με ημφ=0.8 με την κατακόρυφη που περνά από το 

σημείο Ο.  

                                                                                                                                                     Μονάδες 5    
Η φλέβα νερού που ισορροπεί αρχικά την ράβδο, δημιουργείται με τον εξής τρόπο: 

Τοποθετούμε σε αρκετό ύψος, με κατάλληλο τρόπο ένα κυλινδρικό δοχείο εμβαδού βάσης 

Α1=100 cm
2
 που περιέχει νερό σε ύψος h1=4m. Στον πυθμένα του δοχείου υπάρχει οπή εμβαδού 

διατομής Α2=1 cm
2
 . Το δοχείο κλείνεται αεροστεγώς με έμβολο βάρους wε=100Ν, το οποίο 

μπορεί να κινείται χωρίς τριβές.  

Να υπολογίσετε:  

Δ4. την ταχύτητα εκροής του νερού από την οπή στον πυθμένα του δοχείου.  

                                                                                                                                        Μονάδες 5    
Δ5. την απόσταση d μεταξύ του κέντρου του δίσκου Δ και του άξονα περιστροφής της ράβδου 

όταν αυτή αρχικά ισορροπούσε, αν δίνεται ότι το ύψος της κατακόρυφης φλέβας του νερού που 

δημιουργείται από την έξοδο της από την οπή του πυθμένα του δοχείου, μέχρι να προσπέσει στο 

κέντρο του δίσκου, είναι h2=15m.  

                                                                                                                                        Μονάδες 5 
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Δίνονται: η ροπή αδράνειας λεπτής και ομογενούς ράβδου μήκος και μάζας Μ ως προς άξονα 

που είναι κάθετος σε αυτή και διέρχεται από το μέσο της 
21

12
CM M   , η επιτάχυνση της 

βαρύτητας g=10 m/s
2
 , η πυκνότητα του νερού ρ=1000 kg/m

3
 καθώς και η ατμοσφαιρική πίεση 

που υπάρχει στο χώρο του πειράματος γύρω από το δοχείο, patm=10
5
 Pa.  

Να θεωρήσετε ότι το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό και ότι το εμβαδόν της οπής Α2 είναι 

πολύ μικρότερο από το εμβαδόν της βάσης του δοχείου Α1. (Α1>>Α2) . Τέλος να θεωρήσετε ότι η 

μεταβολή της ορμής μιας στοιχειώδους μάζας νερού εξαιτίας της κρούσης της με τον δίσκο, οφείλεται 

μόνο στις δυνάμεις αλληλεπίδρασης με τον δίσκο.  


