
1 

 

 

                  

 

 

                                          

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                           Kepler Space Telescope 

                                   
       

 ΘΔΜΑ Α  

Σηιρ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1-Α5 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ 

ππόηαζηρ  και   δίπλα   ηο  γπάμμα   πος  ανηιζηοισεί   ζηη   θπάζη,  η  οποία ηη 

ζςμπληπώνει ζυζηά. 

Α1. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη πξνο ηνλ Νόην θαη επηβξαδύλεηαη κε ηηο ξόδεο ηνπ λα 

θπιίνληαη ρσξίο λα νιηζζαίλνπλ. Η θαηεύζπλζε ησλ ξνπώλ ησλ δπλάκεσλ πνπ 

αζθνύληαη ζε θάζε ξόδα ηνπ απηνθηλήηνπ έρνπλ θαηεύζπλζε πξνο:  

α.  Γύζε  

β.  Αλαηνιή 

γ.  Βνξξά  

δ.  Νόην.                                                                                                                                                                        

                                                                                             Μονάδερ 4 
 

A2.  Μαγλήηεο αθήλεηαη ειεύζεξνο από θάπνην ύςνο θαη θηλείηαη 

θαηαθόξπθα πιεζηάδνληαο ηνλ θπθιηθό αγσγό ηνπ δηπιαλνύ 

ζρήκαηνο. Δπνκέλσο:  

α. Ο καγλήηεο θηλείηαη κε κεγαιύηεξε επηηάρπλζε ζε ζρέζε κε 

ηελ επηηάρπλζε πνπ ζα απνθηνύζε αλ θηλνύληαλ θαηαθόξπθα θαη 

δελ ππήξρε ν θπθιηθόο αγσγόο.  

β. Μεηαμύ θπθιηθνύ αγσγνύ θαη καγλήηε δελ αζθείηαη θακία 

δύλακε.  

γ. Ο θπθιηθόο αγσγόο δηαξξέεηαη από επαγσγηθό ξεύκα πνπ έρεη 

θνξά ίδηα κε ηε θνξά θίλεζεο ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ.  

δ. Γηα ηελ θίλεζε ηνπ καγλήηε δελ ηζρύεη ε αξρή δηαηήξεζεο ηεο 

κεραληθήο ελέξγεηαο.  

                                                                                                                     Μονάδερ 4 

 

Α3. Σύζηεκα κάδαο – ειαηεξίνπ, εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε κηθξήο 

απόζβεζεο, κε ηελ επίδξαζε δηεγέξηε ζπρλόηεηαο f1. Απμάλνληαο ηε ζπρλόηεηα ηνπ 
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δηεγέξηε, κε αθεηεξία ηε ζπρλόηεηα f1, παξαηεξνύκε όηη ην πιάηνο ηεο 

εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο ζπλερώο κεηώλεηαη. Αλ κε αθεηεξία ηε ζπρλόηεηα f1 

κεηώλνπκε ηε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε, ην πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο:  

α.  κεηώλεηαη ζπλερώο.  

β.  απμάλεηαη ζπλερώο.  

γ. αξρηθά κεηώλεηαη θαη κεηά απμάλεηαη.  

δ. αξρηθά απμάλεηαη θαη κεηά κεηώλεηαη.                                                                                                                                                                     

                                                                                                                    Μονάδερ 4  

A4. Γύν παξάιιεινη ξεπκαηνθόξνη αγσγνί πνιύ 

κεγάινπ κήθνπο, δηαξξένληαη κε ξεύκαηα εληάζεσλ Ι1 

θαη Ι2  (Ι2>Ι1 ) αληίζεηεο θνξάο. Τόηε ε έληαζε ηνπ 

καγλεηηθνύ ηνπο πεδίνπ κεδελίδεηαη:  

α.  ζε θάπνηα ζεκεία πνπ είλαη ζην ίδην επίπεδν κε 

απηνύο  θαη ζηελ πεξηνρή (1) 

β.  ζε θάπνηα ζεκεία πνπ είλαη ζην ίδην επίπεδν κε 

απηνύο  θαη ζηελ πεξηνρή (2) 

γ.  ζε θάπνηα ζεκεία πνπ είλαη ζην ίδην επίπεδν κε απηνύο  θαη ζηελ πεξηνρή (3) 

δ.  ζε θάπνηα ζεκεία πνπ είλαη εθηόο  ηνπ επηπέδνπ ηνπο                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    Μονάδερ 4 

 

Α5.  Σσκαηίδην εθηειεί ηαπηόρξνλα  δύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο , πνπ έρνπλ 

ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο , ίδηα δηεύζπλζε, ίζα πιάηε Α  θαη πεξηόδνπο Τ1 θαη  

Τ2=0,99 Τ1. Τν πιάηνο ηεο ζύλζεηεο ηαιάλησζεο κεδελίδεηαη θάζε   

α.                  β.              γ.             δ.                                         

                                                                                                                    Μονάδερ 4 
 

Α6. Για κάθε μία από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ να μεηαθέπεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηο 

γπάμμα ηηρ  ππόηαζηρ και δίπλα ηη λέξη Συζηό αν είναι ζυζηή ή ηη λέξη Λάθορ 

αν είναι λανθαζμένη.                                                                                                                                                                

α.  Γύν ζθαίξεο Α θαη Β θηλνύκελεο ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο ζπγθξνύνληαη 

θεληξηθά θαη πιαζηηθά δεκηνπξγώληαο ζπζζσκάησκα πνπ αθηλεηνπνηείηαη. Αλ ε 

ζθαίξα Α έρεη κάδα δηπιάζηα από ηε ζθαίξα Β, ηόηε ηα κέηξα ησλ αξρηθώλ 

ηαρπηήησλ ηνπο έρνπλ ιόγν A

B

π 1
=

π 2
. 

β. Γύν παξάιιεινη ξεπκαηνθόξνη αγσγνί έιθνληαη αλ δηαξξένληαη από αληίξξνπα 

ξεύκαηα.  

(1) (3) 

Ι
2
 Ι

1
 

(2) 
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γ.  Όηαλ έλα λεηξόλην ζπγθξνπζηεί θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ππξήλα 

πξσηίνπ  (1
1 ) κεηαβηβάδεη ζε απηόλ ην 100% ηεο ελέξγεηάο ηνπ.   

δ. Αλ θαηά κήθνο ελόο νξηδόληηνπ ζσιήλα πνπ ξέεη ηδαληθό ξεπζηό δηαπηζηώλεηαη 

όηη ε πίεζε ηνπ ξεπζηνύ κεηώλεηαη, απηό ζεκαίλεη όηη νη ξεπκαηηθέο γξακκέο 

ππθλώλνπλ.  

ε. Τα θαηλνύξηα ακνξηηζέξ θαηαζθεπάδνληαη κε βαζηθή επηδίσμε λα έρνπλ κηθξή 

ζηαζεξά απόζβεζεο.  

                                                                                                                     Μονάδερ 5 
 

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ 

ζη. Ο ρξόλνο κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ κεδεληζκώλ ηεο έληαζεο ηνπ ελαιιαζζνκέλνπ 

ξεύκαηνο ζην δίθηπν ηεο Διιάδαο είλαη ίζνο κε 10 ms. (Γίλεηαη ε ρξνληθή εμίζσζε 

ηεο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο ηνπ δηθηύνπ:π=220 2 εκ100πt  ζην S.I.) 

                                                                                                                                      

 

ΘΔΜΑ Β  

Β1.  Έλαο αληηζηάηεο 

αληίζηαζεο R=2Ω δηαξξέεηαη από 

αξκνληθά ελαιιαζζόκελν ξεύκα. Σην 

δηπιαλό δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε 

ζηηγκηαία ηζρύο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 

ρξόλν γηα ηνλ αληηζηάηε απηό. Η 

ζηηγκηαία έληαζε πνπ ηνλ δηαξξέεη 

πεξηγξάθεηαη ζην S.I. από ηε ζρέζε:    

α)  i=5 2 εκ200πt   

β)   i=5 2 εκ100πt  

γ)   i=5εκ50πt     

δ)   i=5εκ100πt 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                      Μονάδες 1                                                                                                                                                                              

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                     Μονάδες 4                                                                                                      
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B2. Ο ζσιήλαο ηνπ 

ζρήκαηνο (ξνόκεηξν 

Ventouri)  είλαη 

νξηδόληηνο θαη 

δηαξξέεηαη από ηδαληθό 

πγξό ππθλόηεηαο ξ1.    

Η εγθάξζηα δηαηνκή 

ζηελ πεξηνρή (1) έρεη 

εκβαδόλ Α1 θαη ε 

αληίζηνηρε ζηελ 

πεξηνρή (2) έρεη εκβαδόλ 1
2 2


  . Η πςνκεηξηθή δηαθνξά ηεο ζηάζκεο ηνπ πγξνύ 

πνπ πεξηέρεηαη ζηνπο θαηαθόξπθνπο ιεπηνύο αλνηθηνύο ζσιήλεο είλαη ίζε κε h. 

Αληηθαζηζηνύκε ην πγξό πνπ δηαξξέεη ηνλ ζσιήλα κε άιιν ηδαληθό πγξό 

ππθλόηεηαο ξ2,  πνπ είλαη κηθξόηεξε θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηελ ππθλόηεηα ξ1, 

δηαηεξώληαο ηελ παξνρή ίδηα κε ηελ αξρηθή. Η πςνκεηξηθή δηαθνξά h΄ ηεο ζηάζκεο 

ηνπ πγξνύ ζηνπο θαηαθόξπθνπο αλνηθηνύο ζσιήλεο γίλεηαη:  

 

α.     h΄=h                    β. h΄=0,8 h            γ. h΄=1,2 h 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                     Μονάδες 1                                                                                                                                                                              

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                   Μονάδες 4                                                                                                      

      

 

Β3. Έλαο ηξνρόο βάξνπο w ηζνξξνπεί πάλσ 

ζε θεθιηκέλν επίπεδν γσλίαο θιίζεο ζ=60
o
  

κε ηε βνήζεηα νξηδόληηνπ λήκαηνο πνπ είλαη 

ηπιηγκέλν ζηε πεξηθέξεηα ηνπ, όπσο ζην 

ζρήκα. Δπνκέλσο ν ηξνρόο δέρεηαη δύλακε 

ζηαηηθήο ηξηβήο κε θνξά:  

α. πξνο ηελ θνξπθή ηνπ θεθιηκέλνπ 

επηπέδνπ θαη κέηξν
 

ζη
w

Τ
3

=  

β. πξνο ηε βάζε ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ 
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θαη κέηξν
 

ζη
w

Τ
3

=  

γ. πξνο ηελ θνξπθή ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ θαη κέηξν
 

ζη
3

w
Τ =  

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                     Μονάδες 1                                                                                                                                                                              

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                    Μονάδες 4                                                                                                      

Γίνονηαι: εκ60
ν
= ,

3

2
 ζπλ60

ν
=

1

2  

 

Β4. Τα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 ηνπ ζρήκαηνο έρνπλ κάδεο m1 θαη m2 

αληίζηνηρα. Τν ζώκα Σ1 βξίζθεηαη πάλσ ζην Σ2 θαη είλαη ζε 

απιή επαθή κε απηό. Τν ζώκα Σ2 είλαη ζηεξεσκέλν ζην πάλσ 

άθξν ηνπ θαηαθόξπθνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο  k ηνπ νπνίνπ ην 

άιιν άθξν είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλν ζην δάπεδν. Καηόπηλ 

εθηεινύκε ηα παξαθάησ 2 πεηξάκαηα. 

 

ΠΔΙΡΑΜΑ 1 
Αθαηξνύκε απόηνκα ην ζώκα Σ1 , νπόηε ην Σ2 εθηειεί απιή 

αξκνληθή ηαιάλησζε έρνληαο σο πάλσ αθξαία ζέζε ηε ζέζε 

θπζηθνύ κήθνπο ηνπ ειαηεξίνπ. Τε ζηηγκή πνπ ην ειαηήξην έρεη ηε κέγηζηε 

ζπζπείξσζή ηνπ, ν ιόγνο  EΤΑΛ / UΔΛ ηεο ενέπγειαρ ηαλάνηωζηρ ηος ζςζηήμαηορ 

΄΄ ζώμα 2- ελαηήπιο k΄΄ πξνο ηελ ενέπγεια ηος ελαηηπίος,  είλαη: 

 

α. 1/4 

 

β. 1/2 

 

γ. 1. 

 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                         Μονάδερ 1                                                                                                                                                                             

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                        Μονάδερ 4                                                                                                      

ΠΔΙΡΑΜΑ 2 
Μεηαθηλνύκε ηα δύν ζώκαηα πξνο ηα θάησ θαη ηα αθήλνπκε ειεύζεξα νπόηε ην 

ζύζηεκα ηίζεηαη ζε ηαιάλησζε πιάηνπο Α.   

Η ζπλζήθε γηα λα κελ απνρσξηζηεί ην Σ1 από ην Σ2 είλαη:  
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α.   Α∙k < (m1 + m2)∙g  

β.   Α∙k > (m1 + m2)∙g  

γ. Α∙k > (m1 + m2)
2
∙g 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                             Μονάδερ 1                                                                                                                                                                              

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                            Μονάδερ 4                                                                                                      

 

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ (σωπίρ βαθμολογία)  

 

Β5. Τα ζθαηξίδηα Α θαη Β ηνπ ζρήκαηνο είλαη δεκέλα ζε αβαξή κε ειαζηηθά λήκαηα 

ίδηνπ κήθνπο ησλ νπνίσλ νη άιιεο άθξεο είλαη δεκέλεο αθιόλεηα ζην ίδην ζεκείν O. 

Δθηξέπνπκε ηα ζθαηξίδηα ώζηε ηα λήκαηα λα είλαη αξρηθά νξηδόληηα θαη ηελησκέλα. 

Αθήλνπκε πξώηα ην ζθαηξίδην Α 

θαη ύζηεξα ην Β, ώζηε ηα 

ζθαηξίδηα λα ζπγθξνπζηνύλ ζηε 

ζέζε (Γ). Αλ ε ζύγθξνπζε είλαη 

θεληξηθή θαη ειαζηηθή θαη 

ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε ην 

ζθαηξίδην Β ζηηγκηαία 

αθηλεηνπνηείηαη, ν ιόγνο ησλ 

καδώλ A

B

m

m  
ησλ ζθαηξηδίσλ είλαη 

ίζνο κε:   

α.  1/4                       β.  1/2                         γ. 1/3. 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                             Μονάδερ ...                                                                                                                                                                               

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                            Μονάδερ ...                                                                                                       
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ΘΔΜΑ Γ 

 

 

Έλα ζώκα Σ1 κάδαο m1=3kg είλαη ζηεξεσκέλν ζην άθξν νξηδόληηνπ ειαηεξίνπ 

ζηαζεξάο k=576 N/m, ην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλν αθιόλεηα. Τν 

ζύζηεκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο  
12

12  
m πάλσ ζε ιείν 

νξηδόληην επίπεδν. Όηαλ ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ κε ζεηηθή 

ηαρύηεηα ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε αθίλεην ζώκα Σ2, κάδαο m2=1kg  θαη ην 

ζπζζσκάησκα ζπλερίδεη λα ηαιαληώλεηαη.    

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε.  

                                                                                                                   Μονάδερ 6                                                                                                        

Γ2. Να γξάςεηε ηε ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη ηε απνκάθξπλζε ζε ζρέζε κε ηνλ ρξόλν 

γηα ηε λέα ηαιάλησζε. Να ζεσξήζεηε σο t0 =0 ηε ζηηγκή ηεο ζύγθξνπζεο.  

                                                                                                                   Μονάδερ 6                                                                                                        

Γ3. Να γξάςεηε ηε ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη ηε δύλακε επαλαθνξάο ζε ζρέζε κε ηελ 

απνκάθξπλζε γηα ηε λέα ηαιάλησζε θαη λα ηε ζρεδηάζεηε ζε αξηζκεκέλνπο άμνλεο.  

                                                                                                                  Μονάδερ 6                                                                                                         

 Γ4.  Τε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζπζζσκάησκα βξίζθεηαη ζε ζεηηθή απνκάθξπλζε, 

πιεζηάδεη πξνο ηε ζέζε ηζνξξνπίαο θαη ε δπλακηθή ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο κε ηελ 

θηλεηηθή ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε U= 
15


,  λα απνδείμεηε όηη ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο 

θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο είλαη 
d J

27 15
dt s




 

                                                                                                            Μονάδερ 7    
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ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ (σωπίρ βαθμολογία)   

 

ΘΔΜΑ Γ 

 
Τν αλνηρηό δνρείν ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο 

πεξηέρεη λεξό θαη ιάδη κε ππθλόηεηεο ξλ = 1.000 

kg/m
3
 θαη ξι = 800 kg/m

3
 αληίζηνηρα. Τν ζηξώκα 

ηνπ ιαδηνύ έρεη πάρνο d1=0,5 m, ελώ ηνπ λεξνύ έρεη 

πάρνο d2 =1,4 m. Σηνλ  ππζκέλα θαη ζηελ πιεπξηθή 

ηνπ επηθάλεηα 

ππάξρεη νπή εκβαδνύ 2 cm
2
 πνπ είλαη θιεηζκέλε κε 

ηάπα. 

Γ1. Να βξείηε πόζε είλαη ε ζπλνιηθή πίεζε ζηε 

δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα ιαδηνύ-λεξνύ. 

                                                   Μονάδερ ... 

Γ2. Να βξείηε ηε δύλακε (κέηξν θαη θαηεύζπλζε) 

πνπ αζθείηαη από ην λεξό ζηελ ηάπα, πνπ βξίζθεηαη 

ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ. 

                                                   Μονάδερ ... 

 

Αθαιπούμε ηην ηάπα. 

 

Γ3. Να βξείηε ηελ ηαρύηεηα 

εθξνήο ηνπ λεξνύ από ηελ νπή 

ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο 

ηάπαο. Να 

ζεσξήζεηε ην εκβαδόλ ηεο νπήο 

πνιύ κηθξόηεξν από ηελ 

επηθάλεηα ηνπ δνρείνπ. 

                         Μονάδερ ...  

Γ4. Να βξείηε ην ύςνο d ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ε βάζε ηνπ 

δνρείνπ, αλ γλσξίδνπκε όηη ε 

θιέβα λεξνύ, πνπ 

ζρεκαηίδεηαη ακέζσο κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηεο ηάπαο, ζπλαληά ην 

δάπεδν ζε νξηδόληηα απόζηαζε 3m από ηελ νπή. 

                        Μονάδερ ... 

 

       Γίνονηαι: pαημ = 10
5
 Ν/m

2
, g = 10 m/s

2
. 
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ΘΔΜΑ Γ  
 

Σην αλώηεξν ζεκείν ιείνπ θεθιηκέλνπ 

επηπέδνπ πνπ ζρεκαηίδεη κε ην νξηδόληην 

επίπεδν γσλία θ=30
ν
 είλαη ζηεξεσκέλν 

ηδαληθό ειαηήξην ζηαζεξάο k=100N/m. 

Σην θάησ άθξν ηνπ ειαηεξίνπ είλαη 

δεκέλν έλα ζώκα κάδαο m=2kg, πνπ 

ηζνξξνπεί, όπσο δείρλεηαη ζην ζρήκα. 

Απνκαθξύλνπκε ην ζώκα πξνο ηα θάησ, 

θαηά κήθνο ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ, 

κέρξη ηε ζέζε πνπ δηπιαζηάδεηαη ην κέηξν ηεο δύλακεο ειαηεξίνπ θαη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t=0 ην εθηνμεύνπκε πξνο ηα θάησ κε ηαρύηεηα π = .
3 m

 
2 s

 

 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ειαηεξίνπ ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο.  

                                                                                                                   Μονάδερ 4  
Γ2. Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο.  

                                                                                                                   Μονάδερ 5  
Γ3. Να βξείηε ηηο ζρέζεηο πνπ δίλνπλ ηε δύλακε επαλαθνξάο θαη ηε δύλακε ηνπ 

ειαηεξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο θαη λα ηηο ζρεδηάζεηε ζε θνηλό, αξηζκεκέλν, νξζνγώλην ζύζηεκα 

αμόλσλ. Να ζεσξήζεηε σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα θάησ.  

                                                                                                                     Μονάδερ 6                                

Γ4. Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο όηαλ ηα κέηξα ηεο δύλακεο 

επαλαθνξάο θαη ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ είλαη ίζα. 

                                                                                                                    Μονάδερ 4 

Γ5. Να βξείηε ηηο  ρξνληθέο εμηζώζεηο απνκάθξπλζεο θαη δπλακηθήο ελέξγεηαο 

ηαιάλησζεο ζεσξώληαο σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα θάησ. Γίλνληαη νη αλαγθαίνη 

ηξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί.  

                                                                                                             Μονάδερ 6 

 

 

 Γίνεηαι: g = 10 m/s
2
. 
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ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ (σωπίρ βαθμολογία)   
 

 

ΘΔΜΑ Γ  
 

Λεία νξηδόληηα ζαλίδα 

ΑΓ κήθνπο L = 0,8 m 

θαη κάδαο Μ 

αξζξώλεηαη ζην άθξν 

ηεο Α ζε θαηαθόξπθν 

ηνίρν. Σε απόζηαζε   

ΑΓ = 0,2 m από ηνλ 

ηνίρν, ε ζαλίδα 

ζηεξίδεηαη ώζηε λα 

δηαηεξείηαη νξηδόληηα. 

Ιδαληθό ειαηήξην 

ζηαζεξάο k = 10 Ν/m 

ζπλδέεηαη κε ην έλα άθξν ηνπ ζηνλ ηνίρν θαη ην άιιν ζε ζώκα Σ1 κάδαο m1 = 0,1 kg. 

Τν ειαηήξην βξίζθεηαη ζην θπζηθό ηνπ κήθνο, ν άμνλάο ηνπ είλαη νξηδόληηνο θαη 

δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο ηνπ ζώκαηνο Σ1. Τν θέληξν κάδαο ηνπ ζώκαηνο Σ1 

βξίζθεηαη ζην ζεκείν Κ ηεο ξάβδνπ ην νπνίν απέρεη 0,2 m από ην άθξν Γ.                          

Σηε ζπλέρεηα, ζπζπεηξώλνπκε ην ειαηήξην κεηαθηλώληαο ην ζώκα Σ1 θαη ην 

θέξλνπκε ζε κηα θαηλνύξηα ζέζε από ηελ νπνία ηελ t = 0 ην αθήλνπκε ειεύζεξν 

νπόηε εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Γηαπηζηώλεηαη όηη όηαλ ην ζώκα Σ1 

δηέξρεηαη από ην ζεκείν Κ έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 0,8 J. Θεσξήζηε σο ζεηηθή 

θνξά ηε θνξά ηεο αξρηθήο εθηξνπήο ηνπ m1.  

α. Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο 

Σ1 πνπ ηζρύεη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ην ζώκα Σ1 ηαιαληώλεηαη.  

                                                                                                                   Μονάδερ ... 
β. Αλ ην κέηξν ηεο κέγηζηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζηε ξάβδν από ην ζηήξηγκα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο Σ1 είλαη ίζν κε 44 Ν, λα βξείηε ηε κάδα Μ 

ηεο ξάβδνπ.  

                                                                                                                   Μονάδερ ... 

γ. Να εθθξάζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο FΑ πνπ δέρεηαη ε ζαλίδα από ηνλ ηνίρν ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζώκαηνο Σ1 από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο  θαη λα 

ηελ απεηθνλίζεηε γξαθηθά . Θεσξήζηε γηα ην εξώηεκα απηό σο ζεηηθή θνξά ηε θνξά 

ηνπ βάξνπο ηεο ξάβδνπ.  

                                                                                                                  Μονάδερ ... 
Τν ζώκα Σ1 θηάλνληαο ζην άθξν Γ ηεο ξάβδνπ ζπγθξνύεηαη θεληξηθά κε αθίλεην 

ζώκα Σ2 κάδαο m2 = 0,2 kg, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ αξρή ελόο κηθξνύ ιείνπ 

νξηδόληηνπ δαπέδνπ. Μεηά ηελ θξνύζε ην ζώκα Σ2  ζα θηλεζεί ζην ιείν νξηδόληην 
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δάπεδν,  ζηε ζπλέρεηα ζα εηζέιζεη ζε ιείν θαηαθόξπθν θπθιηθό νδεγό αθηίλαο          

R = 0,06 m θαη αθνύ θηλεζεί κέζα ζε απηόλ ηειηθά πξαγκαηνπνηεί οπιακά 

αλαθύθισζε.  

δ. Να βξεζεί ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Σ1 ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε.  

                                                                                                                  Μονάδερ ...  
ε. Πνην ην πνζνζηό κεηαβνιήο ηεο ελέξγεηαο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο Σ1 ιόγσ ηεο 

θξνύζεο.  

                                                                                                                   Μονάδερ ... 
Γίλεηαη g = 10 m/s2

. 

                                                                                                                                    

                                                                                                                       ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΦΙΑ 

 

 



1 

 

 

                  

 

 

                                          

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                           Kepler Space Telescope 

                                   
       

 ΘΔΜΑ Α  

Σηηο εκηηειείο πξνηάζεηο Α1-Α4 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο 

πξόηαζεο  θαη   δίπια   ην  γξάκκα   πνπ  αληηζηνηρεί   ζηε   θξάζε,  ε  νπνία ηε 

ζπκπιεξώλεη ζσζηά. 

Α1. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη πξνο ηνλ Νόην θαη επηβξαδύλεηαη κε ηηο ξόδεο ηνπ λα 

θπιίνληαη ρσξίο λα νιηζζαίλνπλ. Η θαηεύζπλζε ησλ ξνπώλ ησλ δπλάκεσλ πνπ 

αζθνύληαη ζε θάζε ξόδα ηνπ απηνθηλήηνπ έρνπλ θαηεύζπλζε πξνο:  

α.  Γύζε  

β.  Αλαηνιή 

γ.  Βνξξά  

δ.  Νόην.                                                                                                                                                                        

                                                                                             Μονάδερ 5 
 

A2.  Οκνγελήο θαη ηζνπαρήο ξάβδνο πεξηζηξέθεηαη κε γσληαθή ηαρύηεηα σ γύξσ 

από ην θέληξν κάδαο ηεο. Αλ ε ξάβδνο πεξηζηξαθεί γύξσ από ην έλα άθξν ηεο κε 

ηελ ίδηα γσληαθή ηαρύηεηα, ηόηε ε ζηξνθνξκή ηεο: 

α.  ζα απμεζεί. 

β.  ζα κεησζεί. 

γ.  ζα παξακείλεη ζηαζεξή. 

δ.  ζα κεδεληζζεί.  

                                                                                                            Μονάδερ 5 

 

Α3. Σύζηεκα κάδαο – ειαηεξίνπ, εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε κηθξήο 

απόζβεζεο, κε ηελ επίδξαζε δηεγέξηε ζπρλόηεηαο f1. Απμάλνληαο ηε ζπρλόηεηα ηνπ 

δηεγέξηε, κε αθεηεξία ηε ζπρλόηεηα f1, παξαηεξνύκε όηη ην πιάηνο ηεο 

            ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ                              

                                                        ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

                                             ΦΥΣΙΚΗΣ  
                                                         ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
                                                                        9/5/2020    

 



2 

 

εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο ζπλερώο κεηώλεηαη. Αλ κε αθεηεξία ηε ζπρλόηεηα f1 

κεηώλνπκε ηε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε, ην πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο:  

α.  κεηώλεηαη ζπλερώο.  

β.  απμάλεηαη ζπλερώο.  

γ. αξρηθά κεηώλεηαη θαη κεηά απμάλεηαη.  

δ. αξρηθά απμάλεηαη θαη κεηά κεηώλεηαη.                                                                                                                                                                     

                                                                                                                    Μονάδερ 5  

 

 

Α4.  Σσκαηίδην εθηειεί ηαπηόρξνλα  δύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο , πνπ έρνπλ 

ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο , ίδηα δηεύζπλζε, ίζα πιάηε Α  θαη πεξηόδνπο Τ1 θαη  

Τ2=0,99 Τ1. Τν πιάηνο ηεο ζύλζεηεο ηαιάλησζεο κεδελίδεηαη θάζε   

α.                  β.              γ.             δ.                                         

                                                                                                                    Μονάδερ 5 
 

Α5. Γηα θάζε κία από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο λα κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην 

γξάκκα ηεο  πξόηαζεο θαη δίπια ηε ιέμε Σσζηό αλ είλαη ζσζηή ή ηε ιέμε Λάζνο 

αλ είλαη ιαλζαζκέλε.                                                                                                                                                                

α.  Γύν ζθαίξεο Α θαη Β θηλνύκελεο ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο ζπγθξνύνληαη 

θεληξηθά θαη πιαζηηθά δεκηνπξγώληαο ζπζζσκάησκα πνπ αθηλεηνπνηείηαη. Αλ ε 

ζθαίξα Α έρεη κάδα δηπιάζηα από ηε ζθαίξα Β, ηόηε ηα κέηξα ησλ αξρηθώλ 

ηαρπηήησλ ηνπο έρνπλ ιόγν A

B

π 1
=

π 2
. 

β. Τα ζεκεία ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο πνπ βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ελόο δεζκνύ ζε 

απόζηαζε κηθξόηεξε ηνπ κηζνύ κήθνπο θύκαηνο έρνπλ δηαθνξά θάζεο π. 

γ.  Όηαλ έλα λεηξόλην ζπγθξνπζηεί θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ππξήλα 

πξσηίνπ  (1
1 ) κεηαβηβάδεη ζε απηόλ ην 100% ηεο ελέξγεηάο ηνπ.   

δ. Αλ θαηά κήθνο ελόο νξηδόληηνπ ζσιήλα πνπ ξέεη ηδαληθό ξεπζηό δηαπηζηώλεηαη 

όηη ε πίεζε ηνπ ξεπζηνύ κεηώλεηαη, απηό ζεκαίλεη όηη νη ξεπκαηηθέο γξακκέο 

ππθλώλνπλ.  

ε. Τα θαηλνύξηα ακνξηηζέξ θαηαζθεπάδνληαη κε βαζηθή επηδίσμε λα έρνπλ κηθξή 

ζηαζεξά απόζβεζεο.  

                                                                                                                     Μονάδερ 5 
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ΘΔΜΑ Β  

B1. Ο ζσιήλαο ηνπ 

ζρήκαηνο (ξνόκεηξν 

Ventouri)  είλαη 

νξηδόληηνο θαη δηαξξέεηαη 

από ηδαληθό πγξό 

ππθλόηεηαο ξ1.    Η 

εγθάξζηα δηαηνκή ζηελ 

πεξηνρή (1) έρεη εκβαδόλ 

Α1 θαη ε αληίζηνηρε ζηελ 

πεξηνρή (2) έρεη εκβαδόλ 

1
2 2


  . Η πςνκεηξηθή δηαθνξά ηεο ζηάζκεο ηνπ πγξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηνπο 

θαηαθόξπθνπο ιεπηνύο αλνηθηνύο ζσιήλεο είλαη ίζε κε h. Αληηθαζηζηνύκε ην πγξό 

πνπ δηαξξέεη ηνλ ζσιήλα κε άιιν ηδαληθό πγξό ππθλόηεηαο ξ2,  πνπ είλαη κηθξόηεξε 

θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηελ ππθλόηεηα ξ1, δηαηεξώληαο ηελ παξνρή ίδηα κε ηελ 

αξρηθή. Η πςνκεηξηθή δηαθνξά h΄ ηεο ζηάζκεο ηνπ πγξνύ ζηνπο θαηαθόξπθνπο 

αλνηθηνύο ζσιήλεο γίλεηαη:  

 

α.     h΄=h                    β. h΄=0,8 h            γ. h΄=1,2 h 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                     Μονάδες 1                                                                                                                                                                              

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                   Μονάδες 4                                                                                                      

      

 

Β2. Έλαο ηξνρόο βάξνπο w ηζνξξνπεί 

πάλσ ζε θεθιηκέλν επίπεδν γσλίαο 

θιίζεο ζ=60
o
  κε ηε βνήζεηα νξηδόληηνπ 

λήκαηνο πνπ είλαη ηπιηγκέλν ζηε 

πεξηθέξεηα ηνπ, όπσο ζην ζρήκα. 

Δπνκέλσο ν ηξνρόο δέρεηαη δύλακε 

ζηαηηθήο ηξηβήο κε θνξά:  
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α. πξνο ηελ θνξπθή ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ θαη κέηξν
 

ζη
w

Τ
3

=  

β. πξνο ηε βάζε ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ θαη κέηξν
 

ζη
w

Τ
3

=  

γ. πξνο ηελ θνξπθή ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ θαη κέηξν
 

ζη
3

w
Τ =  

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                     Μονάδες 1                                                                                                                                                                              

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                    Μονάδες 4                                                                                                      

Γίνονηαι: εκ60
ν
= ,

3

2
 ζπλ60

ν
=

1

2  

 

Β3. Τα ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 ηνπ ζρήκαηνο έρνπλ κάδεο m1 θαη m2 

αληίζηνηρα. Τν ζώκα Σ1 βξίζθεηαη πάλσ ζην Σ2 θαη είλαη ζε 

απιή επαθή κε απηό. Τν ζώκα Σ2 είλαη ζηεξεσκέλν ζην πάλσ 

άθξν ηνπ θαηαθόξπθνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο  k ηνπ νπνίνπ ην 

άιιν άθξν είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλν ζην δάπεδν. Καηόπηλ 

εθηεινύκε ηα παξαθάησ 2 πεηξάκαηα. 

 

ΠΔΙΡΑΜΑ 1 
Αθαηξνύκε απόηνκα ην ζώκα Σ1 , νπόηε ην Σ2 εθηειεί απιή 

αξκνληθή ηαιάλησζε έρνληαο σο πάλσ αθξαία ζέζε ηε ζέζε 

θπζηθνύ κήθνπο ηνπ ειαηεξίνπ. Τε ζηηγκή πνπ ην ειαηήξην έρεη ηε κέγηζηε 

ζπζπείξσζή ηνπ, ν ιόγνο  EΤΑΛ / UΔΛ ηηρ ενέπγειαρ ηαλάνηωζηρ ηος ζςζηήμαηορ     

΄΄ ζώμα 2- ελαηήπιο k΄΄  πξνο ηελ ενέπγεια ηος ελαηηπίος,  είλαη: 

 

α. 1/4 

 

β. 1/2 

 

γ. 1. 

 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                         Μονάδερ 1                                                                                                                                                                             

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                        Μονάδερ 4                                                                                                      

ΠΔΙΡΑΜΑ 2 
Μεηαθηλνύκε ηα δύν ζώκαηα πξνο ηα θάησ θαη ηα αθήλνπκε ειεύζεξα νπόηε ην 

ζύζηεκα ηίζεηαη ζε ηαιάλησζε πιάηνπο Α.   
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Η ζπλζήθε γηα λα κελ απνρσξηζηεί ην Σ1 από ην Σ2 είλαη:  

 

α.   Α∙k < (m1 + m2) ∙g  

β.   Α∙k > (m1 + m2) ∙g  

γ. Α∙k > (m1 + m2)
2 
∙g 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                             Μονάδερ 1                                                                                                                                                                              

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                            Μονάδερ 4                                                                                                      

 

Β4. Τα ζθαηξίδηα Α θαη Β ηνπ ζρήκαηνο είλαη δεκέλα ζε αβαξή κε ειαζηηθά λήκαηα 

ίδηνπ κήθνπο ησλ νπνίσλ νη άιιεο άθξεο είλαη δεκέλεο αθιόλεηα ζην ίδην ζεκείν O. 

Δθηξέπνπκε ηα ζθαηξίδηα ώζηε ηα λήκαηα λα είλαη αξρηθά νξηδόληηα θαη ηελησκέλα. 

Αθήλνπκε πξώηα ην ζθαηξίδην Α 

θαη ύζηεξα ην Β, ώζηε ηα 

ζθαηξίδηα λα ζπγθξνπζηνύλ ζηε 

ζέζε (Γ). Αλ ε ζύγθξνπζε είλαη 

θεληξηθή θαη ειαζηηθή θαη 

ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε ην 

ζθαηξίδην Β ζηηγκηαία 

αθηλεηνπνηείηαη, ν ιόγνο ησλ 

καδώλ A

B

m

m  
ησλ ζθαηξηδίσλ είλαη 

ίζνο κε:   

α.  1/4                       β.  1/2                         γ. 1/3. 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                             Μονάδερ  1                                                                                                                                                                              

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                            Μονάδερ  4                                                                                                       
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ΘΔΜΑ Γ 

 

 

Γύν θύκαηα δηαδίδνληαη ζε ρνξδή κε αληίζεηεο θνξέο, δεκηνπξγώληαο ζηάζηκν θύκα 

κε εμίζσζε y=0,5ζπλπxεκ4πt (S.I.). Τν ζεκείν Ο ηεο ρνξδήο κε x=0 είλαη θνηιία 

θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 έρεη κέγηζηε ζεηηθή ηαρύηεηα.  

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο ζηε ρνξδή.  

                                                                                                             Μονάδερ 5 

Γ2. Να γξάςεηε ηηο εμηζώζεηο ησλ θπκάησλ από ηα νπνία πξνθύπηεη ην ζηάζηκν 

θύκα.  

                                                                                                             Μονάδερ 5 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ηελ ειάρηζηε θαη ηε κέγηζηε απόζηαζε ησλ ζεκείσλ Μ θαη Λ 

ηα νπνία απέρνπλ από ην ζεκείν Ο νξηδόληηα απόζηαζε xM=2m θαη xΛ=2,5m.  

                                                                                                             Μονάδερ 5 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζεκείνπ Μ ηεο ρνξδήο ηε ρξνληθή ζηηγκή 

t=7/8s.  

                                                                                                             Μονάδερ 5 

Γ5. Να ζρεδηάζεηε ην ζηηγκηόηππν ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο ηελ παξαπάλσ ρξνληθή 

ζηηγκή γηα ηα ζεκεία ηεο ρνξδήο από x=0 σο x=2,5m.  

                                                                                                             Μονάδερ 5 
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ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ (σωπίρ βαθμολογία)   

 

ΘΔΜΑ Γ 

 
Τν αλνηρηό δνρείν ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο 

πεξηέρεη λεξό θαη ιάδη κε ππθλόηεηεο                             

ξλ = 1.000 kg/m
3
 θαη ξι = 800 kg/m

3
 αληίζηνηρα.       

Τν ζηξώκα ηνπ ιαδηνύ έρεη πάρνο d1=0,5 m, ελώ ηνπ 

λεξνύ έρεη πάρνο d2 =1,4 m. Σηνλ  ππζκέλα θαη ζηελ 

πιεπξηθή ηνπ επηθάλεηα ππάξρεη νπή εκβαδνύ 2 cm
2
 

πνπ είλαη θιεηζκέλε κε ηάπα. 

Γ1. Να βξείηε πόζε είλαη ε ζπλνιηθή πίεζε ζηε 

δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα ιαδηνύ-λεξνύ. 

                                                   Μονάδερ ... 

Γ2. Να βξείηε ηε δύλακε (κέηξν θαη θαηεύζπλζε) πνπ 

αζθείηαη από ην λεξό ζηελ ηάπα, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

ππζκέλα ηνπ δνρείνπ. 

                                                   Μονάδερ ... 
 

Αθαιπούμε ηην ηάπα. 

 

Γ3. Να βξείηε ηελ ηαρύηεηα 

εθξνήο ηνπ λεξνύ από ηελ νπή 

ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο 

ηάπαο. Να 

ζεσξήζεηε ην εκβαδόλ ηεο νπήο 

πνιύ κηθξόηεξν από ηελ 

επηθάλεηα ηνπ δνρείνπ. 

                         Μονάδερ ...  

Γ4. Να βξείηε ην ύςνο d ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ε βάζε ηνπ 

δνρείνπ, αλ γλσξίδνπκε όηη ε 

θιέβα λεξνύ, πνπ 

ζρεκαηίδεηαη ακέζσο κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηεο ηάπαο, ζπλαληά ην 

δάπεδν ζε νξηδόληηα απόζηαζε 

3m από ηελ νπή. 

                        Μονάδερ ... 

 

       Γίνονηαι: pαημ = 10
5
 Ν/m

2
, g = 10 m/s

2
. 
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ΘΔΜΑ Γ  
 

Σην αλώηεξν ζεκείν ιείνπ θεθιηκέλνπ 

επηπέδνπ πνπ ζρεκαηίδεη κε ην νξηδόληην 

επίπεδν γσλία θ=30
ν
 είλαη ζηεξεσκέλν 

ηδαληθό ειαηήξην ζηαζεξάο k=100N/m. 

Σην θάησ άθξν ηνπ ειαηεξίνπ είλαη 

δεκέλν έλα ζώκα κάδαο m=2kg, πνπ 

ηζνξξνπεί, όπσο δείρλεηαη ζην ζρήκα. 

Απνκαθξύλνπκε ην ζώκα πξνο ηα θάησ, θαηά κήθνο ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ, 

κέρξη ηε ζέζε πνπ δηπιαζηάδεηαη ην κέηξν ηεο δύλακεο ειαηεξίνπ θαη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t=0 ην εθηνμεύνπκε πξνο ηα θάησ κε ηαρύηεηα π = .
3 m

 
2 s

 

 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ειαηεξίνπ ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο.  

                                                                                                                   Μονάδερ 4  
Γ2. Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο.  

                                                                                                                   Μονάδερ 5  
Γ3. Να βξείηε ηηο ζρέζεηο πνπ δίλνπλ ηε δύλακε επαλαθνξάο θαη ηε δύλακε ηνπ 

ειαηεξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο θαη λα ηηο ζρεδηάζεηε ζε θνηλό, αξηζκεκέλν, νξζνγώλην ζύζηεκα 

αμόλσλ. Να ζεσξήζεηε σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα θάησ.  

                                                                                                                     Μονάδερ 6                                

Γ4. Να πξνζδηνξίζεηε ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο όηαλ ηα κέηξα ηεο δύλακεο 

επαλαθνξάο θαη ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ είλαη ίζα. 

                                                                                                                    Μονάδερ 4 

Γ5. Να βξείηε ηηο  ρξνληθέο εμηζώζεηο απνκάθξπλζεο θαη δπλακηθήο ελέξγεηαο 

ηαιάλησζεο ζεσξώληαο σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα θάησ.  

                                                                                                             Μονάδερ 6 

 

Γίνονηαι οι αναγκαίοι ηπιγωνομεηπικοί απιθμοί.  

Γίνεηαι: g = 10 m/s
2
. 
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ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ (σωπίρ βαθμολογία)   
 

 

ΘΔΜΑ Γ  
 

Λεία νξηδόληηα ζαλίδα 

ΑΓ κήθνπο L = 0,8 m 

θαη κάδαο Μ 

αξζξώλεηαη ζην άθξν 

ηεο Α ζε θαηαθόξπθν 

ηνίρν. Σε απόζηαζε   

ΑΓ = 0,2 m από ηνλ 

ηνίρν, ε ζαλίδα 

ζηεξίδεηαη ώζηε λα 

δηαηεξείηαη νξηδόληηα. 

Ιδαληθό ειαηήξην ζηαζεξάο k = 10 Ν/m ζπλδέεηαη κε ην έλα άθξν ηνπ ζηνλ ηνίρν θαη 

ην άιιν ζε ζώκα Σ1 κάδαο m1 = 0,1 kg. Τν ειαηήξην βξίζθεηαη ζην θπζηθό ηνπ 

κήθνο, ν άμνλάο ηνπ είλαη νξηδόληηνο θαη δηέξρεηαη από ην θέληξν κάδαο ηνπ 

ζώκαηνο Σ1. Τν θέληξν κάδαο ηνπ ζώκαηνο Σ1 βξίζθεηαη ζην ζεκείν Κ ηεο ξάβδνπ 

ην νπνίν απέρεη 0,2 m από ην άθξν Γ.                           

Σηε ζπλέρεηα, ζπζπεηξώλνπκε ην ειαηήξην κεηαθηλώληαο ην ζώκα Σ1 θαη ην 

θέξλνπκε ζε κηα θαηλνύξηα ζέζε από ηελ νπνία ηελ t = 0 ην αθήλνπκε ειεύζεξν 

νπόηε εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Γηαπηζηώλεηαη όηη όηαλ ην ζώκα Σ1 

δηέξρεηαη από ην ζεκείν Κ έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα ίζε κε 0,8 J. Θεσξήζηε σο ζεηηθή 

θνξά ηε θνξά ηεο αξρηθήο εθηξνπήο ηνπ m1.  

α. Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο επηηάρπλζεο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο 

Σ1 πνπ ηζρύεη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ην ζώκα Σ1 ηαιαληώλεηαη.  

                                                                                                                   Μονάδερ ... 
β. Αλ ην κέηξν ηεο κέγηζηεο δύλακεο πνπ αζθείηαη ζηε ξάβδν από ην ζηήξηγκα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο Σ1 είλαη ίζν κε 44 Ν, λα βξείηε ηε κάδα Μ 

ηεο ξάβδνπ.  

                                                                                                                   Μονάδερ ... 
γ. Να εθθξάζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο FΑ πνπ δέρεηαη ε ζαλίδα από ηνλ ηνίρν ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζώκαηνο Σ1 από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο  θαη λα 

ηελ απεηθνλίζεηε γξαθηθά . Θεσξήζηε γηα ην εξώηεκα απηό σο ζεηηθή θνξά ηε θνξά 

ηνπ βάξνπο ηεο ξάβδνπ.  

                                                                                                                  Μονάδερ ... 

Τν ζώκα Σ1 θηάλνληαο ζην άθξν Γ ηεο ξάβδνπ ζπγθξνύεηαη θεληξηθά κε αθίλεην 

ζώκα Σ2 κάδαο m2 = 0,2 kg, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ αξρή ελόο κηθξνύ ιείνπ 

νξηδόληηνπ δαπέδνπ. Μεηά ηελ θξνύζε ην ζώκα Σ2  ζα θηλεζεί ζην ιείν νξηδόληην 
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δάπεδν,  ζηε ζπλέρεηα ζα εηζέιζεη ζε ιείν θαηαθόξπθν θπθιηθό νδεγό αθηίλαο          

R = 0,06 m θαη αθνύ θηλεζεί κέζα ζε απηόλ ηειηθά πξαγκαηνπνηεί νξηαθά 

αλαθύθισζε.  

δ. Να βξεζεί ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Σ1 ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε.  

                                                                                                                  Μονάδερ ...  
ε. Πνην ην πνζνζηό κεηαβνιήο ηεο ελέξγεηαο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο Σ1 ιόγσ ηεο 

θξνύζεο.  

                                                                                                                   Μονάδερ ... 
Γίλεηαη g = 10 m/s2

. 

                                                                                                                                    

                                                                                                                       ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΦΙΑ 

 

 


