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   Γιαζηημόπλοιο Cassini 

 Σιηάναρ - Κπόνορ 

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.  Σην δηάγξακκα νη επζείεο απνδίδνπλ ηηο κεηαβνιέο ηεο 

ξνήο δπν θιεηζηώλ αγώγηκσλ δαθηπιίσλ 1 θαη 2, γηα ηηο 

αληηζηάζεηο ησλ νπνίσλ, αληίζηνηρα, ηζρύεη R1=2R2. Γηα ηηο 

ζρέζεηο ησλ απνιύησλ ηηκώλ ηεο επαγσγηθήο ΗΔΓ θαη ηνπ 

επαγσγηθνύ θνξηίνπ ζε θάζε δαθηύιην ηζρύεη:   

α)  Δ2=Δ1,    q2=q1 

β)  Δ2=2Δ1,  q2=2 q1  

γ)   Δ2=Δ1,    q2=2 q1 

δ)   Δ2=Δ1,  q2=4 q1 

Μονάδερ 5 

A2.   Τν ζώκα Σ ηνπ ζρήκαηνο εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε 

πιάηνπο Α1. Η πεξίνδνο πεξηζηξνθήο ηνπ ηξνρνύ 1 είλαη 

κεγαιύηεξε από ηελ ηδηνπεξίνδν ηνπ ζπζηήκαηνο ‘’ειαηήξην-ζώκα 

Σ’’. Αλ αξρίζνπκε λα πεξηζηξέθνπκε νινέλα πην αξγά ηνλ ηξνρό 1, 

ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο Σ ζα γίλεη κηθξόηεξν από 

Α0. 

α)  Τν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο δηαξθώο ζα απμάλεηαη. 

β)  Τν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο δηαξθώο ζα κεηώλεηαη.    

γ)  Τν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο αξρηθά ζα κεηώλεηαη θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα απμάλεηαη. 

δ)  Τν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο αξρηθά ζα απμάλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κεηώλεηαη. 

Μονάδερ 5 

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ    

 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 
  Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 
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Α3. Σε κία απιή αξκνληθή ηαιάλησζε δηπιαζηάδνπκε ην πιάηνο ηεο επνκέλσο:  

  

α) ε πεξίνδνο δηπιαζηάδεηαη.  

β) ε κέγηζηε ηηκή ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο νξκήο δηπιαζηάδεηαη.  

γ) ε νιηθή ελέξγεηα παξακέλεη ζηαζεξή. 

δ) ε κεγίζηε επηηάρπλζε ηεηξαπιαζηάδεηαη.     

                                                                                                                                                  Μονάδερ 5 

 

A4.  Σην δηπιαλό ζρήκα ν ηξνρόο ελόο απηνθηλήηνπ αθηίλαο R θπιίεηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη 

κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πcm  πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν.   

Τν ζεκείν Λ βξίζθεηαη πάλσ ζε νξηδόληηα δηάκεηξν   

ηνπ ηξνρνύ θαη απέρεη r=R/2 από ην θέληξν κάδαο.  

Η ζπλνιηθή ηαρύηεηα ηνπ Λ έρεη κέηξν:  

 

α)   2 πcm    

 β)  πcm
3

2
       

γ)    πcm 
3

2
      

δ)   πcm 
5

2
 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                   Μονάδερ 5  

                                                                                                                                     

 

Α5. Για κάθε μία από ηιρ επόμενερ πποηάζειρ να μεηαθέπεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηο γπάμμα 

ηηρ  ππόηαζηρ και δίπλα ηη λέξη ωζηό αν είναι ζωζηή ή ηη λέξη Λάθορ αν είναι 

λανθαζμένη.                                                                                                                                                                

α.  Έλαο επζύγξακκνο αγσγόο βξίζθεηαη κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο 

κέηξνπ B, θάζεηα ζηηο δπλακηθέο ηνπ γξακκέο θαη δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Ι, νπόηε 

ζε απηόλ αζθείηαη δύλακε Laplace. Αλ ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγσγό 

απμεζεί θαηά 2Ι ηόηε ζα δηπιαζηαζηεί ην κέηξν ηεο δύλακεο Laplace πνπ δέρεηαη απηόο.  

β. Σηε ρξνληθή δηάξθεηα κίαο πεξηόδνπ ηνπ ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη έλαλ 

αληηζηάηε, ε απόιπηε ηηκή ηεο ζηηγκηαίαο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο γίλεηαη ίζε κε ηελ ελεξγό 

έληαζε ηνπ ξεύκαηνο δύν θνξέο. 

γ. Σηελ εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ην ηαιαληνύκελν ζύζηεκα 

απνδέρεηαη ηελ ελέξγεηα πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη από ην δηεγέξηε ζρεηίδεηαη κε ηε ζπρλόηεηα ηεο 

δηεγείξνπζαο δύλακεο.  

δ. Τν θέληξν κάδαο ησλ ζσκάησλ ζπκπίπηεη κε ην θέληξν βάξνπο ηνπο αλ βξίζθνληαη κέζα ζε 

νκνγελέο πεδίν βαξύηεηαο.  

ε. Αλάκεζα ζε δπν παξάιιεινπο ξεπκαηνθόξνπο αγσγνύο θαη ζην επίπεδό ηνπο δελ ππάξρνπλ 

ζεκεία ζηα νπνία ε έληαζε Β ηνπ καγλεηηθνύ ηνπο πεδίνπ είλαη κεδέλ, επνκέλσο νη αγσγνί  

δηαξξένληαη από νκόξξνπα ξεύκαηα.  

                                                                                                                                     Μονάδερ 5 
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ΘΔΜΑ Β  

B1.  
Τα δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 ηνπ ζρήκαηνο έρνπλ ίδηεο κάδεο m1 = m2 = m θαη είλαη δεκέλα ζηα 

άθξα δύν όκνησλ νξηδνληίσλ ηδαληθώλ ειαηεξίσλ ζηαζεξάο k. Τα δύν ζώκαηα βξίζθνληαη 

πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν θαη απέρνπλ απόζηαζε d κε ηα ειαηήξηα λα βξίζθνληαη ζηε 

ζέζε θπζηθνύ ηνπο κήθνπο. Δθηξέπνπκε ην ζώκα Σ1 αξηζηεξά θαηά 2d θαη ην αθήλνπκε 

ειεύζεξν λα θηλεζεί. Κάπνηα 

ρξνληθή ζηηγκή ηα δύν ζώκαηα 

ζπγθξνύνληαη θεληξηθά θαη 

ειαζηηθά. Αλ Α1 θαη A2 είλαη ηα 

πιάηε ησλ ηαιαληώζεσλ πνπ ζα 

εθηειέζνπλ ηα δύν ζώκαηα Σ1 

θαη Σ2 αληίζηνηρα, κεηά ηελ 

θξνύζε, ν ιόγνο 1

2




είλαη ίζνο κε:  

α)  
3

3
        β) 

1

2
       γ) 3  

 
Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                                    Μονάδερ 2                                                                                                                                                                                                                                  

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                                   Μονάδερ 6              

B2.   

i) Σηε δηάηαμε ηνπ ζρήκαηνο, ην πελίν έρεη ακειεηέα σκηθή 

αληίζηαζε θαη ε πεγή δελ έρεη εζσηεξηθή αληίζηαζε. Όηαλ ν 

δηαθόπηεο δ είλαη αλνηθηόο,  ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην 

θέληξν ηνπ πελίνπ έρεη κέηξν Βν.  Όηαλ ν δηαθόπηεο δ είλαη 

θιεηζηόο θαη ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ζηε λέα 

ηειηθή ηηκή ηεο, ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ 

πελίνπ έρεη κέηξν: 

  

α)  2Βν     β) Βν/2      γ) 4Βν 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                           Μονάδες 1                                                                                                                                                                                                                                  
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                Μονάδες 4 

 

ii) Κπθιηθόο αγσγόο, δηαξξέεηαη από ειεθηξηθό 

ξεύκα θαη βξίζθεηαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλνο 

κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο 

κέηξνπ Β, κε ην επίπεδό ηνπ, παξάιιειν ζηηο 

δπλακηθέο γξακκέο. Σηε ζέζε απηή, ε ζπλνιηθή 

έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην θέληξν ηνπ 

θπθιηθνύ αγσγνύ έρεη κέηξν       

   

 I 
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Βνι =  Β 2 .  

Αλ θαηαξγεζεί ην νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν, ή έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην 

θέληξν ηνπ θπθιηθνύ ξεπκαηνθόξνπ αγσγνύ ζα έρεη κέηξν: 

 

α)  Β/2         β) Β          γ) Β/4 

 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                                        Μονάδερ 1                                                                                                                                                                                                                                  

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                                       Μονάδερ 3              

 

Β1. Ο ζσιήλαο ηνπ ζρήκαηνο είλαη 

γεκάηνο κε ηδαληθό πγξό. Τν νξηδόληην 

ηκήκα ΚΛ ηνπ ζσιήλα έρεη ζηαζεξή 

δηαηνκή Α1, ελώ ην νξηδόληην ηκήκα ΜΝ 

ηνπ ζσιήλα έρεη ζηαζεξή δηαηνκή Α2 < Α1. 

Οη δύν νξηδόληηνη ζσιήλεο απέρνπλ κεηαμύ 

ηνπο θαηαθόξπθα θαηά h. Σην ζεκείν Ν 

ππάξρεη πώκα κε απνηέιεζκα λα κελ 

ππάξρεη ξνή. Γηαπηζηώλνπκε όηη ε δηαθνξά 

πηέζεσλ κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Α θαη Γ 

είλαη:  pΓ – pΑ = Γp . Όηαλ αθαηξεζεί ην πώκα από ην άθξν Ν θαη ην πγξό ξέεη κε ζηξσηή 

θαη κόληκε ξνή από ην ζεκείν Α πξνο ην ζεκείν Γ, ε δηαθνξά πηέζεσλ κεηαμύ ησλ ζεκείσλ 

Α θαη Γ είλαη: p΄Γ – p΄Α = Γp΄ .                                                                                                                                             

Γηα ηηο δύν δηαθνξέο πηέζεσλ ηζρύεη:  

 

α. Γp= Γp΄      β. Γp < Γp΄       γ. Γp > Γp΄ 
 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                                     Μονάδερ 2                                                                                                                                                                                                                                  

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                                    Μονάδερ 6              

 

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ (εκηόρ βαθμολογίαρ) 

 

Οθηώ όκνηα ζεκεηαθά θνξηία q=8 10
-5

 C είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ 

πεξηθέξεηα ελόο ηξνρνύ αθηίλαο α=0,2 m, όπσο ζην ζρήκα, δειαδή 

έηζη ώζηε λα δηαηξνύλ ηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηξνρνύ ζε νθηώ ίζα ηόμα. 

Ο ηξνρόο πεξηζηξέθεηαη κε ζηαζεξή ζπρλόηεηα f=100 Hz γύξσ από 

άμνλα πνπ είλαη θάζεηνο ζην επίπεδό ηνπ θαη δηέξρεηαη από ην θέληξν 

ηνπ Ο. Αλ ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ζην 

θέληξν ηνπ είλαη ίζε κε ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζην κέζν ζσιελνεηδνύο πνπ έρεη 100 ζπείξεο/m, ην 

ξεύκα από ην νπνίν δηαξξέεηαη ην ζσιελνεηδέο έρεη έληαζε: 

  

α.  
48 10  Α                β.  16 10

-4
 Α                  γ.   32 10

-4
 Α  
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ΘΔΜΑ Γ                                                                                                                                        

Σην ζρήκα θαίλεηαη κία κεγάιε αλνηθηή 

δεμακελή θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο αθηίλαο 

2
R =  m

π
ηελ νπνία γεκίδνπκε κε λεξό 

κέζσ αληιίαο από πεγάδη ηνπ νπνίνπ ε 

επηθάλεηα ηνπ λεξνύ βξίζθεηαη ζηαζεξά ζε 

βάζνο H1 = 1,2 m θάησ από ην νξηδόληην 

έδαθνο. Η δεμακελή έρεη ύςνο H θαη 

βξίζθεηαη πάλσ ζε βάζε. Γηα ηα ύςε h1 θαη 

h2 ηζρύνπλ h1 = 3,8 m θαη h2 = 1,2 m. Η 

παξνρή ηεο αληιίαο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε 

κε Π1 = 4∙10
-2

 m
3
/s. Η αληιία ιεηηνπξγεί γηα 

ρξόλν Γt = 200 s θαη ην λεξό εθξέεη ζηε 

δεμακελή κε ηαρύηεηα π = 2 m/s. Τόηε 

θιείλνπκε ηελ αληιία θαη δηαπηζηώλεηαη όηη 

ην λεξό ζηε δεμακελή έρεη θηάζεη κέρξη ην 

ύςνο Η. Σην ζεκείν Γ , δίπια ζηε βάζε ηεο 

δεμακελήο, ππάξρεη νπή κε δηαηνκή ΑΓ = 

0,4 cm
2
, πνπ ζπλδέεηαη κε ιάζηηρν ίδηαο 

δηακέηξνπ θαη κεηά ην ζεκείν Γ θαηαιήγεη 

ζε ζηελόηεξν ζσιήλα δηαηνκήο ΑΔ = 0,1 cm
2 

, ν νπνίνο ζην ζεκείν Δ ζπλαληά ηελ αηκόζθαηξα. 

Σην ζεκείν Γ ππάξρεη δηαθόπηεο πνπ αξρηθά είλαη θιεηζηόο. 

Γ1. Πόζε είλαη ε πίεζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο ακέζσο κεηά ην ζηακάηεκα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο θαη αθνύ ζηαζεξνπνηεζεί ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζηε δεμακελή;  

                                                                                                                                    Μονάδερ 6              

Γ2.  Πόζε είλαη ε ηζρύο ηεο αληιίαο;  

                                                                                                                                     Μονάδερ 5  

Αλνίγνπκε ηνλ δηαθόπηε ζην ζεκείν Γ θαη κεηά από ιίγν έρνπκε κόληκε θαη ζηξσηή ξνή κέζα 

ζηνλ ζσιήλα. Ταπηόρξνλα αλνίγνπκε ηελ βξύζε Β1 ζηαζεξήο παξνρήο κε απνηέιεζκα ε 

ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζηε δεμακελή λα κέλεη ζηαζεξή ζην ύςνο Η.  

Γ3.  Πόζε είλαη ε παξνρή ηεο βξύζεο Β1;  

                                                                                                                                        Μονάδερ 5  

Γ4.  Πόζν είλαη ην βειελεθέο ηεο θιέβαο ηνπ λεξνύ;  

                                                                                                                                        Μονάδερ 5  

Γ5.  Γηα ην ηκήκα ηνπ λεξνύ αλάκεζα ζηα ζεκεία Γ θαη Γ θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ ελόο 

ιεπηνύ, λα βξείηε ηελ ελέξγεηα πνπ αληαιιάζζεη ην λεξό κε ην πεξηβάιινλ.  

                                                                                                                                        Μονάδερ 4 

Γίλνληαη: Ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ ξλ = 1.000 kg/m
3
,  g = 10 m/s

2
,  patm = 10

5
 N/m

2
.  
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ΘΔΜΑ Γ  

 
  Ιζνπαρήο νξηδόληηα νκνγελήο δνθόο ΑΓ κήθνπο L 1 m θαη 

κάδαο M 2 kg  αξζξώλεηαη ζην άθξν ηεο Α ζε θαηαθόξπθν 

ηνίρν. Η δνθόο ηζνξξνπεί νξηδόληηα κέζσ αβαξνύο θαη κε 

ειαζηηθνύ λήκαηνο, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην κέζν ηεο Γ θαη ε 

άιιε άθξε ηνπ θαηαιήγεη ζηνλ θαηαθόξπθν ηνίρν. Τν λήκα 

ζρεκαηίδεη κε ηε δνθό ΑΓ γσλία θ κε εκθ=0,6 θαη ζπλθ=0,8. 

Σην άιιν άθξν Γ ηεο δνθνύ έρεη ζηεξεσζεί ην πάλσ άθξν 

θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k 50 N/m, ζην 

άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ έρεη δεζεί ζθαίξα 1  κάδαο 1m 0,5 kg.  

Μέζσ αβαξνύο θαη κε ειαζηηθνύ λήκαηνο ε ζθαίξα 1  

ζπλδέεηαη κε ην κέζν αγώγηκεο νκνγελνύο, ιεπηήο ξάβδνπ ΚΛ, 

κάδαο 2m 1,5 kg , κήθνπο 2 m  θαη σκηθήο αληίζηαζεο 

2R 3 .   

Η ξάβδνο ΚΛ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ιεία θαηαθόξπθα ζύξκαηα 1  θαη 2
   κεγάινπ κήθνπο, 

ακειεηέαο αληίζηαζεο, ηα νπνία απέρνπλ ζηαζεξή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο 2 m . 

Τα θάησ άθξα 1  θαη 2  ησλ δπν ζπξκάησλ ζπλδένληαη νξηδόληηα κέζσ αληηζηάηε, 

αληίζηαζεο R 1    . 

Όιε ε δηάηαμεο ησλ ζπξκάησλ 1  θαη 2
   βξίζθεηαη κέζα ζε νξηδόληην νκνγελέο 

καγλεηηθό πεδίν έληαζεο κέηξνπ Β= 2 T , κε δπλακηθέο γξακκέο θάζεηεο ζην επίπεδν 

θίλεζεο ηεο ξάβδνπ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

Τν ζύζηεκα όισλ ησλ ζσκάησλ ηζνξξνπεί. 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο. 

Μονάδερ 5 

Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηε ζθαίξα κε ηε ξάβδν θόβεηαη. Η ζθαίξα 

αξρίδεη λα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε ζηαζεξά επαλαθνξάο D k, ελώ ε ξάβδνο 

θηλείηαη θαηαθόξπθα, θαηεξρόκελε ζε επαθή πάληα κε ηα ζύξκαηα 1  θαη 2
  . 

Γ2. Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε x=f(t) ηεο απνκάθξπλζεο ηεο ζθαίξαο από ηε 

ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο ζεσξώληαο σο ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα πάλσ. 

Μονάδερ 5 
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Γ3. Να εθθξάζεηε ηελ αιγεβξηθή ηηκή i) ηεο δύλακεο επαλαθνξάο θαη ii) ηεο 

δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε x ηεο ζθαίξαο από ηε 

ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο θαη λα θάλεηε ηηο αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζε θνηλό 

ζύζηεκα βαζκνινγεκέλσλ αμόλσλ. 

Μονάδερ 5  

Γ4. Να εμεγήζεηε γηαηί ε ξάβδνο απνθηά ηειηθά ζηαζεξή (νξηαθή) ηαρύηεηα. Να 

ππνινγίζεηε ηελ νξηαθή ηαρύηεηα ηεο ξάβδνπ.  

                                                                                                                    Μονάδερ 5 

Γ5. Αλ ε ξάβδνο απνθηά νξηαθή ηαρύηεηα κεηά από πηώζε θαηά h=2m, λα 

ππνινγίζεηε ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο πηώζεο: i) ηε ζεξκόηεηα πνπ εθιύεηαη 

ζπλνιηθά ζηηο αληηζηάζεηο θαη ii) ην επαγσγηθό θνξηίν πνπ πέξαζε από κηα 

δηαηνκή ηνπ θπθιώκαηνο.  

Μονάδερ 5 

Να θεωπήζεηε ηιρ ανηιζηάζειρ ηος αέπα αμεληηέερ και 
2

g = 10 m / s  

 

                                                                                                                       ΚΑΛΗ  ΔΠΙΤΥΦΙΑ 
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                                                                                                                                            Γιαζηημόπλοιο Cassini 

                                                                                                                                                Τιηάνας - Κρόνος 
       

 ΘΔΜΑ Α  

Σηιρ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1-Α4 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ ππόηαζηρ  και   

δίπλα   ηο  γπάμμα   πος  ανηιζηοισεί   ζηη   θπάζη,  η  οποία ηη ζςμπληπώνει ζυζηά. 

Α1. Αξκνληθό θύκα δηαδίδεηαη ρσξίο απώιεηεο ελέξγεηαο θαηά κήθνο ελόο 

γξακκηθνύ ειαζηηθνύ κέζνπ. Η δηαθνξά θάζεο κεηαμύ δπν ζεκείσλ ηνπ 

κέζνπ, ηα νπνία εθηεινύλ ηαιάλησζε, θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή εμαξηάηαη 

από: 

α. Τν πιάηνο ηνπ θύκαηνο. 

β. Τελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζέζεσλ ηζνξξνπίαο ηεο ηαιάλησζήο 

ηνπο. 

γ. Τε ρξνληθή ζηηγκή. 

δ. Τηο απνκαθξύλζεηο ηνπο από ηηο ζέζεηο ηζνξξνπίαο ηεο ηαιάλησζήο 

ηνπο. 

Μονάδες 5 

 

Α2. Σε κηα θζίλνπζα κεραληθή ηαιάλησζε κηθξήο απόζβεζεο, ε δύλακε 

αληίζηαζεο πνπ αζθείηαη ζην ηαιαληεπόκελν ζώκα είλαη αλάινγε ηεο 

ηαρύηεηάο ηνπ  . F b  Τόηε: 

α. Ο ξπζκόο κείσζεο ηνπ πιάηνπο είλαη ζηαζεξόο. 

β. Η ζπρλόηεηα ηεο ηαιάλησζεο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ην ρξόλν. 

γ. Αλά πεξίνδν ε απώιεηα ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ηνπ 

ηαιαληεπόκελνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζηαζεξή. 

δ. Σηηο αθξαίεο ζέζεηο ηεο ηξνρηάο ηνπ ζώκαηνο, ε δύλακε αληίζηαζεο 

κεδελίδεηαη. 

Μονάδες 5 

            ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ                              

                                                        ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

                                             ΦΥΣΙΚΗΣ  
                                                          ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
                                                                        23/5/2020    
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Α3. Η ξνπή αδξάλεηαο  δίζθνπ  σο πξνο άμνλα πνπ πεξλά από ην θέληξν ηνπ 

θαη είλαη θάζεηνο  ζην επίπεδό ηνπ δίλεηαη από ηε ζρέζε 2

cm

1
I MR

2
 . 

Αλ ν δίζθνο ζηξαθεί σο πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη από θάπνην ζεκείν 

ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ θάζεηα  ζην επίπεδν ηνπ ηόηε ε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ 

I, είλαη: 

α. cmI I  

β. cmI 3I  

γ. cm

3
I I

2
  

δ. cm

2
I I

3
  

Μονάδες 5 

 

Α4. Από ηε ζπκβνιή δύν όκνησλ θπκάησλ, από ζύγρξνλεο πεγέο ζηελ 

επηθάλεηα πγξνύ,  θάπνην ζεκείν Γ ηεο επηθάλεηαο ηνπ πγξνύ, 

ηαιαληώλεηαη κε ην κέγηζην δπλαηό πιάηνο (ελίζρπζε). Αλ 

δηπιαζηάζνπκε ηαπηόρξνλα ηα πιάηε θαη ηηο ζπρλόηεηεο ησλ δπν πεγώλ, 

ηόηε κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λέαο ζπκβνιήο ζην ζεκείν Γ ηζρύεη 

όηη: 

α. Θα ηαιαληώλεηαη κε δηπιάζην πιάηνο θαη ζα εκθαλίδεη δηπιάζηα κέγηζηε 

ηαρύηεηα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηνπ θαηά ηελ αξρηθή 

ζπκβνιή. 

β. Θα ηαιαληώλεηαη κε δηπιάζην πιάηνο θαη ζα εκθαλίδεη ηεηξαπιάζηα 

κέγηζηε ηαρύηεηα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηνπ θαηά ηελ  αξρηθή 

ζπκβνιή. 

γ. Θα ηαιαληώλεηαη κε ηεηξαπιάζην πιάηνο θαη ζα εκθαλίδεη ηεηξαπιάζηα 

κέγηζηε ηαρύηεηα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε ηνπ θαηά ηελ αξρηθή 

ζπκβνιή. 

δ. Θα αθηλεηνπνηεζεί (απόζβεζε). 

Μονάδες 5 

Α5. Να γπάψεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηο γπάμμα κάθε ππόηαζηρ και δίπλα ζε κάθε 

γπάμμα ηη λέξη Συζηό, για ηη ζωζηή ππόηαζη, και ηη λέξη Λάθορ, για ηη 

λανθαζμένη. 
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α. Καηά κήθνο ρνξδήο έρεη δεκηνπξγεζεί ζηάζηκν θύκα. Τν πιάηνο 

ηαιάλησζεο ελόο ζεκείνπ ηεο ρνξδήο δελ εμαξηάηαη από ηε ζέζε 

ηνπ. 

β. Η πδξνζηαηηθή πίεζε έρεη λόεκα κόλν εθόζνλ ην πγξό βξίζθεηαη 

κέζα ζε πεδίν βαξύηεηαο. 

γ. Έλα πιηθό ζεκείν κε έρνληαο δηαζηάζεηο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

εθηειεί κόλν κεηαθνξηθέο θηλήζεηο. 

δ. Σην καθξόθνζκν ε ειαζηηθή θξνύζε απνηειεί κηα εμηδαλίθεπζε.  

ε. Καηά ηε ζύλζεζε δύν απιώλ αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ κε ίζα 

πιάηε, πνπ εμειίζζνληαη γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο, ζηελ 

ίδηα δηεύζπλζε θαη κε παξαπιήζηεο  ζπρλόηεηεο, πξνθύπηεη κηα 

ηδηόκνξθε ηαιάλησζε, κε πιάηνο όζν είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

πιαηώλ ησλ δύν ζπληζησζώλ ηαιαληώζεσλ. 

Μονάδες 5 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Έλα αγσληζηηθό απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα ζε νξηδόληην δξόκν κε 

ζηαζεξή ηαρύηεηα  , κέηξνπ 85 m/s . Ο ήρνο από ηνλ θηλεηήξα ηνπ, 

έρεη ζπρλόηεηα sf , 

ηηκήο 200 Hz . 

Τν απηνθίλεην 

θαηεπζύλεηαη πξνο 

ηε ζήξαγγα. Αθίλεηνο παξαηεξεηήο 1  πνπ βξίζθεηαη πίζσ από ην 

απηνθίλεην αληηιακβάλεηαη δπν ήρνπο. Έλαλ απεπζείαο από ην 

απηνθίλεην ζπρλόηεηαο 1f  θαη έλαλ ιόγσ αλάθιαζεο ζην θαηαθόξπθν 

ηνίρσκα ηεο ζήξαγγαο κε ζπρλόηεηα 2f . Η ηηκή ηνπ ιόγνπ ησλ δπν 

ζπρλνηήησλ 1

2

f

f
 είλαη: 

i. 0,6  

ii. 0,8  

      iii. 1  
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Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

                                                                                        Μονάδες 2 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                                                                                             

                                                                                               Μονάδες 6 
Β2.  

 Δίνεται το μζτρο της ταχφτητας διάδοσης του ήχου στον ακίνητο αζρα 
340 m/s . 

 
 

Β2.  Λεπηή νκνγελήο μύιηλε ξάβδνο κήθνπο L  θαη κάδαο M  έρεη 

ηνπνζεηεζεί πάλσ ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν θαη ηζνξξνπεί 

ειεύζεξε.  Σθαίξα Σ κάδαο m ακειεηέσλ δηαζηάζεσλ, θηλείηαη 

κε ζηαζεξή ηαρύεηα   θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο ξάβδνπ. Η 

ζθαίξα ζπγθξνύεηαη κε ηε ξάβδν ζε ζεκείν ηεο πνπ απέρεη 
L

4
 

από ην θέληξν κάδαο ηεο. Η ζθαίξα ηελ δηαπεξλά αθαξηαία θαη 

εμέξρεηαη κε ηαρύηεηα 
2


  . Η ξάβδνο ζηε ζπλέρεηα εθηειεί 

ζύλζεηε θίλεζε. Ο ιόγνο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ιόγσ 

κεηαθνξάο  K
 πξνο ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ιόγσ 

πεξηζηξνθήο  K
 γηα ηε ξάβδν ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε έρεη 

ηηκή: 

               α. 
K 2

K 3





  

β. 
K

1
K





  

γ. 
K 4

K 3





  

Γίλεηαη ε ξνπή αδξάλεηαο νκνγελνύο ξάβδνπ σο πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη από 

ην θέληξν κάδαο ηεο θαη είλαη θάζεηνο ζε απηή: 2

cm

1
I ML

12
  

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 2 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδες 7 
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Β3. Σώκα κάδαο Μ είλαη δεκέλν ζην άθξν ηδαληθνύ ειαηεξίνπ, ε άιιε άθξε 

ηνπ νπνίνπ είλαη ζηαζεξά ζηεξεσκέλε. 

Σηελ πξώηε πεξίπησζε ην ζώκα ηζνξξνπεί αθίλεην πάλσ ζε ιείν 

θεθιηκέλν δάπεδν πνπ ζρεκαηίδεη κε ηνλ νξίδνληα γσλία 

 θ 0 < θ < 90  θαη ε άιιε άθξε ηνπ ειαηεξίνπ είλαη  ζηεξεσκέλε ζηε 

βάζε ηνπ δαπέδνπ (ζρήκα 1). 

Σηε δεύηεξε πεξίπησζε ην ζώκα ηζνξξνπεί αθίλεην κε ηνλ άμνλα ηνπ 

ειαηεξίνπ θαηαθόξπθν θαζώο ε άιιε άθξε ηνπ είλαη ζηαζεξά 

ζηεξεσκέλε ζην έδαθνο (ζρήκα 2). 

Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ζθαίξα κάδαο m πνπ θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ 

άμνλα ηνπ ειαηεξίνπ, θάζε θνξά κε ηαρύηεηα ίδηνπ κέηξνπ  

ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη πιαζηηθά κε ην ζώκα κάδαο Μ. 

Έζησ 1  θαη 2  ηα πιάηε ηαιάλησζεο ζηελ πξώηε θαη δεύηεξε 

πεξίπησζε αληίζηνηρα. 

Τόηε ηζρύεη: 

α. 1 2  
  

β. 1 2  
  

γ. 1 2    

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

Μονάδες 2 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδες 6 

 

(Σρήκα 1) (Σρήκα 2) 
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ΘΔΜΑ Γ                                                                                                                                        

Σην ζρήκα θαίλεηαη κία κεγάιε αλνηθηή 

δεμακελή θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο αθηίλαο 

2
R =  m

π
ηελ νπνία γεκίδνπκε κε λεξό 

κέζσ αληιίαο από πεγάδη ηνπ νπνίνπ ε 

επηθάλεηα ηνπ λεξνύ βξίζθεηαη ζηαζεξά ζε 

βάζνο H1 = 1,2 m θάησ από ην νξηδόληην 

έδαθνο. Η δεμακελή έρεη ύςνο H θαη 

βξίζθεηαη πάλσ ζε βάζε. Γηα ηα ύςε h1 θαη 

h2 ηζρύνπλ h1 = 3,8 m θαη h2 = 1,2 m. Η 

παξνρή ηεο αληιίαο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε 

κε Π1 = 4∙10
-2

 m
3
/s. Η αληιία ιεηηνπξγεί γηα 

ρξόλν Γt = 200 s θαη ην λεξό εθξέεη ζηε 

δεμακελή κε ηαρύηεηα π = 2 m/s. Τόηε 

θιείλνπκε ηελ αληιία θαη δηαπηζηώλεηαη όηη 

ην λεξό ζηε δεμακελή έρεη θηάζεη κέρξη ην 

ύςνο Η. Σην ζεκείν Γ , δίπια ζηε βάζε ηεο 

δεμακελήο, ππάξρεη νπή κε δηαηνκή ΑΓ = 

0,4 cm
2
, πνπ ζπλδέεηαη κε ιάζηηρν ίδηαο 

δηακέηξνπ θαη κεηά ην ζεκείν Γ θαηαιήγεη 

ζε ζηελόηεξν ζσιήλα δηαηνκήο ΑΔ = 0,1 

cm
2 

, ν νπνίνο ζην ζεκείν Δ ζπλαληά ηελ 

αηκόζθαηξα. Σην ζεκείν Γ ππάξρεη δηαθόπηεο πνπ αξρηθά είλαη θιεηζηόο. 

Γ1. Πόζε είλαη ε πίεζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο ακέζσο κεηά ην ζηακάηεκα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο θαη αθνύ ζηαζεξνπνηεζεί ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζηε δεμακελή;  

                                                                                                                                    Μονάδες 6              

Γ2.  Πόζε είλαη ε ηζρύο ηεο αληιίαο;  

                                                                                                                                     Μονάδες 5  

Ανοίγοςμε ηον διακόπηη ζηο ζημείο Γ και μεηά από λίγο έσοςμε μόνιμη και ζηπυηή ποή μέζα 

ζηον ζυλήνα. Ταςηόσπονα ανοίγοςμε ηην βπύζη Β1 ζηαθεπήρ παποσήρ με αποηέλεζμα η 

ζηάθμη ηος νεπού ζηη δεξαμενή να μένει ζηαθεπή ζηο ύτορ Η.  

Γ3.  Πόζε είλαη ε παξνρή ηεο βξύζεο Β1;  

                                                                                                                                        Μονάδες 5  

Γ4.  Πόζν είλαη ην βειελεθέο ηεο θιέβαο ηνπ λεξνύ;  

                                                                                                                                        Μονάδες 5  

Γ5.  Γηα ην ηκήκα ηνπ λεξνύ αλάκεζα ζηα ζεκεία Γ θαη Γ θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ ελόο 

ιεπηνύ, λα βξείηε ηελ ελέξγεηα πνπ αληαιιάζζεη ην λεξό κε ην πεξηβάιινλ.  

                                                                                                                                        Μονάδες 4 

Γίνονηαι: Ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ ξλ = 1.000 kg/m
3
,  g = 10 m/s

2
,  patm = 10

5
 N/m

2
.  
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ΘΔΜΑ Γ  

 

Καηαθόξπθν ειαηήξην ζηαζεξάο k=400N/m έρεη ην θάησ άθξν ηνπ ζηεξεσκέλν ζε 

νξηδόληην επίπεδν ελώ ζην άλσ άθξν ηνπ ηζνξξνπεί ην ζύζηεκα ησλ ζσκάησλ Σ1 θαη 

Σ2 ηνπ ζρήκαηνο κε κάδεο m1=1kg θαη m2=3kg, ησλ νπνίσλ ηηο δηαζηάζεηο ζεσξνύκε 

ακειεηέεο. Τν ζώκα Σ1 είλαη 

ζηεξεσκέλν ζην ειαηήξην. Τα 

ζώκαηα είλαη ζε απιή επαθή 

κεηαμύ ηνπο, ρσξίο λα έρνπλ 

ζπγθνιιεζεί. Οκνγελήο ξάβδνο 

κήθνπο 6m θαη κάδαο Μ=2kg 

κπνξεί λα ζηξέθεηαη γύξσ από 

ζηαζεξό νξηδόληην άμνλα θάζεην 

ζε απηή, πνπ δηέξρεηαη από ην έλα 

άθξν ηεο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ 

θαηαθόξπθν ηνπ άμνλα ηνπ 

ειαηεξίνπ θαη ζε ύςνο 6m από 

ην  ζύζηεκα ησλ ζσκάησλ κε κάδεο m1,m2. Η ξάβδνο  έρεη πξνζθνιιεκέλν ζην 

ειεύζεξν άθξν ηεο κηθξό ζώκα Σ3 κάδαο m3=1kg. Αθήλνπκε ην ζύζηεκα πάβδορ-

ζώμα Σ3 ειεύζεξν από ηελ νξηδόληηα ζέζε λα πεξηζηξαθεί ρσξίο ηξηβέο. 

Γ1.  Να ππνινγίζεηε: 

α) ηελ ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πάβδορ-ζώμα Σ3 σο πξνο ηνλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο. 

β) ηελ αξρηθή γσληαθή επηηάρπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο πάβδορ-ζώμα Σ3. 

γ) ην κέηξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο κόλν ηεο ξάβδνπ, αθξηβώο κόιηο  

αθήλνπκε ην ζύζηεκα. 

Μονάδες 9 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πάβδορ-ζώμα 

Σ3 

θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Σ3 ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ξάβδνο γίλεηαη 

θαηαθόξπθε. 

Μονάδες 6 

Γ3. Να βξείηε ην κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο, σο πξνο ην Ο, πνπ απνθηά ην ζώκα Σ2 

κάδαο m2 ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε ηνπ κε ην ζώκα Σ3, αλ γλσξίδεηε όηη ην ζύζηεκα                             

πάβδορ-ζώμα Σ3, ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε, έρεη γσληαθή ηαρύηεηα ίδηαο 

θαηεύζπλζεο αιιά κηζνύ κέηξνπ από απηό πνπ είρε ακέζσο πξηλ από ηελ θξνύζε. 

Μονάδες 4 
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Γ4.  Να βξείηε ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο γηα ηελ απιή αξκνληθή 

ηαιάλησζε πνπ ζα εθηειέζεη ην ζώκα κάδαο m1 ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε ζεσξώληαο 

σο ζεηηθή ηε θνξά άλσ θαη σο αξρή ησλ ρξόλσλ (t0=0) ηε ζηηγκή ηεο θξνύζεο.    

Μονάδες 6 

Γίλνληαη:  Η ξνπή αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ Icm= (1/12) M
2
 θαη  g = 10 m/s

2
.  

Να ζεσξήζεηε όηη κεηά ηελ θξνύζε ην ζύζηεκα πάβδορ-ζώμα Σ3 δελ επαλέξρεηαη 

ζηελ θαηαθόξπθν, ζπλεπώο δελ επεξεάδεη ηελ ηαιάλησζε ηνπ Σ1. 

 

 

 

Καλή επιηςσία 


