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                                                              Nicholas Negroponte (1943-…)  

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                      

             

ΘΕΜΑ Α  

Στισ ημιτελεύσ προτϊςεισ Α1-Α4 να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό  

τησ πρόταςησ   και   δύπλα   το  γρϊμμα   που  αντιςτοιχεύ   ςτη   φρϊςη,   η   

οπούα τη ςυμπληρώνει ςωςτϊ. 

A1.   Στο διϊγραμμα οι τρεύσ ευθεύεσ αποδύδουν τρεισ 

τρόπουσ μεταβολόσ ροόσ από ϋνα κλειςτό αγώγιμο 

πλαύςιο .Για τισ ςχϋςεισ τησ ΗΕΔ από επαγωγό, του 

ρεύματοσ και του φορτύου που περνϊ από μια τομό 

του αγωγού ιςχύει: 

α) Ε1=E2=E3 ,  I1=I2=I3 ,  q1=q2=q3 

β) Ε1=E3>E2 ,  I1=I3>I2 ,  q1=q3>q2   

γ) Ε1=E3>E2 ,  I1=I3>I2 ,   q1=q2<q3 

δ) Ε1=E3>E2 ,  I1=I3>I2 ,   q1=q2>q3 

 

                                                                                                                              Μονάδες 5 

A2.  Από τη ςύνθεςη δυο απλών αρμονικών ταλαντώςεων που ϋχουν ύδια 
διεύθυνςη, ύδια ςυχνότητα και πραγματοποιούνται γύρω από την ύδια θϋςη 
ιςορροπύασ προκύπτει μια ςυνιςταμϋνη ταλϊντωςη. Στο 
διπλανό ςχόμα απεικονύζονται οι γραφικϋσ παραςτϊςεισ 
τησ απομϊκρυνςησ ςε ςυνϊρτηςη με τον χρόνο τόςο για 
τισ δυο ςυνιςτώςεσ ταλαντώςεισ όςο και για τη 
ςυνιςταμϋνη τουσ. Η γραφικό παρϊςταςη τησ 
ςυνιςταμϋνησ ταλϊντωςησ:  
α) απεικονύζεται ςτο διϊγραμμα (1) 

β) απεικονύζεται ςτο διϊγραμμα (2)  

γ) απεικονύζεται ςτο διϊγραμμα (3)  

δ) μπορεύ να απεικονύζεται ςε οποιοδόποτε από τα 
διαγρϊμματα. 

 

 

                                                                                                                                         Μονάδες 5 

                                                                  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ                   

                                                                    επανάληψης  

                                                                            ΦΥΣΙΚΗΣ 

                                        Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ                                                            

                                                                               16/5/2020 
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Α3. Στην απλό αρμονικό ταλϊντωςη και ςτη διϊρκεια μιασ περιόδου  ο 

ταλαντωτόσ ϋχει κινητικό ενϋργεια ύςη με τη δυναμικό ενϋργεια ταλϊντωςησ 

(K=U):  

α) μύα φορϊ      

β) δύο φορϋσ ςε δύο θϋςεισ 

γ) τϋςςερεισ φορϋσ ςε δύο θϋςεισ                       

δ) τϋςςερεισ φορϋσ ςε τϋςςερισ θϋςεισ.                       

                                                                                                                                       Μονάδες 5 

Α4. Σε ελεύθερο ςτερεό, το οπούο βρύςκεται αρχικϊ ακύνητο επϊνω ςε λεύο 

οριζόντιο δϊπεδο αςκεύται δύναμη τησ οπούασ ο φορϋασ δεν διϋρχεται από το 

κϋντρο μϊζασ του, επομϋνωσ: 

α) το ςώμα θα εκτελϋςει μόνο μεταφορικό κύνηςη 

β) το ςώμα θα εκτελϋςει μόνο περιςτροφικό κύνηςη 

γ) το ςώμα θα εκτελϋςει και μεταφορικό κύνηςη και περιςτροφικό κύνηςη γύρω 

από νοητό ϊξονα που διϋρχεται από το ςημεύο του ςώματοσ ςτο οπούο αςκόθηκε η 

δύναμη και εύναι κϊθετοσ ςτο επύπεδο που ορύζεται από τη δύναμη και το κϋντρο 

μϊζασ του ςώματοσ 

δ) το ςώμα θα εκτελϋςει και μεταφορικό κύνηςη και περιςτροφικό κύνηςη γύρω 

από νοητό ϊξονα που διϋρχεται από το κϋντρο μϊζασ του και εύναι κϊθετοσ ςτο 

επύπεδο που ορύζεται από τη δύναμη και το κϋντρο μϊζασ του ςώματοσ. 

                                                                                                                                       Μονάδες 5 

A5. Να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ το γρϊμμα κϊθε πρόταςησ και δύπλα ςε 

κϊθε γρϊμμα τη λϋξη Σωςτό, για τη ςωςτό πρόταςη, και τη λϋξη Λϊθοσ, για 

τη λανθαςμϋνη. 

α.  Τα  βολτόμετρα και αμπερόμετρα που χρηςιμοποιούνται ςε κυκλώματα  

εναλλαςςόμενου ρεύματοσ μετρούν ενεργϋσ τιμϋσ. 

β. Σώμα μϊζασ m ϋχει ορμό p και ςυγκρούεται μετωπικϊ και ελαςτικϊ με 
ακύνητο ςώμα ύςησ μϊζασ. Αμϋςωσ μετϊ την κρούςη το αρχικϊ ακύνητο ςώμα 
αποκτϊ κινητικό ενϋργεια Κ=p2/2m.  
γ. Κατϊ μόκοσ ενόσ οριζόντιου ςωλόνα, ςτον οπούο ρϋει ιδανικό ρευςτό και 
κατϊ τη φορϊ τησ ροόσ διαπιςτώνουμε ότι η πύεςη του ρευςτού αυξϊνεται, 
επομϋνωσ οι ρευματικϋσ γραμμϋσ πυκνώνουν.  
δ. Σύμφωνα με την αρχό του Παςκϊλ η μεταβολό τησ πύεςησ που προκαλεύ 
ϋνα εξωτερικό αύτιο ςε κϊποιο ςημεύο ενόσ ακύνητου υγρού μεταφϋρεται 
αναλλούωτη ςε όλα τα ςημεύα του. 
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ε. Σε ϋναν αγωγό, ο οπούοσ διαρρϋεται από ημιτονοειδϋσ εναλλαςςόμενο ρεύμα, τα 

ελεύθερα ηλεκτρόνια εκτελούν απλό αρμονικό ταλϊντωςη με ςυχνότητα ύςη με τη 

ςυχνότητα του ρεύματοσ. 

                                     Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Σώμα εκτελεύ ταυτόχρονα δύο απλϋσ αρμονικϋσ ταλαντώςεισ τησ μορφόσ                   
x1 = 0,2ημ(202πt) (S.I.) και x2 = 0,2ημ(198πt) (S.I.), που πραγματοποιούνται 
ςτην ύδια διεύθυνςη και γύρω από την ύδια θϋςη ιςορροπύασ. 

i) Η εξύςωςη που περιγρϊφει τη ςυνιςταμϋνη ταλϊντωςη εύναι: 

α.  x = 0,4ςυν(4πt)  ημ(400πt) (S.I.) 

β.  x = 0,4ςυν(2πt) ημ(200πt)(S.I.) 

γ.  x = 0,4ημ(2πt) · ςυv(200πt) (S.I.) 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                Μονάδες 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                              Μονάδες 2 

                                                     
ii) Μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενιςμών του πλϊτουσ τησ ςυνιςταμϋνησ 
ταλϊντωςησ μεςολαβεύ χρόνοσ: 

α. 2s            β. 1s          γ. 0,5s 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                Μονάδες 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                               Μονάδες 2                                                     
 

iii) Σε χρονικό διϊςτημα 2s, η κινητικό ενϋργεια του ςώματοσ μηδενύζεται: 

α. 100 φορϋσ       β. 200 φορϋσ          γ. 400 φορϋσ 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                 Μονάδες 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                               Μονάδες 2                                                     
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B2.   O ευθύγραμμοσ μεγϊλου μόκουσ αγωγόσ (ΚΛ) του 

ςχόματοσ εύναι κϊθετοσ ςτο επύπεδο (ε) και διαρρϋεται 

από ρεύμα ϋνταςησ Ι1 με φορϊ από το Κ προσ το Λ. Ο 

κυκλικόσ αγωγόσ βρύςκεται πϊνω ςτο επύπεδο (ε), 

εφϊπτεται ςτον αγωγό (ΚΛ) και διαρρϋεται από ρεύμα 

με φορϊ αντύθετη αυτόσ των δεικτών του ρολογιού που 

ϋχει ϋνταςη Ι2. Οι εντϊςεισ ςυνδϋονται με τη ςχϋςη: Ι1=πΙ2. 

Αν το μϋτρο τησ ϋνταςησ του Μ.Π. ςτο ςημεύο Μ λόγω του ευθύγραμμου  αγωγού 

εύναι Β1, τότε η ολικό ϋνταςη του μαγνητικού πεδύου ςτο ςημεύο Μ ϋχει μϋτρο: 

α.   ΒΜ=Β1                      

β.   ΒΜ=Β1 2                  

γ.   ΒΜ=Β1 3                  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                Μονάδες 2                                                                                                                                                                                                                                  
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                              Μονάδες 5                                                                        
                                                                                                                         
Β3. Στον οριζόντιο κυλινδρικό ςωλόνα ΒΓ μεταβλητόσ διατομόσ του ςχόματοσ ρϋει 

με ςταθερό παροχό νερό, το οπούο θεωρεύται ιδανικό ρευςτό με φορϊ από το Β 

προσ το Γ. Για τα εμβαδϊ των εγκαρςύων διατομών των περιοχών (1) και (2), 

αντύςτοιχα, ιςχύει Α1=2Α2 . Σε ςημεύο Δ τησ περιοχόσ (1) ϋχουμε προςαρμόςει ϋνα 

λεπτό κατακόρυφο ςωλόνα, ςτον οπούο η ελεύθερη επιφϊνεια του νερού βρύςκεται 

ςε ύψοσ h από την οριζόντια διεύθυνςη x΄x.                                                                                                         

Το νερό που εξϋρχεται από το ςτόμιο Γ του ςωλόνα χύνεται ςε δοχεύο μεγϊλου 

όγκου που εύναι 

ςτερεωμϋνο ςε 

οριζόντιο ϋδαφοσ. Στη 

βϊςη του δοχεύου ςτη 

θϋςη (3) υπϊρχει 

μικρό οπό Ζ με 

εμβαδόν διατομόσ    

Α3=Α2 / 2 . Λόγω τησ 

εξόδου του νερού από 
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την οπό Ζ το δοχεύο δεν μπορεύ να γεμύςει και η ελεύθερη επιφϊνεια του νερού 

ςταθεροποιεύται ςε ύψοσ Η.  Ο λόγοσ του ύψουσ h του νερού ςτον κατακόρυφο 

ςωλόνα προσ το ύψοσ H του νερού ςτο δοχεύο εύναι ύςοσ με: 

i.      3 / 4 

ii.     3 / 8 

iii.   3 / 16  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                Μονάδες 2                                                                                                                                                                                                                                  
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                              Μονάδες 7                                                                        

 

ΘΕΜΑ Γ  

Τα ςώματα Σ1 και Σ2, του ςχόματοσ 1, 

με μϊζεσ m1 =1kg και m2 =4kg 

αντύςτοιχα, βρύςκονται ακύνητα ςε 

λεύο οριζόντιο επύπεδο και 

εφϊπτονται μεταξύ τουσ. Τα 

ςώματα εύναι δεμϋνα ςτην ϊκρη δύο 

όμοιων ιδανικών ελατηρύων 

ςταθερϊσ k = 100 Ν/m, που 

βρύςκονται ςτο φυςικό τουσ μόκοσ 

και των οπούων η ϊλλη ϊκρη εύναι 

ςταθερϊ ςτερεωμϋνη. 
Μετακινούμε τα ςώματα Σ1 και Σ2 

ϋτςι ώςτε τα ελατόρια να ςυςπειρωθούν κατϊ d = 0,2 m το καθϋνα, όπωσ ςτο 

ςχόμα 2 και ςτη ςυνϋχεια, τη χρονικό ςτιγμό t = 0, τα αφόνουμε ελεύθερα να 

ταλαντωθούν. 

Γ1. Να γρϊψετε τισ εξιςώςεισ των απομακρύνςεων x1 και x2 των ςωμϊτων Σ1 

και Σ2 ςυναρτόςει του χρόνου. Ωσ θετικό ορύζεται η φορϊ από το Σ2 προσ το Σ1 

και ωσ x = 0 ορύζεται η θϋςη που εφϊπτονται αρχικϊ τα ςώματα ςτο ςχόμα 1. 

Μονάδες 6 

Γ2. Τα ςώματα Σ1 και Σ2 κινούμενα με αντύθετη φορϊ ςυγκρούονται ςτη θϋςη 

 x = - d

2
. Να υπολογύςετε τα μϋτρα των ταχυτότων τουσ ελϊχιςτα πριν από την 

κρούςη. 

Μονάδες 6 

 

                                                    ΣΧΗΜΑ 1 

                                                      ΣΧΗΜΑ 2 
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Γ3. Η κρούςη που ακολουθεύ εύναι πλαςτικό. Να αποδεύξετε ότι το ςυςςωμϊτωμα 

μετϊ την κρούςη θα εκτελϋςει απλό αρμονικό ταλϊντωςη και να υπολογύςετε την 

περύοδο τησ ταλϊντωςησ. 

Μονάδες 6 

Γ4. Να βρεύτε τη μϋγιςτη τιμό του μϋτρου του ρυθμού μεταβολόσ τησ ορμόσ του 

ςυςςωματώματοσ μετϊ την κρούςη. 
Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ Δ  

Σώμα (ρϊβδοσ) Σ1 μϊζασ m1=3kg ιςορροπεύ ϋχοντασ προςδεθεύ  ςτα κϊτω ϊκρα 
δυο όμοιων ελατηρύων που το καθϋνα ϋχει ςταθερϊ k=50N/m. Το ςώμα (ρϊβδοσ) 
Σ1 ϋχει μόκοσ d=0,2m διαρρϋεται από ρεύμα Ι=10Α και βρύςκεται εντόσ οριζόντιου 
ομογενούσ μαγνητικού πεδύου Β=5Τ.   
Σημειακό ςώμα Σ2 μϊζασ m2=1kg ανεβαύνει κατακόρυφα προσ τα πϊνω και 
ςυγκρούεται πλαςτικϊ και ακαριαύα με το 
ακύνητο Σ1  ϋχοντασ ελϊχιςτα πριν από 
την κρούςη ταχύτητα υ2.  
Τη ςτιγμό τησ κρούςησ τα καλώδια 
τροφοδοςύασ  
ρεύματοσ κόβονται και το ρεύμα μηδενύζεται.  
Αμϋςωσ μετϊ την κρούςη το ςυςςωμϊτωμα 
εκτελεύ Α.Α.Τ. με ςταθερϊ επαναφορϊσ D=2k 
και πλϊτοσ ταλϊντωςησ Α=0,3m.  
Δ1) Να βρεύτε τη χρονικό εξύςωςη x=f(t) τησ 
απομϊκρυνςησ του ςυςςωματώματοσ από τη 
θϋςη ιςορροπύασ του, θεωρώντασ ωσ χρονικό ςτιγμό t=0 τη ςτιγμό ϋναρξησ τησ 
ταλϊντωςησ και ωσ θετικό τη φορϊ προσ τα πϊνω. 

Μονάδες 5 
Δ2) Να υπολογύςετε την απώλεια μηχανικόσ ενϋργειασ εξαιτύασ τησ πλαςτικόσ 
κρούςησ. 

                                             Μονάδες 5 
Δ3) Να υπολογύςετε την ελϊχιςτη και τη μϋγιςτη δυναμικό ενϋργεια 
παραμόρφωςησ καθενόσ από τα ελατόρια.  

                                                                                                    Μονάδες 4 
 
Δ4) Κατϊ τη διϊρκεια τησ Α.Α.Τ. το ςώμα Σ1 αςκεύ δύναμη επαφόσ F ςτο               
Σ2 (ελκτικό λόγω ςυγκόλληςησ). Να βρεύτε την εξύςωςη τησ δύναμησ αυτόσ ςε 
ςυνϊρτηςη με την απομϊκρυνςη από τη θϋςη ιςορροπύασ του ςυςςωματώματοσ 
F=f(x).  Nα ςχεδιϊςετε τη γραφικό παρϊςταςη τησ F=f(x) ςε βαθμολογημϋνουσ 
ϊξονεσ. 

                                                                          Μονάδες 5 
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Δ5) Τη χρονικό ςτιγμό που το ςυςςωμϊτωμα ϋχει για 1η  
φορϊ ταχύτητα 0,75√3m/s να βρεύτε: 

i)  Την απομϊκρυνςη του ςυςςωματώματοσ από τη θϋςη ιςορροπύασ του    

ii) Την επιτϊχυνςη του ςυςςωματώματοσ 

iii) Τον ρυθμό με τον οπούο μεταβϊλλεται η επαγωγικό τϊςη ςτα ϊκρα του  
ςώματοσ Σ1.   

                                                                          Μονάδες 6                                                                              
Δύνεται:  g=10m/s2 

 

ΘΕΜΑ Ε 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ  3ου  ή  ΤΟΥ  4ου ΘΕΜΑΤΟΣ    

Η οριζόντια μεταλλικό ρϊβδοσ ΚΛ μόκουσ L=0,5 m, μϊζασ m=0,5kg, ϋχει ωμικό 

αντύςταςη R1=0,1Ω και ςυγκρατεύται ακύνητη πϊνω ςτουσ κατακόρυφουσ, 

οδηγούσ Αy1 και Γy2 αμελητϋασ αντύςταςησ. Στον χώρο υπϊρχει οριζόντιο 

ομογενϋσ μαγνητικό πεδύο ϋνταςησ Β=2Τ, κϊθετο ςτη ρϊβδο ΚΛ, όπωσ φαύνεται 

ςτο ςχόμα. Τα ϊκρα Α, Γ ςυνδϋονται με ςύρμα αντύςταςησ R2=0,4Ω. Τη χρονικό 

ςτιγμό t=0, εκτοξεύουμε τη ρϊβδο ΚΛ προσ τα κϊτω με αρχικό ταχύτητα υ0=1m/s. 

Η  ρϊβδοσ οπούα κινεύται δεχόμενη από τουσ δύο οδηγούσ ςυνολικό τριβό μϋτρου 

Τ=2Ν. Μετϊ από μετατόπιςη y=2m, ο αγωγόσ αποκτϊ ςταθερό ταχύτητα.  

Ε1) Να προςδιορύςετε τη φορϊ και την ϋνταςη 

του επαγωγικού ρεύματοσ που διαρρϋει το 

κύκλωμα αμϋςωσ μετϊ την εκτόξευςη τησ 

ρϊβδου. 

Ε2) Να περιγρϊψετε την κύνηςη που θα 

εκτελϋςει η ρϊβδοσ και να βρεύτε τη ςταθερό 

(οριακό) ταχύτητα υορ, που θα αποκτόςει 

τελικϊ.   

Ε3) Να υπολογύςετε τη ςυνολικό θερμικό 

ενϋργεια που εκλύθηκε ςτουσ ωμικούσ 

αντιςτϊτεσ μϋχρι τη ςτιγμό που η ρϊβδοσ 

αποκτϊει την οριακό ταχύτητα.  

Ε4) Να υπολογύςετε τον ρυθμό μεταβολόσ τησ κινητικόσ ενϋργειασ τησ ρϊβδου τη 

χρονικό ςτιγμό t1, που η δύναμη Laplace ιςούται με 2,5Ν.  
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 Ε5. Να υπολογύςετε τη διαφορϊ δυναμικού ςτην αντύςταςη R2, τη χρονικό ςτιγμό 

t1. 

      Δύνεται: g= 10 m/s 2  

                                                                                                                       Μονάδες 25 (5Χ5)                                                                              

 

 

                                                                                                                ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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                                                              Nicholas Negroponte (1943-…)  

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                      

             

ΘΕΜΑ Α  

Στισ ημιτελεύσ προτϊςεισ Α1-Α4 να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό  

τησ πρόταςησ   και   δύπλα   το  γρϊμμα   που  αντιςτοιχεύ   ςτη   φρϊςη,   η   

οπούα τη ςυμπληρώνει ςωςτϊ. 

A1.  Ομογενόσ και ιςοπαχόσ ρϊβδοσ περιςτρϋφεται με γωνιακό ταχύτητα ω 

γύρω από το κϋντρο μϊζασ τησ. Αν η ρϊβδοσ περιςτραφεύ γύρω από το ϋνα 

ϊκρο τησ με την ύδια γωνιακό ταχύτητα, τότε η ςτροφορμό τησ: 

α) θα αυξηθεύ. 

β) θα μειωθεύ. 

γ) θα παραμεύνει ςταθερό. 

δ) θα μηδενιςθεύ.  

 

                                                                                                                              Μονάδες 5 

A2.  Από τη ςύνθεςη δυο απλών αρμονικών ταλαντώςεων που ϋχουν ύδια 
διεύθυνςη, ύδια ςυχνότητα και πραγματοποιούνται γύρω από την ύδια θϋςη 
ιςορροπύασ προκύπτει μια ςυνιςταμϋνη ταλϊντωςη. Στο 
διπλανό ςχόμα απεικονύζονται οι γραφικϋσ παραςτϊςεισ 
τησ απομϊκρυνςησ ςε ςυνϊρτηςη με τον χρόνο τόςο για 
τισ δυο ςυνιςτώςεσ ταλαντώςεισ όςο και για τη 
ςυνιςταμϋνη τουσ. Η γραφικό παρϊςταςη τησ 
ςυνιςταμϋνησ ταλϊντωςησ:  
α) απεικονύζεται ςτο διϊγραμμα (1) 

β) απεικονύζεται ςτο διϊγραμμα (2)  

γ) απεικονύζεται ςτο διϊγραμμα (3)  

δ) μπορεύ να απεικονύζεται ςε οποιοδόποτε από τα 
διαγρϊμματα. 

 

 

                                                                                                                                         Μονάδες 5 

                                                                  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ                   

                                                                    επανάληψης  

                                                                            ΦΥΣΙΚΗΣ 

                                      ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ                                                            

                                                                               16/5/2020 
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Α3. Στην απλό αρμονικό ταλϊντωςη και ςτη διϊρκεια μιασ περιόδου  ο 

ταλαντωτόσ ϋχει κινητικό ενϋργεια ύςη με τη δυναμικό ενϋργεια ταλϊντωςησ 

(K=U):  

α) μύα φορϊ      

β) δύο φορϋσ ςε δύο θϋςεισ 

γ) τϋςςερεισ φορϋσ ςε δύο θϋςεισ                       

δ) τϋςςερεισ φορϋσ ςε τϋςςερισ θϋςεισ.                       

                                                                                                                                       Μονάδες 5 

Α4. Σε ελεύθερο ςτερεό, το οπούο βρύςκεται αρχικϊ ακύνητο επϊνω ςε λεύο 

οριζόντιο δϊπεδο αςκεύται δύναμη τησ οπούασ ο φορϋασ δεν διϋρχεται από το 

κϋντρο μϊζασ του, επομϋνωσ: 

α) το ςώμα θα εκτελϋςει μόνο μεταφορικό κύνηςη 

β) το ςώμα θα εκτελϋςει μόνο περιςτροφικό κύνηςη 

γ) το ςώμα θα εκτελϋςει και μεταφορικό κύνηςη και περιςτροφικό κύνηςη γύρω 

από νοητό ϊξονα που διϋρχεται από το ςημεύο του ςώματοσ ςτο οπούο αςκόθηκε η 

δύναμη και εύναι κϊθετοσ ςτο επύπεδο που ορύζεται από τη δύναμη και το κϋντρο 

μϊζασ του ςώματοσ 

δ) το ςώμα θα εκτελϋςει και μεταφορικό κύνηςη και περιςτροφικό κύνηςη γύρω 

από νοητό ϊξονα που διϋρχεται από το κϋντρο μϊζασ του και εύναι κϊθετοσ ςτο 

επύπεδο που ορύζεται από τη δύναμη και το κϋντρο μϊζασ του ςώματοσ. 

                                                                                                                                       Μονάδες 5 

A5. Να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ το γρϊμμα κϊθε πρόταςησ και δύπλα ςε 

κϊθε γρϊμμα τη λϋξη Σωςτό, για τη ςωςτό πρόταςη, και τη λϋξη Λϊθοσ, για 

τη λανθαςμϋνη. 

α. Η ροπό ζεύγουσ δυνϊμεων εύναι ανεξϊρτητη του ςημεύου ωσ προσ το οπούο 

την υπολογύζουμε. 

β. Σώμα μϊζασ m ϋχει ορμό p και ςυγκρούεται μετωπικϊ και ελαςτικϊ με 
ακύνητο ςώμα ύςησ μϊζασ. Αμϋςωσ μετϊ την κρούςη το αρχικϊ ακύνητο ςώμα 
αποκτϊ κινητικό ενϋργεια Κ=p2/2m.  
γ. Κατϊ μόκοσ ενόσ οριζόντιου ςωλόνα, ςτον οπούο ρϋει ιδανικό ρευςτό και 
κατϊ τη φορϊ τησ ροόσ διαπιςτώνουμε ότι η πύεςη του ρευςτού αυξϊνεται, 
επομϋνωσ οι ρευματικϋσ γραμμϋσ πυκνώνουν.  
δ. Σύμφωνα με την αρχό του Παςκϊλ η μεταβολό τησ πύεςησ που προκαλεύ ϋνα 
εξωτερικό αύτιο ςε κϊποιο ςημεύο ενόσ ακύνητου υγρού μεταφϋρεται 
αναλλούωτη ςε όλα τα ςημεύα του. 
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  ε. Αν το ϊθροιςμα των ροπών ςε ϋνα ςώμα ιςούται με μηδϋν, το ςώμα αυτό    

  αποκλεύεται να περιςτρϋφεται. 

 

                                     Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Σώμα εκτελεύ ταυτόχρονα δύο απλϋσ αρμονικϋσ ταλαντώςεισ τησ μορφόσ                   
x1 = 0,2ημ(202πt) (S.I.) και x2 = 0,2ημ(198πt) (S.I.), που πραγματοποιούνται 
ςτην ύδια διεύθυνςη και γύρω από την ύδια θϋςη ιςορροπύασ. 

i) Η εξύςωςη που περιγρϊφει τη ςυνιςταμϋνη ταλϊντωςη εύναι: 

α.  x = 0,4ςυν(4πt)  ημ(400πt) (S.I.) 

β.  x = 0,4ςυν(2πt) ημ(200πt)(S.I.) 

γ.  x = 0,4ημ(2πt) · ςυv(200πt) (S.I.) 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                Μονάδες 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                              Μονάδες 2 

                                                     
ii) Μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενιςμών του πλϊτουσ τησ ςυνιςταμϋνησ 
ταλϊντωςησ μεςολαβεύ χρόνοσ: 

α. 2s            β. 1s          γ. 0,5s 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                Μονάδες 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                               Μονάδες 2                                                     
 

iii) Σε χρονικό διϊςτημα 2s, η κινητικό ενϋργεια του ςώματοσ μηδενύζεται: 

α. 100 φορϋσ       β. 200 φορϋσ          γ. 400 φορϋσ 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                 Μονάδες 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                               Μονάδες 2                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Β2. Στην παρακϊτω γραφικό παρϊςταςη απεικονύζεται η απομϊκρυνςη από 

τη θϋςη ιςορροπύασ ςε ςυνϊρτηςη με τον χρόνο ενόσ ςημεύου Μ ελαςτικού 



4 
 

μϋςου, ςτο οπούο διαδύδεται αρμονικό κύμα. Το κύμα δημιουργεύται από πηγό 

Π και το ςημεύο Μ βρύςκεται ςε απόςταςη x από την πηγό. Η ταχύτητα 

διϊδοςησ του κύματοσ ςτο ελαςτικό μϋςο εύναι ύςη με 2m/s.  

 

 

 

 

 

 

Η εξύςωςη ταλϊντωςησ του ςημεύου Μ ςε ςυνϊρτηςη με τον χρόνο δύνεται από 

τη ςχϋςη: 

α. y=0,5ημ(2πt-3π) 

β. y=0,5ημ(2πt) 

γ. y=0,5ημ(2πt-6π) 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση                                                          Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας                                                     Μονάδες 5 

 

Β3. Στον οριζόντιο 

κυλινδρικό ςωλόνα 

ΒΓ μεταβλητόσ 

διατομόσ του 

ςχόματοσ ρϋει με 

ςταθερό παροχό 

νερό, το οπούο 

θεωρεύται ιδανικό 

ρευςτό με φορϊ από το Β προσ το Γ. Για τα εμβαδϊ των εγκαρςύων διατομών των 

περιοχών (1) και (2), αντύςτοιχα, ιςχύει Α1=2Α2 . Σε ςημεύο Δ τησ περιοχόσ (1) 

ϋχουμε προςαρμόςει ϋνα λεπτό κατακόρυφο ςωλόνα, ςτον οπούο η ελεύθερη 

επιφϊνεια του νερού βρύςκεται ςε ύψοσ h από την οριζόντια διεύθυνςη x΄x.                                                                                                         

t(s) 

y(m) 

0,5 

  1,5 3  2 
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Το νερό που εξϋρχεται από το ςτόμιο Γ του ςωλόνα χύνεται ςε δοχεύο μεγϊλου 

όγκου που εύναι ςτερεωμϋνο ςε οριζόντιο ϋδαφοσ. Στη βϊςη του δοχεύου ςτη θϋςη 

(3) υπϊρχει μικρό οπό Ζ με εμβαδόν διατομόσ    Α3=Α2 /2. .Λόγω τησ εξόδου του 

νερού από την οπό Ζ το δοχεύο δεν μπορεύ να γεμύςει και η ελεύθερη επιφϊνεια του 

νερού ςταθεροποιεύται ςε ύψοσ Η.  Ο λόγοσ του ύψουσ h του νερού ςτον 

κατακόρυφο ςωλόνα προσ το ύψοσ H του νερού ςτο δοχεύο εύναι ύςοσ με: 

i.      3 / 4                               ii.     3 / 8                                   iii.   3 / 16  

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                Μονάδες 2                                                                                                                                                                                                                                  
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                              Μονάδες 7                                                                        
 

ΘΕΜΑ Γ  

Τα ςώματα Σ1 και Σ2, του 

ςχόματοσ 1, με μϊζεσ m1 =1kg και 

m2 =4kg αντύςτοιχα, βρύςκονται 

ακύνητα ςε λεύο οριζόντιο επύπεδο 

και εφϊπτονται μεταξύ τουσ. Τα 

ςώματα εύναι δεμϋνα ςτην ϊκρη 

δύο όμοιων ιδανικών ελατηρύων 

ςταθερϊσ k = 100 Ν/m, που 

βρύςκονται ςτο φυςικό τουσ μόκοσ 

και των οπούων η ϊλλη ϊκρη εύναι 

ςταθερϊ ςτερεωμϋνη. 
Μετακινούμε τα ςώματα Σ1 και 

Σ2 ϋτςι ώςτε τα ελατόρια να ςυςπειρωθούν κατϊ d = 0,2 m το καθϋνα, όπωσ 

ςτο ςχόμα 2 και ςτη ςυνϋχεια, τη χρονικό ςτιγμό t = 0, τα αφόνουμε ελεύθερα 

να ταλαντωθούν. 

Γ1. Να γρϊψετε τισ εξιςώςεισ των απομακρύνςεων x1 και x2 των ςωμϊτων Σ1 και 

Σ2 ςυναρτόςει του χρόνου. Ωσ θετικό ορύζεται η φορϊ από το Σ2 προσ το Σ1 και ωσ 

x = 0 ορύζεται η θϋςη που εφϊπτονται αρχικϊ τα ςώματα ςτο ςχόμα 1. 

Μονάδες 6 

 

Γ2. Τα ςώματα Σ1 και Σ2 κινούμενα με αντύθετη φορϊ ςυγκρούονται ςτη θϋςη 

                                                    ΣΧΗΜΑ 1 

                                                      ΣΧΗΜΑ 2 



6 
 

 x = - d

2
. Να υπολογύςετε τα μϋτρα των ταχυτότων τουσ ελϊχιςτα πριν από την 

κρούςη. 

Μονάδες 6 

Γ3. Η κρούςη που ακολουθεύ εύναι πλαςτικό. Να αποδεύξετε ότι το ςυςςωμϊτωμα 

μετϊ την κρούςη θα εκτελϋςει απλό αρμονικό ταλϊντωςη και να υπολογύςετε την 

περύοδο τησ ταλϊντωςησ. 

Μονάδες 6 

Γ4. Να βρεύτε τη μϋγιςτη τιμό του μϋτρου του ρυθμού μεταβολόσ τησ ορμόσ του 

ςυςςωματώματοσ μετϊ την κρούςη. 
Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ Δ  

Μύα πηγό Π1 αρμονικών ταλαντώςεων εκτελεύ ταλαντώςεισ πλϊτουσ 0,2m και 

ςυχνότητασ 2,5Hz. Το κύμα διαδύδεται ςε ομογενϋσ ελαςτικό μϋςο με ταχύτητα 

διϊδοςησ v=0,5m/s.  

Δ1. Να υπολογύςετε το μόκοσ κύματοσ του διαδιδόμενου κύματοσ και να γρϊψετε 

την εξύςωςη ταλϊντωςησ τησ πηγόσ.   

Μονάδες 5 

Δ2. Δύο ςημεύα Κ και Λ εύναι ςυνευθειακϊ με την πηγό Π1 και απϋχουν από αυτόν 

αποςτϊςεισ rΚ=0,2m και rΛ=0,4m αντιςτούχωσ. Να βρεθεύ η διαφορϊ φϊςησ των 

δύο ςημεύων τη χρονικό ςτιγμό t=1s.   

Μονάδες 4 

Δ3.Ποιο εύναι το μϋτρο τησ ταχύτητασ του ςημεύου Κ, όταν το ςημεύο Λ περνϊ 

από τη θϋςη ιςορροπύασ του για πρώτη φορϊ.  

Μονάδες 3 

Δ4. Να ςχεδιϊςετε το ςτιγμιότυπο του κύματοσ τη χρονικό ςτιγμό t=1s.   

Μονάδες 4 

Δ5. Υποθϋςτε ότι υπϊρχει και δεύτερη όμοια πηγό αρμονικών κυμϊτων Π2 ςτον 

χώρο, ςύγχρονη με την Π1, η οπούα δημιουργεύ κύματα ςτο ύδιο μϋςο, τα οπούα 

ςυμβϊλλουν ςτο ςημεύο Κ. Αν η απόςταςη μεταξύ του ςημεύου Κ και τησ πηγόσ 

Π2 εύναι ύςη με 0,3m, να υπολογύςετε το πλϊτοσ ταλϊντωςησ του ςημεύου Κ μετϊ 

τη ςυμβολό των κυμϊτων ςε αυτό.  

Μονάδες 5 

Δ6. Να γύνει η γραφικό παρϊςταςη του πλϊτουσ ταλϊντωςησ του ςημεύου Κ ςε 
ςυνϊρτηςη με τον χρόνο. Ωσ χρονικό ςτιγμό t=0 να λϊβετε τη ςτιγμό που οι 
πηγϋσ Π1 και Π2 ξεκινούν να ταλαντώνονται.  

     Μονάδες 4 
                                                             ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


