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 Παναγιώτης  Βαρώτσος        

                                                                                                                                                                Φυσικός, καθηγητής ΕΚΠΑ   

                                                                                                                                                                 (σύστημα πρόγνωσης                      

                                                                                                                                                                               σεισμών ΒΑΝ)                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                             
 ΘΕΜΑ Α  

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό  της 

πρότασης   και   δίπλα   το  γράμμα   που  αντιστοιχεί   στη   φράση,   η   οποία   

τη συμπληρώνει σωστά. 

Α1. Ένα σώμα  εκτελεί σύνθετη αρμονική ταλάντωση, ως αποτέλεσμα δύο 

αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια 

θέση ισορροπίας και οι οποίες έχουν εξισώσεις x1 = Αημωt και x2 = Αημ(ωt + π/2).          

Η σύνθετη ταλάντωση που προκύπτει έχει εξίσωση:  

α)  x = Aημ(ωt + π/4) 

β)  x = A 2 ημωt  

γ)  x = A 2 ημ(ωt + π/4)   

δ)  x = A 2 ημ(ωt + π/3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                  Μονάδες 3  



 

 

Α2. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους, που 

πραγματοποιούνται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από το ίδιο σημείο με και 

συχνότητές που διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους και έχουν εξισώσεις 

απομάκρυνσης x1 = Aημω1t και x2 = Aημω2t. Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών 

μεγιστοποιήσεων του πλάτους της ταλάντωσης είναι ίσος με:  

α) 
1 2

π

ω -ω
 

β) 
1 2

2π

ω -ω
 

γ) 
1 2

4π

ω -ω
 

δ) 
1 2

π

2 ω -ω
 

Μονάδες 3 

 

Α3. Ο τροχός του σχήματος κυλίεται χωρίς να 

ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο με σταθερή ταχύτητα κέντρου μάζας υcm. H 

μέλισσα πετάει ευθύγραμμα έτσι ώστε να βρίσκεται συνεχώς πάνω από το 

εκάστοτε ανώτερο σημείο Α του τροχού. Επομένως η ταχύτητα της μέλισσας είναι 

ίση με: 

 

α) 2υcm 

β) υcm 2  

γ) υcm 

δ) υcm / 2                                                                                                                                                                                                                                                                

Μονάδες 3 

 



 

 

Α4. Στον κατακόρυφο σωλήνα του σχήματος ρέει ιδανικό ρευστό. Στην περιοχή Β 

και Γ το εμβαδόν της διατομής του σωλήνα είναι ίδιο ενώ στην περιοχή Α το 

εμβαδόν της διατομής του σωλήνα είναι μικρότερο. Για τα μέτρα των ταχυτήτων 

ροής του ρευστού στο σωλήνα ισχύει:  

α) υΑ > υΒ > υΓ 

β) υΑ > υΒ = υΓ  

γ) υΑ = υΒ = υΓ 

δ) υΑ < υΒ < υΓ.  

Μονάδες 3 

Α5.  Ένα ορθογώνιο πλαίσιο εμβαδού Α στρέφεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό 

πεδίο (Ο.Μ.Π.) έντασης Β, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από άξονα που 

περνά από τα μέσα των δύο πλευρών του και είναι κάθετος στις δυναμικές 

γραμμές του Ο.Μ.Π. Αν για t=0 το πλαίσιο είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές, 

τότε η μαγνητική ροή που διέρχεται από αυτό μεταβάλλεται με τον χρόνο 

σύμφωνα με τη σχέση: 

α)  Φ=ΒΑ 

β)   Φ= ΒΑ ημωt 

γ)   Φ= ΒΑ συνωt 

δ)   Φ= -ΒΑ ημωt 

                                                                                                             Μονάδες 3                                                                                                                            

Α6. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 

πρόταση και δίπλα σε αυτό την ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος» κατά την 

εκτίμησή σας . 

α) Στο φαινόμενο της παλίρροιας η βαρυτική έλξη της Σελήνης εξαναγκάζει σε 

ταλάντωση τη μάζα του νερού στην επιφάνεια της Γης.  

β) Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση η διεγείρουσα δύναμη είναι μια περιοδική 

δύναμη.  

γ) Σώμα μάζας m είναι δεμένο σε κατακόρυφο ελατήριο και εκτελεί απλή 

αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος ταλάντωσης, ο 



 

 

χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του σώματος από τη θέση ισορροπίας 

θα διπλασιαστεί. 

δ) Τα υλικά που έχουν μαγνητική διαπερατότητα λίγο μεγαλύτερη της μονάδας 

ονομάζονται διαμαγνητικά.  

ε) Τα αμπερόμετρα και τα βολτόμετρα που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις στο 

εναλλασσόμενο ρεύμα δίνουν τη μέση τιμή των μεγεθών που μετρούν.  

στ) H μαγνητική ροή είναι διανυσματικό μέγεθος.  

ζ) Η κατεύθυνση της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός 

σωληνοειδούς αντιστρέφεται αν αλλάξει η φορά του ρεύματος που το διαρρέει.  

η) Μονάδα μέτρησης του ρυθμού μεταβολής της μαγνητικής ροής είναι το           

1 Wb.                                                                                                                                       

θ) Μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β βρίσκεται ένα 

ορθογώνιο πλαίσιο εμβαδού S, το οποίο σχηματίζει γωνία α με τις δυναμικές 

γραμμές του πεδίου, επομένως η  μαγνητική ροή που διέρχεται μέσα από αυτό 

υπολογίζεται από τη σχέση  Φ = ΒSσυνα.                                                                                                                              

ι) Αν η ορμή ενός συστήματος δύο σωμάτων είναι ίση με το μηδέν, τότε θα 

είναι υποχρεωτικά μηδενική και η κινητική ενέργεια του συστήματος.                                                                                                                                                                       

                                                                                                                Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα κινούνται το ένα προς το 

άλλο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώμα Σ2 έχει ταχύτητα τριπλάσιου 

μέτρου σε σχέση με την ταχύτητα του σώματος Σ1. Κάποια στιγμή τα δύο σώματα 

συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά με αποτέλεσμα μετά την κρούση να κινείται 

μόνο το σώμα Σ1.  

Ο λόγος  m1/m2 των μαζών των δύο σωμάτων είναι ίσος με:    

 α) 2             β) 1/3            γ) 3/5          δ) 5/3 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                   

                                                                                                                  Μονάδες 2                                                                                          

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                 

                                                                                                                  Μονάδες 6                                                                                           



 

 

 

 

Β2. Ένα αγώγιμο πλαίσιο αμελητέας αντίστασης με Ν σπείρες στρέφεται με 

γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω γύρω από άξονα που βρίσκεται στο επίπεδο του 

πλαισίου και είναι κάθετος στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου 

έντασης μέτρου Β. Τα άκρα του πλαισίου συνδέονται με έναν αντιστάτη 

αντίστασης R. Σε κάθε στροφή του πλαισίου, η ενέργεια που μετατρέπεται σε 

θερμότητα στον αντιστάτη είναι Q.  

i)    Αν διπλασιάσουμε το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου χωρίς να 

αλλάξουμε τα Ν και ω, τότε το ποσό της ενέργειας που μετατρέπεται σε 

θερμότητα στον αντιστάτη σε κάθε στροφή του πλαισίου θα είναι 

 

α) Q                         β) 2Q                     γ) 4Q 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                   

                                                                                                           Μονάδες 1                                                                                          

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                  

                                                                                                            Μονάδες 3                                                                                           

 

ii)   Αν διπλασιάσουμε το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας, χωρίς να αλλάξουμε τα 

Ν και Β, τότε το ποσό της ενέργειας που μετατρέπεται σε θερμότητα στον 

αντιστάτη σε κάθε στροφή του πλαισίου θα είναι 

 

α) Q                         β) 2Q                     γ) 4Q 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                   

                                                                                                           Μονάδες 1                                                                                          

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                 

                                                                                                           Μονάδες 4                                                                                           

 

Β3. Τα δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα είναι ακλόνητα 

στερεωμένα στα ελεύθερα άκρα δύο ελατηρίων ίδιας σταθεράς k, τα οποία 

βρίσκονται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ. Τα δύο σώματα είναι 

δεμένα μεταξύ τους με νήμα, όπως φαίνεται στο σχήμα, έτσι ώστε το ελατήριο που 

είναι συνδεδεμένο με το σώμα Σ2 να έχει το φυσικό μήκος του.                       



 

 

Κάποια χρονική στιγμή κόβουμε 

το νήμα με αποτέλεσμα τα δύο 

σώματα  Σ1  και  Σ2 να αρχίσουν 

να εκτελούν  απλή αρμονική 

ταλάντωση με ενέργειες 

ταλάντωσης  Ε1 και Ε2, 

αντίστοιχα.  

Για τον λόγο των ενεργειών 

ισχύει: 

 

α) 

2

1 1 2
2

2 2

)(m m

m

−
=


                          β) 

2
1 1

2
2 2

m

m


=


                        γ) 1

2

1


=


 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                   

                                                                                                         Μονάδες 2                                                                                          

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                 

                                                                                                         Μονάδες 6                                                                                           

 

Β4    ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ  (Εκτός βαθμολογίας) 

Ένας λεπτός ευθύγραμμος αγωγός άπειρου μήκους (1) διαρρέεται από ρεύμα 

έντασης Ι1 = 0,5Α, όπως φαίνεται στο σχήμα και εφάπτεται σε κυκλικό αγωγό (2),  

ακτίνας r = 0,5m, ο οποίος διαρρέεται 

από ρεύμα έντασης I2 που η φορά του 

είναι ωρολογιακή. Σε απόσταση α=1m 

από το κέντρο K του κυκλικού 

αγωγού, βρίσκεται ακόμη ένας 

ευθύγραμμος αγωγός (3), άπειρου 

μήκους που δεν διαρρέεται από ρεύμα. 

Οι τρείς αγωγοί βρίσκονται στο ίδιο 

επίπεδο. Στο κέντρο K του κυκλικού 

αγωγού το μέτρο της έντασης του 

μαγνητικού πεδίου εξαιτίας των αγωγών (1) και (2) είναι ίσο με BK  = 10−6T. 



 

 

α. Να βρείτε τη φορά του διανύσματος της συνισταμένης έντασης  μαγνητικού 

πεδίου εξαιτίας των αγωγών (1) και (2) στο κέντρο του κυκλικού αγωγού και να 

δείξετε ότι I2 = 2/π Α.  

Τροφοδοτούμε τον αγωγό (3) με ρεύμα έντασης I3 και παρατηρούμε ότι το 

μέτρο της συνισταμένης έντασης του μαγνητικού πεδίου εξαιτίας και των τριών 

αγωγών στο κέντρο Κ του κυκλικού αγωγού είναι ίσο με το μέτρο της έντασης 

του μαγνητικού πεδίου που δημιουργούσαν οι αγωγοί (1) και (2).  

β. Να βρείτε την ένταση και τη φορά του ρεύματος I3. 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Ένας ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ μάζας m=0,5kg και μήκους L=2m, έχει ωμική 

αντίσταση R2=0,4 Ω και βρίσκεται ακίνητος μέσα σε κατακόρυφο ομογενές 

μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β=0,5Τ, με τις μαγνητικές γραμμές του να είναι 

κάθετες στον αγωγό. Ο αγωγός ΚΛ βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με οριζόντιους 

αγώγιμους οδηγούς Ax1 και Γx2 και μπορεί να κινείται χωρίς τριβές και κάθετα σε 

αυτούς, ενώ στα άκρα Α και Γ των οδηγών είναι συνδεδεμένος ωμικός αντιστάτης 

αντίστασης R1=0,6 Ω.  

Τη χρονική στιγμή t0=0 

αρχίζουμε να ασκούμε 

στο μέσο του αγωγού 

σταθερή οριζόντια 

δύναμη μέτρου F =2N  

προς τα δεξιά, όπως 

φαίνεται στο σχήμα με 

αποτέλεσμα τη χρονική 

στιγμή t1 ο αγωγός 

αποκτήσει οριακή 

(σταθερή) ταχύτητα υορ. 

 

Γ1.     Να εξηγήσετε γιατί ο αγωγός αποκτά οριακή ταχύτητα και να υπολογίσετε 

το μέτρο της οριακής ταχύτητας του αγωγού. 

                                                                                                             Μονάδες 8 

 

 

 

 

 

 Γ2. Τη χρονική στιγμή που ο αγωγός έχει ταχύτητα μέτρου 
ορυ

υ =
4

 να 

υπολογίσετε: 
i) Tο μέτρο της επιτάχυνσης του αγωγού. 



 

 

                                                                                                             Μονάδες 4 

 ii) Tην τάση στα άκρα του αγωγού. 

                                                                                                             Μονάδες 2 

 iii) Toν ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του αγωγού. 

                                                                                                             Μονάδες 3 

   

Γ3. Αν ο αγωγός τη χρονική στιγμή t1 που αποκτά οριακή ταχύτητα έχει 

μετατοπιστεί κατά x=3m από την αρχική θέση του, να υπολογίσετε: 

i) το επαγωγικό φορτίο που πέρασε από μια διατομή του κυκλώματος από τη 

χρονική στιγμή t0=0 έως τη χρονική στιγμή t1. 

                                                                                                              Μονάδες 3                                                                                                                           

ii) Το έργο της δύναμης  F
r

 από τη χρονική στιγμή t0=0 έως τη χρονική στιγμή t1. 

                                                                                                              Μονάδες 2   

iii)  Τη συνολική θερμότητα στις ωμικές αντιστάσεις από τη χρονική στιγμή t0=0 

έως τη χρονική στιγμή t1. 

                                                                                                              Μονάδες 3   

ΘΕΜΑ Δ  

Κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 100 N/m έχει το άνω άκρο του 

στερεωμένο σε οροφή. Στο κάτω άκρο του ελατηρίου έχει προσδεθεί σώμα Σ1 

μάζας m1 = 3 kg, το οποίο αρχικά ισορροπεί ακίνητο. Τη χρονική στιγμή  t0 = 0,  

βλήμα Σ2 μάζας m2 = 1 kg που κινείται στη διεύθυνση του 

άξονα του ελατηρίου με ταχύτητα μέτρου υ2 και φορά προς 

τα πάνω, προσκρούει στο σώμα Σ1 και σφηνώνεται 

ακαριαία σε αυτό. Το συσσωμάτωμα ξεκινά τη χρονική 

στιγμή t0 = 0 να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με 

αρχική ταχύτητα μέτρου 
3 m

V =  .
2 s  

 

 

 

 Να βρείτε:  

 

 

Δ1. Το μέτρο υ2 της ταχύτητας  του βλήματος.  



 

 

                                                                                                                  Μονάδες 2   

 

Δ2.  Το πλάτος Α της ταλάντωσης του συσσωματώματος.  

                                                                                                                   Μονάδες 6   

Δ3. Την μέγιστη δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης του ελατηρίου. 

                                                                                                                   Μονάδες 3   

Δ4. Τη χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης του συσσωματώματος από τη θέση 

ισορροπίας του θεωρώντας ως θετική την κατακόρυφη προς τα πάνω φορά καθώς 

και ότι .
π 1

ημ  =
6 2  

                                                                                                                  Μονάδες 6  
 

Δ5. Τη χρονική στιγμή που μηδενίζεται η ταχύτητα του συσσωματώματος για 

πρώτη φορά.  

                                                                                                                  Μονάδες 2   

Δ6. α) Την εξίσωση της αλγεβρικής τιμής της δύναμης του ελατηρίου σε 

συνάρτηση με την απομάκρυνση του συσσωματώματος από τη θέση ισορροπίας 

του,  FΕΛΑΤ =f(x)  και να σχεδιάσετε τη γραφική παράστασή της. 

                                                                                                                  Μονάδες 4   

β) Την εξίσωση της αλγεβρικής τιμής της δύναμης του ελατηρίου σε συνάρτηση 

με τον χρόνο, FΕΛΑΤ =f(t).  (Προαιρετικά να σχεδιάσετε τη γραφική παράστασή 

της , που είναι υπερβολικά απαιτητική) 

                                                                                                                  Μονάδες 2 

Δίνεται:  g=10m/s 2,   

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                             Καλή επιτυχία 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2ο 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

16/4/2020 

                                                                                                                              

Παναγιώτης  Βαρώτσος        

                                                                                                                                                                Φυσικός, καθηγητής ΕΚΠΑ   

                                                                                                                                                                 (σύστημα πρόγνωσης                      

                                                                                                                                                                               σεισμών ΒΑΝ)                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                             
  ΘΕΜΑ Α  

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό  της 

πρότασης   και   δίπλα   το  γράμμα   που  αντιστοιχεί   στη   φράση,   η   οποία   

τη συμπληρώνει σωστά. 

Α1. Ένα σώμα  εκτελεί σύνθετη αρμονική ταλάντωση, ως αποτέλεσμα δύο 

αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια 

θέση ισορροπίας και οι οποίες έχουν εξισώσεις x1 = Αημωt και x2 = Αημ(ωt + π/2).          

Η σύνθετη ταλάντωση που προκύπτει έχει εξίσωση:  

α)  x = Aημ(ωt + π/4) 

β)  x = A 2 ημωt  

γ)  x = A 2 ημ(ωt + π/4)   

δ)  x = A 2 ημ(ωt + π/3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                  Μονάδες 4  

Α2. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους, που 

πραγματοποιούνται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από το ίδιο σημείο με και 

συχνότητές που διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους και έχουν εξισώσεις 

απομάκρυνσης x1 = Aημω1t και x2 = Aημω2t. Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών 

μεγιστοποιήσεων του πλάτους της ταλάντωσης είναι ίσος με:  

α) 
1 2

π

ω -ω
 



 

 

β) 
1 2

2π

ω -ω
 

γ) 
1 2

4π

ω -ω
 

δ) 
1 2

π

2 ω -ω
 

Μονάδες 4 

 

Α3. Ο τροχός του σχήματος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο δάπεδο με 

σταθερή ταχύτητα κέντρου μάζας υcm. H μέλισσα πετάει ευθύγραμμα έτσι ώστε να 

βρίσκεται συνεχώς πάνω από το εκάστοτε ανώτερο 

σημείο Α του τροχού. Επομένως η ταχύτητα της 

μέλισσας είναι ίση με: 

 

α) 2υcm 

β) υcm 2  

γ) υcm 

δ) υcm / 2                                                                                                                                                                                                                                                                

Μονάδες 4 

 

Α4. Στον κατακόρυφο σωλήνα του σχήματος ρέει ιδανικό ρευστό. Στην περιοχή Β 

και Γ το εμβαδόν της διατομής του σωλήνα είναι ίδιο ενώ στην περιοχή Α το 

εμβαδόν της διατομής του σωλήνα είναι 

μικρότερο. Για τα μέτρα των ταχυτήτων ροής 

του ρευστού στο σωλήνα ισχύει:  

α) υΑ > υΒ > υΓ 

β) υΑ > υΒ = υΓ  



 

 

γ) υΑ = υΒ = υΓ 

δ) υΑ < υΒ < υΓ.  

Μονάδες 4 

Α5.   Ένα ποδήλατο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο με σταθερή ταχύτητα 

μέτρου υπ. Το σημείο της περιφέρειας του τροχού, το οποίο:  

α. έρχεται σε επαφή με τον οριζόντιο δρόμο, έχει ταχύτητα μέτρου υπ.  

β. έρχεται σε επαφή με τον οριζόντιο δρόμο, έχει ταχύτητα μέτρου 2υπ.                                                                

γ.  έχει μέγιστη απόσταση από τον οριζόντιο δρόμο, έχει ταχύτητα μέτρου υπ. 

δ. έχει μέγιστη απόσταση από τον οριζόντιο δρόμο, έχει ταχύτητα μέτρου 2υπ. 

                                                                                                                               Μονάδες 4                                                                                                                            

Α6. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε 

πρόταση και δίπλα σε αυτό την ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος» κατά την 

εκτίμησή σας . 

α) Στο φαινόμενο της παλίρροιας η βαρυτική έλξη της Σελήνης εξαναγκάζει 

σε ταλάντωση τη μάζα του νερού στην επιφάνεια της Γης.  

β) Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση η διεγείρουσα δύναμη είναι μια περιοδική 

δύναμη.  

γ) Σώμα μάζας m είναι δεμένο σε κατακόρυφο ελατήριο και εκτελεί απλή 

αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος ταλάντωσης, ο 

χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του σώματος από τη θέση 

ισορροπίας θα διπλασιαστεί. 

δ) Τα υποθετικά στερεά που δεν παραμορφώνονται όταν τους ασκούνται 

δυνάμεις ονομάζονται μηχανικά στερεά. 

ε) Η συχνότητα μιας φθίνουσας ταλάντωσης παραμένει χρονικά σταθερή, για 

ορισμένη τιμή της σταθεράς απόσβεσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                              

                                                                                                                Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα κινούνται το ένα προς το 

άλλο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώμα Σ2 έχει ταχύτητα τριπλάσιου 

μέτρου σε σχέση με την ταχύτητα του σώματος Σ1. Κάποια στιγμή τα δύο σώματα 



 

 

συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά με αποτέλεσμα μετά την κρούση να κινείται 

μόνο το σώμα Σ1.  

Ο λόγος  m1/m2 των μαζών των δύο σωμάτων είναι ίσος με:    

 α) 2             β) 1/3            γ) 3/5          δ) 5/3 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                   

                                                                                                                  Μονάδες 2                                                                                          

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                 

                                                                                                                  Μονάδες 6   

                                                                                         

 

Β2. Δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων Π1 και Π2 αρχίζουν τη χρονική 

στιγμή t0 = 0 να εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α χωρίς αρχική 

φάση.  Το σημείο Σ του ευθυγράμμου τμήματος που ενώνει τις πηγές αρχίζει να 

εκτελεί ταλάντωση τη χρονική στιγμή 1

3T
t =

4
.                                                      

Το σημείο Σ  είναι το πρώτο σημείο δεξιά του μέσου Μ που παραμένει  ακίνητο 

μετά τη συμβολή των κυμάτων.   

Αν λ=μήκος κύματος, τότε  η  απόσταση μεταξύ των πηγών είναι: 

α. (Π1Π2) = 3λ                 β. 

(Π1Π2) = 2,5 λ         γ.  (Π1Π2) = 

2λ   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                                                                                            

                                                                                                              Μονάδες 2                                                                                                              

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                                                         

                                                                                                              Μονάδες 6  

 



 

 

Β3. Τα δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα είναι ακλόνητα 

στερεωμένα στα ελεύθερα άκρα δύο ελατηρίων ίδιας σταθεράς k, τα οποία 

βρίσκονται σε λείο κεκλιμένο 

επίπεδο γωνίας κλίσης φ. Τα δύο 

σώματα είναι δεμένα μεταξύ τους 

με νήμα, όπως φαίνεται στο σχήμα, 

έτσι ώστε το ελατήριο που είναι 

συνδεδεμένο με το σώμα Σ2 να 

βρίσκεται στη θέση φυσικού 

μήκους του. Κάποια χρονική 

στιγμή κόβουμε το νήμα με αποτέλεσμα τα δύο σώματα  Σ1  και  Σ2 να αρχίσουν 

να εκτελούν  απλή αρμονική ταλάντωση με ενέργειες ταλάντωσης  Ε1 και Ε2, 

αντίστοιχα.  

Για τον λόγο των ενεργειών ισχύει: 

 

α) 

2

1 1 2
2

2 2

)(m m

m

−
=


                          β) 

2
1 1

2
2 2

m

m


=


                        γ) 1

2

1


=


 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                   

                                                                                                         Μονάδες 2                                                                                          

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                                 

                                                                                                         Μονάδες 7                                                                                           

 

 

 

 

 



 

 

Β4    ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ  (Εκτός βαθμολογίας) 

Το σώμα ΣΒ μάζας Μ βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο και είναι δεμένο 

στην άκρη ιδανικού οριζόντιου ελατηρίου που βρίσκεται στο φυσικό του μήκος και 

του οποίου η άλλη άκρη είναι ακλόνητα στερεωμένη. Το σώμα ΣΑ μάζας m, του 

σχήματος, κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα υ0 κτυπά κεντρικά στο ακίνητο σώμα 

μάζας Μ. Για να έχουμε την ίδια μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου είτε η κρούση 

είναι ελαστική είτε πλαστική, θα πρέπει ο λόγος των μαζών m/M να είναι  

α. 1                      β. 2                          γ. 3  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Στο σχήμα απεικονίζεται λεπτός κύλινδρος μάζας 

Μ=3kg και ακτίνας R1=0,2m , που στο μέσο της 

παράπλευρης επιφάνειάς του φέρει εγκοπή (αυλάκι) 

ακτίνας R2= R1/2 .  Στην εγκοπή έχουμε περάσει λεπτό 

αβαρές και μη εκτατό νήμα, που το έχουμε τυλίξει 

πολλές φορές στην περιφέρειά του. Το ίδιο κάνουμε 

και στην εξωτερική επιφάνεια, όπου έχουμε τυλίξει 

πολλές φορές λεπτό νήμα αβαρές και μη εκτατό. Η 

ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον οριζόντιο 

άξονά του είναι 
2

1

1
Ι = MR

2
  και η επιτάχυνση της 

βαρύτητας είναι g=10m/s2.                                                                                                                                                                                  

Τα νήματα έχουν προσδεθεί στην οροφή του εργαστηρίου και το σύστημα 

ισορροπεί.    

 

                            



 

 

α.  Να υπολογίσετε τις τάσεις Τ1 και Τ2 στη θέση ισορροπίας. 

                                                                                                                                         Μονάδες 4                                              

Κόβουμε το αριστερό νήμα και ο κύλινδρος κινείται προς τα κάτω 

διατηρώντας τον άξονα περιστροφής του διαρκώς οριζόντιο.                                                                                                                    

β.  Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου. 

                                                                                                                                         Μονάδες 4                                                               

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία, μόνο που τώρα κόβουμε το δεξιό νήμα.     

γ. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου και τον ρυθμό 

μεταβολής της στροφικής κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου τη στιγμή που θα έχει 

κάνει  
12

π
 περιστροφές.                                                                                                                                              

                                                                                                                     Μονάδες 5     

                                  

Γ2.   Στο σχήμα απεικονίζεται  κύλινδρος μάζας Μ=1kg και ακτίνας R=0,05m, 

ο οποίος στο  

μέσο της παράπλευρης 

επιφάνειάς του φέρει εγκοπή 

(αυλάκι) ακτίνας r= R/3. Στο 

αυλάκι του στερεού  έχουμε 

τυλίξει πολλές φορές αβαρές 

και μη εκτατό νήμα. Τη 

στιγμή t0=0 και ενώ ο δίσκος 

βρίσκεται ακίνητος στη θέση (Α), ασκούμε στο άκρο (Δ) του νήματος 

σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=
9

N
4

  με αποτέλεσμα ο δίσκος να αρχίσει 

να κυλίεται χωρίς ολίσθηση πάνω στο οριζόντιο δάπεδο και τη χρονική στιγμή 

t1=2s φτάνει στη θέση (Β).  

 

α. Να βρείτε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του στερεού  καθώς και την 

απόσταση  ΑΒ.                                                                                                                                        



 

 

                                                                                                                    Μονάδες 6                                       

β. Να βρείτε το έργο της δύναμης  F για το χρονικό διάστημα από t0=0 έως  t1=2s 

καθώς και την ισχύ  της δύναμης  F τη χρονική στιγμή t1=2s.                                                                                                                                                                           

                                                                                                                    Μονάδες 6  

Δίνεται η ροπή αδράνειας του στερεού  21
Ι = MR

2
.                                       

                                                                                                                        

 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 100 N/m έχει το άνω άκρο του 

στερεωμένο σε οροφή. Στο κάτω άκρο του ελατηρίου έχει προσδεθεί σώμα Σ1 

μάζας m1 = 3 kg, το οποίο αρχικά ισορροπεί ακίνητο. Τη 

χρονική στιγμή       t0 = 0, βλήμα Σ2 μάζας m2 = 1 kg που 

κινείται στη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου με 

ταχύτητα μέτρου υ2 και φορά προς τα πάνω, προσκρούει στο 

σώμα Σ1 και σφηνώνεται ακαριαία σε αυτό. Το 

συσσωμάτωμα ξεκινά τη χρονική στιγμή t0 = 0 να εκτελεί 

απλή αρμονική ταλάντωση με αρχική ταχύτητα μέτρου 

3 m
V =  .

2 s  
 

Να βρείτε:  

 

Δ1. Το μέτρο υ2 της ταχύτητας  του βλήματος.  

                                                                                                                  Μονάδες 2   

 

Δ2.  Το πλάτος Α της ταλάντωσης του συσσωματώματος.  

                                                                                                                   Μονάδες 6 

   

Δ3. Την μέγιστη δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης του ελατηρίου. 

                                                                                                                   Μονάδες 3   



 

 

Δ4. Τη χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης του συσσωματώματος από τη θέση 

ισορροπίας του θεωρώντας ως θετική την κατακόρυφη προς τα πάνω φορά καθώς 

και ότι .
π 1

ημ  =
6 2  

                                                                                                                  Μονάδες 6  
 

Δ5. Τη χρονική στιγμή που μηδενίζεται η ταχύτητα του συσσωματώματος για 

πρώτη φορά.  

                                                                                                                  Μονάδες 2   

Δ6. α) Την εξίσωση της αλγεβρικής τιμής της δύναμης του ελατηρίου σε 

συνάρτηση με την απομάκρυνση του συσσωματώματος από τη θέση ισορροπίας 

του,  FΕΛΑΤ =f(x)  και να σχεδιάσετε τη γραφική παράστασή της. 

                                                                                                                  Μονάδες 4   

β) Την εξίσωση της αλγεβρικής τιμής της δύναμης του ελατηρίου σε συνάρτηση 

με τον χρόνο, FΕΛΑΤ =f(t). (Προαιρετικά να σχεδιάσετε τη γραφική παράστασή 

της, που είναι υπερβολικά απαιτητική) 

                                                                                                                  Μονάδες 2 

Δίνεται:  g=10m/s 2,   

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                             Καλή επιτυχία 

 

 

 


