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 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. Σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση με περίοδο Τ που το πλάτος 

μειώνεται με τη σχέση Α=Α0e-Λt , τα πλάτη του ταλαντωτή κατά τις χρονικές 

στιγμές  t1=T , t2=2T , t3 = 3T είναι αντίστοιχα Α1,  Α2, Α3.  Για τα πλάτη αυτά 

ισχύει: 

α.   2Α2= Α1+Α3 

β.   2
3 1 2 =   

γ.  2
1 2 3 =   

δ.  2
2 1 3 =                                                                                                                               

                                                                                                                      Μονάδες 4 

 
Α2. Ένας αντιστάτης διαρρέεται από αρμονικά εναλλασσόμενο ρεύμα. Η 
μέση ισχύς Ρ  στον αντιστάτη και η μέγιστη τιμή (pmax) της στιγμιαίας 
ισχύος στον αντιστάτη συνδέονται με τη σχέση:   
α.   pmax = Ρ   
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β.   pmax =2 Ρ   

γ.  pmax =4 Ρ   

δ.  pmax = Ρ/2   

       Μονάδες 4 

Α3. Σώμα εκτελεί σύνθετη κίνηση η οποία μπορεί να αναλυθεί σε δύο απλές 

αρμονικές ταλαντώσεις που οι απομακρύνσεις τους δίνονται από τις 

σχέσεις:    1

π
x = Aημ(ωt + )

4
  και 2

5π
x = 2Aημ(ωt + )

4
.  

Υπόδειξη: δείτε τη διαφορά φάσης φ που έχουν οι 2 ΑΑΤ. 

Η σχέση που δίνει την απομάκρυνση της σύνθετης κίνησης είναι: 

α. x = 3Aημ(ωt + π)  

β.  
5π

x = Aημ(ωt + )
4

 

γ. 
π

x = Aημ(ωt + )
2

 

δ. 
5π

x = 3Aημ(ωt + )
4

 

         Μονάδες 4 

Α4. Σώμα μάζας m κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ. Στην πορεία 

συγκρούεται μετωπικά με άλλο σώμα και επιστρέφει κινούμενο με  

ταχύτητα μέτρου 2υ. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του είναι: 

  

  α.  0                  β. mυ                  γ. 2mυ                   δ. 3mυ 

 

                     Μονάδες 4 

Α5. Σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση στο άκρο ελατηρίου 
σταθεράς k, περνά από τη θέση ισορροπίας του κάθε 8s. Αν 
αντικαταστήσουμε το ελατήριο με άλλο σταθεράς 4k, το σώμα θα περνά 
από τη θέση ισορροπίας του κάθε:  
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α. 32s                      β. 16s                 γ. 4s                        δ. 2s 

Μονάδες 4 

Α6. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και 

δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη 

λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.  

α.  Όταν η ορμή ενός στερεού σώματος 

είναι ίση με μηδέν και η κινητική του 

ενέργεια είναι ίση με μηδέν σε κάθε 

περίπτωση.   

β.  Τα υποθετικά στερεά που δεν παραμορφώνονται όταν τους ασκούνται 

δυνάμεις ονομάζονται μηχανικά στερεά. 

γ.  Στο σχήμα δίνεται το διάγραμμα της 

μαγνητικής ροής που διέρχεται από έναν 

κλειστό δακτύλιο σε συνάρτηση με τον χρόνο, 

επομένως,  στο χρονικό διάστημα από t1 ως 2t1 ο 

δακτύλιος δεν διαρρέεται από επαγωγικό ρεύμα.  

 
 

δ. Το δοχείο του σχήματος περιέχει ρευστό 

που είναι ακίνητο, επομένως, η πίεση του 

αερίου στην κλειστή περιοχή του δοχείου 

είναι μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική 

πίεση.  

  

 

ε. Στον σωλήνα του διπλανού σχήματος που βρίσκεται σε κατακόρυφο 

επίπεδο 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 τις πιέσεις του ρευστού στα διάφορα σημεία του ρευστού ισχύει:  

pΑ < pΒ < pΓ.  

 

               Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Β  

Β1. Σε μια πλάγια κρούση 

δύο αυτοκινήτων 1, 2,που 

έχουν αντίστοιχα μέτρα 

ταχυτήτων υ1, υ2 και 

κινούνται σε κάθετους 

δρόμους, δημιουργείται συσσωμάτωμα, το οποίο αποκτά ταχύτητα μέτρου V 

που σχηματίζει γωνία θ=45ο με τη διεύθυνση κίνησης του αυτοκινήτου 1. 

 Ο εμπειρογνώμονας της ασφαλιστικής εταιρίας ζυγίζει τα αυτοκίνητα και 

βρίσκει ότι το αυτοκίνητο 2 είναι 20% βαρύτερο από το 1.  

Για τον λόγο 1

2

υ
λ =

υ  
των μέτρων των ταχυτήτων

  
συμπεραίνει ότι ισχύει:  

 α.  λ=1                          β.   λ=1,2                             γ. λ=0,8 
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                             Μονάδες 2                                                                                                                                                                              

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                            Μονάδες 4                                                                                                      

 
Β2.  Ομογενής ράβδος (ή σκάλα) μάζας m και 

μήκους l  στηρίζεται στο δάπεδο και στον τοίχο, 

έτσι ώστε να ισορροπεί οριακά.  Το δάπεδο 

είναι τραχύ και ο τοίχος λείος. Δίνεται ο 

συντελεστής οριακής στατικής τριβής μ.  

Για τη γωνία φ ισχύει: 

α. 
1

εφφ=
μ

                               β. 
1

εφφ=
2μ

                                   γ. εφφ=μ   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                             Μονάδες 2                                                                                                                                                                              

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                            Μονάδες 4                                                                                                      
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(...ισορροπεί οριακά..., επομένως η τριβή είναι στατική και ίση με την 

οριακή τιμή της Τ=μΝ) 

 

Β3. Η ομογενής ράβδος ΑΓ, μάζας Μ και μήκους L του παρακάτω σχήματος,  
ισορροπεί οριζόντια με τη βοήθεια ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k1 
συνδεδεμένου στο άκρο της Γ.  
 

 
 

Η ίδια ράβδος ισορροπεί οριζόντια και όταν προσδεθεί στο σημείο Σ, που 

απέχει απόσταση 
L
4

από το άκρο της Α, ιδανικό ελατήριο σταθεράς k2. 

Αν η επιμήκυνση του ελατηρίου k1 είναι διπλάσια από την επιμήκυνση του 

ελατηρίου k2, τότε ο λόγος   1

2

k

k
των σταθερών των δύο ελατηρίων, είναι ίσος 

με: 

α.    
1

4
                                     β.    

1

2
                                γ.    

1

8
  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                            Μονάδες 2                                                                                                                                                                              

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                            Μονάδες 4                                                                                                      

Β4. Διεγέρτης ασκεί περιοδική δύναμη με τύπο Fδ=Fδ,max ημ6t (S.I.) σε 
σύστημα ελατήριο-σώμα με k=400N/m και m=4kg. Το σύστημα εκτελεί 
εξαναγκασμένη ταλάντωση.  
 
α. Να αποδείξετε ότι το σύστημα δεν βρίσκεται σε κατάσταση συντονισμού.                                                                                                                                                                        

                                                                                                               Μονάδες 4 
 

Α 
Γ 

k1 

L 

Α Γ k2 

L 

 Σ 
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β.   Χωρίς να αλλάξουμε  τη συχνότητα του διεγέρτη  αντικαθιστούμε                                                                                                                                           
το σώμα μάζας m με άλλο  σώμα μάζας m΄, ώστε να έχουμε συντονισμό, 
επομένως  η μάζα m΄ είναι ίση με: 
 

i.   
9

100
kg                                 ii.   

3

100
kg                             iii.  

3
kg

50
 

 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                             Μονάδα 1                                                                                                                                                                              

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                            Μονάδες 2                                                                                                      

 

ΘΕΜΑ Γ 

Από την κορυφή λείου κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης θ = 30° 

εξαρτάται ιδανικό ελατήριο σταθεράς k =100 N/m και στο κάτω ελεύθερο 

άκρο του συνδέεται σώμα μάζας m1= 2 kg. 

Το σύστημα ισορροπεί πάνω 
στο κεκλιμένο επίπεδο. Ένα 
βλήμα μάζας m2 =2 kg 
κινείται οριζόντια με 
ταχύτητα μέτρου υ = 2 m/s 
και τη χρονική στιγμή 
t0=0  συγκρούεται ακαριαία 
και πλαστικά με το σώμα        
μάζας m1.  Το συσσωμάτωμα αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 
κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου με D=k.   
 Όλο το σύστημα είναι σε αίθουσα εργαστηρίου κενή από αέρα. 
 
Γ1.  Να αποδείξετε ότι η ταχύτητα του συσσωματώματος, αμέσως μετά την 

κρούση έχει μέτρο 
3 m

V =  
2 s

.    

                  Μονάδες 4 
 
 Γ2. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωματώματος. 

Μονάδες 6 
 

Γ3.  Να γράψετε τη χρονική εξίσωση, x=f(t),  της απομάκρυνσης του 
συσσωματώματος από τη θέση ισορροπίας του, θεωρώντας ως θετική τη 
φορά από την κορυφή προς τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου. 

Μονάδες 5 
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Γ4.  Μετά από πόσο χρόνο από τη χρονική στιγμή t0=0  η ταχύτητα του 
συσσωματώματος μηδενίζεται για πρώτη φορά;  

Μονάδες 3 
Γ5. Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της ορμής του συσσωματώματος 
όταν μηδενίζεται η ταχύτητά του για πρώτη φορά μετά την κρούση. 

Μονάδες 4 
Γ6.  Κάποια χρονική στιγμή που το συσσωμάτωμα έχει μέγιστη θετική 
απομάκρυνση εισάγεται αέρας  στην  αίθουσα του εργαστηρίου με 
αποτέλεσμα το συσσωμάτωμα να αρχίσει να εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση 
με Λ=0,1 s-1.  
Να βρείτε πόσο χρόνο χρειάζεται το συσσωμάτωμα, από τη στιγμή που 
ξεκίνησε η φθίνουσα ταλάντωση, για να μειωθεί το πλάτος του στο μισό της 
αρχικής τιμής του.  

Μονάδες 3 

Δίνονται: g = 10 m/s2, συν30ο=
3

 
2

, ημ30ο=
1

 
2

 και  ln2=0,7.  

 

ΘΕΜΑ Δ  

Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k =200N/m  έχει το κάτω άκρο του 
στερεωμένο στο δάπεδο. Στο άνω άκρο του ελατηρίου έχει προσδεθεί σώμα 
Σ1 μάζας  m1=1kg  που ισορροπεί. Τη χρονική στιγμή t0=0  αφήνεται πάνω 
στο σώμα Σ1, χωρίς ταχύτητα, ένα άλλο σώμα Σ2 μάζας m2=1kg   . Το 
σύστημα ‘‘ελατήριο – Σ1 – Σ2’’  ξεκινά να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 
πλάτους Α. 
 
Να θεωρήσετε ως  θετική την κατακόρυφη 
προς τα πάνω φορά. 
 
Δ1.  Να αποδείξετε ότι το πλάτος Α της Α.Α.Τ. του 

συστήματος των σωμάτων είναι  
1

A = m 
20

. 

                                                                                                                   
Μονάδες 4 
 
Δ2. Να γράψετε τη χρονική εξίσωση, x=f(t), της απομάκρυνσης του 
συστήματος των σωμάτων από τη θέση ισορροπίας του. 
                                                                                                                    Μονάδες 5 
Δ3.  Να υπολογίσετε τη μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου από το φυσικό 
του μήκος, στη διάρκεια της ταλάντωσης. 
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                                                                                                                      Μονάδες 4 
Δ4.  Να γράψετε τη χρονική εξίσωση, U=f(t), της δυναμικής ενέργειας 
ταλάντωσης του συστήματος. 
 Να παραστήσετε γραφικά τη σχέση U=f(t). 
                                                                                                                     Μονάδες 4 
 
Δ5. Να υπολογίσετε τη δύναμη επαφής Ν  που ασκείται από το Σ1 στο Σ2 στη 
θέση μέγιστης συσπείρωσης του ελατηρίου. 
                                                                                                                      Μονάδες 4 
 
Δ6. Να βρείτε τη σχέση Ν=f(x) της δύναμης Ν, η οποία ασκείται από το 
Σ1 στο Σ2 στη διάρκεια της ταλάντωσης.  
Να παραστήσετε γραφικά τη σχέση Ν=f(x).  

 

                                                                                                                      Μονάδες 4 

Δίνεται: g = 10 m/s2 

 

                                                                                     

 

                                                                                                                   Καλή επιτυχία 
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ΘΕΜΑ Α  

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

της πρότασης   και   δίπλα   το  γράμμα   που  αντιστοιχεί   στη   φράση,   

η   οποία   τη συμπληρώνει σωστά. 

Α1) Ένα απλός αρμονικός ταλαντωτής την t=T/4 βρίσκεται στη 

θέση χ=0 με υ>0 . Η αρχική φάση του ταλαντωτή είναι : 

α) 0         β) π/2    γ) π       δ)  3π/2                                     

                                                                           [Μονάδες 5] 

Α2) Κατά μήκος μιας χορδής έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα. Η 

μέγιστη απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών κοιλιών κατά την κίνησή 

τους δίδεται από τη σχέση: 

α) λ/2      β) 4Α     γ) 
2

2 λ
16Α +

4
     δ) 

2
2 λ

4Α +
4

                                       [Μονάδες 5] 

Α3) Στο σχήμα βλέπετε σχεδιασμένο σε προοπτική χώρου ένα 

τραπέζι και τρείς δυνάμεις ίδιου μέτρου 

οριζόντιες σε διευθύνσεις που 

διακρίνονται.  Οι  ροπές  των  δυνάμεων A B 

ως προς άξονα την ΑΒ έχουν μεταξύ 
F1 

F 

τους σχέση : F3
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α) τF1 < τF2 < τF3  β) τF1 > τF2 > τF3 

γ) τF1 = τF3 > τF2   δ) τF1 = τF3 < τF2 [Μονάδες 5] 

Α4) Δύο σφαίρες συγκρούονται κεντρικά 

και στο σχήμα βλέπετε τις ταχύτητές τους 

πριν και μετά την κρούση σε σχέση με τον 

χρόνο. Η κρούση είναι: 

α) πλαστική  

β) ελαστική  

γ) ανελαστική  

δ) τα 

στοιχε

ία 

είναι 

ελλιπή 

 

      

 
 

                                                                        [Μονάδες 5] 

Α5) Να σημειώσετε Σ για τις σωστές προτάσεις και Λ για τις 

λανθασμένες προτάσεις. 

α) Το φαινόμενο Doppler ισχύει μόνο αν ο πομπός ήχου ή και ο 

δέκτης συχνοτήτων κινούνται στην ευθεία που τους συνδέει. 

β) Τα κύματα που διαδίδονται στο ίδιο μέσον αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους 

γ) Ο συντελεστής ιξώδους στο S.I. μετρείται σε Κg m-1 s-1 

δ) Σε κάθε ελαστική κρούση δύο σφαιρών ίσης μάζας          

συμβαίνει ανταλλαγή ταχυτήτων. 

ε) Ένας ποδηλάτης κινείται ευθύγραμμα και στη συνέχεια μπαίνει σε 

στροφή . Ο θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης για τις ρόδες δεν 

μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλη την κίνηση. 

                                                                                [Μονάδες 5] 

ΘΕΜΑ B  

B1. Σε γραμμικό ελαστικό μέσο που εκτείνεται κατά μήκος του άξονα 

x'x έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα συχνότητας f. Το πλάτος 

ταλάντωσης των τρεχόντων κυμάτων που δημιούργησαν το στάσιμο 



[
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είναι Α. Τη χρονική στιγμή t=0 όλα τα σημεία της χορδής διέρχονται 

από τη θέση ισορροπίας τους και το σημείο της θέσης x=0,



 

 

  

που είναι κοιλία, έχει θετική ταχύτητα. Το διάγραμμα ταχύτητας - 

χρόνου για το σημείο Μ που βρίσκεται στη θέση xΜ=3λ/8 είναι το: 

 

α. (Ι)                           β. (ΙΙ)                         γ. (ΙΙΙ) 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                 [Μονάδες 2] 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                [Μονάδες 4] 

B2. Σε μια ελαστική χορδή που εκτείνεται κατά μήκος του οριζόντιου 

ημιάξονα Οx έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα. Το δεξιό άκρο της χορδής 

είναι ακλόνητα δεμένο, ενώ στο αριστερό άκρο της χορδής (σημείο Ο) που 

είναι ελεύθερο δημιουργείται 

κοιλία. Στο σημείο Μ της 

χορδής βρίσκεται ο τρίτος 

δεσμός του στάσιμου, 

μετρώντας από το Ο. Μεταβάλλουμε τη συχνότητα του στάσιμου ώστε το 

σημείο Μ να είναι ο πέμπτος δεσμός από το Ο, το οποίο Ο εξακολουθεί να 

είναι κοιλία. Το ποσοστό μεταβολής της συχνότητας του στάσιμου είναι: 

α. 40%                         β. 60%                       γ. 80% 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                 [Μονάδες 2] 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                [Μονάδες 4] 

                                                  



 

 

B3. Στην επιφάνεια ενός υγρού δημιουργούμε από την πηγή Π αρμονικά 

κύματα μήκους κύματος λ. Στο σημείο Σ της επιφάνειας και σε 

απόσταση β από την πηγή, τα κύματα μπορούν να φτάσουν είτε 

απευθείας (ακολουθώντας τη διαδρομή ΠΣ), είτε αφού ανακλαστούν 

στον ανακλαστήρα Ε που βρίσκεται στη μεσοκάθετο του ΠΣ. Όταν ο 

ανακλαστήρας βρίσκεται στη θέση Ε1, απέχει από τις πηγές α και στο 

σημείο Σ έχουμε απόσβεση. Μετακινώντας τον ανακλαστήρα μέχρι τη 

θέση Ε2 που απέχει από τις πηγές απόσταση  α', παρατηρούμε ότι στο Σ 

έχουμε για πρώτη φορά ενισχυτική συμβολή.                                                                                       

Η διαφορά των αποστάσεων α'-α είναι:  

 

α. λ/4                         β. λ/2                        γ. λ  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                 [Μονάδες 2] 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                [Μονάδες 4] 

 

B4. Κατά μήκος μιας ομογενούς ελαστικής χορδής, διαδίδεται προς τη 

θετική κατεύθυνση του άξονα x'Ox εγκάρσιο αρμονικό κύμα. To σημείο 

Ο (x=0) τη χρονική στιγμή t=0 διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του με 



 

 

θετική ταχύτητα. Δύο σημεία Μ, Ν της χορδής απέχουν xM=λ/4 και 

xN=3λ/4 από το σημείο Ο, αντίστοιχα. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή, 

κατά την οποία υΝ 0,  ο λόγος των ταχυτήτων ταλάντωσης Μ

Ν

υ

υ
 των 

σημείων Μ και Ν είναι: 

α. -1.                    β. 1.                      γ. 2.                                                  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                 [Μονάδες 2] 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                [Μονάδες 5] 

                                                                                                          

ΘΕΜΑ Γ 

Τη χρονική στιγμή t0=0 η αρχή Ο ενός γραμμικού ελαστικού μέσου 

μεγάλου  μήκους, που εκτείνεται κατά μήκος του θετικού ημιάξονα Οx, 

τίθεται σε ταλάντωση χωρίς αρχική φάση, σε διεύθυνση κάθετη στον 

ημιάξονα Οx, με πλάτος  A=0,2m, οπότε παράγεται αρμονικό κύμα. 

Μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων της πηγής του κύματος από τη 

θέση ισορροπίας της μεσολαβεί χρονικό διάστημα ίσο με 0,1s. Δύο υλικά 

σημεία του μέσου Μ και Ν που βρίσκονται στις θέσεις xM=4m και 

xN=20m αρχίζουν να ταλαντώνονται με χρονική διαφορά ίση με 0,4s.  

Γ1. Να υπολογίσετε τη συχνότητα, την ταχύτητα διάδοσης και το μήκος 

κύματος του κύματος.  

Στη συνέχεια να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος.                                                                                                                                                        

                                                      [Μονάδες 5] 

 

Γ2. Να υπολογίσετε τη διαφορά φάσης που παρουσιάζουν (την ίδια 

χρονική στιγμή) τα σημεία Μ και Ν.                                                                                                                                                                                                                                             

                                                      [Μονάδες 4] 



 

 

Γ3. Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Μ τη 

χρονική στιγμή που το κύμα φτάνει στο σημείο Ν 

                                                                               [Μονάδες 4] 

Γ4. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή 

t1=0,25s. Πόσα σημεία του μέσου, τη χρονική στιγμή t1=0,25s, έχουν 

μέγιστη κινητική ενέργεια ταλάντωσης;                                                                                                                                 

                                                                               [Μονάδες 5] 

Γ5. Να παραστήσετε γραφικά τη φάση των διαφόρων υλικών σημείων 

του μέσου σε συνάρτηση με τη θέση x τη χρονική στιγμή t1=0,25s.                                                                                                                                                                                                          

                                                      [Μονάδες 3] 

Γ6. Να παραστήσετε γραφικά τη φάση των σημείων Μ και Ν σε 

συνάρτηση με το χρόνο, σε κοινό διάγραμμα.  

                                                                              [Μονάδες 4] 

ζ. Προαιρετικό ερώτημα (εκτός βαθμολογίας) 

Να βρείτε την εξίσωση U= f(t),  η οποία περιγράφει τη δυναμική 

ενέργεια ταλάντωσης U του υλικού σημείου Μ σε συνάρτηση με το 

χρόνο t, αν η μάζα του είναι ∆m=8·10-3kg. 

 Να παραστήσετε γραφικά την U=f(t)  από τη χρονική στιγμή t0 = 0 

έως τη χρονική στιγμή t2=0,3s. Δίνεται: π2=10     

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 



 

 

Η ράβδος ΚΛ του σχήματος είναι 

ομογενής, έχει μήκος 

L=0,5m, μάζα Μ=0,3kg και 

μπορεί να στρέφεται σε 

κατακόρυφο επίπεδο γύρω από 

οριζόντιο άξονα που 

διέρχεται από το μέσο της, Ο. 

Στα άκρα της ράβδου είναι 

στερεωμένες δύο σημειακές σφαίρες, Σ1 και Σ2, με μάζες m1= 0,1kg και 

m2=0,2kg, αντίστοιχα. Δίνουμε στο σύστημα ράβδου - μαζών, στην 

οριζόντια θέση, αρχική γωνιακή ταχύτητα ω0=10rad/s, με φορά όπως η 

φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού. 

Μόλις η ράβδος γίνει κατακόρυφη, η σφαίρα Σ2 συγκρούεται πλαστικά με 

ακίνητη σημειακή σφαίρα Σ3, μάζας m3=0,2kg, η οποία κρέμεται από 

λεπτό αβαρές νήμα.  

 

Να υπολογίσετε: 

Δ1. Τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδου - σφαιρών Σ1, Σ2, ως 

προς τον άξονα περιστροφής. 

                                                                             [Μονάδες 7] 
Απάντηση: 0,025kgm2 

   

Δ2. Την αρχική γωνιακή επιτάχυνση του συστήματος ράβδου - 

σφαιρών Σ1, Σ2 

                                                                            [Μονάδες 6] 

 

Δ3. Την ταχύτητα της σφαίρας Σ2 όταν η ράβδος γίνει κατακόρυφη και 

ελάχιστα πριν τη σύγκρουσή της με τη σφαίρα Σ3. 

                                                                             [Μονάδες 7] 

Απάντηση:   m /
30

s
2

   

 



 

 

Δ4. Τη θερμότητα που παράγεται κατά την πλαστική κρούση.                                                                                                               

                                                                          [Μονάδες 5] 

 

 

Δίνονται: g=10 m/s2 και η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα 

που διέρχεται από το κέντρο της Icm= 1

12
 ML2. 

 

 

 

 
 

Δ5. Προαιρετικό ερώτημα (εκτός βαθμολογίας) 

Να υπολογίσετε τη δύναμη που ασκεί η ράβδος στη σφαίρα Σ1 (μέτρο 

και κατεύθυνση), όταν αυτή διέρχεται από το ψηλότερο σημείο της 

τροχιάς της και ελάχιστα πριν τη σύγκρουση των σφαιρών Σ2, Σ3.                                                                                               

 

καλή επιτυχία 


