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ΘΔΜΑ Α  

 

Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιο ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ και δίπλα ηο 

γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή έκθπαζη. 

 
Α1. Σε γξακκηθό ειαζηηθό κέζν πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα Οx δηαδίδεηαη εγθάξζην αξκνληθό 

θύκα πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ άμνλα. Σε δύν ζεκεία ηνπ κέζνπ Α θαη Β  ην θύκα 
θηάλεη κε ρξνληθή δηαθνξά   3Τ/2.Η δηαθνξά θάζεο ησλ δύν ζεκείσλ Γθ=θΑ-θΒ ηελ ίδηα 
ρξνληθή ζηηγκή είλαη ίζε κε: 
 

α) Γθ=
  

 
 ad 

β) Γθ=
 

 
 ad 

γ) Γθ=   ad 

δ) Γθ=    ad 

Μονάδες 5 
Α2. Γύν θύκαηα δηαδίδνληαη ηαπηόρξνλα ζηελ ίδηα πεξηνρή ελόο ειαζηηθνύ κέζνπ. Η  αξρή 

ηεο επαιιειίαο ησλ θπκάησλ: 

 
α) ηζρύεη κόλν αλ ηα δύν θύκαηα έρνπλ ην ίδην πιάηνο. 

β) δελ ηζρύεη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ηζρύο ησλ θπκάησλ κεηαβάιιεη ηηο ηδηόηεηεο 

ηνπ κέζνπ. 

γ) ηζρύεη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη δηαηαξαρέο είλαη ηόζν ηζρπξέο, ώζηε νη δπλάκεηο 

κεηαμύ ησλ κνξίσλ ηνπ κέζνπ παύνπλ λα είλαη αλάινγεο ηεο απνκάθξπλζεο από 

ηε ζέζε ηζνξξνπίαο. 

δ) δελ ηζρύεη αλ ηα θύκαηα είλαη δηακήθε. 

Μονάδες 5 
 

Α3. Μηα νκνγελήο ηζνπαρήο ,ιεπηή ξάβδνο ,θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο έρεη κάδα M, κήθνο L θαη 
ξνπή αδξάλεηαο σο πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην κέζνλ ηεο θαη είλαη θάζεηνο πξνο 

απηήλ     
 

  
    . Κόβνπκε ηε ξάβδν ζηε κέζε δεκηνπξγώληαο δύν λέεο όκνηεο. Η 

θαζεκία ξάβδνο έρεη  ξνπή αδξάλεηαο    
   σο πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην κέζνλ 

ηεο θαη είλαη θάζεηνο πξνο απηή  : 

α)    
  

 

  
    

β)    
  

 

  
    

γ)    
  

 

  
    

δ)    
  

 

  
    

Μονάδες 5 
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Α4. O δαθηύιηνο ηνπ ζρήκαηνο εξεκεί ζε νξηδόληην 
επίπεδν θαη  θέξεη κηθξή αύιαθα ζηελ νπνία έρεη 
ηπιηρηεί  πνιιέο θνξέο ιεπηό, αβαξέο θαη κε εθηαηό 
λήκα. Αζθνύκε ζην άθξν Α ηνπ λήκαηνο νξηδόληηα  
ζηαζεξή δύλακε F εθαπηόκελε ζηελ πεξηθέξεηα θαη 
ν δαθηύιηνο θπιηέηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη ζην 
νξηδόληην δάπεδν ρσξίο ην λήκα λα γιηζηξά ζηελ 
αύιαθα.Αλ ην ζεκείν Α κεηαηνπηζηεί νξηδόληηα θαηά ΓxA θαη ην θέληξν κάδαο ηνπ θαηά 
Γxcm ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα Κ ηνπ δαθηπιίνπ ζα ηζνύηαη κε : 
 

α) Κ=2F∙ΓxA 

β) Κ=F∙Γxcm 

γ) Κ=3F∙Γxcm 

δ) Κ=F∙ΓxA 

 Μονάδες 5 
 

Α5.     Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος ακολοςθούν γπάθονηαρ ζηο ηεπάδιό ζαρ, δίπλα ζηο      
γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη ,ηη λέξη Σωστό ,αν η ππόηαζη είναι ζυζηή , ή 
ηη λέξη  Λάθος , αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη . 

 
α) Έλα εγθάξζην κεραληθό θύκα είλαη αδύλαην λα δηαδίδεηαη ζηα αέξηα. 

β) Γπν ζύγρξνλεο πεγέο δεκηνπξγνύλ ζηελ επηθάλεηα πγξνύ εγθάξζηα θύκαηα 

πιάηνπο Α θαη κήθνπο θύκαηνο ι. Αλ έλα ζεκείν Σ απέρεη  ίζεο απνζηάζεηο r1 
 
θαη 

r2 
 
από ηηο πεγέο αληίζηνηρα ,ηόηε ηαιαληώλεηαη κε πιάηνο 2Α. 

γ) Έλα κεραληθό ζηεξεό πεξηζηξέθεηαη γύξσ από αθιόλεην άμνλα πεξηζηξνθήο. Αλ 

δηπιαζηαζηεί ε ζηξνθνξκή ηνπ ζηεξενύ, ρσξίο λα αιιάμεη ζέζε ν άμνλαο 

πεξηζηξνθήο γύξσ από ηνλ νπνίν ζηξέθεηαη, ηόηε ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα 

ηεηξαπιαζηάδεηαη. 

δ) Μηα αζιήηξηα ηνπ θαιιηηερληθνύ παηηλάδ πεξηζηξέθεηαη, ρσξίο ηξηβέο, έρνληαο ηα 

ρέξηα ηεο ζε ζύκπηπμε. Όηαλ ε αζιήηξηα, θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηεο, απιώζεη ηα 

ρέξηα ηεο ζε νξηδόληηα ζέζε, ηόηε ε ζηξνθνξκή ηεο ζα απμεζεί.  

ε) Σηελ θύιηζε ελόο ζηεξενύ, ε ζηαηηθή ηξηβή Tζη  δελ πξνζθέξεη, νύηε αθαηξεί 

κεραληθή ελέξγεηα δηόηη αζθείηαη ζην (ζηηγκηαία αθίλεην) ζεκείν επαθήο κε ην 

νδόζηξσκα. 

Μονάδες 5 
 
ΘΔΜΑ Β 
 
Β1. Σηελ επηθάλεηα ελόο πγξνύ δεκηνπξγνύκε 

θύκαηα κε ηε ζεκεηαθή πεγή Π, ηα νπνία 
θηάλνπλ ζηνλ αληρλεπηή Σ ηόζν  απεπζείαο 
όζν θαη αθνύ αλαθιαζηνύλ ζηνλ 
αλαθιαζηήξα, ν νπνίνο κπνξεί λα κεηαθηλείηαη 
πάλσ ζηε κεζνθάζεην ηνπ επζύγξακκνπ  
ηκήκαηνο ΠΣ.Η απόζηαζε ηεο πεγήο Π από 
ηνλ αληρλεπηή Σ ηζνύηαη κε d=6ι, όπνπ ι ην 
κήθνο θύκαηνο ησλ θπκάησλ πνπ ζηέιλεη ε 
πεγή. Ο αλαθιαζηήξαο μεθηλά λα θηλείηαη από 
ην ζεκείν Μ θαη θηάλεη ζηε ζέζε Γ όπνπ γηα 
πξώηε θνξά ν αληρλεπηήο παξακέλεη αθίλεηνο. Σπλερίδνληαο ηελ θίλεζή ηνπ θηάλεη 
ηειηθά ζηε ζέζε Γ. Σηε ζέζε Γ ηνπ αλαθιαζηήξα ν αληρλεπηήο εθηειεί ηαιάλησζε κε 
κέγηζην πιάηνο. 
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Α). Αλ Τ ε πεξίνδνο ηνπ θύκαηνο ,ηόηε ην ρξνληθό δηάζηεκα Γt πνπ απαηηείηαη γηα λα 
θηάζεη ην θύκα από ηελ πεγή ζηνλ αλαθιαζηήξα όηαλ απηόο βξίζθεηαη ζηε ζέζε Γ 
ηζνύηαη κε : 
 

     i.    
   

 
                                      ii.     

   

 
                                      iii.    

   

 
 

 
 

α). Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 
Μονάδες 2 

β). Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 
Μονάδες 3 

Β). Αλ ε απόζηαζε ΠΓΣ ηζνύηαη κε 10ι, ηόηε θαηά ηε κεηαθίλεζε ηνπ αλαθιαζηήξα από 
ηε ζέζε Γ ζηε ζέζε Γ ν αληρλεπηήο Σ έρεη κεηξήζεη: 

 
     i.2 κέγηζηα                                 ii.4 κέγηζηα                                  iii.5 κέγηζηα 
 
α). Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

Μονάδες 2 
β). Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 

Μονάδες 3 
 
Β2.     Ο αξρηθά αθίλεηνο δίζθνο ηνπ ζρήκαηνο μεθηλά λα ζηξέθεηαη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t=0 κε ηελ επίδξαζε κηαο ζηαζεξήο δύλακεο F, 
σο πξνο άμνλα πνπ πεξλάεη από ην θέληξν κάδαο ηνπ θαη είλαη 
θάζεηνο ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 ν δίζθνο έρεη 
πεξηζηξαθεί θαηά γσλία ζ1  θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 ν δίζθνο 
έρεη πεξηζηξαθεί θαηά γσλία ζ2=4ζ1.O ιόγνο ηνπ ξπζκνύ 
κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηε ρξνληθή ζηηγκή  t1 πξνο ην 
ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ δίζθνπ ηε ρξνληθή 
ζηηγκή t2 ηζνύηαη κε : 

 

                   i.   
(
  

  
)
 

(
  

  
)
 

 
 

 
                               ii. 

(
  

  
)
 

(
  

  
)
 

                          iii. 
(
  

  
)
 

(
  

  
)
 

 
 

 
 

 
α). Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

Μονάδες 2 
β). Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 

Μονάδες 5 
 
Β3.   Έλαο θύβνο θαη κία ζθαίξα έρνπλ ηελ ίδηα κάδα  θαη εθηνμεύνληαη θαηά κήθνο δύν 

θεθιηκέλσλ επηπέδσλ πξνο ηα πάλσ κε ηελ ίδηα αξρηθή ηαρύηεηα πcm . Ο θύβνο 
νιηζζαίλεη ρσξίο ηξηβέο ζην έλα θεθιηκέλν επίπεδν θαη ε ζθαίξα θπιίεηαη ρσξίο λα 
νιηζζαίλεη ζην άιιν. Αλ       θαη      ηα κέγηζηα ύςε πνπ ζα θηάζνπλ ν θύβνο θαη ε 

ζθαίξα αληίζηνηρα ηόηε o ιόγνο ηνπο ζα ηζνύηαη κε: (δίλεηαη ε ξνπή αδξάλεηαο ζθαίξαο 

κάδαο Μ θαη αθηίλαο R σο πξνο ην θέληξν κάδαο ηεο     
 

 
   ) 

 
 

                   i.   
     

    
 

 

 
                               ii. 

     

    
                          iii. 

     

    
 

 

 
 

 
α). Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 

Μονάδες 2 
β). Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο 

Μονάδες 6 
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ΘΔΜΑ Γ 
Μηα ιεπηή νκνγελήο ξάβδνο κήθνπο L=0,3m  θαη 
κάδαο Μ=1kg κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ζε θαηαθόξπθν 
επίπεδν γύξσ από αθιόλεην νξηδόληην άμνλα, πνπ πεξλά 
από ην άθξν ηεο Ο, όπσο ζην ζρήκα. Η ξάβδνο 
ηζνξξνπεί αθίλεηε ζηε ζέζε ΟΑ. Έλα ζθαηξίδην 
ακειεηέσλ δηαζηάζεσλ κάδαο m=1kg  αθήλεηαη από 
ύςνο h λα θηλεζεί εληόο ιείνπ ηεηαξηνθπθιίνπ πνπ έρεη 
θέληξν ηνπ ην ζεκείν Ο θαη ζπλαληά ηε ξάβδν ζην ζεκείν 
Α, έρνληαο ηαρύηεηα κέηξνπ π=2m/s.Τν ζθαηξίδην 
ζπγθξνύεηαη κε ηε ξάβδν θαη πξνζθνιιάηαη ζην άθξν ηεο 
Α δεκηνπξγώληαο ην ζύζηεκα ξάβδνο – ζθαηξίδην. Τν ζύζηεκα ξάβδνο – ζθαηξίδην μεθηλά λα 
πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ην άθξν Ο ηεο ξάβδνπ.  
Να ππνινγίζεηε:  

Γ1. Tν ύςνο h από ην νπνίν αθέζεθε ην ζθαηξίδην. 
Μονάδες 3 

Γ2. Τε ξνπή αδξάλεηαο Iζπζη. ηνπ ζπζηήκαηνο ξάβδνο-ζθαηξίδην, σο πξνο ηνλ άμνλα 
πεξηζηξνθήο πνπ πεξλά από ην άθξν Ο. (δίλεηαη ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ ν νπνίνο 

είλαη θάζεηνο ζην επίπεδν ηεο θαη δηέξρεηαη από ην άθξν ηεο Ο     
 

 
   ) 

Μονάδες 3 
Γ3. Τν κέηξν ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο σ ηνπ ζπζηήκαηνο ξάβδνο – ζθαηξίδην ακέζσο κεηά 

ηελ θξνύζε. 
Μονάδες 5 

Γ4. Τε κέζε ξνπή δύλακεο πνπ δέρζεθε ε ξάβδνο από ην ζθαηξίδην αλ ν ρξόλνο πνπ 
δηαξθεί ε θξνύζε ηζνύηαη κε Γt=0,01s. 

Μονάδες 6 
Γ5. Τν έξγν ησλ ηξηβώλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ,αλ ην ζύζηεκα 

ξάβδνο -ζθαηξίδην πνπ πεξηζηξέθεηαη αθηλεηνπνηείηαη ζηηγκηαία ζηε ζέζε B πνπ ην 
ζύζηεκα ζρεκαηίδεη γσλία θ (ζπλθ=0,8) κε ηελ θαηαθόξπθν . 

Μονάδες 8 
Γίλνληαη:g=10m/s2 
 
 
 
ΘΔΜΑ Γ 
Γύν πεγέο αξκνληθώλ θπκάησλ Π1 θαη Π2, νη 
νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ ήξεκε επηθάλεηα πγξνύ, 
αξρίδνπλ λα ηαιαληώλνληαη θαηαθόξπθα ηε 
ρξνληθή ζηηγκή t0 =0 κε εμίζσζε y=0,1εκ(πt)  
(S.I.). Σε θάζε έλα από ηα δπν θύκαηα πνπ 
δεκηνπξγνύλ νη πεγέο ην κήθνο θύκαηνο ι ηζνύηαη 
κε ι=4m. Υιηθά ζεκεία Σ θαη Λ ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
πγξνύ απέρνπλ απνζηάζεηο r1=1m , r2=9m θαη 
d1=6m ,d2=8m από ηηο πεγέο Π1 θαη Π2 αληίζηνηρα.  
 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ ηξερόλησλ θπκάησλ. 
Μονάδες 4 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηα πιάηε ηαιάλησζεο ησλ πιηθώλ  ζεκείσλ Σ θαη Λ κεηά ηελ έλαξμε ηεο 
ζπκβνιήο ησλ θπκάησλ ζε απηά. 

Μονάδες 4 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ην ιόγν  
     

     
  ,όπνπ       θαη        νη κέγηζηεο ηαρύηεηεο ηαιάλησζεο 

ησλ πιηθώλ ζεκείσλ Σ θαη Λ αληίζηνηρα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=3,9s. 
Μονάδες 5 
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Γ4. Υπνινγίζηε ηνλ αξηζκό ησλ ζεκείσλ πνπ παξακέλνπλ αθίλεηα  κεηαμύ ησλ ζεκείσλ ΣΛ 
κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπκβνιήο ησλ θπκάησλ ζε απηά. 

Μονάδες 5 
 

Γ5. Οη ππεξβνιέο πνπ δηέξρνληαη από ηα ζεκεία Σ θαη Λ ηέκλνπλ ην επζύγξακκν ηκήκα πνπ 
ελώλεη ηηο δύν πεγέο ζηα ζεκεία Σ΄ θαη Λ΄ αληίζηνηρα .Υπνινγίζηε ηελ απόζηαζε Σ΄Λ΄ . 

Μονάδες 7 
 

 


