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ΘΕΜΑ Α 
Να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό καθεμιϊσ από τισ παρακϊτω ερωτόςεισ 
και δύπλα το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη ςωςτό απϊντηςη: 
 
1. Ένα ςώμα Α μϊζασ m που κινεύται με ςταθερό ταχύτητα μϋτρου   πϊνω ςε λεύο 
οριζόντιο επύπεδο ςυγκρούεται ,κεντρικϊ και ελαςτικϊ με ϊλλο ςώμα Β μϊζασ m 
που εύναι αρχικϊ ακύνητο πϊνω ςτο οριζόντιο επύπεδο. Μετϊ την κρούςη το 
μϋτρο τησ μεταβολόσ τησ ορμόσ ςώματοσ Β εύναι: 
 

α. 
  

 
    β. 

  

 
   γ. 

  

 
   δ.    

Μονϊδεσ 5 
 

2. Τη ςτιγμό κατϊ την οπούα ϋνα ςώμα ,που εκτελεύ απλό αρμονικό ταλϊντωςη  , 

διϋρχεται από μύα θϋςη με απομϊκρυνςη μϋτρου | |  
 

 
: 

 

α. η επιτϊχυνςη του ϋχει μϋτρο | |   
 

 
 . 

β. η ταχύτητϊ του ϋχει μϋτρο | |    
 

 
. 

γ. η δυναμικό του ενϋργεια εύναι ύςη με την κινητικό του ενϋργεια.  

δ. ο ρυθμόσ μεταβολόσ τησ ορμόσ ϋχει μϋτρο  |
  

  
|      

 

 
 . 

Μονϊδεσ  5 
 

3. Σε μύα  απλό αρμονικό ταλϊντωςη  : 
 
α.  το πλϊτοσ μεταβϊλλεται αρμονικϊ με το χρόνο .  
β.  η μηχανικό ενϋργεια μειώνεται.  
γ.  η ταχύτητα παραμϋνει ςταθερό.  
δ.  η δυναμικό ενϋργεια γύνεται ύςη με την κινητικό ,4 φορϋσ ςτη χρονικό διϊρκεια 
μιασ περιόδου.  

 
Μονϊδεσ 5 
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4. Σε αβαρϋσ τετρϊγωνο πλαύςιο ΑΒΔΓ  που ιςορροπεύ ακύνητο πϊνω ςε λεύο 
οριζόντιο δϊπεδο αςκούνται ταυτόχρονα δυνϊμεισ ύςου μϋτρου F  όπωσ φαύνεται 
ςτα παρακϊτω 4 ςχόματα (κϊτοψη). Το πλαύςιο ϋχει τη δυνατότητα να 
περιςτρϋφεται γύρω από ϊρθρωςη που εύναι τοποθετημϋνη ςτο ςημεύο Δ χωρύσ 
τριβϋσ. 

 

 

 

 

               
 

 

                              i.                                                                  ii.  

 

 

 

 

 

 

                            iii.                                                                   iv. 

Aπό τισ τϋςςερισ περιπτώςεισ που απεικονύζονται, το πλαύςιο δεν περιςτρϋφεται 

ςτη: 

α. i .                         β.ii .                       γ.iii .                   δ.iv 

Μονϊδεσ  5 
 

5. Να γρϊψετε ςτο τετραδιό ςασ το γρϊμμα κϊθε πρόταςησ και δύπλα ςε κϊθε 
γρϊμμα τη λϋξη ΣΩΣΤΟ για τη ςωςτό πρόταςη και τη λϋξη ΛΑΘΟΣ για τη 
λανθαςμϋνη. 
 
Ποιεσ από τισ επόμενεσ προτϊςεισ εύναι ςωςτϋσ (Σ) και ποιεσ λανθαςμϋνεσ (Λ) 
 
α. Στη θϋςη ιςορροπύασ ενόσ ςώματοσ, που εκτελεύ απλό αρμονικό ταλϊντωςη η 
κινητικό ενϋργεια μεγιςτοποιεύται. 
β. Στην απλό αρμονικό ταλϊντωςη η δυναμικό ενϋργεια μηδενύζεται κϊθε φορϊ 
που μηδενύζεται και η επιτϊχυνςη. 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φπονηιζηήπια Εν-ηάξη                                                                                                      Σελίδα 3 από 6                                                                                                                                                                                                                                                       
 

γ. Η ροπό ζεύγουσ δυνϊμεων εξαρτϊται από τον ϊξονα περιςτροφόσ που 
επιλϋγουμε. 
δ. Ένα ςτερεό ςώμα δε μπορεύ να εκτελεύ περιςτροφικό κύνηςη όταν η 
ςυνιςταμϋνη των δυνϊμεων που αςκούνται πϊνω του εύναι μηδϋν  . 
ε. Για ϋναν ομογενό τροχό  που κυλύεται  ςε οριζόντιο δϊπεδο χωρύσ να ολιςθαύνει 
η ταχύτητα ενόσ ςημεύου τησ περιφϋρειασ του που απϋχει από το ϋδαφοσ 

απόςταςη ύςη με την  ακτύνα του ϋχει κϊθε χρονικό ςτιγμό μϋτρο που εύναι  √   
φορϋσ μεγαλύτερο από αυτό που ϋχει η ταχύτητα του κϋντρου μϊζασ του. 
 

Μονϊδεσ  5 

 
ΘΕΜΑ Β 
 
B1. Ομογενόσ δύςκοσ ακτύνασ R του διπλανού 
ςχόματοσ κυλύεται χωρύσ να ολιςθαύνει ςε 
οριζόντιο επύπεδο. Ένα ςημεύο Γ του δύςκου 
βρύςκεται πϊνω ςτην κατακόρυφη διϊμετρο του 
και απϋχει από το κϋντρο μϊζασ του απόςταςη ύςη 

με r=
 

 
 .Αν η γραμμικό ταχύτητα του ςημεύου Γ του 

δύςκου ϋχει μϋτρο υγ(Γ)=2m/s τότε η ταχύτητα του 
ανώτερου ςημεύου Α του τροχού ϋχει μϋτρο : 
 
α) υΑ= 8m/s.                                         β) υΑ= 4m/s.                                γ) υΑ= 2m/s. 
 
 
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη . 

Μονϊδεσ 2 
Να αιτιολογόςετε την επιλογό ςασ. 

 
Μονϊδεσ 7 

B2. Στο διπλανό ςχόμα το ςώμα μϊζασ 
   ιςορροπεύ δεμϋνο ςε ιδανικό 
οριζόντιο ελατόριο ςταθερϊσ Κ το 
ϊλλο ϊκρο του οπούου ϋχει ςτερεωθεύ 
ςε ακλόνητο ςημεύο. Σώμα μϊζασ 

  =
  

 
  ςυγκρούεται κεντρικϊ με το 

ςώμα μϊζασ    με ταχύτητα μϋτρου   .Αν το οριζόντιο επύπεδο εύναι λεύο και η 
κρούςη εύναι ελαςτικό τότε το πλϊτοσ τησ ταλϊντωςησ εύναι Α1 ,ενώ αν η 
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κρούςη εύναι πλαςτικό το πλϊτοσ τησ ταλϊντωςησ εύναι Α2. Για το λόγο των 
πλατών Α1, Α2 ιςχύει: 

 

α) 
  

  
  .                                 β) 

  

  
 √  .                          γ) 

  

  
   . 

 
(να θεωρόςετε ότι μετϊ την κρούςη οι ταλαντώςεισ εύναι απλϋσ αρμονικϋσ με 
D=Κ) 
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη 

Μονϊδεσ 2 
Να αιτιολογόςετε την απϊντηςη ςασ. 

  
   Μονϊδεσ 6 

 
B3. Τα ςώματα του διπλανού ςχόματοσ με μϊζεσ m1 και m2=3m1 
ιςορροπούν δεμϋνα μεταξύ τουσ με αβαρϋσ μη εκτατό νόμα .Το 
ςώμα μϊζασ m1 εύναι δεμϋνο ςε ιδανικό κατακόρυφο ελατόριο 
ςταθερϊ Κ ,το ϊλλο ϊκρο του οπούου εύναι ςτερεωμϋνο ςτην οροφό. 
Η επιμόκυνςη του ελατηρύου ςε αυτό τη θϋςη εύναι Δl0 .Κόβουμε το 
νόμα που ενώνει τα δύο ςώματα και το ςώμα μϊζασ m1 ξεκινϊει να 
εκτελεύ απλό αρμονικό ταλϊντωςη .Η μϋγιςτη ςυςπεύρωςη Δl του 
ελατηρύου κατϊ τη διϊρκεια τησ ταλϊντωςησ του ιςούται με : 
 

α) Δl= Δl0             β) Δl= 2Δl0               γ) Δl=
   

 
 

 

 
Να επιλϋξετε τη ςωςτό απϊντηςη. 

Μονϊδεσ 2 
Να αιτιολογόςετε την απϊντηςη ςασ. 

    Μονϊδεσ 6 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Σώμα  μϊζασ m1=1kg εύναι δεμϋνο ςε ιδανικό οριζόντιο ελατόριο ςταθερϊσ Κ το ϊλλο 
ϊκρο του οπούου εύναι ςτερεωμϋνο ςε κατακόρυφο τούχο και εκτελεύ απλό αρμονικό 
ταλϊντωςη ςταθερϊσ D=K. Η χρονικό εξύςωςη απομϊκρυνςησ από τη θϋςη 
ιςορροπύασ εύναι  η x=0,2ημ(10t) ,(S.I). 
 
Γ1.Να υπολογύςετε την ενϋργεια ταλϊντωςησ του ςώματοσ μϊζασ m1 . 

Μονϊδεσ 5 
  



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φπονηιζηήπια Εν-ηάξη                                                                                                      Σελίδα 5 από 6                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Γ2. Να υπολογύςετε την απομϊκρυνςη x1 του ςώματοσ από τη θϋςη ιςορροπύασ του 
τη χρονικό ςτιγμό που η κινητικό ενϋργεια εύναι τριπλϊςια τησ δυναμικόσ ενϋργειασ 
ταλϊντωςησ  για πρώτη φορϊ μετϊ την ϋναρξη τησ ταλϊντωςησ του. 

Μονϊδεσ 6 
Στη θϋςη x1 το ςώμα μϊζασ m1 ςυγκρούεται πλαςτικϊ με ςώμα μϊζασ m2 =1kg 

που κινεύται με ταχύτητα μϋτρου υ2=2√ m/s και φορϊ αντύθετη από αυτό τησ 
ταχύτητασ του m1 . 
Γ3.Να υπολογύςετε το μϋτρο τησ μεταβολόσ τησ ορμόσ του m1 λόγω τησ κρούςησ 
του με το m2. 

Μονϊδεσ 6 
Γ4.Να βρεθεύ το νϋο πλϊτοσ ταλϊντωςησ του ςυςςωματώματοσ. 

 (δύνεται √   =1,6) 
Μονϊδεσ 8 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Στο διπλανό ςχόμα το ελατόριο 

εύναι ιδανικό  και ϋχει ςταθερϊ 

Κ=100Ν/m. Το ϋνα του ϊκρο 

εύναι ςτερεωμϋνο ςτον τούχο 

ενώ ςτο ϊλλο ϊκρο του εύναι 

ςτερεωμϋνο μικρό ςώμα Σ1 

μϊζασ m=1Kg.Το ςώμα 

ιςορροπεύ με τη βοόθεια του 

ελατηρύου και ενόσ αβαρούσ μη 

εκτατού νόματοσ  που εύναι 

δεμϋνο ςε αυτό πϊνω ςε λεύο 

κεκλιμϋνο επύπεδο γωνύασ 

κλύςησ φ=300.Το ϊλλο ϊκρο του νόματοσ  διϋρχεται από το αυλϊκι τησ διπλόσ 

τροχαλύασ του ςχόματοσ. Η ομογενόσ τροχαλύα αποτελεύται από δύο ομογενεύσ 

δύςκουσ με ακτύνεσ R1=2R2 που εύναι κολλημϋνοι μεταξύ τουσ και ϋχουν κοινό 

κϋντρο Ο. Η τροχαλύα  μπορεύ να περιςτρϋφεται χωρύσ τριβϋσ γύρω από ακλόνητο 

οριζόντιο ϊξονα που διϋρχεται από το κϋντρο τησ. Στο δύςκο ακτύνασ R2 ϋχουμε 

τυλύξει  ϊλλο αβαρϋσ μη εκτατό  νόμα και ϋχουμε δϋςει ϋνα δεύτερο ςώμα μϊζασ 

m2=2kg .Στην αρχό το ςύςτημα των ςωμϊτων ιςορροπεύ. 

Δ1. Να υπολογύςετε την επιμόκυνςη του ελατηρύου . 
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(Μονϊδεσ 5) 

Στη ςυνϋχεια κόβουμε το νόμα που ςυνδϋει το ςώμα μϊζασ m1 με την διπλό 

τροχαλύα . 

Δ2. Να αποδεύξετε ότι το ςώμα μϊζασ m1 εκτελεύ απλό αρμονικό ταλϊντωςη και 

να υπολογύςετε το πλϊτοσ τησ. 

(Μονϊδεσ 6)  

Αν το ςώμα μϊζασ m2 επιταχύνεται κατακόρυφα προσ τα κϊτω με επιτϊχυνςη 

μϋτρου α2=2m/s2 και το νόμα δεν ολιςθαύνει ςτην τροχαλύα να υπολογύςετε: 

Δ3. το μόκοσ του νόματοσ που ξετυλύγεται από την τροχαλύα τη χρονικό ςτιγμό 

που το ςώμα μϊζασ m1 θα ςταματόςει ςτιγμιαύα για πρώτη φορϊ μετϊ την 

ϋναρξη τησ ταλϊντωςόσ του. 

(Μονϊδεσ 8) 

Δ4. το ρυθμό μεταβολόσ τησ κινητικόσ ενϋργειασ του ςώματοσ μϊζασ m1 τη 

χρονικό ςτιγμό που η τροχαλύα ϋχει διαγρϊψει Ν=20π περιςτροφϋσ (δύνεται 

R2=10cm). 

(Μονϊδεσ 6) 

 (Δύνεται:π2=10, ημ300 
 

 
   και η επιτϊχυνςη τησ βαρύτητασ g=10m/s2) 

 


