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ΘΔΜΑ Α 

Α1) Καηά ηε δηάξθεηα κηαο θζίλνπζαο ηαιάληωζεο, πνπ ε δύλακε 

απόζβεζεο είλαη ηεο κνξθήο  F’= -bu, b>0, u ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο,   

1. Η πεξίνδνο ηεο ηαιάληωζεο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ην ρξόλν. 

2. Η πεξίνδνο ηεο ηαιάληωζεο απμάλεηαη εθζεηηθά κε ην ρξόλν. 

3. Ο ιόγνο δύν δηαδνρηθώλ κεγίζηωλ απνκαθξύλζεωλ από ηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο, θαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, είλαη ζηαζεξόο. 

4. Ο ιόγνο δύν δηαδνρηθώλ κεγίζηωλ απνκαθξύλζεωλ από ηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο, κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ην ρξόλν.     

  

Α2) Κηλεηό εθηειεί Γ.Α.Τ.  κε πιάηνο Α. Πνηα από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο 

είλαη ζωζηή; 

α) Τν ζώκα έρεη κέγηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα ζηε ζέζε x = Α. 

β) Τν ζώκα έρεη κέγηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα ζηε ζέζε x = 0. 

γ) Τν ζώκα έρεη κέγηζηε δπλακηθή ελέξγεηα ζηε ζέζε x = 0. 

δ) Η δπλακηθή ελέξγεηα θαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο γίλνληαη  

ίζεο ζηε ζέζε x = Α/2.       

 

Α3)  Αλ ε ζηξνθνξκή ελόο ζηεξενύ , πνπ πεξηζηξέθεηαη γύξω από ζηαζεξό 

άμνλα , απμεζεί θαηά 20% , ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα  

α) ζα απμεζεί θαηά 20%                         

β) ζα απμεζεί θαηά  40%             

γ)  ζα απμεζεί θαηά  44%                          

δ) Θα παξακείλεη ζηαζεξή.   
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Α4) Έλαο δίζθνο θπιά ρωξίο λα γιηζηξά ζε νξηδόληην επίπεδν. Αλ ε 

ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ µάδαο ηνπ είλαη π cm  = 4 m/s θαη ε ζπρλόηεηα 

πεξηζηξνθήο ηνπ 4/π Hz, πόζε είλαη ε αθηίλα ηνπ; 

 α. 0,25 m  

 β. 0,5 m  

 γ. 1 m  

 δ. 2 m 

A5)  Να ραξαθηεξίζεηε Σωζηή (Σ) ή Λαλζαζκέλε (Λ) θάζε κηα από ηηο 

πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 

1. Σε θάζε ειαζηηθή θξνύζε, νη ηαρύηεηεο ηωλ θέληξωλ κάδαο ηωλ 

ζωκάηωλ , βξίζθνληαη πάληα ζηε δηεύζπλζε ηεο επζείαο πνπ ζπλδέεη 

ηα θέληξα κάδαο απηώλ. 

2. Καηά ηε ζύλζεζε δπν απιώλ αξκνληθώλ ηαιαληώζεωλ, δηαθνξεηηθνύ 

πιάηνπο θαη δηαθνξεηηθήο ζπρλόηεηαο, αιιά ίδηαο δηεύζπλζεο θαη 

ίδηαο ζέζεο ηζνξξνπίαο, δελ ηζρύεη ε αξρή ηεο επαιιειίαο ή 

ππέξζεζεο. 

3. Παξαηεξεηήο πνπ θηλείηαη ζηε δηεύζπλζε πνπ ζπλδέεη δύν όκνηεο 

αθίλεηεο ερεηηθέο πεγέο, κπνξεί λα αθνύζεη δηαθξνηήκαηα, αλ 

θηλείηαη αλάκεζά ηνπο.      

4. Ο ζεµειηώδεο λόµνο ηεο ζηξνθηθήο θίλεζεο ηζρύεη µόλν αλ ν άμνλαο 

πεξηζηξνθήο ηνπ ζηεξενύ παξαµέλεη αθίλεηνο. 

 5. Σηηο ειαζηηθέο θξνύζεηο δύν ζωµάηωλ νη µεηαβνιέο ηωλ θηλεηηθώλ 

 ελεξγεηώλ ηνπο είλαη ίζεο. 

 6. Σπηλ είλαη ε ζηξνθνξµή πνπ έρεη έλα ζηεξεό ζώµα εμαηηίαο ηεο 

 πεξηζηξνθηθήο ηνπ θίλεζεο γύξω από άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην 

 θέληξν µάδαο ηνπ.  

 7. Η ξνπή αδξάλεηαο ελόο ζηεξενύ δελ εμαξηάηαη από ηε µάδα ηνπ. 

 8. Μηα ζθαίξα αθήλεηαη λα θηλεζεί ζε ιείν θεθιηµέλν επίπεδν. Η 

 θίλεζή ηεο  ζα είλαη µόλν µεηαθνξηθή. 
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ΘΔΜΑ Β:  

 

Β1)  Καιιηηέρλεο ηνπ παηηλάδ πεξηζηξέθεηαη γύξω από ηνλ άμνλά 

ηνπ, ρωξίο ηξηβέο. Σηελ αξρή ν θαιιηηέρλεο έρεη ηα ρέξηα απιωµέλα 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζπµπηύζζεη. Ο θαιιηηέρλεο πεξηζηξέθεηαη πην 

γξήγνξα, όηαλ έρεη ηα ρέξηα:  

 

α. απιωµέλα  

β. ζπλεπηπγµέλα.  

 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 

 

Β2)  Έλαο παξαηεξεηήο θηλείηαη µε ζηαζεξή ηαρύηεηα πΑ πξνο 

αθίλεηε ζεµεηαθή ερεηηθή πεγή. Οη ζπρλόηεηεο πνπ αληηιαµβάλεηαη 

ν παξαηεξεηήο, πξηλ θαη αθνύ δηέιζεη από ηελ ερεηηθή πεγή, 

δηαθέξνπλ µεηαμύ ηνπο θαηά fs/10 , όπνπ fs ε ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ 

πνπ εθπέµπεη ε ερεηηθή πεγή. Αλ π ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ ήρνπ 

ζηνλ αέξα, ν ιόγνο πΑ/π είλαη ίζνο µε:  

α. 10  

β. 1/10  

γ. 1/20 

 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

 

Β3) ∆ύν νµνγελείο θπθιηθνί δαθηύιηνη ∆1 θαη ∆2 µε αθηίλεο R θαη 

2R, θπιίνληαη ζε νξηδόληην επίπεδν µε ζηαζεξέο γωληαθέο ηαρύηεηεο 

3ω θαη ω, αληίζηνηρα. Ο ιόγνο ηωλ ηαρπηήηωλ ηωλ θέληξωλ µάδαο 

ηωλ δαθηπιίωλ ∆1 θαη ∆2, είλαη  

α. 3/2  

β. 1/2   

γ. 1 

 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                       
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ΘΔΜΑ Γ 

Σώµα µάδαο m1 = 3 Kg είλαη ζηεξεωµέλν ζηελ άθξε νξηδνληίνπ ηδαληθνύ 

ειαηεξίνπ ζηαζεξάο Κ = 400 N/m , ηνπ νπνίνπ ην άιιν άθξν είλαη 

αθιόλεηα ζηεξεωµέλν. Τν ζώµα εθηειεί απιή αξµνληθή ηαιάληωζε ζε ιείν 

νξηδόληην επίπεδν µε πεξίνδν Τ θαη πιάηνο Α = 0,4 m. Τε ρξνληθή ζηηγµή t0 

= 0 ην ζώµα βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηεο µέγηζηεο ζεηηθήο απνµάθξπλζεο. 

Τε ρξνληθή ζηηγµή t = T/6 , έλα ζώµα µάδαο m2 = 1 Kg πνπ θηλείηαη ζηελ 

ίδηα θαηεύζπλζε µε ην ζώµα µάδαο m1 θαη έρεη ηαρύηεηα µέηξνπ π2 = 8 m/s 

ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη πιαζηηθά µε απηό. Να ππνινγίζεηε : 

α. ηελ αξρηθή θάζε ηεο ηαιάληωζεο ηνπ ζώµαηνο µάδαο m1. 

β. ηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ζώµα µάδαο m1 ηε ζηηγµή ηεο 

ζύγθξνπζεο. 

γ. ηελ πεξίνδν ηαιάληωζεο ηνπ ζπζζωµαηώµαηνο. 

 δ. ηελ ελέξγεηα ηεο ηαιάληωζεο µεηά ηελ θξνύζε. 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Οκνγελήο ξάβδνο κήθνπο L = 0,3 m θαη κάδαο Μ = 1,2 kg κπνξεί λα 

πεξηζηξέθεηαη ρωξίο ηξηβέο γύξω από νξηδόληην άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην 

άθξν ηεο Α. Αξρηθά ηελ θξαηνύκε ζε νξηδόληηα ζέζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

αθήλνπκε ειεύζεξε. Θεωξνύκε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα.  

α. Να βξείηε ηε γωληαθή επηηάρπλζε ηεο ξάβδνπ ωο πξνο ηνλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο ηε ζηηγκή πνπ αθήλεηαη ειεύζεξε.  

β. Να βξείηε ηε ζηξνθνξκή ηεο ξάβδνπ όηαλ θζάζεη ζε θαηαθόξπθε ζέζε.   

Τε ζηηγκή πνπ ε ξάβδνο θζάλεη ζηελ θαηαθόξπθε ζέζε ην θάηω άθξν ηεο 

ξάβδνπ ζπγθξνύεηαη αθαξηαία κε αθίλεην ζώκα Σ ακειεηέωλ δηαζηάζεωλ 

πνπ έρεη κάδα m = 0,4 kg. Μεηά ηελ θξνύζε ην ζώκα θηλείηαη θαηά κήθνο 

θπθιηθνύ ηόμνπ αθηίλαο L, ελώ ε ξάβδνο ζπλερίδεη λα θηλείηαη κε ηελ ίδηα 
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θνξά. ∆ίλεηαη όηη ε γωληαθή ηαρύηεηα ηεο ξάβδνπ ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε 

είλαη ω/5 , όπνπ ω ε γωληαθή ηαρύηεηά ηεο ακέζωο πξηλ ηελ θξνύζε.  

γ. Να βξείηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Σ ακέζωο κεηά ηελ θξνύζε.   

δ. Να βξείηε ην πνζνζηό ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ κεηαηξάπεθε ζε 

ζεξκηθή ελέξγεηα θαηά ηελ θξνύζε.  

∆ίλνληαη: ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ ωο πξνο ηνλ άμνλα Α, I = ΜL
2
/3 θαη 

g=10 m/s
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


