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Θέμα Α 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την 
ημιτελή πρόταση.  
A1. Η συχνότητα μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης  
α) είναι ίση με τη συχνότητα του διεγέρτη  
β) είναι πάντα ίση με την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή  
γ) εξαρτάται από την αρχική ενέργεια της ταλάντωσης  
δ) είναι ίση με το άθροισμα της συχνότητας του διεγέρτη και της ιδιοσυχνότητας 
του ταλαντωτή. 

Μονάδες 5 
A2. Ποια από τις περιοχές του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
έχει τη μικρότερη συχνότητα;  
α) η υπέρυθρη ακτινοβολία  
β) τα ραδιοκύματα  
γ) το ορατό φως  
δ) οι ακτίνες γ. 

Μονάδες 5 
A3. Δύο σφαίρες Α και Β με ίσες μάζες, μία εκ των οποίων είναι ακίνητη, 
συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Το ποσοστό της μεταβιβαζόμενης 
ενέργειας από τη σφαίρα που κινείται στην αρχικά ακίνητη σφαίρα είναι:  
α) 100%      β) 50%       γ) 40%      δ) 0%. 

Μονάδες 5 
A4. Ένα στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα. Εάν 
διπλασιαστεί η στροφορμή του, χωρίς να αλλάξει ο άξονας περιστροφής γύρω 
από τον οποίο αυτό περιστρέφεται, τότε η κινητική του ενέργεια:  
α) παραμένει σταθερή  
β) υποδιπλασιάζεται  
γ) διπλασιάζεται  
δ) τετραπλασιάζεται. 

Μονάδες 5 
A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α) Σε μία φθίνουσα ταλάντωση στην οποία η αντιτιθέμενη δύναμη είναι ανάλογη 
της ταχύτητας (F=-bυ), για ορισμένη τιμή της σταθεράς απόσβεσης b η περίοδος 



μειώνεται. Λ 
β) Η σχέση που περιγράφει το φαινόμενο Doppler για το φως είναι διαφορετική 
από αυτήν που ισχύει για τον ήχο .Σ 
γ) Τα φαινόμενα της ανάκλασης και της διάθλασης είναι κοινά σε όλα τα είδη 
κυμάτων, ηλεκτρομαγνητικά και μηχανικά. Σ 
δ) Η σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, της ίδιας διεύθυνσης που 
γίνονται γύρω από ίδιο σημείο με συχνότητες που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, 
είναι απλή αρμονική ταλάντωση . Λ 
ε) Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι η ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο του 
επιπέδου τους.Σ 

Μονάδες 5 
 

Θέμα Β 
B1. Λεπτή ομογενής ράβδος μάζας Μ και 
μήκους L μπορεί να περιστρέφεται σε 
κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από οριζόντιο 
άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο της. Στο 
άλλο άκρο της ράβδου, είναι στερεωμένο 
σφαιρίδιο μάζας m=𝛭

2
 (Σχήμα 1). Τη χρονική 

στιγμή που το σύστημα ράβδου-σφαιριδίου 
αφήνεται να κινηθεί από την οριζόντια θέση, ο 
ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της 
ράβδου είναι:  
i)𝜟𝑳𝝆
𝜟𝒕

= 𝟏
𝟐
𝑴𝒈𝑳    ii) 𝜟𝑳𝝆

𝜟𝒕
= 𝑴𝒈𝑳   iii) 𝜟𝑳𝝆

𝜟𝒕
= 𝟐

𝟓
𝑴𝒈𝑳  

Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της που 
περνά από το άκρο της, είναι 𝛪𝜌 = 1

3
𝛭𝐿2. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   
Μονάδες 6  

B2.  Ένα στάσιμο κύμα που δημιουργείται σε ένα γραμμικό ελαστικό μέσο 
περιγράφεται από την εξίσωση: y=2Aσυν(2π𝑥

𝜆
)ημ(2π𝑡

𝑇
) 

Το πλάτος ταλάντωσης Α΄ ενός σημείου Μ του ελαστικού μέσου που βρίσκεται 
δεξιά του τρίτου δεσμού από το σημείο x=0 και σε απόσταση 𝜆

12
 από αυτόν είναι:  

i) 𝛢′ = 𝛢√3              ii) 𝛢′ = 𝛢
2
                      iii) 𝛢′ = 𝛢 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   
Μονάδες 6  



Δίνεται :συν(2𝜋
3

) = −  1
2
  

 
B3. Σε κεκλιμένο επίπεδο 
γωνίας κλίσης θ είναι 
τοποθετημένα δύο σώματα 
𝛴1 και 𝛴2 με μάζες m1 και 
m2 αντίστοιχα, που 
εφάπτονται μεταξύ τους. Το 
σώμα 𝛴1 είναι δεμένο στο 
άκρο ελατηρίου σταθεράς k, 
ενώ το άλλο άκρο του 
ελατηρίου είναι στερεωμένο 
στη  βάση του κεκλιμένου επιπέδου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2 .  
Μετακινώντας τα δύο σώματα προς τα κάτω, το σύστημα τίθεται σε ταλάντωση 
πλάτους Α. Η συνθήκη για να μην αποχωριστεί το 𝛴1 από το 𝛴2 είναι:  
i)   Α∙k < (𝑚1 + 𝑚2)gημθ 
ii)  Α∙k > (𝑚1 + 𝑚2)gημθ 
iii) Α∙k > (𝑚1 + 𝑚2)2gημθ 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Μονάδες 2  
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   

Μονάδες 7  
Θέμα Γ 
Ιδανικός πυκνωτής χωρητικότητας C είναι φορτισμένος σε τάση V=40V. Τη 
χρονική στιγμή t=0 συνδέεται με ιδανικό πηνίο συντελεστή αυτεπαγωγής L και το 
κύκλωμα αρχίζει να εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Η ενέργεια UE 
του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή, σε συνάρτηση με την ένταση του ρεύματος, 
στο κύκλωμα δίνεται από τη σχέση UE=8∙10−2(1 – 𝑖2) (S.I.).  
Γ1. Να υπολογίσετε την περίοδο T των ηλεκτρικών ταλαντώσεων του 
κυκλώματος .  

Μονάδες 8  
Γ2.Να υπολογίσετε την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή τη χρονική 
στιγμή t= 𝑇

12
 . 

 Μονάδες 5  
Γ3.Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της έντασης του ρεύματος 
στο κύκλωμα κάθε φορά που η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή 
γίνεται τριπλάσια της ενέργειας του μαγνητικού πεδίου του πηνίου.  

Μονάδες 6  
Γ4.Να γράψετε τη συνάρτηση f που συνδέει το τετράγωνο του φορτίου του 
πυκνωτή με το τετράγωνο της έντασης του ρεύματος από το οποίο διαρρέεται το 
πηνίο 𝑞2=f(𝑖2), (μονάδες 2), και να την παραστήσετε γραφικά (μονάδες 4).   



Μονάδες 6 
Θέμα Δ 
Από το εσωτερικό άκρο Α ενός ημισφαιρίου 
ακτίνας R=1,6m αφήνεται να κυλήσει μία 
συμπαγής μικρή σφαίρα μάζας m=1,4Kg και 
ακτίνας r=𝑅

8
 Το ημισφαίριο είναι βυθισμένο στο 

έδαφος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3, και η 
κίνηση της σφαίρας γίνεται χωρίς ολίσθηση. 
Δ1.Να εκφράσετε τη στατική τριβή Ts που 
ασκείται στη σφαίρα σε συνάρτηση με το 
συνημίτονο της γωνίας φ που σχηματίζει η 
ακτίνα ΟΓ του ημισφαιρίου με την ευθεία ΑΕ 
της επιφάνειας του εδάφους.  

Μονάδες 6 
Δ2.Να υπολογίσετε την κάθετη δύναμη που ασκεί η ημισφαιρική επιφάνεια στη 
σφαίρα όταν αυτή βρίσκεται στο σημείο Γ όπου φ=30ο (Σχήμα 3). 

Μονάδες 6 
Μια άλλη σφαίρα, όμοια με την 
προηγούμενη, εκτοξεύεται από το κατώτατο 
σημείο Δ του ημισφαιρίου με ταχύτητα 
υ=6m/s και κυλίεται χωρίς  ολίσθηση στο 
εσωτερικό του με κατεύθυνση το άκρο Ε 
(Σχήμα 4).  

 
Δ3.Να υπολογίσετε το μέγιστο ύψος από 
την επιφάνεια του εδάφους που θα φτάσει η 
σφαίρα κατά την κίνησή της . 

Μονάδες 7 
Δ4.Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας (μονάδες 4) και 
το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής της σφαίρας (μονάδες 2), αμέσως μόλις 
αυτή χάσει την επαφή με την επιφάνεια του ημισφαιρίου στο σημείο Ε . 

Μονάδες 6 
Δίνονται: ροπή αδράνειας της  σφαίρας ως προς άξονα που διέρχεται από το 
κέντρο μάζας 𝐼𝐶𝑀 = 2

5
𝑚𝑟2 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/𝑠2 
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ΘΕΜΑ Α  
Α1. α  
Α2. β  
Α3. α  
Α4. δ 
Α5. α. Λάθος, β. Σωστό, γ. Σωστό, δ. Λάθος, ε. Σωστό.  
 
ΘΕΜΑ Β  
Β.1.α    Σωστό είναι το (iii). 
Β.1.β.  
O ρ υ θμ ό ς μ ε τα β ο λ ή ς τ η ς σ τ ρ 
ο φ ο ρ μ ή ς τ η ς  ρ ά β δ ο υ δίνεται 
από τη σχέση:𝛥𝐿𝑝

𝛥𝑡
= 𝐼𝜌 ∙ 𝛼𝛾𝜔𝜈   

Υπολογίζουμε την αγων με την οποία 
το σύστημα ράβδος σφαιρίδιο ξεκινά 
από την οριζόντια θέση. Είναι : 
Σ𝜏(0)=𝛪𝜎𝜐𝜎𝜏𝛼𝛾𝜔𝜈=Mg𝐿

2
+mgL= 

(𝐼𝜌 + 𝐼𝑚) ∙ 𝛼𝛾𝜔𝜈=> Mg𝐿
2
+𝑀
2

gL=(1
3
M𝐿𝐿2+𝑀

2
𝐿𝐿2) ∙ 𝛼𝛾𝜔𝜈=>MgL=(1

3
M𝐿𝐿2+𝑀

2
𝐿𝐿2) ∙

𝛼𝛾𝜔𝜈=> MgL=5
6
M𝐿𝐿2 ∙ 𝛼𝛾𝜔𝜈=>𝛼𝛾𝜔𝜈=6𝑔

5𝐿
 rad/𝑠2 

𝛥𝐿𝑝
𝛥𝑡

= 𝐼𝜌 ∙ 𝛼𝛾𝜔𝜈  =1
3
M𝐿𝐿2∙6𝑔

5𝐿
=𝐿𝑔2𝑀

5
 

 
 
Β.2.α. Σωστό είναι το (iii). 
Β.2.β. Για τη δοσμένη εξίσωση 
στάσιμου κύματος στη θέση x=0 
έχουμε κοιλία. Η απόσταση 
μεταξύ διαδοχικής κοιλίας και 
δεσμού είναι λ/4,και η απόσταση 
μεταξύ διαδοχικών δεσμών είναι 
λ/2. Η θέση του σημείου Μ 
βρίσκεται στη θέση : 
xΜ = (λ/4)+(2λ/2)+λ/12 = 4λ/3. συνεπώς: 
𝐴𝑀=�2𝐴𝜎𝜐𝜈 2𝜋𝑥

𝜆
�=�2𝐴𝜎𝜐𝜈 2𝜋(4𝜆/3)

𝜆
�=�2𝐴𝜎𝜐𝜈 8𝜋

3
�=�2𝐴𝜎𝜐𝜈 2𝜋

3
�=�2𝐴𝜎(−1

2
)�=Α 

 



 
Β.3.α. Σωστό είναι το (i). 
Β.3.β. Όσο τα σώματα είναι σε 
επαφή και εκτελούν απλή 
αρμονική ταλάντωση θα 
κινούνται με την ίδια επιτάχυνση 
α = -𝜔2x. όπου  
D=K=(𝑚1+𝑚2) 𝜔2=> 
𝜔2=Κ/(𝑚1+𝑚2) 
Η σταθερά επαναφοράς του 
σώματος 𝑚2 είναι: 
D2= 𝑚2∙ 𝜔2=> D2= 𝑚2∙ 
Κ/(𝑚1+𝑚2) 
Σχεδιάζουμε το σύστημα σε μια τυχαία θέση, ορίζουμε θετική φορά προς τα 
πάνω και εφαρμόζουμε το 2ο νόμο του Νεύτωνα για το πάνω σώμα:  
Σ𝐹𝑥=-𝐷2x=>N-𝐵2ημθ=-𝐷2x=>Ν=𝐵2ημθ-𝐷2x=𝐵2ημθ-𝑚2∙ Κx/(𝑚1+𝑚2) (1) 
όπου Ν≥0 όσο το σώμα 𝑚2 είναι συνεχώς σε επαφή με το 𝑚1. 
αν  χ≤0 τότε η Ν≥0  αν χ≥0 τότε υπάρχει περίπτωση η Ν να μηδενιστεί 
οπότε η σχέση (1) γίνεται  
𝛮 = 𝐵2ημθ − 𝑚2 ∙  Κx/(𝑚1 + 𝑚2)

𝛮 ≥ 0 � 2T=>𝐵2ημθ − 𝑚2 ∙  Κx/(𝑚1 + 𝑚2)≥0 
θα πρέπει για να μη χαθεί η επαφή να ισχύει: 
𝐵2ημθ ≥ 𝑚2 ∙  Κ/(𝑚1 + 𝑚2)x=>𝑚2gημθ ≥ 𝑚2 ∙  Κ/(𝑚1 + 𝑚2)x=>(𝑚1 +
𝑚2)gημθ>Κx 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Εφαρμόζοντας ΑΔΕΤ έχουμε: 
UE + UB = Ε = > UE =  Ε  - UB= >  
UE= Ε -1

2
 Li2 

Όμως δίνεται ότι UE= 8∙10−2(1 – 𝑖2) (S.I.). 
ο π ό τ ε  α π ό  τ ι ς  π α ρ α π ά ν ω  σ χ έ σ ε ι ς  
π ρ ο κ ύ π τ ε ι :  
Ε = 8∙10−2 2T J 
Ε=1

2
CV2 =8∙10−2 3TJ =>C =10−4 F   

,Q=C·V=10−4∙40=4∙10−3C 
1
2
 𝐿𝐿=8∙10−2⇔𝐿𝐿=16∙10−2 𝐻𝐻.                  

Ε =1
2
 LI2= > I  =  1  A  

 
Γ1.    Για την περίοδο των ηλεκτρικών ταλαντώσεων έχουμε: 



T=2π√𝐿𝐿𝐶=2π√16 ∙ 10−2 ∙ 10−4 =2π√16 ∙ 10−6 4T=8π∙10−3s 
           
 
Γ2.    Υπολογίζουμε την ένταση του ρεύματος για τη χρονική στιγμή Τ/12 
i=-Iημωt=-1ημ(2π

Τ
∙ Τ
12

)=-1ημπ
6

 =- 1
2
 

την ίδια χρονική στιγμή η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου είναι: 
UB=1

2
 Li2=1

2
 16 ∙ 10−2 3T ∙(1

2
)2=2∙10−2J 

άρα η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου θα είναι: 
UE  = Ε- UB = 8∙10−2-2∙10−2=6∙10−2J 
 
Γ3.    Εφαρμόζουμε ΑΔΕΤ για να βρούμε το φορτίο του πυκνωτή: 
E=UE + UB =>E=UE+UE

3
=4UE

3
=>UE=3E

4
=>1

2
q2

C
=3
4
1
2
Q2

C
=>q=±√3

2
∙4∙10−3= 

±3√3 ∙ 10−3C 
Άρα το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της έντασης του ρεύματος είναι: 
𝑉𝐿=𝑉𝐶=>�−𝐿𝐿 𝑑𝑖

𝑑𝑡
�=>�𝑑𝑖

𝑑𝑡
�=𝑉𝐶

𝐿
 =>�𝑑𝑖

𝑑𝑡
�=� 𝑞

𝐿𝐶
�=|𝜔2𝑞|=>�𝑑𝑖

𝑑𝑡
�=�4𝜋

2

𝛵2
𝑞� =125√3 Α/s 

 
Γ4.    Με εφαρμογή ΑΔΕΤ βρίσκουμε τη 
σχέση που ζητείται: 
E=UE + UB =>E=1

2
q2

C
 +1

2
 Li2=> 

q2=16∙10−6-16∙10−6i2 
για i=0=>q=16∙10−6C 
για i=1A=>q=0C 
Παρατηρούμε ότι είναι γραμμικής μορφής  
y  =  α  -  β x ,  β  >  0  
η γραφική παράσταση φαίνεται στο διπλανό 
σχήμα. 
 
ΘΕΜΑ Δ  
Δ1.Στο σχήμα φαίνονται οι δυνάμεις 
που ενεργούν στη σφαίρα. Το βάρος 
w, που αναλύεται στις wx = 
Wσυνφ  και Wψ = Wημφ, την κάθετη 
αντίδραση Ν και τη στατική τριβή Τ.  
H σφαίρα εκτελεί σύνθετη κίνηση 
επομένως με εφαρμογή του 
θεμελιώδους  νόμου για την 
μεταφορική κίνηση και την κύλιση του 
σφαιριδίου όταν αυτό διέρχεται από 
μια τυχαία θέση: 



Wx-Τ =macm =>Wσυνφ-Τ =macm (1) 
Τr = 𝐼𝑐𝑚𝛼𝛾𝜔𝜈 = 2

5
m𝑟2𝛼𝛾𝜔𝜈

𝑎𝑐𝑚 = 𝛼𝛾𝜔𝜈 ∙ 𝑟
�=>Tr=2

5
m𝑟2 𝑎𝑐𝑚

𝑟
=>T=2

5
m𝑎𝑐𝑚  (2) 

Wσυνφ-Τ= m𝑎𝑐𝑚 => Wσυνφ-2
5

m𝑎𝑐𝑚= m𝑎𝑐𝑚=> 

mgσυνφ = m𝑎𝑐𝑚 +2
5

m𝑎𝑐𝑚=> mgσυνφ = 7
5

m𝑎𝑐𝑚=>𝑎𝑐𝑚=5
7
gσυνφ 

Τ=2
5

m𝑎𝑐𝑚=2
5

m 5
7
gσυνφ=2

7
mgσυνφ. 

επειδή mg =1,4 kg∙10 m/s2=14N  καταλήγουμε στη σχέση: Τ=4συνφ (S.I) 
 

Δ.2. Ισχύει: Ν-Wημφ =m
𝜐𝑐𝑚(𝛤)
2

𝑅−𝑟
 (3) 

(γιατί το κέντρο της σφαίρας κάνει κυκλική κίνηση ακτίνας R-r) 
Την ταχύτητα υcm(Γ) στο σημείο Γ θα την υπολογίσουμε με εφαρμογή του 
Θ.Μ.Κ.Ε από τη θέση Α ως τη θέση Γ: 
1
2
I𝜔2+1

2
m𝜐𝑐𝑚(𝛤)

2  =𝑊𝐵=>1
2
 2
5

m𝑟2𝜔2+1
2
 

m𝜐𝑐𝑚(𝛤)
2  =mg(R-r)ημ30°=> 

1
2
 2

5
m𝑟2𝜔2+1

2
 m𝜐𝑐𝑚(𝛤)

2  =mg(R-

r) 1
2
=>2

5
𝜐𝑐𝑚(𝛤)
2 +𝜐𝑐𝑚(𝛤)

2 =g(R-r)=> 
7
5
𝜐𝑐𝑚(𝛤)
2 = g(R-r)=> 𝜐𝑐𝑚(𝛤)

2 =5
7
 g(R-

r)=>
𝜐𝑐𝑚(𝛤)
2

(R−r)
 = 5

7
 g 

Η σχέση (3) επομένως γίνεται: 

Ν-Wημφ =m
𝜐𝑐𝑚(𝛤)
2

𝑅−𝑟
=>N= Wημφ 

+m
𝜐𝑐𝑚(𝛤)
2

𝑅−𝑟
=1,4∙10∙1

2
+1,4∙5

7
10=7+10

=17N 
 
Δ3.Εφαρμόζουμε αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας από τη θέση Δ στη 
θέση Ε για τη σύνθετη κίνηση της συμπαγής μικρής σφαίρας. 
𝛦𝜇𝜂𝜒(𝛥)=𝛦𝜇𝜂𝜒(𝛦)=>1

2
m𝜐𝑐𝑚(𝛥)

2 +1
2
Ι𝜔𝛥2=1

2
m𝜐𝑐𝑚(𝛦)

2 +1
2
Ι𝜔𝛦

2+mg(R-r)=> 

=>1
2
m𝜐𝑐𝑚(𝛥)

2 +1
2
∙2
5
m𝑟2𝜔𝛥2=1

2
m𝜐𝑐𝑚(𝛦)

2 +1
2
∙2
5
m𝑟2𝜔𝐸

2+ mg(R-r)=> 

=>1
2

 𝜐𝑐𝑚(𝛥)
2 +1

5
𝜐𝑐𝑚(𝛥)
2 =1

2
 𝜐𝑐𝑚(𝐸)
2 +1

5
𝜐𝑐𝑚(𝐸)
2 +g(R-r)=> 7

10
 𝜐𝑐𝑚(𝛥)
2 = 7

10
 𝜐𝑐𝑚(𝐸)
2 +g(R-r) 

=>𝜐𝑐𝑚(𝐸)
2 =𝜐𝑐𝑚(𝛥)

2 -10
7

 g(R-r)=>𝜐𝑐𝑚(𝐸)=�𝜐𝑐𝑚(𝛥)
2 − 10

7
 g(R − r)=> 

𝜐𝑐𝑚(𝐸)=�𝜐𝑐𝑚(𝛥)
2 − 10

7
 g(R − R

8
)=>𝜐𝑐𝑚(𝐸) = �𝜐𝑐𝑚(𝛥)

2 − 10
7

 g(7R
8

)=> 

𝜐𝑐𝑚(𝐸) = √16=4m/s 



Στη σφαίρα από τη στιγμή που εγκαταλείπει το ημικύκλιο ενεργεί μόνο το βάρος 
της δύναμη της οποίας η ροπή ως προς αξονα που περνάει από το κέντρο μάζας 
της είναι μηδενική συνεπώς η κινητική ενέργεια λόγω της περιστροφής παραμένει 
σταθερή, άρα ισχύει η σχέση: 1

2
Ι𝜔𝛦

2=1
2
Ι𝜔𝑍

2 
Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας από τη θέση Ε στη 
θέση Ζ για τη σύνθετη κίνηση της σφαίρας από τη στιγμή που εγκαταλείπει το 
ημικύκλιο. 
𝛦𝜇𝜂𝜒(𝛥)=𝛦𝜇𝜂𝜒(𝛦) =>1

2
m𝜐𝑐𝑚(𝛦)

2 +1
2
Ι𝜔𝛦

2=1
2
m𝜐𝑐𝑚(𝑍)

2 +1
2
Ι𝜔𝑍

2+mgh=> 
1
2
m𝜐𝑐𝑚(𝛦)

2 =0+mgh=>gh=1
2

 𝜐𝑐𝑚(𝛦)
2 =>h=1

2

𝜐𝑐𝑚(𝛦)
2

𝑔
=1
2
 4
2

10
=0,8m 

 
Δ4.   Όταν χάσει την επαφή του, δηλαδή στο σημείο Ε, ο ρυθμός μεταβολής 
κινητικής ενέργειας είναι: 
𝑑𝐾
𝑑𝑡

=�𝑑𝐾
𝑑𝑡
�
𝜇𝜀𝜏

+�𝑑𝐾
𝑑𝑡
�
𝜎𝜏𝜌𝜊𝜑

=ΣF∙𝜐𝑐𝑚(𝐸)+Στ∙𝜔(𝛦)    (1) 

Η μόνη δύναμη που ασκείται είναι το βάρος του σώματος  
οπότε ΣF=-mg  και Στ=0 καθότι η ροπή του βάρους είναι μηδενική 
συνεπώς η παραπάνω σχέση (1)  γίνεται:   
𝑑𝐾
𝑑𝑡

=�𝑑𝐾
𝑑𝑡
�
𝜇𝜀𝜏

+�𝑑𝐾
𝑑𝑡
�
𝜎𝜏𝜌𝜊𝜑

=-mg𝜐𝑐𝑚(𝐸)+0=-1,4∙10∙4=-56J/s 

Για το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής έχουμε:𝑑𝐿
𝑑𝑡

= 𝛴𝜏 = 0  
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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ  
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
Θέμα Α 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την 
ημιτελή πρόταση.  
A1. Στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας 
που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο και στην ίδια διεύθυνση, το πλάτος της 
σύνθετης ταλάντωσης είναι  
α. σε κάθε περίπτωση σταθερό  
β. σε κάθε περίπτωση ίσο με το άθροισμα του πλάτους των δύο απλών αρμονικών 
ταλαντώσεων  
γ. σε κάθε περίπτωση μηδέν  
δ. αρμονική συνάρτηση του χρόνου. 

Μονάδες 5  
A2. Ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος 𝛥𝑖

𝛥𝑡
  σε κύκλωμα αμείωτων 

ηλεκτρικών ταλαντώσεων L-C είναι μέγιστος, όταν   
α. η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου είναι μηδέν  
β. η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα είναι μέγιστη  
γ. το φορτίο στον πυκνωτή είναι μηδέν  
δ. η  ενέργεια  του  ηλεκτρικού  πεδίου  του  πυκνωτή  είναι  ίση με την ενέργεια 
του μαγνητικού πεδίου . 

Μονάδες 5  
A3. Στο στιγμιότυπο αρμονικού 
μηχανικού κύματος του Σχήματος 1, 
παριστάνονται οι ταχύτητες 
ταλάντωσης δύο σημείων του. 
Το κύμα  
α. διαδίδεται προς τα αριστερά  
β. διαδίδεται προς τα δεξιά  
γ. είναι στάσιμο  
δ. μπορεί να διαδίδεται και προς τις 
δύο κατευθύνσεις (δεξιά ή αριστερά) 
. 

Μονάδες 5 
A4. Το Σχήμα2 παριστάνει σώμα Σ συνδεδεμένο 
με δύο ελατήρια και εκτελεί φθίνουσα αρμονική 



ταλάντωση. Το σύστημα είναι τοποθετημένο σε οριζόντιο επίπεδο. Επιπλέον, το 
σώμα Σ είναι συνδεδεμένο με οριζόντια ελαστική χορδή κατά μήκος της οποίας 
διαδίδεται μηχανικό κύμα με πηγή το σώμα Σ . 

 
Να επιλέξετε τη σωστή εκδοχή του Σχήματος 3 (α-δ) που περιγράφει το 
στιγμιότυπο του κύματος που διαδίδεται στη χορδή:  

 
Μονάδες 5 γ 

A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Σε εξαναγκασμένη ταλάντωση που βρίσκεται σε συντονισμό, το πλάτος της 
ταλάντωσης αυξάνεται, όταν διπλασιαστεί η συχνότητα του διεγέρτη. Λ 
β. Η πηγή έχει τη μεγαλύτερη φάση από τη φάση όλων των σημείων ενός 
αρμονικού κύματος. Σ 
γ. Στην επιφάνεια υγρού δύο σύμφωνες πηγές 𝛱1 και 𝛱2 εκτελούν απλή αρμονική 
ταλάντωση, οπότε στα σημεία του υγρού συμβάλλουν αρμονικά κύματα. Τα 
σημεία της μεσοκαθέτου του ευθύγραμμου τμήματος 𝛱1 𝛱2 παραμένουν συνεχώς 
ακίνητα. Λ 
δ. Τα διανύσματα των εντάσεων του ηλεκτρικού πεδίου και του μαγνητικού 
πεδίου ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι παράλληλα. Λ 
ε. Η σχέση που περιγράφει το φαινόμενο Doppler για το φως είναι διαφορετική 
από αυτήν που ισχύει για τον ήχο.Σ 

Μονάδες 5 
 
 



Θέμα Β 
B1. Δύο σώματα αμελητέων διαστάσεων με μάζες m1 και m2 συγκρούονται 
κεντρικά σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Η θέση x κάθε σώματος στην ευθεία γραμμή, 
που τα ενώνει, μετριέται από κοινή αρχή. Η γραφική παράσταση της θέσης του 
σώματος m1 φαίνεται στο Σχήμα 4 και του σώματος m2 στο Σχήμα 5. Δίνεται ότι 
m1=1kg και ότι η διάρκεια της επαφής των δύο σωμάτων κατά την κεντρική 

κρούση είναι αμελητέα.  
     Η κρούση των δύο σωμάτων είναι  

i) ελαστική                ii) ανελαστική                   iii) πλαστική 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση            (Μονάδες 2) 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας     (Μονάδες 6)  

Μονάδες 8  
B2. Σε γραμμικό ελαστικό μέσο (1) δημιουργείται στάσιμο κύμα έτσι ώστε το 
ένα άκρο του μέσου να είναι δεσμός και το άλλο άκρο να είναι κοιλία. Μεταξύ 
των δύο άκρων υπάρχουν άλλοι 5 δεσμοί. Σε ένα δεύτερο ελαστικό μέσο (2) από 
το ίδιο υλικό αλλά με διπλάσιο μήκος από το πρώτο, δημιουργείται άλλο στάσιμο 
κύμα, έτσι ώστε και τα δύο άκρα του δεύτερου μέσου να είναι δεσμοί. Μεταξύ 
των δύο άκρων του δεύτερου μέσου υπάρχουν άλλοι οκτώ δεσμοί. Ο λόγος των 
συχνοτήτων ταλάντωσης των δύο μέσων είναι 

i) 𝑓1
𝑓2

=11
9

                    ii) 𝑓1
𝑓2

=2
3
                           iii) 𝑓1

𝑓2
= 9
11

 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση      (Μονάδες 2) 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας     (Μονάδες 6)  

Μονάδες 8  



Στο άκρο ενός δοχείου κυβικού σχήματος 
τοποθετείται μικρό νόμισμα αμελητέων 
διαστάσεων. Ένας παρατηρητή βλέπει “οριακά” 
το νόμισμα από τη θέση που βρίσκεται έξω από το 
δοχείο, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 6. Στη 
συνέχεια, γεμίζουμε το δοχείο με υγρό μέχρι το 
μέσο του, οπότε ο παρατηρητής βλέπει πάλι 
“οριακά”, χωρίς να αλλάξει τη θέση του ματιού 
του, το νόμισμα μετατοπισμένο κατά απόσταση 
ίση με το 1/4  του μήκους της βάσης του δοχείου.  
Το τετράγωνο του δείκτη διάθλασης του υγρού 
που προστέθηκε στο δοχείο είναι 
i) 𝑛2 = 13

8
              ii) 𝑛2 = 5

2
      iii) 𝑛2 = 2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση            (Μονάδες 2) 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας     (Μονάδες 7)  

Μονάδες 9 
Θέμα Γ 
Δύο ράβδοι είναι συνδεδεμένες στο 
άκρο τους Α και σχηματίζουν 
σταθερή γωνία 60ο  μεταξύ τους, 
όπως φαίνεται στο Σχήμα 7. Οι 
ράβδοι είναι διαφορετικές μεταξύ 
τους, αλλά κάθε μία είναι 
ομογενής. Το σύστημα των δύο 
ράβδων μπορεί να περιστρέφεται 
γύρω από άρθρωση, που είναι 
στερεωμένη σε τοίχο, στο άκρο Α, 
χωρίς τριβές. Το σύστημα 
αφήνεται να περιστραφεί υπό την 
επίδραση της βαρύτητας από τη 
θέση του Σχήματος 7, όπου η 
ράβδος 𝑙1 είναι οριζόντια, με 
αρχική ταχύτητα μηδέν. 

 
Δίνεται ότι τα μήκη των δύο 
ράβδων είναι ℓ1 = 4m και 𝑙2= 2m, 
ενώ η μάζα της ράβδου 𝑙2 είναι 𝑚2 = 10kg. 
Γ1.Να υπολογίσετε τη μάζα 𝑚1 της ράβδου μήκους 𝑙1, εάν το σύστημα αποκτά τη 
μέγιστη γωνιακή ταχύτητα τη χρονική στιγμή που οι δύο ράβδοι σχηματίζουν ίσες 
γωνίες με την κατακόρυφο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8. 

Μονάδες 5 



Γ2.Να υπολογίσετε τη μάζα m1 της ράβδου 
μήκους 𝑙1, εάν το σύστημα σταματά στιγμιαία, 
όταν η ράβδος μήκους 𝑙1 φτάνει στην 
κατακόρυφη θέση που φαίνεται στο Σχήμα 9. 

 Μονάδες 7  
Γ3.Να υπολογίσετε τη γωνιακή επιτάχυνση του 
συστήματος των δύο ράβδων του ερωτήματος 
𝛤2 στη θέση που απεικονίζεται στο Σχήμα 9. 

Μονάδες 7  
Γ4.Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της 
στροφορμής της ράβδου μήκους 𝑙2 του 
ερωτήματος 𝛤2 στη θέση που απεικονίζεται στο 
Σχήμα 9.   

Μονάδες 6 
Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/𝑠2, η ροπή αδρανείας ράβδου 
μήκους ℓ και μάζας m που περιστρέφεται γύρω από το άκρο της Α, 𝛪𝛢 = 1

3
𝑚𝑙2, 

και ότι √3=1,7 (προσεγγιστικά). 
  
Θέμα Δ 
Ομογενής τροχαλία ισορροπεί έχοντας το 
νήμα τυλιγμένο γύρω της πολλές φορές. Η μία 
άκρη του νήματος είναι στερεωμένη στην 
οροφή Ο και η άλλη στο σώμα Σ, το οποίο 
ισορροπεί κρεμασμένο από κατακόρυφο 
ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=40Ν/m, που 
είναι στερεωμένο στην οροφή, όπως φαίνεται 
στο Σχήμα 10.  
Η μάζα της τροχαλίας είναι M=1,6kg, η 
ακτίνα της R=0,2m. Η ροπή αδράνειας της 
τροχαλίας, ως προς άξονα που είναι κάθετος 
στο επίπεδό της και ο οποίος διέρχεται από το 
κέντρο μάζας, της δίνεται από τη σχέση 
I=1

2
𝑀𝑅2. 

Το σώμα Σ θεωρείται σημειακό αντικείμενο μάζας m=1,44kg. Το νήμα και το 
ελατήριο έχουν αμελητέες μάζες.  
Δ1.Να υπολογίσετε τη δύναμη που ασκεί το ελατήριο στο σώμα Σ.  

Μονάδες 6 
Κάποια χρονική στιγμή κόβουμε το νήμα που συνδέει την τροχαλία με το σώμα 
Σ, και το σώμα Σ αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τη χρονική 
στιγμή που μηδενίζεται η στιγμιαία ταχύτητα του σώματος Σ, για πρώτη φορά, το 
κέντρο μάζας της τροχαλίας έχει μετατοπιστεί κατακόρυφα κατά απόσταση h. Η 



αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και το νήμα δεν ολισθαίνει στο αυλάκι 
της τροχαλίας. 
Δ2.Να υπολογίσετε την κατακόρυφη μετατόπιση h της τροχαλίας . 

Μονάδες 7 
Δ3.Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος Σ σε συνάρτηση με 
το χρόνο, θεωρώντας ότι η τιμή t=0s αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή που κόπηκε 
το νήμα και ότι η φορά απομάκρυνσης του σώματος Σ προς τα πάνω είναι θετική.  

Μονάδες 7 
Δ4.Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του κάτω άκρου Γ της τροχαλίας, 
όταν το κέντρο μάζας της τροχαλίας έχει μετατοπιστεί κατακόρυφα κατά 
απόσταση h. 

Μονάδες 5 
Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/𝑠2, π=√10 και 𝜋2=10 

(προσεγγιστικά). 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015  
ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ Α 
Α1 - α  
Α2 - α  
A3 - α  
Α4 - γ 
Α5   α - Λάθος, β - Σωστό, γ - Λάθος, δ - Λάθος, ε - Σωστό. 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.α. Σωστό το i. 
β. Για τις ταχύτητες των σωμάτων έχουμε: Από το διάγραμμα του σχήματος 4 και 
για την 𝒎𝟏: 
Πριν την κρούση:𝜐1 = 𝛥𝑥

𝛥𝑡
 = 8−0

4−0
 = 2𝑚/𝑠. 

Μετά την κρούση: 𝜐′1 = 𝛥𝑥
𝛥𝑡

 = 0−8
12−4

 = −1𝑚/𝑠.  
Από το διάγραμμα του σχήματος 5 και για την 𝒎𝟐: 
 Πριν την κρούση: επειδή x=σταθ=>𝜐2 = 𝛥𝑥

𝛥𝑡
 = 0 

Μετά την κρούση: 𝜐′2 = 𝛥𝑥
𝛥𝑡

 = 16−8
12−4

 = 1𝑚/𝑠. 
Αφού μετά την κρούση είναι 𝜐1≠ 𝜐2 η κρούση δεν είναι πλαστική.  
Από την διατήρηση της ορμής του συστήματος κατά την κρούση έχουμε: 
AΔΟ:𝑚1𝜐1+𝑚2𝜐2=𝑚1𝜐′1+𝑚2𝜐′2 =>𝑚2=𝜐1−𝜐′1

𝜐′2−𝜐2
𝑚1=>𝑚2=2+1

1
1=3kg 

�
𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 = 𝑃12

2𝑚1
+ 𝑃22

2𝑚2
= 4

2
+ 0 = 2𝐽

𝐾′ = 𝐾′1 + 𝐾′2 = 𝑃1′2

2𝑚1
+ 𝑃2′2

2𝑚2
= 1

2
+ 9

6
= 2𝐽

�=>K= 𝐾′ 

Αφού K= 𝐾′ η κρούση είναι ελαστική. 
 
 
Β2.α. Σωστό το i. 
β. Για το στάσιμο κύμα γνωρίζουμε 
ότι η απόσταση δύο διαδοχικών 
δεσμών είναι λ/2και η απόσταση 
δεσμού και διπλανής κοιλίας είναι λ/4. 
Για το γραμμικό ελαστικό μέσο (1) 
μήκους L1δόθηκε ότι εκτός από το ένα 
ακλόνητο άκρο όπου έχουμε δεσμό, 



έχουμε και άλλους 5 δεσμούς. Όπως φαίνεται από το διπλανό σχήμα. ισχύει: 
𝐿1=ℓ=5𝜆1

2
 + 𝜆1

4
 =11

4
𝜆1=11

4
 𝜐
𝑓1

=>𝑓1=11
4

 𝜐
ℓ
 (1) 

Για το γραμμικό ελαστικό μέσο (2) μήκους 𝐿2, δόθηκε ότι εκτός από τα δύο 
ακλόνητα άκρα όπου έχουμε δεσμούς, έχουμε και άλλους 8 δεσμούς. Όπως 
φαίνεται από το παρακάτω σχήμα ισχύει: 
 

 
𝐿2=2ℓ=18𝜆2

4
=9
2
𝜐
𝑓2

=>𝑓2=9
2
𝜐
ℓ
  (2) 

Επειδή τα γραμμικά μέσα είναι από το ίδιο υλικό, έχουμε την ίδια ταχύτητα 

διάδοσης. Διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2)  𝑓1
𝑓2

 =
11
4  𝜐ℓ
9
2
𝜐
ℓ

 =11
9

 

:    Σωστή επομένως η i. 
 
Β3.α. Σωστό το ii. 
β. Έστω d το μήκος των ακμών του κυβικού δοχείου και Π η σταθερή θέση του 
παρατηρητή. 

  
 

Από το σχήμα όταν το δοχείο είναι άδειο έχουμε: εφφ=𝑑
𝑑
=1 

Όταν γεμίσουμε το δοχείο και μετατοπίσουμε το κέρμα κατά d/4έχουμε:  

εφθ=
𝑑
4
𝑑
2

 =
1
4
1
2
 =1
2
 



⎩
⎪
⎨

⎪
⎧�

𝑛𝜂𝜇𝜃 = 1𝜂𝜇𝜑

𝜂𝜇2𝜑 = 𝜀𝜑2𝜑
1+𝜀𝜑2𝜑

� => 𝑛2 = 𝜂𝜇2𝜑
𝜂𝜇2𝜃

=
𝜀𝜑2𝜑

1+𝜀𝜑2𝜑
𝜀𝜑2𝜃

1+𝜀𝜑2𝜃

εφφ = 𝑑
𝑑

= 1, εφθ =
𝑑
4
𝑑
2

 =
1
4
1
2

 = 1
2 ⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

=>𝑛2 =
1

1+1
1/4

1+1/4

=
1
2
1
5
=5
2
 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Οι ροπές των βαρών των δύο ράβδων προκαλούν 
την περιστροφή περί το Α. Αφού στη δοσμένη θέση 
επιτυγχάνεται η μέγιστη γωνιακή ταχύτητα σημαίνει 
στο σημείο αυτό η συνολική ροπή μηδενίζεται και 
αμέσως μετά επιβραδύνεται. Άρα στη θέση αυτή οι 
ροπές των δύο βαρών ως προς Α γίνονται ίσες (κατά 
μέτρο). Έτσι:Στ(Α) = 0    w1 · (AO - w 2  · (BA) = 0 
𝑚1gℓ1

2
ημ30°=𝑚2gℓ2

2
ημ30°=>𝑚1=𝑚2 ℓ2

ℓ1
 = 5kg 

 
Γ2. Το κέντρο μάζας Β της ράβδου ℓ1  κατέβηκε 

κατά h1 =ℓ1/2= 2 m, ενώ το κέντρο μάζας Γ της ράβδου ℓ2 ανέβηκε κατά 
=> h 2  = 0,35 m.  Αφού σταματά στιγμιαία, σημαίνει ότι η μείωση της δυναμικής 
ενέργειας της ράβδου1 θα εμφανιστεί ως αύξηση της δυναμικής ενέργειας της 
ράβδου2 εφόσον δεν υπάρχουν τριβές. Η μείωση της δυναμικής ενέργειας της 
πρώτης από την αρχική της θέση είναι: Δ𝑈1=𝑚1gℓ1

2
 

Η αύξηση της 2 είναι:|Δ𝑈2|=�𝑚2g ℓ2
2
συν30° −𝑚2g ℓ2

2
συν60°�=𝑚2g ℓ2

2
√3−1
2

 
Από ΑΔΜΕ έχουμε: 

�
Δ𝑈1 = 𝑚1g ℓ1

2

|Δ𝑈2| = 𝑚2g ℓ2
2
√3−1
2

�=>𝑚1g ℓ1
2

=𝑚2g ℓ2
2
√3−1
2

=>𝑚1=𝑚2 ℓ2
ℓ1

√3−1
2

 =1,75kg 



 
Γ3. Η ροπή αδράνειας του συστήματος των δύο ράβδων 
είναι: 
𝐼1+𝐼2=1

3
(𝑚1𝑙12+𝑚2𝑙22)=68

3
kg∙𝑚2 

Από τον θεμελιώδη νόμο για την στροφική κίνηση 
έχουμε: 
Στ(Α) = Ιολ · αγων => 

𝑎𝛾𝜔𝜈= 𝛴𝜏𝛢
𝐼1+𝐼2

 =
𝑚2g

ℓ2
2 συν60°

1
3(𝑚1𝑙12+𝑚2𝑙22)

 = 
−10∙10∙22∙

√3
2

68
3

 =-3,75rad/𝑠2 

 
 
Γ4. Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της ράβδου 

2  στην ίδια θέση είναι:   
𝑑𝐿2
𝑑𝑡

=𝐼2𝛼𝛾=1
3
𝑚2𝑙22𝛼𝛾=1

3
10∙22(-3,75)=-50Nm 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Από ισορροπία, , της τροχαλίας έχουμε: 

�𝑇1 + 𝑇2 = 𝑀𝑔
𝑇1𝑅 = 𝑇2𝑅

� => 𝑇1 = 𝑇2=1
2
Mg=8N 

Από ισορροπία σώματος έχουμε: 
𝐹𝜀𝜆=mg+𝑇2=mg+1

2
Mg=22,4N 

 
Δ2. Μετά την κοπή του νήματος η τροχαλία κινείται και το νήμα ξετυλίγεται 
χωρίς να ολισθαίνει (έπρεπε να δοθεί) οπότε ισχύει: 
 υγρ = ω · R (1) αcm = αγρ = αγων · R (2) 

 
Από δυναμική κίνησης τροχαλίας, για την μεταφορική κίνηση της τροχαλίας και 
για την στροφική κίνηση της τροχαλίας έχουμε: 



�
𝑀𝑔 − 𝑇 = 𝑀𝑎𝑐𝑚
𝑇𝑅 = 1

2
𝑀𝑅2 𝑎𝑐𝑚

𝑅
�=>𝑎𝑐𝑚=2

3
g=20

3
m/𝑠2 

Τη χρονική στιγμή t = 0 που κόβουμε το νήμα το σώμα m ξεκινάει την 
ταλάντωσή του με υ = 0, δηλαδή από την κάτω ακραία θέση (y = -A).  
Η ταχύτητα του σώματος Σ μηδενίζεται για πρώτη φορά στην επάνω ακραία 
θέση, δηλαδή τη χρονική στιγμή:  

D = k = m · ω2 =>ω=�𝑘
𝑚

=5𝜋
3

rad/s=>t=1
2
T=1

2
2𝜋
𝜔

=3
5
=0,6s 

Η κίνηση του κέντρου μάζας είναι ομαλά επιταχυνόμενη και άρα: 
h=1

2
 𝑎𝑐𝑚𝑡2=1

2
∙2
3
g∙𝑡2=1

3
 g∙𝑡2=1,2m 

 
Δ3. Την t=0 βρίσκεται ακίνητο στη θέση x=-A=-0,2m κάτω από τη θέση 
ισορροπίας.  
Τη χρονική στιγμή που κόβουμε το νήμα η παραμόρφωση του ελατηρίου είναι: 
𝐹𝜀𝜆=ΚΔℓ=Kd=>d=𝐹𝜀𝜆

𝐾
 =22,4

40
 =0,56m 

Στη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης του σώματος Σ ισχύει η σχέση: 
ΣF=0=>mg=kΔℓ=kc=>c=𝑚𝑔

𝑘
 =0,36m 

Από το σχήμα το πλάτος της ταλάντωσης είναι:A=b-c=22,4
40

-14,4
40

= 8
40

=0,2m 

    D = k = m · ω2 =>ω=�𝑘
𝑚

=5𝜋
3

rad/s
 

και  𝑥 = 𝐴𝜂𝜇(𝜔𝑡 + 𝜑) = 0,2𝜂𝜇(5𝜋𝑡/3 + 𝜑𝜊), (𝑆𝐼)
𝑥 = −𝐴

�=>-Α=0,2 𝜂𝜇(5𝜋𝑡/3 +
𝜑𝜊)=>-0,2=0,2 𝜂𝜇(5𝜋𝑡/3 + 𝜑𝜊)=> 𝜑𝜊=π/2 ή 𝜑𝜊=3π/2 δεκτή η δεύτερη 
Άρα η εξίσωση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης είναι: 
x=Aημ(ωt+φ)=0,2ημ(5𝜋𝑡/3 + 3π/2)  
 
Δ4. Τη χρονική στιγμή t1 = 0,6 s το κέντρο μάζας Κ της τροχαλίας έχει ταχύτητα 
μέτρου: 
Η ταχύτητα του κέντρου μάζας μετά από t είναι: 𝜐𝑐𝑚 = 𝑎𝑐𝑚𝑡 = 4𝑚/𝑠. Το Γ έχει 
δύο ταχύτητες μια κατακόρυφη του κέντρου μάζας και μια εκ περιστροφής ως 
προς τον άξονά της οριζόντια και προς τα αριστερά με τιμή 𝜐′ = 𝜔𝑅 = 𝜐𝑐𝑚. Άρα: 
𝜐𝛤 =𝜐𝑐𝑚√2=4√2m/s με διεύθυνση 45° ως προς το οριζόντιο επίπεδο και προς τα 
κάτω 



 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2015  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ  
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

(ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) 
Θέμα Α 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την 
ημιτελή πρόταση.  
A1. Η συχνότητα μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης  
α) είναι ίση με τη συχνότητα του διεγέρτη  
β) είναι πάντα ίση με την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή  
γ) εξαρτάται από την αρχική ενέργεια της ταλάντωσης  
δ) είναι ίση με το άθροισμα της συχνότητας του διεγέρτη και της ιδιοσυχνότητας 
του ταλαντωτή. 

Μονάδες 5  
A2. Ποια από τις περιοχές του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
έχει τη μικρότερη συχνότητα;  
α) η υπέρυθρη ακτινοβολία  
β) τα ραδιοκύματα  
γ) το ορατό φως  
δ) οι ακτίνες γ. 

Μονάδες 5  
A3. Δύο σφαίρες Α και Β με ίσες μάζες, μία εκ των οποίων είναι ακίνητη, 
συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Το ποσοστό της μεταβιβαζόμενης 
ενέργειας από τη σφαίρα που κινείται στην αρχικά ακίνητη σφαίρα είναι:  
α) 100%      β) 50%       γ) 40%       δ) 0%. 

Μονάδες 5 
A4. Ένα στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα. Εάν 
διπλασιαστεί η στροφορμή του, χωρίς να αλλάξει ο άξονας περιστροφής γύρω 
από τον οποίο αυτό περιστρέφεται, τότε η κινητική του ενέργεια:  
α) παραμένει σταθερή  
β) υποδιπλασιάζεται  
γ) διπλασιάζεται  
δ) τετραπλασιάζεται. 

Μονάδες 5  
A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α) Σε μία φθίνουσα ταλάντωση στην οποία η αντιτιθέμενη δύναμη είναι ανάλογη 



της ταχύτητας (F=-bυ), για ορισμένη τιμή της σταθεράς απόσβεσης b η περίοδος 
μειώνεται. Λ 
β) Σε μία απλή αρμονική ταλάντωση η περίοδος εξαρτάται από το πλάτος 
ταλάντωσης.. Λ 
γ) Τα φαινόμενα της ανάκλασης και της διάθλασης είναι κοινά σε όλα τα είδη 
κυμάτων, ηλεκτρομαγνητικά και μηχανικά. Σ 
δ) Η σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, της ίδιας διεύθυνσης που 
γίνονται γύρω από ίδιο σημείο με συχνότητες που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, 
είναι απλή αρμονική ταλάντωση . Λ 
ε) Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι η ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο του 
επιπέδου τους.Σ 

Μονάδες 5 
 
Θέμα Β 
B1. Λεπτή ομογενής ράβδος μάζας Μ 
και μήκους L μπορεί να περιστρέφεται σε 
κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από οριζόντιο 
άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο 
της. Στο άλλο άκρο της ράβδου, είναι 
στερεωμένο σφαιρίδιο μάζας m=𝛭

2
 

(Σχήμα 1). Τη χρονική στιγμή που το 
σύστημα ράβδου-σφαιριδίου αφήνεται να 
κινηθεί από την οριζόντια θέση, ο ρυθμός 
μεταβολής της στροφορμής της ράβδου 
είναι:  
i)𝜟𝑳𝝆
𝜟𝒕

= 𝟏
𝟐
𝑴𝒈𝑳    ii) 𝜟𝑳𝝆

𝜟𝒕
= 𝑴𝒈𝑳   iii) 𝜟𝑳𝝆

𝜟𝒕
= 𝟐

𝟓
𝑴𝒈𝑳  

Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της που 
περνά από το άκρο της, είναι 𝛪𝜌 = 1

3
𝛭𝐿2. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   
Μονάδες 6 

Β.2  Στο διάγραμμα του Σχήματος 2, 
δίνεται η φάση των σημείων ελαστικού 
μέσου, στο οποίο  διαδίδεται απλό 
αρμονικό κύμα σε συνάρτηση με την 
απόσταση των σημείων του ελαστικού 
μέσου από την πηγή.  
     Η εξίσωση ταλάντωσης της πηγής 
του κύματος είναι y A∙ημωt .  



    Η εξίσωση απομάκρυνσης των σημείων του ελαστικού μέσου θα είναι: 
  y=Aημ2π(t-𝑥

4
)      ii.  y= Aημ2π(t+𝑥

4
)    iii. Aημ2π(𝑡

4
-x) 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
Μονάδες 2  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   
Μονάδες 6  

 
B3. Σε κεκλιμένο 
επίπεδο γωνίας κλίσης θ 
είναι τοποθετημένα δύο 
σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες 
m1 και m2 αντίστοιχα, που 
εφάπτονται μεταξύ τους. 
Το σώμα Σ1 είναι δεμένο 
στο άκρο ελατηρίου 
σταθεράς k, ενώ το άλλο 
άκρο του ελατηρίου είναι 
στερεωμένο στη  βάση του 
κεκλιμένου επιπέδου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2 .  
Μετακινώντας τα δύο σώματα προς τα κάτω, το σύστημα τίθεται σε ταλάντωση 
πλάτους Α. Η συνθήκη για να μην αποχωριστεί το Σ1 από το Σ2 είναι:  
i)   Α∙k < (𝑚1 + 𝑚2)gημθ 
ii)  Α∙k > (𝑚1 + 𝑚2)gημθ 
iii) Α∙k > (𝑚1 + 𝑚2)2gημθ 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Μονάδες 2  
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   

Μονάδες 7  
 

Θέμα Γ 
Ιδανικός πυκνωτής χωρητικότητας C είναι φορτισμένος σε τάση V=40V. Τη 
χρονική στιγμή t=0 συνδέεται με ιδανικό πηνίο συντελεστή αυτεπαγωγής L και το 
κύκλωμα αρχίζει να εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Η ενέργεια UE 
του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή, σε συνάρτηση με την ένταση του ρεύματος, 
στο κύκλωμα δίνεται από τη σχέση UE=8∙10−2(1 – 𝑖2) (S.I.).  
Γ1. Να υπολογίσετε την περίοδο T των ηλεκτρικών ταλαντώσεων του 
κυκλώματος .  

Μονάδες 8  
 

Γ2.Να υπολογίσετε την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή τη χρονική 
στιγμή t= 𝑇

12
. 

 Μονάδες 5  



 
Γ3.Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της έντασης του ρεύματος 
στο κύκλωμα κάθε φορά που η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή 
γίνεται τριπλάσια της ενέργειας του μαγνητικού πεδίου του πηνίου.  

Μονάδες 6  
 

Γ4.Να γράψετε τη συνάρτηση f που συνδέει το τετράγωνο του φορτίου του 
πυκνωτή με το τετράγωνο της έντασης του ρεύματος από το οποίο διαρρέεται το 
πηνίο q2=f(𝑖2), (μονάδες 2), και να την παραστήσετε γραφικά (μονάδες 4).   

Μονάδες 6 
 
Θέμα Δ 
Από το εσωτερικό άκρο Α ενός 
ημισφαιρίου ακτίνας R=1,6m αφήνεται 
να κυλήσει μία συμπαγής μικρή σφαίρα 
μάζας m=1,4Kg και ακτίνας r=𝑅

8
. Το 

ημισφαίριο είναι βυθισμένο στο έδαφος, 
όπως φαίνεται στο Σχήμα 3, και η 
κίνηση της σφαίρας γίνεται χωρίς 
ολίσθηση. 
 
Δ1.Να εκφράσετε τη στατική τριβή Ts 
που ασκείται στη σφαίρα σε συνάρτηση 
με το συνημίτονο της γωνίας φ που σχηματίζει η ακτίνα ΟΓ του ημισφαιρίου με 
την ευθεία ΑΕ της επιφάνειας του εδάφους.  

Μονάδες 6 
Δ2.Να υπολογίσετε την κάθετη δύναμη που ασκεί η ημισφαιρική επιφάνεια στη 
σφαίρα όταν αυτή βρίσκεται στο σημείο Γ όπου φ=30ο (Σχήμα 3). 

Μονάδες 6 
Μια άλλη σφαίρα, όμοια με την 
προηγούμενη, εκτοξεύεται από το 
κατώτατο σημείο Δ του ημισφαιρίου 
με ταχύτητα υ=6m/s και κυλίεται 
χωρίς  ολίσθηση στο εσωτερικό του 
με κατεύθυνση το άκρο Ε (Σχήμα 
4).  

 
Δ3.Να υπολογίσετε το μέγιστο ύψος 
από την επιφάνεια του εδάφους που 
θα φτάσει η σφαίρα κατά την 
κίνησή της . 

Μονάδες 7 



 
Δ4.Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας (μονάδες 4) και 
το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής της σφαίρας (μονάδες 2), αμέσως μόλις 
αυτή χάσει την επαφή με την επιφάνεια του ημισφαιρίου στο σημείο Ε . 

Μονάδες 6 
Δίνονται: ροπή αδράνειας της  σφαίρας ως προς άξονα που διέρχεται από το 
κέντρο μάζας  𝐼𝐶𝑀 = 2

5
𝑚𝑟2 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/𝑖2 



 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2015 

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) 

 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ   Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 

ΘΕΜΑ Α  
Α1. α  
Α2. β  
Α3. α  
Α4. δ 
Α5. α. Λάθος, β. Λάθος, γ. Σωστό, δ. Λάθος, ε. Σωστό.  

 
ΘΕΜΑ Β  
Β.1.α    Σωστό είναι το (iii). 
Β.1.β.  
O ρ υ θμ ό ς μ ε τα β ο λ ή ς τ η ς σ τ ρ ο φ ο ρ μ ή 
ς  τ η ς  
ρ ά β δ ο υ  δίνεται από τη σχέση: 
 𝛥𝐿𝐿𝑝𝛥𝑡 = 𝐼𝜌 ∙ 𝛼𝛾𝜔𝜈   
Υπολογίζουμε την αγων με την οποία το 
σύστημα ράβδος σφαιρίδιο ξεκινά από την οριζόντια θέση. Είναι : 
Σ𝜏(0)=𝛪𝜎𝜐𝜎𝜏𝛼𝛾𝜔𝜈=Mg𝐿

2
+mgL= (𝐼𝜌 + 𝐼𝑚) ∙ 𝛼𝛾𝜔𝜈=> 

Mg𝐿
2
+𝑀
2

gL=(1
3
M𝐿𝐿2+𝑀

2
𝐿𝐿2) ∙ 𝛼𝛾𝜔𝜈=>MgL=(1

3
M𝐿𝐿2+𝑀

2
𝐿𝐿2) ∙ 𝛼𝛾𝜔𝜈=> 

MgL=5
6
M𝐿𝐿2 ∙ 𝛼𝛾𝜔𝜈=>𝛼𝛾𝜔𝜈=6𝑔

5𝐿
 rad/𝑠2 

𝛥𝐿𝑝
𝛥𝑡

= 𝐼𝜌 ∙ 𝛼𝛾𝜔𝜈  =1
3
M𝐿𝐿2∙6𝑔

5𝐿
=𝐿𝑔2𝑀

5
 

  
Β.2.α. Σωστό είναι το (i).  
Β.2.β. Για την  εξίσωση του τρέχοντος  κύματος η 
φάση δίνεται από την εξίσωση:φ=2π(𝑡

𝑇
− 𝑥

𝜆
) 

για x=0=>φ=2π𝑡
𝑇
 =>4π=2π𝑡

𝑇
=>Τ= 4𝜋

2𝜋∙2
=1 

για x=8=>φ=0=>0=2π𝑡
𝑇
-2π𝑥

𝜆
=>2π𝑡

𝑇
=2π𝑥

𝜆
 

=>2π2
1
=2π8

𝜆
=>λ=4m 

συνεπώς η εξίσωση του τρέχοντος κύματος είναι:  
y=Αημ2π(𝑡

𝑇
− 𝑥

𝜆
) =Αημ2π(t-𝑥

4
) 



 
Β.3.α. Σωστό είναι το (i). 
Β.3.β. Όσο τα σώματα είναι σε επαφή 
και εκτελούν απλή αρμονική 
ταλάντωση θα κινούνται με την ίδια 
επιτάχυνση α = -𝜔2x. όπου  
D=K=(𝑚1+𝑚2) 𝜔2=> 𝜔2=Κ/(𝑚1+𝑚2) 
Η σταθερά επαναφοράς του σώματος 𝑚2 
είναι:D2= 𝑚2∙ 𝜔2=> D2= 𝑚2∙ 
Κ/(𝑚1+𝑚2) 
Σχεδιάζουμε το σύστημα σε μια τυχαία 
θέση, ορίζουμε θετική φορά προς τα 
πάνω και εφαρμόζουμε το 2ο νόμο του Νεύτωνα για το πάνω σώμα:  
Σ𝐹𝑥=-𝐷2x=>N-𝐵2ημθ=-𝐷2x=>Ν=𝐵2ημθ-𝐷2x=𝐵2ημθ-𝑚2∙ Κx/(𝑚1+𝑚2) (1) 
όπου Ν≥0 όσο το σώμα 𝑚2 είναι συνεχώς σε επαφή με το 𝑚1. 
αν  χ≤0 τότε η Ν≥0  αν χ≥0 τότε υπάρχει περίπτωση η Ν να μηδενιστεί 

οπότε η σχέση (1) γίνεται  
𝛮 = 𝐵2ημθ − 𝑚2 ∙  Κx/(𝑚1 + 𝑚2)

𝛮 ≥ 0 � 4T=>𝐵2ημθ −𝑚2 ∙  Κx/(𝑚1 + 𝑚2)≥0 
θα πρέπει για να μη χαθεί η επαφή να ισχύει: 
𝐵2ημθ ≥ 𝑚2 ∙  Κ/(𝑚1 + 𝑚2)x=>𝑚2gημθ ≥ 𝑚2 ∙  Κ/(𝑚1 + 𝑚2)x=>(𝑚1 +
𝑚2)gημθ>Κx 
  
ΘΕΜΑ Γ 
Εφαρμόζοντας ΑΔΕΤ έχουμε: 
𝑈𝐸 + 𝑈𝐵 = Ε = >𝑈𝐸 =  Ε  -𝑈𝐵= >  
𝑈𝐸= Ε -1

2
 Li2 

Όμως δίνεται ότι 𝑈𝐸= 8∙10−2(1 – 𝑖2) (S.I.). 
ο π ό τ ε  α π ό  τ ι ς  π α ρ α π ά ν ω  σ χ έ σ ε ι ς  
π ρ ο κ ύ π τ ε ι :  
Ε = 8∙10−2 4T J 
Ε=1

2
C𝑉2 =8∙10−2 5TJ =>C =10−4 F   

,Q=C·V=10−4∙40=4∙10−3C 
1
2
 𝐿𝐿=8∙10−2⇔𝐿𝐿=16∙10−2 𝐻𝐻.                  

Ε =1
2
 L𝐼2= > I  =  1  A  

 
Γ1.    Για την περίοδο των ηλεκτρικών ταλαντώσεων έχουμε: 
          T=2π√𝐿𝐿𝐶=2π√16 ∙ 10−2 ∙ 10−4 =2π√16 ∙ 10−6 6T=8π∙10−3s 
  
Γ2.    Υπολογίζουμε την ένταση του ρεύματος για τη χρονική στιγμή Τ/12 



i=-Iημωt=-1ημ(2π
Τ

∙ Τ
12

)=-1ημπ
6
 =- 1

2
 

την ίδια χρονική στιγμή η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου είναι: 
UB=1

2
 Li2=1

2
 16 ∙ 10−2 5T ∙(1

2
)2=2∙10−2J 

άρα η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου θα είναι: 
UE  = Ε- UB = 8∙10−2-2∙10−2=6∙10−2J 
 
Γ3.    Εφαρμόζουμε ΑΔΕΤ για να βρούμε το φορτίο του πυκνωτή: 
E=𝑈𝐸 + 𝑈𝐵 =>E=𝑈𝐸+𝑈𝐸

3
=4𝑈𝐸

3
=>𝑈𝐸=3𝐸

4
=>1

2
𝑞2

𝐶
=3
4
1
2
Q2

𝐶
=>q=±√3

2
·4·10−3= 

±3√3 ∙ 10−3C 
Άρα το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της έντασης του ρεύματος είναι: 
𝑉𝐿=𝑉𝐶=>�−𝐿𝐿 𝑑𝑖

𝑑𝑡
�=>�𝑑𝑖

𝑑𝑡
�=𝑉𝐶

𝐿
 =>�𝑑𝑖

𝑑𝑡
�=� 𝑞

𝐿𝐶
�=|𝜔2𝑞|=>�𝑑𝑖

𝑑𝑡
�=�4𝜋

2

𝛵2
𝑞� =125√3 Α/s 

  
Γ4.    Με εφαρμογή ΑΔΕΤ βρίσκουμε 
τη σχέση που ζητείται: 
E=𝑈𝐸 + 𝑈𝐵 =>E=1

2
𝑞2

𝐶
 +1

2
 Li2=> 

𝑞2=16∙10−6-16∙10−6i2 
για i=0=>q=16∙10−6C 
για i=1A=>q=0C 
Παρατηρούμε ότι είναι γραμμικής 
μορφής  
y  =  α  -  β x ,  β  >  0  
η γραφική παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 
 
ΘΕΜΑ Δ  
Δ1. 
Στο σχήμα φαίνονται οι δυνάμεις που 
ενεργούν στη σφαίρα. Το βάρος 
w, που αναλύεται στις wx = 
Wσυνφ  και Wψ = 
Wημφ, την κάθετη αντίδραση Ν και 
τη στατική τριβή Τ.  
 
H σφαίρα εκτελεί σύνθετη κίνηση 
επομένως με εφαρμογή του 
θεμελιώδους  νόμου για την 
μεταφορική κίνηση και την κύλιση του σφαιριδίου όταν αυτό διέρχεται από μια 
τυχαία θέση: 
Wx-Τ =macm =>Wσυνφ-Τ =macm (1) 



Τr = 𝐼𝑐𝑚𝛼𝛾𝜔𝜈 = 2
5

m𝑟2𝛼𝛾𝜔𝜈
𝑎𝑐𝑚 = 𝛼𝛾𝜔𝜈 ∙ 𝑟

�=>Tr=2
5

m𝑟2 𝑎𝑐𝑚
𝑟

=>T=2
5

m𝑎𝑐𝑚  (2) 

Wσυνφ-Τ= m𝑎𝑐𝑚 => Wσυνφ-2
5

m𝑎𝑐𝑚= m𝑎𝑐𝑚=> 

mgσυνφ = m𝑎𝑐𝑚 +2
5

m𝑎𝑐𝑚=> mgσυνφ = 7
5

m𝑎𝑐𝑚=>𝑎𝑐𝑚=5
7
gσυνφ 

Τ=2
5

m𝑎𝑐𝑚=2
5

m 5
7
gσυνφ=2

7
mgσυνφ. 

επειδή mg =1,4 kg∙10 
m/s2=14N  καταλήγουμε στη 
σχέση: Τ=4συνφ (S.I) 

Δ.2. Ισχύει: Ν-Wημφ =m
𝜐𝑐𝑚(𝛤)
2

𝑅−𝑟
 (3) 

(γιατί το κέντρο της σφαίρας κάνει 
κυκλική κίνηση ακτίνας R-r) 
Την ταχύτητα υcm(Γ) στο σημείο Γ 
θα την υπολογίσουμε με εφαρμογή 
του Θ.Μ.Κ.Ε από τη θέση Α ως τη 
θέση Γ: 
1
2
I𝜔2+1

2
m𝜐𝑐𝑚(𝛤)

2  =𝑊𝐵=>1
2
 

2
5

m𝑟2𝜔2+1
2
 m𝜐𝑐𝑚(𝛤)

2  =mg(R-
r)ημ30°=> 
1
2
 2
5

m𝑟2𝜔2+1
2
 m𝜐𝑐𝑚(𝛤)

2  =mg(R-

r) 1
2
=>2

5
𝜐𝑐𝑚(𝛤)
2 +𝜐𝑐𝑚(𝛤)

2 =g(R-r)=> 
7
5
𝜐𝑐𝑚(𝛤)
2 = g(R-r)=> 𝜐𝑐𝑚(𝛤)

2 =5
7
 g(R-r)=>

𝜐𝑐𝑚(𝛤)
2

(R−r)
 = 5

7
 g 

Η σχέση (3) επομένως γίνεται: 

Ν-Wημφ =m
𝜐𝑐𝑚(𝛤)
2

𝑅−𝑟
=>N= Wημφ +m

𝜐𝑐𝑚(𝛤)
2

𝑅−𝑟
=1,4∙10∙1

2
+1,4∙5

7
10=7+10=17N 

Δ3.Εφαρμόζουμε αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας από τη θέση Δ στη 
θέση Ε για τη σύνθετη κίνηση της συμπαγής μικρής σφαίρας. 
 
𝛦𝜇𝜂𝜒(𝛥)=𝛦𝜇𝜂𝜒(𝛦)=>1

2
m𝜐𝑐𝑚(𝛥)

2 +1
2
Ι𝜔𝛥2=1

2
m𝜐𝑐𝑚(𝛦)

2 +1
2
Ι𝜔𝛦

2+mg(R-r)=> 

=>1
2
m𝜐𝑐𝑚(𝛥)

2 +1
2
∙2
5
m𝑟2𝜔𝛥2=1

2
m𝜐𝑐𝑚(𝛦)

2 +1
2
∙2
5
m𝑟2𝜔𝐸

2+ mg(R-r)=> 

=>1
2

 𝜐𝑐𝑚(𝛥)
2 +1

5
𝜐𝑐𝑚(𝛥)
2 =1

2
 𝜐𝑐𝑚(𝐸)
2 +1

5
𝜐𝑐𝑚(𝐸)
2 +g(R-r)=> 7

10
 𝜐𝑐𝑚(𝛥)
2 = 7

10
 𝜐𝑐𝑚(𝐸)
2 +g(R-r) 

=>𝜐𝑐𝑚(𝐸)
2 =𝜐𝑐𝑚(𝛥)

2 -10
7

 g(R-r)=>𝜐𝑐𝑚(𝐸)=�𝜐𝑐𝑚(𝛥)
2 − 10

7
 g(R − r)=> 

𝜐𝑐𝑚(𝐸)=�𝜐𝑐𝑚(𝛥)
2 − 10

7
 g(R − R

8
)=>𝜐𝑐𝑚(𝐸) = �𝜐𝑐𝑚(𝛥)

2 − 10
7

 g(7R
8

)=> 

𝜐𝑐𝑚(𝐸) = √16=4m/s 



 Στη σφαίρα από τη στιγμή που εγκαταλείπει το ημικύκλιο ενεργεί μόνο το βάρος 
της δύναμη της οποίας η ροπή ως προς αξονα που περνάει από το κέντρο μάζας 
της είναι μηδενική συνεπώς η κινητική ενέργεια λόγω της περιστροφής παραμένει 
σταθερή, άρα ισχύει η σχέση: 1

2
Ι𝜔𝛦

2=1
2
Ι𝜔𝑍

2 
Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας από τη θέση Ε στη 
θέση Ζ για τη σύνθετη κίνηση της σφαίρας από τη στιγμή που εγκαταλείπει το 
ημικύκλιο. 
𝛦𝜇𝜂𝜒(𝛥)=𝛦𝜇𝜂𝜒(𝛦) =>1

2
m𝜐𝑐𝑚(𝛦)

2 +1
2
Ι𝜔𝛦

2=1
2
m𝜐𝑐𝑚(𝑍)

2 +1
2
Ι𝜔𝑍

2+mgh=> 
1
2
m𝜐𝑐𝑚(𝛦)

2 =0+mgh=>gh=1
2

 𝜐𝑐𝑚(𝛦)
2 =>h=1

2

𝜐𝑐𝑚(𝛦)
2

𝑔
=1
2
 4
2

10
=0,8m 

 
Δ4.  Όταν χάσει την επαφή του, δηλαδή στο σημείο Ε, ο ρυθμός μεταβολής 
κινητικής ενέργειας είναι: 
𝑑𝐾
𝑑𝑡

=�𝑑𝐾
𝑑𝑡
�
𝜇𝜀𝜏

+�𝑑𝐾
𝑑𝑡
�
𝜎𝜏𝜌𝜊𝜑

=ΣF∙𝜐𝑐𝑚(𝐸)+Στ∙𝜔(𝛦)    (1) 

Η μόνη δύναμη που ασκείται είναι το βάρος του σώματος  
οπότε ΣF=-mg  και Στ=0 καθότι η ροπή του βάρους είναι μηδενική 
συνεπώς η παραπάνω σχέση (1)  γίνεται:   
𝑑𝐾
𝑑𝑡

=�𝑑𝐾
𝑑𝑡
�
𝜇𝜀𝜏

+�𝑑𝐾
𝑑𝑡
�
𝜎𝜏𝜌𝜊𝜑

=-mg𝜐𝑐𝑚(𝐸)+0=-1,4∙10∙4=-56J/s 

Για το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής έχουμε:𝑑𝐿
𝑑𝑡

= 𝛴𝜏 = 0  
 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
 Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015  
ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
Θέμα Α 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα 
το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή 
πρόταση.  
 
A1. Στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας που 

γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο και στην ίδια διεύθυνση, το πλάτος της 
σύνθετης ταλάντωσης είναι  
α. σε κάθε περίπτωση σταθερό  
β. σε κάθε περίπτωση ίσο με το άθροισμα του πλάτους των δύο απλών 

αρμονικών ταλαντώσεων  
γ. σε κάθε περίπτωση μηδέν  
δ. αρμονική συνάρτηση του χρόνου. 

Μονάδες 5  
A2. Ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος 𝛥𝑖

𝛥𝑡
 σε κύκλωμα αμείωτων 

ηλεκτρικών ταλαντώσεων L-C είναι μέγιστος, όταν   
α. η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου είναι μηδέν  
β. η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα είναι μέγιστη  
γ. το φορτίο στον πυκνωτή είναι μηδέν  
δ. η  ενέργεια  του  ηλεκτρικού  πεδίου  του  πυκνωτή  είναι  ίση με την 

ενέργεια του μαγνητικού πεδίου . 
Μονάδες 5  

 
A3. Στο στιγμιότυπο αρμονικού μηχανικού κύματος του 

Σχήματος 1, παριστάνονται οι ταχύτητες ταλάντωσης 
δύο σημείων του. 
Το κύμα  
α. διαδίδεται προς τα αριστερά  
β. διαδίδεται προς τα δεξιά  
γ. είναι στάσιμο  
δ. μπορεί να διαδίδεται και προς τις δύο κατευθύνσεις 

(δεξιά ή αριστερά) . 
Μονάδες 5 

 
A4. Το Σχήμα2 παριστάνει σώμα Σ συνδεδεμένο με 

δύο ελατήρια και εκτελεί φθίνουσα αρμονική 
ταλάντωση. Το σύστημα είναι τοποθετημένο σε 
οριζόντιο επίπεδο. Επιπλέον, το σώμα Σ είναι 
συνδεδεμένο με οριζόντια ελαστική χορδή κατά 
μήκος της οποίας διαδίδεται μηχανικό κύμα με 
πηγή το σώμα Σ . 

 
Να επιλέξετε τη σωστή εκδοχή του Σχήματος 3 
(α-δ) που περιγράφει το στιγμιότυπο του κύματος 



που διαδίδεται στη χορδή:  

 
Μονάδες 5 γ 

A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο σας, 
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α. Σε εξαναγκασμένη ταλάντωση που βρίσκεται σε συντονισμό, το πλάτος της 

ταλάντωσης αυξάνεται, όταν διπλασιαστεί η συχνότητα του διεγέρτη. Λ 
β. Η πηγή έχει τη μεγαλύτερη φάση από τη φάση όλων των σημείων ενός 

αρμονικού κύματος. Σ 
γ. Στην επιφάνεια υγρού δύο σύμφωνες πηγές Π1 και Π2 εκτελούν απλή 

αρμονική ταλάντωση, οπότε στα σημεία του υγρού συμβάλλουν αρμονικά 
κύματα. Τα σημεία της μεσοκαθέτου του ευθύγραμμου τμήματος Π1Π2 
παραμένουν συνεχώς ακίνητα. Λ 

δ. Τα διανύσματα των εντάσεων του ηλεκτρικού πεδίου και του μαγνητικού 
πεδίου ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι παράλληλα. Λ 

ε. Κυλινδρικό σώμα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο. Η 
ταχύτητα του σημείου επαφής του κυλίνδρου με το επίπεδο είναι ίση με την 
ταχύτητα υcm του κέντρου μάζας του. Λ 

Μονάδες 5 
Θέμα Β 
B1. Δύο σώματα αμελητέων διαστάσεων με μάζες m1 και m2 συγκρούονται 

κεντρικά σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Η θέση x κάθε σώματος στην ευθεία 
γραμμή, που τα ενώνει, μετριέται από κοινή αρχή. Η γραφική παράσταση της 
θέσης του σώματος m1 φαίνεται στο Σχήμα 4 και του σώματος m2 στο Σχήμα 



5. Δίνεται ότι m1=1kg και ότι η διάρκεια της επαφής των δύο σωμάτων κατά 
την κεντρική κρούση είναι αμελητέα.  

 
     Η κρούση των δύο σωμάτων είναι  

i) ελαστική                ii) ανελαστική                   iii) πλαστική 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση            (Μονάδες 2) 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας     (Μονάδες 6)  

Μονάδες 8  
Β2. Οι φάσεις δύο σημείων Α, Β ενός ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται 

αρμονικό κύμα είναι φΑ=π/6 και φΒ=π/3 αντίστοιχα. Ο λόγος ΕΑ/ΕΒ των 
δυναμικών ενεργειών ταλάντωσης των σημείων Α, Β είναι  

i)1
3
                     ii)3                           iii) 1

2
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση             (Μονάδες 2) 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας     (Μονάδες 6)  

Μονάδες 8  
Β3. Στο άκρο ενός δοχείου κυβικού σχήματος τοποθετείται 

μικρό νόμισμα αμελητέων διαστάσεων. Ένας παρατηρητή 
βλέπει “οριακά” το νόμισμα από τη θέση που βρίσκεται έξω 

από το δοχείο, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 6. Στη 
συνέχεια, γεμίζουμε το δοχείο με υγρό μέχρι το μέσο του, 

οπότε ο παρατηρητής βλέπει πάλι “οριακά”, χωρίς να 
αλλάξει τη θέση του ματιού του, το νόμισμα μετατοπισμένο 

κατά απόσταση ίση με το 1/4  του μήκους της βάσης του 
δοχείου.  

Το τετράγωνο του δείκτη διάθλασης του υγρού που 
προστέθηκε στο δοχείο είναι 
             i) 𝑛2 = 13

8
              ii) 𝑛2 = 5

2
      iii) 𝑛2 = 2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση            (Μονάδες 2) 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας     (Μονάδες 7)  

Μονάδες 9 
Θέμα Γ 
Δύο ράβδοι είναι συνδεδεμένες στο άκρο τους Α 
και σχηματίζουν σταθερή γωνία 60ο  μεταξύ τους, 
όπως φαίνεται στο Σχήμα 7. Οι ράβδοι είναι 
διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά κάθε μία είναι 
ομογενής. Το σύστημα των δύο ράβδων μπορεί να 
περιστρέφεται γύρω από άρθρωση, που είναι 
στερεωμένη σε τοίχο, στο άκρο Α, χωρίς τριβές. 
Το σύστημα αφήνεται να περιστραφεί υπό την 
επίδραση της βαρύτητας από τη θέση του 
Σχήματος 7, όπου η ράβδος 𝑙1 είναι οριζόντια, με 
αρχική ταχύτητα μηδέν. 

 
Δίνεται ότι τα μήκη των δύο ράβδων είναι 𝑙1= 4m 
και 𝑙2 = 2m, ενώ η μάζα της ράβδου 𝑙2 είναι m2 = 
10kg. 
 



Γ1. Να υπολογίσετε τη μάζα 𝑚1 της ράβδου μήκους 𝑙1, εάν το σύστημα αποκτά τη 
μέγιστη γωνιακή ταχύτητα τη χρονική στιγμή που οι δύο ράβδοι σχηματίζουν ίσες 
γωνίες με την κατακόρυφο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8. 

Μονάδες 5 
Γ2.Να υπολογίσετε τη μάζα m1 της ράβδου μήκους ℓ1, 
εάν το σύστημα σταματά στιγμιαία, όταν η ράβδος 
μήκους ℓ1 φτάνει στην κατακόρυφη θέση που φαίνεται 
στο Σχήμα 9. 

 Μονάδες 7  
Γ3. Να υπολογίσετε τη γωνιακή επιτάχυνση του 
συστήματος των δύο ράβδων του ερωτήματος 𝛤2 στη 
θέση που απεικονίζεται στο Σχήμα 9. 

Μονάδες 7  
Γ4. Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της 
στροφορμής της ράβδου μήκους ℓ2 του ερωτήματος 𝛤2 
στη θέση που απεικονίζεται στο Σχήμα 9.   

Μονάδες 6 
Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/𝑠2, η ροπή αδρανείας ράβδου μήκους 
ℓ και μάζας m που περιστρέφεται γύρω από το άκρο της Α, 𝛪𝛢 = 1

3
𝑚𝑙2, και ότι 

√3=1,7 (προσεγγιστικά). 
 
Θέμα Δ 
Ομογενής τροχαλία ισορροπεί έχοντας το νήμα 
τυλιγμένο γύρω της πολλές φορές. Η μία άκρη του 
νήματος είναι στερεωμένη στην οροφή Ο και η άλλη 
στο σώμα Σ, το οποίο ισορροπεί κρεμασμένο από 
κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=40Ν/m, 
που είναι στερεωμένο στην οροφή, όπως φαίνεται 
στο Σχήμα 10.  
Η μάζα της τροχαλίας είναι M=1,6kg, η ακτίνα της 
R=0,2m. Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας, ως προς 
άξονα που είναι κάθετος στο επίπεδό της και ο 
οποίος διέρχεται από το κέντρο μάζας, της δίνεται 
από τη σχέση I=1

2
𝑀𝑅2. 

Το σώμα Σ θεωρείται σημειακό αντικείμενο μάζας 
m=1,44kg. Το νήμα και το ελατήριο έχουν 
αμελητέες μάζες.  
Δ1.Να υπολογίσετε τη δύναμη που ασκεί το 
ελατήριο στο σώμα Σ.  

Μονάδες 6 
Κάποια χρονική στιγμή κόβουμε το νήμα που συνδέει την τροχαλία με το σώμα Σ, 
και το σώμα Σ αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τη χρονική στιγμή που 
μηδενίζεται η στιγμιαία ταχύτητα του σώματος Σ, για πρώτη φορά, το κέντρο μάζας 
της τροχαλίας έχει μετατοπιστεί κατακόρυφα κατά απόσταση h. Η αντίσταση του 
αέρα θεωρείται αμελητέα και το νήμα δεν ολισθαίνει στο αυλάκι της τροχαλίας. 
Δ2.Να υπολογίσετε την κατακόρυφη μετατόπιση h της τροχαλίας . 

Μονάδες 7 



Δ3.Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος Σ σε συνάρτηση με το 
χρόνο, θεωρώντας ότι η τιμή t=0s αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή που κόπηκε το 
νήμα και ότι η φορά απομάκρυνσης του σώματος Σ προς τα πάνω είναι θετική.  

Μονάδες 7 
Δ4.Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του κάτω άκρου Γ της τροχαλίας, όταν το 
κέντρο μάζας της τροχαλίας έχει μετατοπιστεί κατακόρυφα κατά απόσταση h. 

Μονάδες 5 
Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/𝑠2, π=√10 και 𝜋2=10 

(προσεγγιστικά). 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015  
ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α 
Α1 - α  
Α2 - α  
A3 - α  
Α4 - γ 
Α5   α - Λάθος, β - Σωστό, γ - Λάθος, δ - Λάθος, ε - Λάθος. 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.α. Σωστό το i. 
β. Για τις ταχύτητες των σωμάτων έχουμε: Από το διάγραμμα του σχήματος 4 και 
για την 𝐦𝟏: 
Πριν την κρούση:υ1 = Δx

Δt
 = 8−0

4−0
 = 2m/s. 

Μετά την κρούση: υ′1 = Δx
Δt

 = 0−8
12−4

 = −1m/s.  
Από το διάγραμμα του σχήματος 5 και για την 𝐦𝟐: 
 Πριν την κρούση: επειδή x=σταθ=>υ2 = Δx

Δt
 = 0 

Μετά την κρούση: υ′2 = Δx
Δt

 = 16−8
12−4

 = 1m/s. 
Αφού μετά την κρούση είναι υ1≠ υ2 η κρούση δεν είναι πλαστική.  
Από την διατήρηση της ορμής του συστήματος κατά την κρούση έχουμε: 
AΔΟ:m1υ1+m2υ2=m1υ′1+m2υ′2 =>m2=υ1−υ′1

υ′2−υ2
m1=>m2=2+1

1
1=3kg 

�
K = K1 + K2 = P12

2m1
+ P22

2m2
= 4

2
+ 0 = 2J

K′ = K′1 + K′2 = P1′2

2m1
+ P2′2

2m2
= 1

2
+ 9

6
= 2J

�=>K= K′ 

Αφού K= K′ η κρούση είναι ελαστική. 
 
Β2.α. Σωστό το i. 
β. Για το σημείο Α ισχύει: 
yA=Aημπ

6
 =Αημ30°=Α∙1

2
 =Α
2
 

ομοίως Για το σημείο Β ισχύει: 
yΒ=Aημπ

3
 =Αημ60°=Α∙√3

2
 =Α√3

2
 

συνεπώς: 



ΕΑ = 1
2

DyA2 = 1
2

D �A
2
�
2

= 1
2

D A2

4

ΕB = 1
2

DyB2 = 1
2

D �A√3
2
�
2

= 1
2

D A2∙3
4

�=>EA
EB

=
1
2D

A2

4
1
2D

A2∙3
4

 =1
3
 

 
 
Β3.α. Σωστό το ii. 
β. Έστω d το μήκος των ακμών του κυβικού δοχείου και Π η σταθερή θέση του 
παρατηρητή. 

  
 

Από το σχήμα όταν το δοχείο είναι άδειο έχουμε: εφφ=d
d
=1 

Όταν γεμίσουμε το δοχείο και μετατοπίσουμε το κέρμα κατά d/4έχουμε:  

εφθ=
d
4
d
2

 =
1
4
1
2
 =1
2
 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧�

nημθ = 1ημφ

ημ2φ = εφ2φ
1+εφ2φ

� => n2 = ημ2φ
ημ2θ

=
εφ2φ

1+εφ2φ
εφ2θ

1+εφ2θ

εφφ = d
d

= 1, εφθ =
d
4
d
2

 =
1
4
1
2

 = 1
2 ⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

=>

n2 =
1

1+1
1/4

1+1/4

=
1
2
1
5
=5
2
 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Οι ροπές των βαρών των δύο ράβδων προκαλούν 
την περιστροφή περί το Α. Αφού στη δοσμένη θέση 
επιτυγχάνεται η μέγιστη γωνιακή ταχύτητα σημαίνει 
στο σημείο αυτό η συνολική ροπή μηδενίζεται και 
αμέσως μετά επιβραδύνεται. Άρα στη θέση αυτή οι 
ροπές των δύο βαρών ως προς Α γίνονται ίσες (κατά 
μέτρο). Έτσι:Στ(Α) = 0    w1 · (AO - w 2  · (BA) = 0 



m1gℓ1
2

ημ30°=m2gℓ2
2

ημ30°=>m1=m2 ℓ2
ℓ1

 = 5kg 

Γ2. Το κέντρο μάζας Β της ράβδου ℓ1  κατέβηκε κατά h1 =ℓ1/2= 2 m, ενώ το 
κέντρο μάζας Γ της ράβδου ℓ2 ανέβηκε κατά 
=> h 2  = 0,35 m.  Αφού σταματά στιγμιαία, σημαίνει ότι η μείωση της δυναμικής 
ενέργειας της ράβδου1 θα εμφανιστεί ως αύξηση της δυναμικής ενέργειας της 
ράβδου2 εφόσον δεν υπάρχουν τριβές. Η μείωση της δυναμικής ενέργειας της 
πρώτης από την αρχική της θέση είναι: ΔU1=m1gℓ1

2
 

Η αύξηση της 2 είναι:|ΔU2|=�m2g ℓ2
2
συν30° − m2g ℓ2

2
συν60°�=m2g ℓ2

2
√3−1
2

 
Από ΑΔΜΕ έχουμε: 

�
ΔU1 = m1g ℓ1

2

|ΔU2| = m2g ℓ2
2
√3−1
2

�=>m1g ℓ1
2

=m2g ℓ2
2
√3−1
2

=>m1

=m2 ℓ2
ℓ1

√3−1
2

 =1,75kg 
 
Γ3. Η ροπή αδράνειας του συστήματος των δύο 
ράβδων είναι: 
I1+I2=1

3
(m1l12+m2l22)=68

3
kg∙m2 

Από τον θεμελιώδη νόμο για την στροφική κίνηση 
έχουμε: 
Στ(Α) = Ιολ · αγων => 

aγων=
ΣτΑ
I1+I2

 =
m2g

ℓ2
2 συν60°

1
3(m1l12+m2l22)

 = 
−10∙10∙22∙

√3
2

68
3

 =-3,75rad/s2 

 
 



Γ4. Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της ράβδου 2  στην ίδια θέση είναι:   
dL2
dt

=I2αγ=1
3

m2l22αγ=1
3
10∙22(-3,75)=-50Nm 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Από ισορροπία, , της τροχαλίας έχουμε: 

�T1 + T2 = Mg
T1R = T2R � => T1 = T2=1

2
Mg=8N 

Από ισορροπία σώματος έχουμε: Fελ=mg+T2=mg+1
2
Mg=22,4N 

Δ2. Μετά την κοπή του νήματος η τροχαλία κινείται και το νήμα ξετυλίγεται 
χωρίς να ολισθαίνει (έπρεπε να δοθεί) οπότε ισχύει: 
 υγρ = ω · R (1) αcm = αγρ = αγων · R (2) 

 
 

Από δυναμική κίνησης τροχαλίας, για την μεταφορική κίνηση της τροχαλίας και 
για την στροφική κίνηση της τροχαλίας έχουμε: 

�
Mg − T = Macm
TR = 1

2
MR2 acm

R
�=>acm=2

3
g=20

3
m/s2 

Τη χρονική στιγμή t = 0 που κόβουμε το νήμα το σώμα m ξεκινάει την 
ταλάντωσή του με υ = 0, δηλαδή από την κάτω ακραία θέση (y = -A).  
Η ταχύτητα του σώματος Σ μηδενίζεται για πρώτη φορά στην επάνω ακραία 
θέση, δηλαδή τη χρονική στιγμή:  

D = k = m · ω2 =>ω=�k
m

=5π
3

rad/s=>t=1
2
T=1

2
2π
ω

=3
5
=0,6s 

Η κίνηση του κέντρου μάζας είναι ομαλά επιταχυνόμενη και άρα: 
h=1

2
 acmt2=1

2
∙2
3
g∙t2=1

3
 g∙t2=1,2m 

 
Δ3. Την t=0 βρίσκεται ακίνητο στη θέση x=-A=-0,2m κάτω από τη θέση 
ισορροπίας.  



Τη χρονική στιγμή που κόβουμε το νήμα η παραμόρφωση του ελατηρίου είναι: 
Fελ=ΚΔℓ=Kd=>d=Fελ

K
 =22,4

40
 =0,56m 

Στη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης του σώματος Σ ισχύει η σχέση: 
ΣF=0=>mg=kΔℓ=kc=>c=mg

k
 =0,36m 

Από το σχήμα το πλάτος της ταλάντωσης είναι:A=b-c=22,4
40

-14,4
40

= 8
40

=0,2m 

    D = k = m · ω2 =>ω=�k
m

=5π
3

rad/s
 

και  x = Aημ(ωt + φ) = 0,2ημ(5πt/3 + φο), (SI)
x = −A

�=>-Α=0,2 ημ(5πt/3 +
φο)=>-0,2=0,2 ημ(5πt/3 + φο)=> φο=π/2 ή φο=3π/2 δεκτή η δεύτερη 
Άρα η εξίσωση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης είναι: 
x=Aημ(ωt+φ)=0,2ημ(5πt/3 + 3π/2)  
 
 
Δ4. Τη χρονική στιγμή t1 = 0,6 s το κέντρο μάζας Κ της τροχαλίας έχει ταχύτητα 
μέτρου: 
Η ταχύτητα του κέντρου μάζας μετά από t είναι: υcm = acmt = 4m/s. Το Γ έχει 
δύο ταχύτητες μια κατακόρυφη του κέντρου μάζας και μια εκ περιστροφής ως 
προς τον άξονά της οριζόντια και προς τα αριστερά με τιμή υ′ = ωR = υcm. Άρα: 
υΓ =υcm√2=4√2m/s με διεύθυνση 45° ως προς το οριζόντιο επίπεδο και προς τα 
κάτω 
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ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: 
ΦΥΣΙΚΗ 

ΘΕΜΑ A 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς 
προτάσεις A1 έως και Α4 και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό 
συμπλήρωμά της. 
A1. Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου δημιουργείται στάσιμο κύμα 
με περισσότερους από δύο δεσμούς. Όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου που 
ταλαντώνονται 

α. έχουν την ίδια ολική ενέργεια 
β. έχουν την ίδια μέγιστη ταχύτητα 
γ. έχουν κάθε στιγμή την ίδια φορά κίνησης 
δ. ακινητοποιούνται στιγμιαία ταυτόχρονα. 

Μονάδες 5 
A2. Η γωνιακή επιτάχυνση ενός ομογενούς δίσκου που στρέφεται γύρω από 
σταθερό άξονα, που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδό 
του, είναι ανάλογη 

α. με τη ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής 
β. με τη μάζα του δίσκου 
γ. με την ακτίνα του δίσκου 
δ. με τη ροπή που ασκείται στο δίσκο. 

Μονάδες 5 
A3. Σφαίρα Α συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Β 
μεγαλύτερης μάζας. Η ταχύτητα της σφαίρας Α μετά την κρούση 

α. θα είναι ίση με την ταχύτητα που είχε πριν την κρούση 
β. θα μηδενισθεί 
γ. θα έχει αντίθετη κατεύθυνση από την αρχική 
δ. θα είναι ίση με την ταχύτητα που θα αποκτήσει η σφαίρα Β. 

Μονάδες 5 
A4. Όταν ένας παρατηρητής απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα από μια 
ακίνητη πηγή ήχου, κινούμενος στην ευθεία που τον συνδέει με την πηγή, ο ήχος 
που ακούει έχει συχνότητα 

α. ίση με αυτήν της πηγής 
β. μικρότερη από αυτήν της πηγής 
γ. μεγαλύτερη από αυτήν της πηγής 
δ. ίση με τη συχνότητα του ήχου που ακούει, όταν πλησιάζει την πηγή με την 
ίδια ταχύτητα. 

Μονάδες 5 



A5. Να χαρακτηρίσετε, αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι 
Σωστό ή Λάθος, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση 

α. Όταν μονοχρωματική ακτινοβολία εισέρχεται από τον αέρα στο νερό, η 
συχνότητά της μειώνεται.Λ 
β. Η σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, γύρω 
από την ίδια θέση ισορροπίας, με το ίδιο πλάτος αλλά με διαφορετικές 
συχνότητες, έχει ως αποτέλεσμα απλή αρμονική ταλάντωση.Λ 
γ. Σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση, για ορισμένη τιμή της σταθεράς 
απόσβεσης b, η περίοδος της ταλάντωσης παραμένει σταθερή με τον χρόνο.Σ 
δ. Η ολική εσωτερική ανάκλαση μπορεί να συμβεί, όταν το φως μεταβαίνει 
από οπτικά πυκνότερο σε οπτικά αραιότερο μέσο.Σ 
ε. Σε κάθε κρούση η κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή.Λ 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ B 
B1. Κύκλωμα RLC εκτελεί εξαναγκασμένες ηλεκτρικές ταλαντώσεις με διεγέρτη 
γεννήτρια εναλλασσόμενης τάσης συχνότητας 𝑓1 = 1

4𝜋√𝐿𝐶
. Το πλάτος της έντασης 

του ρεύματος είναι 𝐼1. Με αφετηρία τη συχνότητα 𝑓1 αυξάνουμε συνεχώς τη 
συχνότητα του διεγέρτη. Στην περίπτωση αυτή το πλάτος της έντασης του 
ρεύματος θα ξαναπάρει την τιμή 𝐼1 

i) καμία φορά    
ii) μία φορά   
iii) δύο φορές. 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 6) 

Μονάδες 8 
 
B2. Ένα ομογενές σώμα (δακτύλιος ή σφαιρικός φλοιός ή συμπαγής σφαίρα) έχει 
ροπή αδράνειας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του, που 
δίνεται από τη σχέση 𝐼𝐶𝑀= αmR2, όπου m η μάζα του σώματος, R η ακτίνα του 
και α ένας θετικός αριθμός μικρότερος ή ίσος της μονάδας (0 < α ≤ 1). Το σώμα 
κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. Αν η κινητική ενέργεια του σώματος λόγω 
μεταφορικής κίνησης προς την ολική κινητική ενέργεια είναι Κμ / Κολ = 5 / 7,τότε 
το α έχει την τιμή: 

i) α = 1  ii) α = 2/3  iii) α = 2/5. 
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 6) 

Μονάδες 8 
B3. Το άκρο Ο ενός γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, που εκτείνεται κατά 
τη διεύθυνση του ημιάξονα Οx, αρχίζει τη χρονική στιγμή t = 0 να ταλαντώνεται 
σύμφωνα με την εξίσωση: y = 5ημ2πt (το y σε cm και το t σε s). Η ταλάντωση 
του σημείου Ο διαδίδεται στο μέσο με ταχύτητα υ = 1m/s. Σημείο Β του μέσου 



απέχει από το Ο κατά x = 1m. Η ταχύτητα του σημείου Β του μέσου τις χρονικές 
στιγμές 𝑡1= 0,5s και 𝑡2= 2s έχει τιμές, αντίστοιχα: 

i) 𝜐1= –0,1πm/s και 𝜐2 = –0,1πm/s 
ii) 𝜐1= 0 m/s και 𝜐2= 0,1πm/s  
iii) 𝜐1 = –0,1π m/s και 𝜐2= 0,1π m/s. 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 7) 

Μονάδες 9 
ΘΕΜΑ Γ  
Λείο κεκλιμένο επίπεδο έχει γωνία κλίσης φ = 
30ο. Στο ανώτερο σημείο Α του κεκλιμένου 
επιπέδου στερεώνουμε το άνω άκρο ιδανικού 
ελατηρίου σταθεράς k = 200Ν/m, στο άλλο άκρο 
του οποίου δένουμε σώμα Σ μάζας m = 2kg, που 
ισορροπεί. Απομακρύνουμε το σώμα προς τα 
κάτω (προς τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου) 
κατά d = 0,1m από τη θέση ισορροπίας, κατά 
μήκος του κεκλιμένου επιπέδου και μετά το 
αφήνουμε ελεύθερο. 
Γ1. Να αποδείξετε ότι το σώμα θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση και να 
υπολογίσετε τη συχνότητα της ταλάντωσης. 

Μονάδες 6 
Γ2. Σε ποιες τιμές της απομάκρυνσης του ταλαντωτή ο λόγος της κινητικής 
ενέργειας K του σώματος προς την ολική ενέργεια E της ταλάντωσης είναι K/E = 
1/4 ; 

Μονάδες 6 
Γ3. Να υπολογίσετε τον λόγο του μέτρου της δύναμης του ελατηρίου Fελ προς το 
μέτρο της δύναμης επαναφοράς Fεπ στην ανώτερη θέση της ταλάντωσης του 
σώματος. 

Μονάδες 6 
Γ4. Αν τη χρονική στιγμή t = 0 το σώμα περνά από τη θέση ισορροπίας, 
κινούμενο προς τα επάνω, να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή που για πρώτη φορά 
το σώμα περνά από τη θέση που το ελατήριο βρίσκεται στο φυσικό του μήκος. 
Θεωρήστε θετική φορά απομάκρυνσης την προς τα επάνω. 

Μονάδες 7 
Δίνεται: 
• η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 και 
• ημ30ο = ημπ/6 = 1/2 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Ομογενής δοκός ΑΓ με μήκος ℓ = 3mκαι μάζα Μ 
= 6kg φέρει σώμα μικρών διαστάσεων μάζας m = 
3kg στη θέση Δ, για την οποία ισχύει (ΔΓ) = ℓ / 3. 



Η δοκός στηρίζεται με το άκρο της Α σε κατακόρυφο τοίχο μέσω άρθρωσης. Το 
άκρο Γ της ράβδου συνδέεται με τον τοίχο με αβαρές νήμα, που σχηματίζει γωνία 
φ = 60ομε τον κατακόρυφο τοίχο και το σύστημα δοκός – σώμα ισορροπεί σε 
οριζόντια θέση. 
Δ1. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας του συστήματος δοκός-σώμα, ως προς 
άξονα που διέρχεται από το άκρο Α και είναι κάθετος στο επίπεδο του. 

Μονάδες 5 
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της τάσης του νήματος και το μέτρο της δύναμης 
που δέχεται η δοκός από την άρθρωση. 

Μονάδες 6 
Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα και το σύστημα αρχίζει να στρέφεται, χωρίς 
τριβές, σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από άξονα που διέρχεται από το άκρο Α της 
ράβδου. 
Δ3. Να υπολογίσετε τη γωνιακή επιτάχυνση του συστήματος τη στιγμή που η 
ράβδος σχηματίζει γωνία θ = 60oμε την αρχική οριζόντια θέση της. 

Μονάδες 7 
Δ4. Να υπολογίσετε την ταχύτητα υ του σώματος μάζας m τη στιγμή που το 
σύστημα δοκός-σώμα διέρχεται για πρώτη φορά από την κατακόρυφη θέση. 

Μονάδες 7 
Δίνεται: 
• η ροπή αδράνειας ομογενούς ράβδου μάζας Μ και μήκους ℓ, ως προς άξονα που 
διέρχεται από το κέντρο μάζας της και είναι κάθετος στη ράβδο 𝐼𝐶𝑀= Μℓ2/12 
• η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 και συν60ο = 1/2,. ημ60°=√3/2 
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ΦΥΣΙΚΗ 
 
ΘΕΜΑ Α  
Α1. δ  
Α2. δ  
Α3. γ 
Α4. β 
Α5. α. Λάθος, β. Λάθος, γ. Σωστό, δ. Σωστό, ε. Λάθος.  

 
ΘΕΜΑ Β  
Β.1.α    Σωστό είναι το (ii). 
Β.1.β.  
Η συχνότητα συντονισμού του ηλεκτρικού 
κυκλώματος είναι:𝑓0 = 1

2𝜋√𝐿𝐶
  

Διαιρώντας κατά μέλη την  f1 με την συχνότητα 
συντονισμού fo    προκύπτει 
𝑓1
𝑓0

 = 
1

4𝜋√𝐿𝐶
1

2𝜋√𝐿𝐶

=1
2
 <1=>𝑓1<𝑓0 

  συνεπώς  είμαστε πριν τη συχνότητα 
συντονισμού 
     αυξάνοντας τη συχνότητα το πλάτος της έντασης του ρεύματος αυξάνεται 
προς τη συχνότητα συντονισμού και στη συνέχεια μειώνεται και ξαναπαίρνει την 
τιμή 𝐼1 
Σωστό είναι το (ii). 
 
Β.2.α. Σωστό είναι το (iii). 
Β.2.β.  
𝐾𝜇

𝛫𝜊𝜆
 = 5

7
 => 𝐾𝜇

𝐾𝜇+𝐾𝜋
 = 5

7
=>7𝐾𝜇 =5𝐾𝜇=5𝐾𝜋=>5𝐾𝜋=2𝐾𝜇=>2∙1

2
m𝜐𝑐𝑚

2 =5∙1
2

𝐼𝑐𝑚∙ ∙ 𝜔2 

=>2∙1
2
m𝜐𝑐𝑚

2 =5∙1
2

𝛼𝑚 ∙ 𝑅2
.∙ ∙ 𝜔2=>2𝜐𝑐𝑚

2 =5α𝑅2∙𝜔2=>2(ωR)2=5α𝑅2𝜔2 
=>2𝑅2𝜔2=5 α𝑅2𝜔2=>α=2/5 
 
 
Β.3.α. Σωστό είναι το (ii). 
Β.3.β  ω=2πf=>2π=2πf=>f=1Hz 
υ=λf=>1=λ∙1=>λ=1m 
o χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει το κύμα στο σημείο Β είναι: 

O

O

MΙ1

Ι

ff2

N

f1 f0



x=υt=>t=x/υ=>χ=1/1=1s 
Tη χρονική στιγμή t1=0,5s το κύμα δεν εχει φθάσει στο σημείο Β άρα η ταχύτητα 
του σημείου Β είναι υ1=0m/s 
𝜐2=ωΑσυν2π(𝑡

𝑇
-𝑥

𝜆
)=2π 5

100
συν2π(2

1
-1

1
)=10𝜋

100
συν2π=0,1πm/s  

 
ΘΕΜΑ Γ  
Γ1.    Στη Θ.Ι ισχύει η 
σχέση: ΣF=0=>𝐹𝜀𝜆𝛼𝜏-
Wx=0=> 
𝐹𝜀𝜆𝛼𝜏=Wx=>KΔl=mgη
μφ(1) 
          Με 
αντικατάσταση στην 
παραπάνω σχέση (1) 
προκύπτει: 
200∙Δl=2∙10∙ημ30ο=>20
0∙Δl=2∙10∙1/2=> 
Δl=1/20=0,05m=5cm 
Επίσης επειδή το σώμα 
απομακρύνεται κατά 
d=10cm από τη θέση 
ισορροπίας και στη συνέχεια αφήνεται ελεύθερο το d είναι και το πλάτος 
ταλάντωσης. 
           Στην Τ.Θ κάτω από τη θέση ισορροπίας ισχύει: 
ΣF=-F΄ελατ+Wx=-Κ(Δl+x)+ mgημφ=-KΔl-Κx)+ mgημφ=-Kx  λόγω της (1)σχέσης 
άρα το ελατήριο θα εκτελέσει Α.Α.Τ 
 
Γ2.  𝛫

𝛦
  =1

4
 =>𝐸−𝑈

𝐸
=1

4
=>E=4E-4U=>4U=3E=>U=3

4
E 

=>1
2
k𝑥2=3

4
∙1
2
k𝑑2=>𝑥2=3

4
𝑑2=>x=±√3

2
d=±√3

2
10=

±5√3cm 
 
Γ3.   𝐹𝜀𝜆𝛼𝜏

𝐹𝜀𝜋𝛼𝜈
=𝑘𝛥𝑙

𝑘𝑑
 =𝛥𝑙

𝑑
 = 5

10
=1

2
 

  

Γ4.   ω=� 𝑘
𝑚

=�200
2

=√100 =10rad/s 

ω=2𝜋
𝛵

=>Τ=2𝜋
𝜔

=>Τ=2𝜋
10

=> Τ=𝜋
5
 =>f=5

𝜋
Hz 

Με τη βοήθεια του κύκλου αναφοράς ισχύει: 
Τ<=>360° 
Δt<=>30° 

+A

-A

Δt

Ο

+A/2 +

30Ο

Wx

Wx

Wy

Wy

W

W
x

Δl
d

d

+
+Α

φ

-Α

φ

ΘΦΜ

Τ.Θ
Θ.Ι

F΄ελατ

Fελατ



Δt= 30°
360°

T= 1
12

𝜋
5
= 𝜋

60
s 

 
 
2oς τρόπος 
η εξίσωση ταλάντωσης για το σώμα είναι: 
y=Aημωt  καθότι τη χρονική στιγμή t=0s βρίσκεται στη θέση ισορροπίας 
κινούμενο κατά τη θετική φορά(υ>0) 
y=Aημωt=>+𝐴

2
=Aημωt =>ημωt=+1

2
 

ημωt=ημ𝜋
6
=>�

𝜔𝑡1 = 2𝜅𝜋 + 𝜋
6

(1)

𝜔𝑡2 = 2𝜅𝜋 + 𝜋 − 𝜋
6

= 2𝜅𝜋 + 5𝜋
6

(2)
 

για κ=0 η (1) δίνει :2𝜋
𝛵

∙𝑡1=𝜋
6

=>𝑡1= 𝑇
12

=𝜋/5
12

= 𝜋
60

 
ενώ η (2) δίνει για κ=0: 
𝜔𝑡2 = 2𝜅𝜋 + 5𝜋

6
=> 𝜔𝑡2 = 5𝜋

6
=>2𝜋

𝛵
∙𝑡2=5𝜋

6
=>𝑡2=5𝜋

60
s 

Η πρώτη τιμή δίνει θετική ταχύτητα (κίνηση προς το +Α) 
υ=ωΑσυνω𝑡1=𝜐𝜊συν10 𝜋

60
=𝜐𝜊συν𝜋

6
 =+𝜐𝜊

√3
2

>0 
και η δεύτερη τιμή δίνει ταχύτητα αρνητική (κίνηση προς το -Α) 
υ=ωΑσυνω𝑡2=𝜐𝜊συν105𝜋

60
=𝜐𝜊συν5𝜋

6
 =+𝜐𝜊(− √3

2
)<0 

Δεκτή η πρώτη τιμή 
 
 
ΘΕΜΑ Δ  
Δ1.  𝛪𝜌ά𝛽𝛿𝜊𝜐(𝛢)=𝛪𝑐𝑚+M(AK)2= 1

12
M𝐿2+M(𝐿

2
)2= 1

12
M𝐿2+M𝐿2

4
=1

3
M𝐿2= 

1
3
6∙32=18kg∙𝑚2 

𝐼𝑚(𝐴)=m(AΔ)2=3∙(2𝐿
3

)2=4
9
m𝐿2=4

9
3∙32=12 kg∙𝑚2 

 Ισυστ(A)=Ιράβδου(A)+Ιm(A)=18+12=30Κgm2 

 
 
Δ2. H ράβδος ισορροπεί συνεπώς 
ισχύει:Στ(Α)=0=>𝑇𝑦(AΓ)-𝑊1(AK)-
 𝑊2 (AΔ)=0=>Τσυν60ο∙L-MgL/2-
mg(2L/3)=0=>T=100N 
𝑇𝑦=Tημ30ο=100∙1/2=50Ν 
Σ𝐹𝑥=0=>𝐹𝑥-𝑇𝑥=0=>𝐹𝑥=Tημ60ο=> 
𝐹𝑥=50√3N 
Σ𝐹𝑦=0=>𝐹𝑦-W1-W2+𝑇𝑦=0=>𝐹𝑦=40N 

TX

TY

FX

FY T

F

60O

W1

W2

30O
ΔΚ

Α Γ



F=�𝐹𝑥
2 + 𝐹𝑦

2=

�(50√3)2 + 402=10√91N 
 
Δ3.Στ(Α)= 1

2
𝛪𝜎𝜐𝜎𝜏(𝛢) 5T∙𝛼𝛾𝜔𝜈=>

W1∙S+W2∙d=1
2

𝛪𝜎𝜐𝜎𝜏(𝛢) 5T∙𝛼𝛾𝜔𝜈

=>Mg𝐿
2
συνφ+mg2𝐿

3
συνφ=

𝛪𝜎𝜐𝜎𝜏(𝛢)∙𝛼𝛾𝜔𝜈=>6∙103
2
∙1
2
+3∙

10∙2∙3
3

∙1
2
=30∙𝛼𝛾𝜔𝜈=> 

𝛼𝛾𝜔𝜈=2,5rad/𝑠2 
  
Δ4.Εφαρμόζουμε το 
θεώρημα μεταβολής της 
κινητικής ενέργειας από τη 
οριζόντια  στην κατακόρυφη 
θέση της ράβδου οπότε 
προκύπτει: 
𝛫2-𝛫1=𝑊𝑊1+𝑊𝑊2  = 1

2
𝛪𝜎𝜐𝜎𝜏(𝛢)∙𝜔2

2=Μgℎ1+mgℎ2 => 
1
2

𝛪𝜎𝜐𝜎𝜏(𝛢)∙𝜔2
2=Mg𝐿

2
+mg2𝐿

3
=>1

2
30∙𝜔2

2=6∙10∙3
2
+3∙102∙3

3
=>𝜔2

2=10=> 
𝜔2=√10rad/s 
συνεπώς 𝜐𝛥=ωℎ2= ω2𝐿

3
 =2√10m/s 

 

60O
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Δ
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d
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Κ
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΦΥΣΙΚΗ  
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

ΘΕΜΑ Α 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την 
ημιτελή πρόταση.  
A1. Σε μία φθίνουσα ταλάντωση στην οποία το πλάτος μειώνεται εκθετικά με 
το χρόνο 
α) η περίοδος δεν διατηρείται για ορισμένη τιμή της σταθεράς απόσβεσης b 
β) όταν η σταθερά απόσβεσης b μεγαλώνει, το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται 
πιο γρήγορα 
γ) η κίνηση μένει περιοδική για οποιαδήποτε τιμή της σταθεράς απόσβεσης 
δ) η σταθερά απόσβεσης b εξαρτάται μόνο από το σχήμα και τον όγκο του 
σώματος που ταλαντώνεται. 

Μονάδες 5 
A2. Όταν ένα κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης, αλλάζουν 
α) η ταχύτητα διάδοσης του κύματος και η συχνότητά του 
β) το μήκος κύματος και η συχνότητά του 
γ) το μήκος κύματος και η ταχύτητα διάδοσής του 
δ) η συχνότητα και το πλάτος του κύματος. 

Μονάδες 5 
A3. Το δοχείο του σχήματος 1 είναι γεμάτο 
με υγρό και κλείνεται με έμβολο Ε στο οποίο 
ασκείται δύναμη F. 
Όλα τα μανόμετρα 1, 2, 3, 4 δείχνουν πάντα 
α) την ίδια πίεση, όταν το δοχείο είναι εντός 
του   
πεδίου  βαρύτητας 
β) την ίδια πίεση, όταν το δοχείο βρίσκεται 
εκτός  
    πεδίου βαρύτητας 
γ) διαφορετική πίεση, αν το δοχείο βρίσκεται εκτός πεδίου 
    βαρύτητας 
δ) την ίδια πίεση, ανεξάρτητα από το αν το δοχείο είναι εντός ή εκτός του πεδίου 
βαρύτητας. 

Μονάδες 5 



A4. Ένας δίσκος στρέφεται γύρω από 
άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και 
είναι κάθετος στο επίπεδό του. Η τιμή της 
γωνιακής ταχύτητας του δίσκου σε 
συνάρτηση με τον χρόνο παριστάνεται στο 
διάγραμμα του σχήματος 2. 
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η 
σωστή; 
α) Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης αυξάνεται στο χρονικό διάστημα από t1 
έως t2. 
β) Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης τη χρονική στιγμή t1 είναι μικρότερο από 
το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης τη χρονική στιγμή t4. 
γ) Τη χρονική στιγμή t3 η γωνιακή επιτάχυνση είναι θετική. 
δ) Το διάνυσμα της γωνιακής επιτάχυνσης τη στιγμή t1 έχει αντίθετη κατεύθυνση 
από την κατεύθυνση που έχει η γωνιακή επιτάχυνση τη χρονική στιγμή t4. 

Μονάδες 5  
 

A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α) Ένα σύνθετο κύμα μπορούμε να το θεωρήσουμε ως αποτέλεσμα της 
επαλληλίας ενός αριθμού αρμονικών κυμάτων με επιλεγμένα πλάτη και μήκη 
κύματος.Σ 
β) Σε κάθε στάσιμο κύμα μεταφέρεται ενέργεια από ένα σημείο του ελαστικού 
μέσου σε άλλο.Λ 
γ) Το φαινόμενο Doppler αξιοποιείται από τους γιατρούς για την παρακολούθηση 
της ροής του αίματος.Σ 
δ) Η εξίσωση της συνέχειας στα ρευστά είναι άμεση συνέπεια της αρχής 
διατήρησης ενέργειας.Λ 
ε) Σκέδαση ονομάζεται κάθε φαινόμενο του μικρόκοσμου στο οποίο τα 
«συγκρουόμενα» σωματίδια αλληλεπιδρούν με σχετικά μικρέςδυνάμεις για πολύ 
μικρό χρόνο.Λ 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Β 
B1. Ένα τρένο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή 
ταχύτητα μέτρου 𝑈𝜂𝜒

10
 όπου 𝑈𝜂𝜒 είναι η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα. 

Το τρένο κατευθύνεται προς τούνελ που βρίσκεται σε κατακόρυφο βράχο. Ο ήχος 
που εκπέμπεται από τη σειρήνα του τρένου ανακλάται στον κατακόρυφο βράχο. 
Ένας ακίνητος παρατηρητής που βρίσκεται πάνω στις γραμμές και πίσω από το 
τρένο ακούει δύο ήχους. Έναν ήχο απευθείας από τη σειρήνα του τρένου, με 



συχνότητα 𝑓1, και έναν ήχο από την ανάκλαση στον κατακόρυφο βράχο, με 
συχνότητα 𝑓2. Ο λόγος των δύο συχνοτήτων  𝑓1

𝑓2
 είναι ίσος με: 

i)𝟏𝟏
𝟗

                     ii)𝟏𝟎
𝟏𝟏

                   iii) 𝟗
𝟏𝟏

  
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Μονάδες 2  
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   

Μονάδες 6  
 

B2. Σε χορδή που εκτείνεται κατά μήκος του άξονα x΄x, έχει δημιουργηθεί 
στάσιμο κύμα που προέρχεται από τη συμβολή δύο απλών αρμονικών κυμάτων 
πλάτους Α, μήκους κύματος λ και περιόδου Τ. Το σημείο Ο, που βρίσκεται στη 
θέση xo = 0, είναι κοιλία και τη χρονική στιγμή t=0 βρίσκεται στη θέση 
ισορροπίας του, κινούμενο προς τη θετική κατεύθυνση της απομάκρυνσής του. 
Το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας ταλάντωσης ενός σημείου Μ της χορδής που 
βρίσκεται στη θέση  𝑋𝑀 = 9𝜆

8
,  είναι ίσο με: 

i) 2√2𝜋𝛢
𝛵

                    ii) 2𝜋𝛢
𝛵

                            iii) 4𝜋𝛢
𝛵

 
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Μονάδες 2  
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   

Μονάδες 6  
B3. Στον οριζόντιο σωλήνα, του σχήματος 3, ασυμπίεστο ιδανικό ρευστό έχει 
στρωτή ροή από το σημείο Α προς το σημείο Β. 

 
Η διατομή ΑΑ του σωλήνα στη θέση Α είναι διπλάσια από τη διατομή ΑΒ του 
σωλήνα στη θέση Β. Η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου στο σημείο Α έχει 
τιμή ίση με Λ. Η διαφορά της πίεσης ανάμεσα στα σημεία Α και Β είναι ίση με: 
i) 3𝛬

4
                ii)  3Λ                  iii) 2Λ 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
Μονάδες 2  

β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   
Μονάδες 7  

 
ΘΕΜΑ Γ 



Σώμα Σ1 μάζας m1 βρίσκεται στο σημείο Α λείου κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου (
AΓ ). Η ακτίνα ΟΑ είναι οριζόντια και ίση με R= 5m. Το σώμα αφήνεται να 
ολισθήσει κατά μήκος του τεταρτοκυκλίου. Φθάνοντας στο σημείο Γ του 
τεταρτοκυκλίου, το σώμα συνεχίζει την κίνησή του σε οριζόντιο επίπεδο με το 
οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής μ=0,5. Αφού διανύσει διάστημα S1=3,6m, 
συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά στο σημείο Δ με σώμα Σ2 μάζας m2=3m1, το 
οποίο τη στιγμή της κρούσης κινείται αντίθετα ως προς το Σ1, με ταχύτητα 
μέτρου 𝜐2=4m/s, όπως φαίνεται στο σχήμα 4. 

 
Γ1.Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ1 στο σημείο Γ,  όπου 
η ακτίνα ΟΓ είναι κατακόρυφη.  

Μονάδες 5  
Γ2. Να υπολογίσετε τα μέτρα των ταχυτήτων των σωμάτων Σ1 και Σ2 αμέσως 
μετά την κρούση. 

 Μονάδες 8  
Γ3. Δίνεται η μάζα του σώματος Σ2, m2=3kg. Να υπολογίσετε το μέτρο της 
μεταβολής της ορμής του σώματος Σ2 κατά την κρούση (μονάδες 3) και να 
προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της (μονάδες 2). 
 

Μονάδες 5  
Γ4. Να υπολογίσετε το ποσοστό της μεταβολής της κινητικής ενέργειας του 
σώματος 𝛴1 κατά την κρούση. 

Μονάδες 7 
Δίνεται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. 
Θεωρήστε ότι η χρονική διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα. 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Σώμα Σ, μάζας m=1kg, είναι δεμένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς 
k=100N/m. Το πάνω άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο 
στην κορυφή κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης φ=30Ο. Το τμήμα ΒΓ του 
κεκλιμένου επιπέδου είναι λείο.  
Ομογενής κύλινδρος μάζας Μ=2kg και ακτίνας R=0,1m συνδέεται με το σώμα Σ 
με τη βοήθεια αβαρούς νήματος που δεν επιμηκύνεται. Ο άξονας του κυλίνδρου 
είναι οριζόντιος. Το νήμα και ο άξονας του ελατηρίου βρίσκονται στην ίδια 
ευθεία, που είναι παράλληλη στο κεκλιμένο επίπεδο. Το σύστημα των σωμάτων 
ισορροπεί όπως φαίνεται στο σχήμα 5. 



 
Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της τάσης του νήματος (μονάδες 3) και την 
επιμήκυνση του ελατηρίου (μονάδες 2). 

Μονάδες 5 
Τη χρονική στιγμή t=0 κόβεται το νήμα. Το σώμα Σ αρχίζει να εκτελεί απλή 
αρμονική ταλάντωση και ο κύλινδρος αρχίζει να κυλίεται χωρίς ολίσθηση. 
Δ2.  Να γράψετε την εξίσωση της δύναμης επαναφοράς για το σώμα Σ σε 
συνάρτηση με το χρόνο, θεωρώντας ως θετική φορά την προς τα πάνω, όπως 
φαίνεται στο σχήμα 5. 

Μονάδες 7 
Δ3.  Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής του κυλίνδρου, όταν θα έχει 
διαγράψει Ν=12

𝜋
 περιστροφές κατά την κίνηση του στο κεκλιμένο επίπεδο. 

Μονάδες 7 
Δ4. Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου, 
κατά την κίνηση του στο κεκλιμένο επίπεδο, τη χρονική στιγμή t=3s. 

Μονάδες 6 
Δίνονται:   η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 

         η ροπή αδράνειας ομογενούς κυλίνδρου ως προς τον άξονά του    
𝐼𝐶𝑀=1

2
M𝑅2,   ημ30°=1

2
 



 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 
(Ενδεικτικές Απαντήσεις από την ΕΕΦ) 

ΘΕΜΑ Α  
Α1 - β  
Α2 - γ 
Α3 - β 
Α4 - δ 
Α5.   α - Σωστό     β - Λάθος     γ - Σωστό     δ - Λάθος     ε- 
Λάθος 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.   Η σωστή απάντηση 
είναι το iii. 
Ο ακίνητος παρατηρητής που 
βρίσκεται πάνω στις γραμμές 
και πίσω από το τρένο, ακούει 
από το τρένο ήχο συχνότητας 
f1. 
𝑓1 = 𝜐

𝜐+ 𝜐
10
𝑓𝑆 = 𝜐

10𝜐
10 +

𝜐
10
𝑓𝑆=10𝜐

11𝜐
𝑓𝑆 =

10
11
𝑓𝑆 

Έστω υποθετικός παρατηρητής στο τούνελ. Αυτός αντιλαμβάνεται ήχο 
συχνότητας f: 𝑓𝜏 = 𝜐

𝜐−𝜐𝜏
𝑓𝑆 

O βράχος λειτουργεί ως δευτερογενής πηγή που εκπέμπει ήχο συχνότητας 
ίση με αυτή που 
αντιλαμβάνεται.  Άρα, fs' = f 
Ο ακίνητος παρατηρητής αντιλαμβάνεται ήχο από την ανάκλαση στο βράχο, 
συχνότητας:  
𝑓2 = 𝑓′𝑆 = 𝑓𝜏 = 𝜐

𝜐−𝜐𝜏
𝑓𝑆= 𝜐

𝜐− 𝜐
10
𝑓𝑆 = 𝜐

10𝜐
10 −

𝜐
10
𝑓𝑆=10𝜐

9𝜐
𝑓𝑆 = 10

9
𝑓𝑆 

Άρα, 𝑓1
𝑓2

=
10
11𝑓𝑆
10
9 𝑓𝑆

= 9
11

 

 
Β2.   Η σωστή απάντηση είναι το i.  
H εξίσωση του στάσιμου κύματος είναι: y=2Aσυν�2𝜋𝑥

𝜆
� 𝜂𝜇 �2𝜋

𝛵
𝑡� 

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Μ είναι: 



AM=2A�𝜎𝜐𝜈 �2𝜋𝑥𝑀
𝜆
��=2A�𝜎𝜐𝜈 �

2𝜋9𝜆8
𝜆
��=2A�𝜎𝜐𝜈 �9𝜋

4
��=2A�𝜎𝜐𝜈 �2𝜋 +

𝜋
4
��=2A�𝜎𝜐𝜈 �𝜋

4
��=2𝛢√2

2
= 𝛢√2 

Άρα, η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Μ της χορδής είναι: 
υmax,M=ω∙ΑΜ=2𝜋 𝛢√2

𝛵
 

 
Β3.   Η σωστή απάντηση είναι το ii. 
Η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου στο σημείο 
Α είναι:  
𝛫𝛢
𝛥𝑉

=
1
2𝑚𝜐𝛢

2

𝛥𝑉
=1
2
𝜌𝜐𝛢2=Λ   (1) 

όπου Λ μια θετική σταθερά. 
Εφαρμόζουμε την αρχή της συνέχειας για τα σημεία Α και Β: Άρα, η κινητική 
ενέργεια ανά μονάδα όγκου στο σημείο Β είναι: 
1
2
𝜌𝜐𝛣2=1

2
𝜌(2𝜐𝛢)2 =41

2
𝜌𝜐𝛢2=4Λ    (2) 

Εφαρμόζουμε εξίσωση Bernoulli κατά μήκος της ρευματικής γραμμής ΑΒ 
χρησιμοποιώντας τις (1), (2) προκύπτει: 
  𝑝𝐴 + 1

2
𝜌𝜐𝛢2 = 𝑝𝐵 + 1

2
𝜌𝜐𝛣2=>𝑝𝐴 − 𝑝𝐵 = 1

2
𝜌𝜐𝛣2 −

1
2
𝜌𝜐𝛢2 = 4𝛬 − 𝛬=3Λ 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.  Εφαρμόζουμε Αρχή Διατήρησης Μηχανικής 
Ενέργειας (ΑΔΜΕ) για το Σ1 από τη θέση Α στη θέση 
Γ θεωρώντας Ur = 0 .  
KA + UA = KΓ +  Ur => 0 + m1gR =1

2
m1𝜐𝜊2+ 0 = > υ ο  

=�2𝑔𝑅= > υ ο =10m/s 
 
Γ2. Ισχύουν οι σχέσεις: ΣFy=0=>N-w1=0=>N=m1g και T = μΝ = μm1g  
Εφαρμόζουμε Θεώρημα Μεταβολής 
Κινητικής Ενέργειας (ΘΜΚΕ) για το Σ1 
από τη θέση Γ στη θέση Δ για να 
βρούμε την ταχύτητα του σώματος Σ1 
ακριβώς πριν την κρούση με το σώμα 
Σ2. 
Κ Δ - Κ Γ = W Ο Λ = > 1

2
𝑚1𝜐12 −

1
2
𝑚1𝜐𝜊2 2T5T=-T · S 1 =>1

2
𝑚1𝜐12 −

1
2
𝑚1𝜐𝜊2 2T5T=-μ ·  m1 · g ·  S1 

οπότε  προκύπτει υ1 = 8m / s 



Εφαρμόζοντας αρχή διατήρησης ορμής και διατήρηση μηχανικής ενέργειας 
για την ελαστική κρούση και υπολογίζουμε τις αλγεβρικές τιμές των 
ταχυτήτων των σωμάτων μετά την κρούση: 
𝜐1′ = 𝑚1−𝑚2

𝑚1+𝑚2
𝜐1+ 2𝑚2

𝑚1+𝑚2
𝜐2=𝑚1−3𝑚1

𝑚1+3𝑚1
𝜐1+ 2∙3𝑚1

𝑚1+3𝑚1
𝜐2=>𝜐1′ =

−2
4
8+6

4
(-4)=-10m/s 

𝜐2′ = 2𝑚1
𝑚1+𝑚2

𝜐1+𝑚2−𝑚1
𝑚1+𝑚2

𝜐2= 2𝑚1
𝑚1+3𝑚1

𝜐1+3𝑚1−𝑚1
𝑚1+3𝑚1

𝜐2=>𝜐2′ =
2
4
8+2

4
(-4)=2m/s 

Γ3. Η μεταβολή της ορμής για το σώμα Σ2 
(λαμβάνοντας θετική τη φορά προς τα δεξιά) είναι: 
𝛥𝑃�⃗2 = 𝑃�⃗2𝜏𝜀𝜆 − 𝑃�⃗2𝛼𝜌𝜒 => 𝛥𝑃2 = 𝑃2𝜏𝜀𝜆 − 𝑃2𝛼𝜌𝜒 =
2Tm 2 υ 2 -(-m 2 υ2 ) = 6 +12 = 18kg ·m/s 
Άρα το μέτρο της μεταβολής είναι 18kg ·m/s 
και επειδή ΔΡ2 > 0 η φορά είναι προς τα δεξιά. 
Γ4. Το ποσοστό μεταβολής κινητικής ενέργειας για το Σ1 κατά την κρούση 
δίνεται από την σχέση: 

ΔΚ1%=𝛫1𝜏𝜀𝜆−𝛫1𝛼𝜌𝜒
𝛫1𝛼𝜌𝜒

∙100%=
1
2𝑚1𝜐1΄2−

1
2𝑚1𝜐12

1
2𝑚1𝜐12

100%=36
64

100%=56,25 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Αρχικά για τα δύο σώματα που ισορροπούν, 
υπολογίζουμε: 
 w x  = m  ·g  ·ημφ = 5 Ν  
 w'x = M ·g ·ημφ = 10√3Ν 
Δ1. Για το σώμα μάζας m που ισορροπεί 
ισχύει: 
ΣFκ = 0 => F ε λ =  Wx + T =>Kxo= Wx + T (1) 

Για τον κύλινδρο λόγω ισορροπίας ισχύει: 
   ΣFκ= 0 =>T' + Tστ = w΅’x => T' + Tστ = 10  

(2) 
   Σ τ = 0  =>T'R-TστR = 0 = T' = 
Tστ(3) 
T' = T αφού το νήμα είναι αβαρές. 
Από (2), (3) έχουμε ότι: 2Τστ = 10 => 
Τστ = 5Ν = Τ 
Από την (1) προκύπτει ότι: 100x0 = 
5 + 5 => x0 = 0,1m  
 
Δ2. 



Τη χρονική στιγμή t = 0 που κόβουμε το νήμα το σώμα βρίσκεται στην 
ακραία θέση της ταλάντωσής του. 
Αρχικά βρίσκουμε τη νέα θέση ισορροπίας του σώματος 

ΣFx= 0 => Fε'λ =  w x  => kx1 = w x  => 100x1 = 5 =>x1 = 0,05m 
Οπότε το πλάτος της ταλάντωσης του είναι Α = x0 - x1 = 0 , 05m.  
Το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς: D = 
100N/m=> mω2 = D => 1ω2 = 100 = > ω = 1 0 r a d / s   
Από τις αρχικές συνθήκες υπολογίζουμε την αρχική φάση: 
Η εξίσωση απομάκρυνσης είναι x =Αημ(ωt + φ 0 )  
-Α=Α  ημ(ωt + φ 0 )=> ημφ 0 =-1=> φ 0 =3π/2  
Οπότε, η δύναμη επαναφοράς είναι: 
ΣFεπ =-D · x => ΣFεπ =-DAημ(ωt+φ 0) => ΣFεπ = -100∙0,05 ·  
ημ(10t +3π/2)  => 
ΣF ε π = - 5 ημ(10t +3π/2)  (S.I.) 
Δ3. Ο κύλινδρος από την χρονική στιγμή t = 0 και 
μετά κάνει σύνθετη κίνηση.  Ισχύει 
Ν = Δ θ / 2 π =>Δθ = Ν · 2 π =(12/π) ∙2 π  = 24rad  
Εφαρμόζουμε τον Θεμελιώδη Νόμο της Μηχανικής 
για την μεταφορική κίνηση του σώματος. 
ΣFx= Μαcm =>w x -Tστ= Μαcm=> 10 --Tστ= 2αcm    
(4) 
Εφαρμόζουμε Θεμελιώδη Νόμο Στροφικής Κίνησης για τη στροφική κίνηση. 
Σ τ = Ι α γ = Τ στ R  = 1

2
M R 2𝛼𝑐𝑚

𝑅
4T9T= Τ σ τ = 1 α c m        (5) 

( 4 )  + (5) = 10 = 3α cm =α cm =10/3m / s 2   

Επειδή ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς ολίσθηση, ισχύει: 
α γ  =𝛼𝑐𝑚

𝑅
4T9T=100/3rad / s 2  

Δθ=1
2

8Ta1 t 2  => 24 =1
2
100
3

9Tt 2  =>t 2  =12∙12
100

=>t = 1,2s 

ω = αγt =100
3

· 1,2 = 40rad / s 
Οπότε η στροφορμή του είναι 
L  =  Ι ω =1

2
MR2 ω = 1

2
· 2  ·0,01·40 = > L  = 0,4kg∙m 2 / s  

Δ4.  Βρίσκουμε τη γωνιακή ταχύτητα και την μεταφορική ταχύτητα την 
χρονική στιγμή t = 3s 
ω= α γ t  =100

3
·3 = 100rad/s 

υcm =ωR= 10m/ s   
Επομένως ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας υπολογίζετε:  
𝑑𝐾
𝑑𝑡

= 𝑑𝐾𝜎𝜏𝜌
𝑑𝑡

+ 𝑑𝐾𝜇𝜀𝜏
𝑑𝑡

=>𝑑𝐾
𝑑𝑡

= 𝛴𝜏 ∙ 𝜔 + 𝛴𝐹𝑥 ∙ 𝜐𝑐𝑚 => 𝑑𝐾
𝑑𝑡

=
𝐼 ∙αγ∙ω+Μ∙αcm∙υcm=> 

 



𝑑𝐾
𝑑𝑡

= 1
2
∙2∙0,12∙100

3
∙100+2∙10

3
10=>𝑑𝐾

𝑑𝑡
= 100

3
+ 200

3
=300

3
=100J/s 



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΦΥΣΙΚΗ  
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

 
ΘΕΜΑ Α 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την 
ημιτελή πρόταση.  
A1. Σε μία φθίνουσα ταλάντωση στην οποία το πλάτος μειώνεται εκθετικά με 
το χρόνο 
α) η περίοδος δεν διατηρείται για ορισμένη τιμή της σταθεράς απόσβεσης b 
β) όταν η σταθερά απόσβεσης b μεγαλώνει, το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται 
πιο γρήγορα 
γ) η κίνηση μένει περιοδική για οποιαδήποτε τιμή της σταθεράς απόσβεσης 
δ) η σταθερά απόσβεσης b εξαρτάται μόνο από το σχήμα και τον όγκο του 
σώματος που ταλαντώνεται. 

Μονάδες 5  
A2. Όταν ένα κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης, αλλάζουν 
α) η ταχύτητα διάδοσης του κύματος και η συχνότητά του 
β) το μήκος κύματος και η συχνότητά του 
γ) το μήκος κύματος και η ταχύτητα διάδοσής του 
δ) η συχνότητα και το πλάτος του κύματος. 

Μονάδες 5  
A3. Το δοχείο του σχήματος 1 είναι γεμάτο 
με υγρό και κλείνεται με έμβολο Ε στο οποίο 
ασκείται δύναμη F. 
Όλα τα μανόμετρα 1, 2, 3, 4 δείχνουν πάντα 
α) την ίδια πίεση, όταν το δοχείο είναι εντός 
του   
πεδίου  βαρύτητας 
β) την ίδια πίεση, όταν το δοχείο βρίσκεται 
εκτός  
    πεδίου βαρύτητας 
γ) διαφορετική πίεση, αν το δοχείο βρίσκεται εκτός πεδίου   
    βαρύτητας 
δ) την ίδια πίεση, ανεξάρτητα από το αν το δοχείο είναι εντός ή εκτός του πεδίου 
βαρύτητας. 

Μονάδες 5 



A4. Ένας δίσκος στρέφεται γύρω από 
άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και 
είναι κάθετος στο επίπεδό του. Η τιμή της 
γωνιακής ταχύτητας του δίσκου σε 
συνάρτηση με τον χρόνο παριστάνεται στο 
διάγραμμα του σχήματος 2. 
Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η 
σωστή; 
α) Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης αυξάνεται στο χρονικό διάστημα από t1 
έως t2. 
β) Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης τη χρονική στιγμή t1 είναι μικρότερο από 
το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης τη χρονική στιγμή t4. 
γ) Τη χρονική στιγμή t3 η γωνιακή επιτάχυνση είναι θετική. 
δ) Το διάνυσμα της γωνιακής επιτάχυνσης τη στιγμή t1 έχει αντίθετη κατεύθυνση 
από την κατεύθυνση που έχει η γωνιακή επιτάχυνση τη χρονική στιγμή t4. 

Μονάδες 5  
 

A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α) Ένα σύνθετο κύμα μπορούμε να το θεωρήσουμε ως αποτέλεσμα της 
επαλληλίας ενός αριθμού αρμονικών κυμάτων με επιλεγμένα πλάτη και μήκη 
κύματος.Σ 
β) Στα εγκάρσια μηχανικά κύματα τα σημεία του ελαστικού μέσου 
ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.Λ 
γ) Το σύστημα ανάρτησης του αυτοκινήτου είναι ένα σύστημα 
αποσβεννύμενων ταλαντώσεων.Σ 
δ) Η εξίσωση της συνέχειας στα ρευστά είναι άμεση συνέπεια της αρχής 
διατήρησης ενέργειας.Λ 
ε) Σκέδαση ονομάζεται κάθε φαινόμενο του μικρόκοσμου στο οποίο τα 
«συγκρουόμενα» σωματίδια αλληλεπιδρούν με σχετικά μικρέςδυνάμεις για πολύ 
μικρό χρόνο.Λ 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Β 
 
Από το θέμα Β, το ερώτημα Β1 ακυρώνεται. Οι μονάδες του 
ερωτήματος Β1 κατανέμονται αντίστοιχα στα ερωτήματα Β2 και 
Β3 ως εξής: 
B2α μονάδες 4 
B2β μονάδες 8 
B3α μονάδες 4 
B3β μονάδες 9 
 



B1. Ένα τρένο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή 
ταχύτητα μέτρου 𝑈𝜂𝜒

10
 όπου 𝑈𝜂𝜒 είναι η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα. 

Το τρένο κατευθύνεται προς τούνελ που βρίσκεται σε κατακόρυφο βράχο. Ο ήχος 
που εκπέμπεται από τη σειρήνα του τρένου ανακλάται στον κατακόρυφο βράχο. 
Ένας ακίνητος παρατηρητής που βρίσκεται πάνω στις γραμμές και πίσω από το 
τρένο ακούει δύο ήχους. Έναν ήχο απευθείας από τη σειρήνα του τρένου, με 
συχνότητα 𝑓1, και έναν ήχο από την ανάκλαση στον κατακόρυφο βράχο, με 
συχνότητα 𝑓2. Ο λόγος των δύο συχνοτήτων  𝑓1

𝑓2
 είναι ίσος με: 

i)𝟏𝟏
𝟗

                     ii)𝟏𝟎
𝟏𝟏

                   iii) 𝟗
𝟏𝟏

  
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Μονάδες 2  
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   

Μονάδες 6  
 

Β2.  Δύο σύγχρονες πηγές όμοιων κυμάτων Π1 και Π2 δημιουργούν στην 
επιφάνεια ηρεμούντος υγρού εγκάρσια κύματα ίδιου πλάτους ταλάντωσης 
Α. Ένα μικρό κομμάτι φελλού βρίσκεται σε κάποιο σημείο Ρ της επιφάνειας 
του υγρού, σε τέτοιες αποστάσεις από τις πηγές, ώστε τα κύματα να 
συμβάλλουν στο σημείο Ρ με διαφορά φάσης π/3 rad. Το πλάτος 
ταλάντωσης του φελλού που βρίσκεται στο σημείο Ρ μετά τη συμβολή των 
κυμάτων είναι ίσο με: 

i) Α√3                    ii) Α√2                            iii) Α 
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Μονάδες 4  
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   

Μονάδες 8  
B3. Στον οριζόντιο σωλήνα, του σχήματος 3, ασυμπίεστο ιδανικό ρευστό έχει 
στρωτή ροή από το σημείο Α προς το σημείο Β. 

 
Η διατομή ΑΑ του σωλήνα στη θέση Α είναι διπλάσια από τη διατομή ΑΒ του 
σωλήνα στη θέση Β. Η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου στο σημείο Α έχει 
τιμή ίση με Λ. Η διαφορά της πίεσης ανάμεσα στα σημεία Α και Β είναι ίση με: 
i) 3𝛬

4
                ii)  3Λ                  iii) 2Λ 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
Μονάδες 4 



β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   
Μονάδες 9 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Σώμα Σ1 μάζας m1 βρίσκεται στο σημείο Α λείου κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου 
(ΑΓ). Η ακτίνα ΟΑ είναι οριζόντια και ίση με R= 5m. Το σώμα αφήνεται να 
ολισθήσει κατά μήκος του τεταρτοκυκλίου. Φθάνοντας στο σημείο Γ του 
τεταρτοκυκλίου, το σώμα συνεχίζει την κίνησή του σε οριζόντιο επίπεδο με το 
οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής μ=0,5. Αφού διανύσει διάστημα S1=3,6m, 
συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά στο σημείο Δ με σώμα Σ2 μάζας m2=3m1, το 
οποίο τη στιγμή της κρούσης κινείται αντίθετα ως προς το Σ1, με ταχύτητα 
μέτρου 𝜐2=4m/s, όπως φαίνεται στο σχήμα 4. 

 
Γ1.Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ1 στο σημείο Γ,  όπου 
η ακτίνα ΟΓ είναι κατακόρυφη.  

Μονάδες 5  
Γ2. Να υπολογίσετε τα μέτρα των ταχυτήτων των σωμάτων Σ1 και Σ2 αμέσως 
μετά την κρούση. 

 Μονάδες 8  
Γ3. Δίνεται η μάζα του σώματος Σ2, m2=3kg. Να υπολογίσετε το μέτρο της 
μεταβολής της ορμής του σώματος Σ2 κατά την κρούση (μονάδες 3) και να 
προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της (μονάδες 2). 
 

Μονάδες 5  
Γ4. Να υπολογίσετε το ποσοστό της μεταβολής της κινητικής ενέργειας του 
σώματος 𝛴1 κατά την κρούση. 

Μονάδες 7 
Δίνεται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. 
Θεωρήστε ότι η χρονική διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα. 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Ομογενής κύλινδρος μάζας Μ=2Kg και 
ακτίνας R=0,1m αφήνεται να κυλήσει, 
χωρίς να ολισθαίνει, κατά μήκος 
κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης 
φ=30ο. Ο άξονας του κυλίνδρου παραμένει 



οριζόντιος κατά την κίνησή του, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.  
Να υπολογίσετε: 
Δ1. Το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του κυλίνδρου. 

Μονάδες 6 
Δ2. Το μέτρο της στροφορμής του κυλίνδρου τη χρονική στιγμή που έχει 
εκτελέσει Ν= 12

𝜋
  περιστροφές. 

Μονάδες 7 
Δ3. Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου, τη 
χρονική στιγμή κατά την οποία η κατακόρυφη μετατόπιση του κέντρου 
μάζας του είναι h=1,2m. 

Μονάδες 6 
Δ4. Την ελάχιστη τιμή του συντελεστή της οριακής στατικής τριβής, ώστε να 
κυλίεται στο κεκλιμένο επίπεδο χωρίς να ολισθαίνει. 

Μονάδες 6  
Δίνονται:   η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 

         η ροπή αδράνειας ομογενούς κυλίνδρου ως προς τον άξονά του    
𝐼𝐶𝑀=1

2
M𝑅2,   ημ30°=1

2
 συν30°=√3

2
 



 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) 
 ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΦΥΣΙΚΗ  

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 
 
ΘΕΜΑ Α  
Α1 - β  
Α2 - γ 
Α3 - β 
Α4 - δ 
Α5.   α - Σωστό     β - Λάθος     γ - Σωστό     δ - Λάθος     ε- 
Λάθος 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.   Από το θέμα Β, το ερώτημα Β1 ακυρώνεται. Οι μονάδες του 
ερωτήματος Β1 κατανέμονται αντίστοιχα στα ερωτήματα Β2 και 
Β3 ως εξής: 
B2α μονάδες 4 
B2β μονάδες 8 
B3α μονάδες 4 
B3β μονάδες 9 
 
 
Β2.   Η σωστή απάντηση είναι το i.  
 Έστω r1 και r2 οι αποστάσεις του σημείου Ρ από τις δύο σύγχρονες πηγές.  
Οι εξισώσεις των κυμάτων που φθάνουν σ’αυτό είναι:  
 Από την πηγή Π1:𝑦1=Aημ(2𝜋

𝛵
𝑡 − 2𝜋

𝜆
𝑟1) 

Από την πηγή Π2:𝑦2=Aημ(2𝜋
𝛵
𝑡 − 2𝜋

𝜆
𝑟2) 

 Επομένως η διαφορά φάσης των δύο κυμάτων είναι: 
Δφ=𝜑2-𝜑1=(2𝜋

𝛵
𝑡 − 2𝜋

𝜆
𝑟2)- (2𝜋

𝛵
𝑡 − 2𝜋

𝜆
𝑟1)=2𝜋

𝜆
(𝑟1-𝑟2)=>𝜋

3
=2𝜋
𝜆

(𝑟1-𝑟2)=> (𝑟1-𝑟2)=𝜆
6
 

Το πλάτος ταλάντωσης του σημείου Ρ είναι: 

𝛢𝑝′ =2A|συν𝜋(𝑟1−𝑟2)
𝜆

9T|=2A|συν
𝜋λ6
𝜆

9T|=2A|συν𝜋
3
|=2Α√3

2
 

𝛢𝑝′ =A√3 
 
 
 



Β3.   Η σωστή απάντηση είναι το ii. 
Η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου στο σημείο 
Α είναι:  
𝛫𝛢
𝛥𝑉

=
1
2𝑚𝜐𝛢

2

𝛥𝑉
=1
2
𝜌𝜐𝛢2=Λ   (1) 

όπου Λ μια θετική σταθερά. 
Εφαρμόζουμε την αρχή της συνέχειας για τα σημεία Α και Β: Άρα, η κινητική 
ενέργεια ανά μονάδα όγκου στο σημείο Β είναι: 
1
2
𝜌𝜐𝛣2=1

2
𝜌(2𝜐𝛢)2 =41

2
𝜌𝜐𝛢2=4Λ    (2) 

Εφαρμόζουμε εξίσωση Bernoulli κατά μήκος της ρευματικής γραμμής ΑΒ 
χρησιμοποιώντας τις (1), (2) προκύπτει: 
  𝑝𝐴 + 1

2
𝜌𝜐𝛢2 = 𝑝𝐵 + 1

2
𝜌𝜐𝛣2=>𝑝𝐴 − 𝑝𝐵 = 1

2
𝜌𝜐𝛣2 −

1
2
𝜌𝜐𝛢2 = 4𝛬 − 𝛬=3Λ 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1.  Εφαρμόζουμε Αρχή Διατήρησης Μηχανικής 
Ενέργειας (ΑΔΜΕ) για το Σ1 από τη θέση Α στη θέση 
Γ θεωρώντας Ur = 0 .  
KA + UA = KΓ +  Ur => 0 + m1gR =1

2
m1𝜐𝜊2+ 0 = > υ ο  

=�2𝑔𝑅= > υ ο =10m/s 
 
Γ2. Ισχύουν οι σχέσεις: ΣFy=0=>N-w1=0=>N=m1g και T = μΝ = μm1g  
Εφαρμόζουμε Θεώρημα Μεταβολής 
Κινητικής Ενέργειας (ΘΜΚΕ) για το Σ1 
από τη θέση Γ στη θέση Δ για να 
βρούμε την ταχύτητα του σώματος Σ1 
ακριβώς πριν την κρούση με το σώμα 
Σ2. 
Κ Δ - Κ Γ = W Ο Λ = > 1

2
𝑚1𝜐12 −

1
2
𝑚1𝜐𝜊2 2T5T=-T · S 1 =>1

2
𝑚1𝜐12 −

1
2
𝑚1𝜐𝜊2 2T5T=-μ ·  m1 ·  g ·  S1 

οπότε  προκύπτει υ1 = 8m / s 
Εφαρμόζοντας αρχή διατήρησης ορμής και διατήρηση μηχανικής ενέργειας 
για την ελαστική κρούση και υπολογίζουμε τις αλγεβρικές τιμές των 
ταχυτήτων των σωμάτων μετά την κρούση: 
𝜐1′ = 𝑚1−𝑚2

𝑚1+𝑚2
𝜐1+ 2𝑚2

𝑚1+𝑚2
𝜐2=𝑚1−3𝑚1

𝑚1+3𝑚1
𝜐1+ 2∙3𝑚1

𝑚1+3𝑚1
𝜐2=>𝜐1′ =

−2
4
8+6

4
(-4)=-10m/s 

𝜐2′ = 2𝑚1
𝑚1+𝑚2

𝜐1+𝑚2−𝑚1
𝑚1+𝑚2

𝜐2= 2𝑚1
𝑚1+3𝑚1

𝜐1+3𝑚1−𝑚1
𝑚1+3𝑚1

𝜐2=>𝜐2′ =
2
4
8+2

4
(-4)=2m/s 

 



Γ3. Η μεταβολή της ορμής για το σώμα Σ2 (λαμβάνοντας θετική τη φορά 
προς τα δεξιά) είναι: 
𝛥𝑃�⃗2 = 𝑃�⃗2𝜏𝜀𝜆 − 𝑃�⃗2𝛼𝜌𝜒 => 𝛥𝑃2 = 𝑃2𝜏𝜀𝜆 − 𝑃2𝛼𝜌𝜒 =
2Tm 2 υ 2 -(-m 2 υ2 ) = 6 +12 = 18kg ·m/s 
Άρα το μέτρο της μεταβολής είναι 18kg ·m/s 
και επειδή ΔΡ2 > 0 η φορά είναι προς τα δεξιά. 
 
Γ4. Το ποσοστό μεταβολής κινητικής ενέργειας για το Σ1 κατά την κρούση 
δίνεται από την σχέση: 

ΔΚ1%=𝛫1𝜏𝜀𝜆−𝛫1𝛼𝜌𝜒
𝛫1𝛼𝜌𝜒

∙100%=
1
2𝑚1𝜐1΄2−

1
2𝑚1𝜐12

1
2𝑚1𝜐12

100%=36
64

100%=56,25 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Επειδή ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, ισχύουν: 
𝜐𝐶𝑀 = 𝜔𝑅 (1)  και   𝑎𝐶𝑀 = 𝑎𝛾𝜔𝜈𝑅  (2) 
Από τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής προκύπτει:  
Για την στροφική κίνηση του κυλίνδρου: 
Στ=𝐼𝑐𝑚∙𝑎𝛾𝜔𝜈=>𝑇𝑠R=1

2
M𝑅2∙𝑎𝛾𝜔𝜈=>𝑇𝑠 =1

2
MR∙𝑎𝛾𝜔𝜈=>𝑇𝑠 =1

2
M𝑎𝐶𝑀(3) 

Για την μεταφορική κίνηση του κυλίνδρου ισχύει: 
Σ𝐹𝑥=M𝑎𝐶𝑀=>𝑤𝑥-𝑇𝑠= M𝑎𝐶𝑀=>Mgημφ-1

2
M𝑎𝐶𝑀= M𝑎𝐶𝑀=> gημφ--1

2
 𝑎𝐶𝑀= 

𝑎𝐶𝑀=> gημφ=3
2

 𝑎𝐶𝑀=>𝑎𝐶𝑀= 2
3
gημφ=>𝑎𝐶𝑀= 10

3
m/𝑠2 

 
Δ2.Όταν ο κύλινδρος έχει πραγματοποιήσει περιστροφές, έχει διανύσει επί του 
κεκλιμένου επιπέδου απόσταση: N=12

𝜋
 

x=N∙2πR= 12
𝜋

∙2π∙0,1=2,4m 

x=1
2
𝑎𝐶𝑀𝑡2=>t=� 2𝑥

𝑎𝐶𝑀
 =�2∙2,4

10/3
 =√1,44=1,2s 

Την ίδια στιγμή η ταχύτητα του κέντρου μάζας του έχει μέτρο: 
υ𝑐𝑚=𝑎𝐶𝑀t=10

3
∙1,2=4m/s 

Έτσι από την σχέση (1) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας είναι: 
ω=υ𝑐𝑚

𝑅
9T = 4

0,1
 =40rad/s 

Επομένως την ίδια χρονική στιγμή το μέτρο της στροφορμής του κυλίνδρου είναι: 
L=𝐼𝑐𝑚 ∙ω=1

2
Μ𝑅2ω=1

2
2∙0,12∙40=0,4kg𝑚2/s 

 
 
 
Δ3. Όταν η κατακόρυφη μετατόπιση του 
κέντρου μάζας του  κυλίνδρου είναι h = 1,2 m, 



τότε η μετατόπισή του s κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου είναι: 
ημφ=ℎ

𝑠
 =>1

2
=1,2
𝑠

=>s=2,4m 
Παρατηρούμε ότι η μετατόπιση s=2,4m και η μετατόπιση x=2,4m του ερωτήματος 
Δ2 είναι ίσα, οπότε και ο χρόνος είναι ίδιος με αυτόν του ερωτήματος Δ2, δηλαδή 
t=1,2s, όπως και η ταχύτητα του κέντρου μάζας του, δηλαδή 𝜐𝑐𝑚 =4m/s.  
Έτσι ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου την ίδια χρονική 
στιγμή είναι: 

𝑑𝐾
𝑑𝑡

= 𝑑𝐾𝜎𝜏𝜌
𝑑𝑡

+ 𝑑𝐾𝜇𝜀𝜏
𝑑𝑡

=>𝑑𝐾
𝑑𝑡

= 𝛴𝜏 ∙ 𝜔 + 𝛴𝐹 ∙ 𝜐𝑐𝑚 => 𝑑𝐾
𝑑𝑡

= 
𝑑𝐾
𝑑𝑡

=(𝑤𝑥-𝑇𝑠) ∙ 𝜐𝑐𝑚+𝑇𝑠Rω=(𝑤𝑥-𝑇𝑠) ∙ 𝜐𝑐𝑚+𝑇𝑠𝜐𝑐𝑚=Μgημφ∙ 𝜐𝑐𝑚-𝑇𝑠𝜐𝑐𝑚+𝑇𝑠𝜐𝑐𝑚 

= 2 ∙1 0 ∙1
2
∙ 4 = 40J / s  

 
Δ4.  Από τη σχέση (3) το μέτρο της στατικής τριβής που ασκείται στον κύλινδρο 
είναι: 𝑇𝑠=

1
2
M𝑎𝑐𝑚=1

2
2∙10

3
=10
3

N 
Για να κυλίεται ο κύλινδρος χωρίς να ολισθαίνει, η παραπάνω τιμή της στατικής 
τριβής είναι μικρότερη ή και ίση από το μέτρο της οριακής στατικής τριβής. Άρα  
𝑇𝑠≤𝑇𝑠(𝑜𝜌)=>𝑇𝑠≤𝜇𝑠N=>𝑇𝑠≤𝜇𝑠𝑤𝑦=>𝑇𝑠≤𝜇𝑠Mg𝜎𝜐𝜈𝜑 => 𝜇𝑠≥

𝑇𝑠
Mg𝜎𝜐𝜈𝜑

=> 

𝜇𝑠≥
10/3

2∙10∙√32
=>𝜇𝑠≥

√3
9

 

H ελάχιστη τιμή του συντελεστή οριακής στατικής τριβής είναι: 𝜇𝑠,𝑚𝑖𝑛=√3
9

 
 



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ  ́ΤΑΞΗΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ  ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ́) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) 
 
ΘEMA Α 
Στις ερωτήσεις  Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
,δίπλα , το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την 
ημιτελή πρόταση. 
A1. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι 
μεγαλύτερη της ιδιοσυχνότητας του ταλαντωτή. Αν μειώνουμε συνεχώς τη 
συχνότητα του διεγέρτη, τότε το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης  
α) θα μένει σταθερό 
β) θα αυξάνεται συνεχώς 
γ) θα μειώνεται συνεχώς 
δ) αρχικά θα αυξάνεται και μετά θα μειώνεται. 

Μονάδες 5 
A2. Ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού υλικού μπορεί να είναι ίσος με 
α) 0,5 
β) 1,1m 
γ) 1,5 
δ) 2,5 m/s 

Μονάδες 5 
A3. Ένα σώμα Σ εκτελεί σύνθετη αρμονική ταλάντωση ως αποτέλεσμα δύο 
απλών αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και έχουν 
εξισώσεις x1 = Α ημωt  και x2= 3 Αημ (ωt+π). Η εξίσωση της σύνθετης αρμονικής 
ταλάντωσης είναι 
α) x = 2 Αημωt 
β) x = 4 Αημ (ωt+π) 
γ) x = 3 Αημωt 
δ) x = 2 Αημ (ωt+π) 

Μονάδες 5 
A4. Χορεύτρια περιστρέφεται χωρίς τριβές έχοντας τα χέρια της απλωμένα. Όταν 
η χορεύτρια κατά τη διάρκεια της περιστροφής συμπτύσσει τα χέρια της, τότε 
α) η ροπή αδράνειας της ως προς τον άξονα περιστροφής αυξάνεται 
β) η στροφορμή της ως προς τον άξονα περιστροφής της ελαττώνεται  
γ) η συχνότητα περιστροφής αυξάνεται 
δ) η περίοδος παραμένει σταθερή 

Μονάδες 5 
Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, 
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 
είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος , αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 



α) Όταν τα αμορτισέρ ενός αυτοκινήτου παλιώνουν και φθείρονται, η τιμή της 
σταθεράς απόσβεσης ελαττώνεται.Σ 
β) Όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά, τότε εκπέμπει 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.Λ 
γ) Στη διάχυση του φωτός οι ανακλώμενες ακτίνες είναι παράλληλες.Λ 
δ) Όταν μια μονοχρωματική ακτινοβολία διαδοθεί από το κενό σε κάποιο οπτικό 
μέσο ,το μήκος κύματος παραμένει το ίδιο.Λ 
ε) Όταν ένα ποδήλατο κινείται προς το νότο, η στροφορμή των τροχών ως προς 
τον άξονα περιστροφής είναι ένα διάνυσμα με κατεύθυνση προς την ανατολή.Σ 

Μονάδες 5 
ΘEMA Β 
Β1. Στο κύκλωμα του σχήματος ο μεταγωγός μ 
βρίσκεται αρχικά στη θέση Α και το πηνίο 
διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης. Τη 
χρονική στιγμή t=0 ο μεταγωγός μεταφέρεται 
ακαριαία στη θέση Β και το κύκλωμα εκτελεί 
ηλεκτρική ταλάντωση. Το χρονικό διάστημα 
μεταξύ δύο διαδοχικών μεγίστων της ενέργειας του 
μαγνητικού πεδίου του πηνίου είναι:  

i. 2π√𝐿𝐶        ii. π√𝐿𝐶         iii.  𝜋
2 √𝐿𝐶 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 4 

Β2. Ένα απλό αρμονικό κύμα που διαδίδεται σε ελαστικό μέσο έχει εξίσωση της 
μορφής  
y=Aημ2π(𝑡

𝑇
 - 𝑥
𝜆
) 

Για να είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος διπλάσια από τη μέγιστη ταχύτητα 
ταλάντωσης ενός σημείου του ελαστικού μέσου, θα πρέπει να ισχύει 

i. λ = πΑ   ,  ii  λ = 2π Α  ,  iii λ =  4π Α 
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 
 
Β3. Μία ακτίνα μονοχρωματικού φωτός 
διαδίδεται μέσα από τρία διαφορετικά 
οπτικά μέσα (1), (2), (3) όπως φαίνεται 
στο σχήμα. 
Για τις γωνίες του σχήματος δίνεται ότι 
θ3 > θ1 > θ2.  
Για τους δείκτες διάθλασης n1, n2, n3 



των μέσων (1), (2), (3), αντίστοιχα, ισχύει ότι  
i. n1 < n3   ,  ii. n1 > n3   ,    iii. n1 = n3 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 4 

Β4. Ένα μεταλλικό νόμισμα εκσφενδονίζεται κατακόρυφα προς τα πάνω με 
αρχική ταχύτητα U0 και αρχική γωνιακή ταχύτητα ω0. Αν η αντίσταση του αέρα 
είναι αμελητέα τότε, όταν το νόμισμα φτάσει στο ανώτατο ύψος  
i. θα σταματήσει να περιστρέφεται 
ii. θα περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα μικρότερη της αρχικής 
iii. θα περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ίση της αρχικής.  
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Μονάδες 2  
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 5 
ΘEMA Γ  
Λεπτή, άκαμπτη και ομογενής ράβδος ΑΓ 
μήκους ℓ = 1,2 m και μάζας M = 1 kg μπορεί 
να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, 
χωρίς τριβές, γύρω από σταθερό οριζόντιο 
άξονα κάθετο στη ράβδο, ο οποίος διέρχεται 
από το σημείο Ο σε απόσταση ℓ/3 από το 
άκρο Α της ράβδου. Το άκρο Γ της ράβδου 
συνδέεται με αβαρές νήμα που σχηματίζει γωνία φ = 30ο με τη ράβδο , το άλλο 
άκρο  του οποίου είναι ακλόνητα συνδεδεμένο σε σταθερό σημείο Δ όπως στο 
σχήμα . 
Το σύστημα αρχικά ισορροπεί σε οριζόντια θέση .Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται 
. Γ1 . Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το νήμα στη ράβδο και το 
μέτρο της δύναμης που δέχεται η ράβδος από τον άξονα περιστροφής , πριν κοπεί 
το νήμα .  

Μονάδες 6  
Γ2. Να υπολογίσετε  
α ) τη ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της  
β ) τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου τη χρονική στιγμή κατά την οποία κόβεται 
το νήμα .  

Μονάδες 8  
Γ3. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του άκρου Γ της ράβδου τη χρονική στιγμή 
κατά την οποία η ράβδος διέρχεται για πρώτη φορά από την κατακόρυφη θέση .  

Μονάδες 6  
Γ4. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής της ράβδου 
τη χρονική στιγμή που σχηματίζει γωνία 30ο με την κατακόρυφο , μετά τη 
διέλευσή της για πρώτη φορά από την κατακόρυφη θέση .  



Μονάδες 5 
Δίνονται :  
• η ροπή αδράνειας ράβδου ως προς το κέντρο μάζας της: 𝐼𝐶𝑀= 1

12
Mℓ2 

• η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2, ημ30°=1
2
, συν30°=√3

2
 

 
ΘEMA Δ  
Τα σώματα 𝛴1, μάζας 𝑚1= 1 
kg, και 𝛴2, μάζας 𝑚2= 3 kg, 
του σχήματος είναι 
τοποθετημένα σε λείο 
οριζόντιο επίπεδο και 
εφάπτονται μεταξύ τους. Το 
σώμα 𝛴1 είναι δεμένο στην άκρη οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k= 100 
N/m. Το ελατήριο με τη βοήθεια νήματος είναι συσπειρωμένο κατά d= 0,4 m από 
τη θέση φυσικού μήκους, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα . 
Κάποια χρονική στιγμή το νήμα κόβεται και το σύστημα των σωμάτων 𝛴1 και 𝛴2 
κινείται προς τα δεξιά. Μετά την αποκόλληση το σώμα 𝛴2 συνεχίζει να κινείται 
σε λείο δάπεδο και συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με το σώμα 𝛴3, μάζας 𝑚3 
= 2 kg.  
Πάνω στο σώμα Σ3 έχουμε τοποθετήσει πηγή S ηχητικών κυμάτων, αμελητέας 
μάζας, η οποία εκπέμπει συνεχώς ήχο συχνότητας fs = 1706 Hz. Πάνω στο σώμα 
𝛴1 υπάρχει δέκτης Δ ηχητικών κυμάτων, αμελητέας μάζας.  
Δ1. Να προσδιορίσετε τη θέση στην οποία θα αποκολληθεί το σώμα 𝛴2 από το 
σώμα 𝛴1, τεκμηριώνοντας την απάντησή σας.  

Μονάδες 6  
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας του σώματος 𝛴1, καθώς και 
το πλάτος της απλής αρμονικής ταλάντωσης που θα εκτελεί το σώμα 𝛴1 αφού 
αποκολληθεί από το σώμα Σ2.  

Μονάδες 6  
Δ3. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του συσσωματώματος των σωμάτων 𝛴2 και 𝛴3 
μετά την κρούση (μονάδες 3) και το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που 
μετατράπηκε σε θερμική ενέργεια κατά την κρούση (μονάδες 4).  

Μονάδες 7  
Δ4. Να υπολογίσετε τη συχνότητα την οποία καταγράφει ο δέκτης Δ κάποια 
χρονική στιγμή μετά την κρούση κατά την οποία το σώμα 𝛴1 διέρχεται από τη 
θέση ισορροπίας του, κινούμενο προς τα αριστερά.  

Μονάδες 6 
Δίνεται ότι η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι Uηχ = 340 m/s και η ηχητική 
πηγή δεν καταστρέφεται κατά την κρούση 



Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 
Εξεταζόμενο Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού, Θετικής Κατεύθυνσης 

(Παλαιό Σύστημα) 
Ημ/νία: 23 Μαΐου 2016 

Απαντήσεις Θεμάτων 
ΘΕΜΑ Α 
Α1. δ   Α2. γ    A3. δ   Α4. γ 
Α5. α) Σωστό      β) Λάθος     γ) Λάθος   δ) Λάθος    ε) Σωστό  
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Σωστή απάντηση είναι η ii. 
Η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου μεγιστοποιείται κάθε 
φορά που μεγιστοποιείται κατ' απόλυτη τιμή η ένταση 
του ρεύματος. Δηλαδή κατά  𝛵

2
= 𝜋√𝐿𝐶  

ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών 
μεγίστων της ενέργειας μαγνητικού πεδίου 
 
B2. Σωστή απάντηση είναι η iii. 
υ=2𝜐𝜐𝑚𝑎𝑥=>λf=2ωΑ=> λf= 2∙2πfA => λ = 4πΑ  
 
Β3. Σωστή απάντηση είναι η ii.  
Για την πρώτη διάθλαση έχω 
Νόμος Snell στο Α: 
𝑛1𝜂𝜇𝜃1 = 𝑛2𝜂𝜇𝜃2 (1) 
Για τη δεύτερη διάθλαση έχω 
Νόμος Snell στο Β: 
𝑛3𝜂𝜇𝜃3 = 𝑛2𝜂𝜇𝜃2  (2) 
Από (1) και (2) έχω: 𝑛1𝜂𝜇𝜃1 = 𝑛3𝜂𝜇𝜃3 
Επειδή 𝜂𝜇𝜃3 > 𝜂𝜇𝜃1 = θ3 > θ1 (θ3, θ1 οξείες) 
άρα𝑛1 >𝑛3    
 
Β4. Σωστή απάντηση είναι η iii 
Κατά την άνοδό του το σώμα κάνει μόνο επιβραδυνόμενη μεταφορική κίνηση.  
Η περιστροφική του κίνηση μένει αμετάβλητη καθώς  Στ=0 
Η μόνη δύναμη που ασκείται είναι το βάρος το οποίο δεν δημιουργεί ροπή



ΘΕΜΑ Γ  
Γ1.Από την ισορροπία της ράβδου παίρνουμε: 
Στ=0=>Mg(ℓ

2
 - ℓ

3
)=Tημφ∙2ℓ

3
 =>Μgℓ

6
 = 

Tημφ∙2ℓ
3

=>10
6

=T2
3
=>T=5N 

Για τη δύναμη στον άξονα περιστροφής 
έχουμε: ΣFX = 0 == Fx = ΤΧ => Fx = 5√3

2
 Ν 

ΣFy = 0 => Fy +Τy = Mg=> Fy = 10 -5
2
=15
2

N 
Είναι:𝐹𝐹0=�𝐹𝐹𝑥2 + 𝐹𝐹𝑦2 =

�25∙3
4

+ 225
4

=�300
4

=5√3N 

και  εφθ =𝐹𝑦
𝐹𝑥

= 15
5√3

 = √3  άρα θ = 60α 

 
Γ2. Εφαρμόζουμε το θεώρημα Steiner 
I= 1

12
Mℓ2+M(ℓ

2
 - ℓ

3
)2= 1

12
Mℓ2+4𝑀ℓ

2

36
=𝑀ℓ

2

9
 =1,22

9
 =1,44

9
kg𝑚𝑚2 

Στ=Ι𝛼𝛾𝜔𝜈=>Mgℓ
6
=𝑀ℓ

2

9
𝛼𝛾𝜔𝜈=>𝛼𝛾𝜔𝜈= 90

6∙1,2
=30
2,4

 =12,5r/𝑠𝑠2 
 
Γ3. Εφαρμόζουμε ΑΔΜΕ για την 
περιστροφή της ράβδου:  
Mgℓ

6
=1
2
I𝜔𝜔2=> 

Mgℓ
6
=1
2
𝑀ℓ2

9
𝜔𝜔2=>10

6
=1,2
18
𝜔𝜔2=>𝜔𝜔2=30

1,2
=>

𝜔𝜔2 = 25=>ω=5r/s 
H ταχύτητα του άκρου της ράβδου 
είναι:υ=ω(ℓ - ℓ

3
)=ω2ℓ

3
=12
3

 =4m/s 
 
 
 
Γ4. Στ=𝛥𝐿

𝛥𝑡
=>Στ= Mg(ℓ

2
 -ℓ
3
)ημ30° 

=10∙1,2
6

∙1
2
=1Νm 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ΘΕΜΑ Δ  
Δ1. 1ος τρόπος 
Το σώμα 𝛴𝛴2 θα αποκολληθεί 
από το 𝛴𝛴1 στη Θέση Φυσικού 
Μήκους του ελατηρίου. 
Μέχρι τη θέση αυτή οι 
δυνάμεις μεταξύ των 
σωμάτων φαίνονται στο 
διπλανό σχήμα.  
Επίσης μέχρι τη Θέση 
Φυσικού Μήκους που είναι και η Θέση Ισορροπίας για την Απλή Αρμονική 
Ταλάντωση που εκτελούν ως σύστημα τα σώματα 𝛴𝛴1,𝛴𝛴2 τα σώματα επιταχύνονται. 
Στη Θέση Φυσικού Μήκους η δύναμη του ελατηρίου που ασκείται μόνο στο σώμα 
𝛴𝛴1 μηδενίζεται και αλλάζει φορά. Οπότε το 𝛴𝛴1 αρχίζει να επιβραδύνεται ενώ το 𝛴𝛴2 
από εκεί και μετά εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση καθώς: Σ𝐹𝐹2𝑥𝑥=0.  
2os τρόπος, το σώμα Σ2 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση στον 𝑥𝑥𝑂𝑂𝑥𝑥′ υπό την 
επίδραση της 𝐹𝐹2, όσο τα σώματα είναι σε επαφή.  
Άρα: Σ𝐹𝐹2𝑥𝑥=−𝐷𝐷2∙𝑥𝑥⇔𝐹𝐹2=−𝐷𝐷2∙𝑥𝑥, όπου 𝑥𝑥 η απόσταση από τη Θέση Ισορροπίας (που 
ταυτίζεται με τη Θέση Φυσικού Μήκους). Επομένως στη Θέση Ισορροπίας, αφού 
𝑥𝑥=0 έχουμε: 𝐹𝐹2=0. Άρα, η δύναμη επαφής μεταξύ των σωμάτων μηδενίζεται και το 
Σ2 αποκολλάται από το 𝛴𝛴1. 
 
Δ2. Στην Θέση Ισορροπίας η μέγιστη ταχύτητα του 𝛴𝛴1 είναι: 
𝜐𝜐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥=𝜔𝜔∙𝐴𝐴⇒𝜐𝜐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥=𝜔𝜔∙𝑑𝑑=5∙0,4=2 𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐  
με 𝐷𝐷=𝑚𝑚𝜊𝜊𝜆𝜆𝜔𝜔2 η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης και 𝐷𝐷=𝑘𝑘Άρα 𝑘𝑘=𝑚𝑚𝜊𝜊𝜆𝜆∙𝜔𝜔2 

ω=� 𝛫
𝑚𝜊𝜆

 =�100
4

 =√25 =5r/s 

Μετά την αποκόλληση αλλάζει η μάζα του ταλαντούμενου συστήματος και 
D=𝑚𝑚1∙𝜔𝜔′2 και επειδή k=𝑚𝑚1∙𝜔𝜔′2 

=>𝜔𝜔′=� 𝑘
𝑚1

 =�100
1

 =10r/s  η νέα κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης του 𝛴𝛴1. 

Στην ΘΦΜ 𝜐𝜐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥=𝜐𝜐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥′𝜔𝜔∙𝐴𝐴=𝜔𝜔′∙𝐴𝐴′⇒5∙0,4=10∙𝐴𝐴′  
𝐴𝐴′=0,2𝑚𝑚 το καινούργιο πλάτος της ταλάντωσης του 𝛴𝛴1. 
 
Δ3Αρχή διατήρησης της ορμής για 
την πλαστική κρούση 
𝑃𝛼𝜌𝜒=𝑃𝜏𝜀𝜆 



𝑚𝑚2∙𝜐𝜐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥+0=(𝑚𝑚2+𝑚𝑚3)∙𝑉𝑉𝜎𝜎υστ ⇒3∙2=5∙𝑉𝑉𝜎𝜎υστ⇒𝑉𝑉𝜎𝜎υστ=(6/5) 𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐=1,2m/s 
και το ποσοστό της κινητικής που μετατράπηκε σε θερμότητα κατά την πλαστική 
κρούση είναι: 

π%=𝛫𝛼𝜌𝜒𝜎𝜐𝜎𝜏−𝛫𝜏𝜀𝜆𝜎𝜐𝜎𝜏
𝛫𝛼𝜌𝜒𝜎𝜐𝜎𝜏

 ∙100%=
1
2𝑚2∙𝜐𝑚𝑎𝑥

2 −12(𝑚2+𝑚3)∙𝜐𝜎2

1
2𝑚2∙𝜐𝑚𝑎𝑥

2
100%=| 12−36

12
|100%=40% 

 
Δ4.Η πηγή κινείται προς τα δεξιά 
με ταχύτητα 𝑉𝑉𝜎𝜎𝜐𝜐𝜎𝜎. Ο δέκτης 
κινείται προς τα αριστερά και 
εκτελεί ταλάντωση και τη στιγμή 
που διέρχεται από τη 𝛩𝛩.𝛪𝛪 έχει τη 
μέγιστη ταχύτητα  
𝜐𝜐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥=2 𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐.  
Από το φαινόμενο Doppler (πηγή 
απομακρύνεται, παρατηρητής απομακρύνεται) 
𝑓𝛥=𝜐𝛨𝛸−𝜐𝑚𝑎𝑥

𝜐𝛨𝛸+𝜐𝜎𝜐𝜎𝜏
∙𝑓𝑠=>𝑓𝛥= 340−2

340+1,2
∙1706=1690Hz 



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ 

Β΄)ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) 
 
ΘEMA Α 
Στις ερωτήσεις  Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
,δίπλα , το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την 
ημιτελή πρόταση. 
A1. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι 
μεγαλύτερη της ιδιοσυχνότητας του ταλαντωτή. Αν μειώνουμε συνεχώς τη 
συχνότητα του διεγέρτη, τότε το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης  
α) θα μένει σταθερό 
β) θα αυξάνεται συνεχώς 
γ) θα μειώνεται συνεχώς 
δ) αρχικά θα αυξάνεται και μετά θα μειώνεται. 

Μονάδες 5 
A2. Ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού υλικού μπορεί να είναι ίσος με 
α) 0,5 
β) 1,1m 
γ) 1,5 
δ) 2,5 m/s 

Μονάδες 5 
A3. Ένα σώμα Σ εκτελεί σύνθετη αρμονική ταλάντωση ως αποτέλεσμα δύο 
απλών αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και έχουν 
εξισώσεις x1 = Α ημωt  και x2= 3 Αημ (ωt+π). Η εξίσωση της σύνθετης αρμονικής 
ταλάντωσης είναι 
α) x = 2 Αημωt 
β) x = 4 Αημ (ωt+π) 
γ) x = 3 Αημωt 
δ) x = 2 Αημ (ωt+π) 

Μονάδες 5 
A4.  
 Κα τ ά  τ η  δ ι ά δ ο σ η  ε νό ς  κ ύ μ α τ ο ς  σ ε  έ να  μ έ σ ο , από  τ ο  έ να  σ η μ ε ί ο  τ ο υ  μ έ σ ο υ  
σ ε  κ άπο ι ο   ά λ λ ο   μ ε τ α φ έ ρ ε τ α ι  
α ) μ ό νο  ε νέ ρ γ ε ι α  
β ) ε νέ ρ γ ε ι α  κ α ι  ύ λ η  
γ ) ε νέ ρ γ ε ι α  κ α ι  ο ρ μ ή  
δ ) ορμή και ύλη.  

Μονάδες 5 
 



Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, 
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 
είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος , αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α) Όταν τα αμορτισέρ ενός αυτοκινήτου παλιώνουν και φθείρονται, η τιμή της 
σταθεράς απόσβεσης ελαττώνεται.Σ 
β) Όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά, τότε εκπέμπει 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.Λ 
γ) Στη διάχυση του φωτός οι ανακλώμενες ακτίνες είναι παράλληλες.Λ 
δ) Όταν μια μονοχρωματική ακτινοβολία διαδοθεί από το κενό σε κάποιο οπτικό 
μέσο ,το μήκος κύματος παραμένει το ίδιο.Λ 
ε) Όταν ένα ποδήλατο κινείται προς το νότο, η στροφορμή των τροχών ως προς 
τον άξονα περιστροφής είναι ένα διάνυσμα με κατεύθυνση προς την ανατολή.Σ 

Μονάδες 5 
ΘEMA Β 
Β1. Στο κύκλωμα του σχήματος ο μεταγωγός μ 
βρίσκεται αρχικά στη θέση Α και το πηνίο 
διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης. Τη 
χρονική στιγμή t=0 ο μεταγωγός μεταφέρεται 
ακαριαία στη θέση Β και το κύκλωμα εκτελεί 
ηλεκτρική ταλάντωση. Το χρονικό διάστημα 
μεταξύ δύο διαδοχικών μεγίστων της ενέργειας του 
μαγνητικού πεδίου του πηνίου είναι:  

i. 2π√𝐿𝐶        ii. π√𝐿𝐶         iii.  𝜋
2 √𝐿𝐶 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 4 

Β2. Ένα απλό αρμονικό κύμα που διαδίδεται σε ελαστικό μέσο έχει εξίσωση της 
μορφής  
y=Aημ2π(𝑡

𝑇
 - 𝑥
𝜆
) 

Για να είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος διπλάσια από τη μέγιστη ταχύτητα 
ταλάντωσης ενός σημείου του ελαστικού μέσου, θα πρέπει να ισχύει 

i. λ = πΑ   ,  ii  λ = 2π Α  ,  iii λ =  4π Α 
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 
 
Β3. Μία ακτίνα μονοχρωματικού φωτός 
διαδίδεται μέσα από τρία διαφορετικά 
οπτικά μέσα (1), (2), (3) όπως φαίνεται 
στο σχήμα. 



Για τις γωνίες του σχήματος δίνεται ότι θ3 > θ1 > θ2.  
Για τους δείκτες διάθλασης n1, n2, n3 των μέσων (1), (2), (3), αντίστοιχα, ισχύει 
ότι  

i. n1 < n3   ,  ii. n1 > n3   ,    iii. n1 = n3 
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 
Β4. Ένα μεταλλικό νόμισμα εκσφενδονίζεται κατακόρυφα προς τα πάνω με 
αρχική ταχύτητα U0 και αρχική γωνιακή ταχύτητα ω0. Αν η αντίσταση του αέρα 
είναι αμελητέα τότε, όταν το νόμισμα φτάσει στο ανώτατο ύψος  
i. θα σταματήσει να περιστρέφεται 
ii. θα περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα μικρότερη της αρχικής 
iii. θα περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ίση της αρχικής.  
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Μονάδες 2  
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 5 
ΘEMA Γ  
Λεπτή, άκαμπτη και ομογενής ράβδος ΑΓ 
μήκους ℓ = 1,2 m και μάζας M = 1 kg μπορεί 
να περιστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, 
χωρίς τριβές, γύρω από σταθερό οριζόντιο 
άξονα κάθετο στη ράβδο, ο οποίος διέρχεται 
από το σημείο Ο σε απόσταση ℓ/3 από το 
άκρο Α της ράβδου. Το άκρο Γ της ράβδου 
συνδέεται με αβαρές νήμα που σχηματίζει γωνία φ = 30ο με τη ράβδο , το άλλο 
άκρο  του οποίου είναι ακλόνητα συνδεδεμένο σε σταθερό σημείο Δ όπως στο 
σχήμα . 
Το σύστημα αρχικά ισορροπεί σε οριζόντια θέση .Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται 
. Γ1 . Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το νήμα στη ράβδο  πριν 
κοπεί το νήμα .  

Μονάδες 6  
Γ2. Να υπολογίσετε  
α ) τη ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της  
β ) τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου τη χρονική στιγμή κατά την οποία κόβεται 
το νήμα .  

Μονάδες 8  
Γ3. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του άκρου Γ της ράβδου τη χρονική στιγμή 
κατά την οποία η ράβδος διέρχεται για πρώτη φορά από την κατακόρυφη θέση .  

Μονάδες 6  



Γ4. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής της ράβδου 
τη χρονική στιγμή που σχηματίζει γωνία 30ο με την κατακόρυφο , μετά τη 
διέλευσή της για πρώτη φορά από την κατακόρυφη θέση .  

Μονάδες 5 
Δίνονται :  
• η ροπή αδράνειας ράβδου ως προς το κέντρο μάζας της: 𝐼𝐶𝑀= 1

12
Mℓ2 

• η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2, ημ30°=1
2
, συν30°=√3

2
 

 
ΘEMA Δ  
Τα σώματα 𝛴1, μάζας 𝑚1= 
1 kg, και 𝛴2, μάζας 𝑚2= 3 
kg, του σχήματος είναι 
τοποθετημένα σε λείο 
οριζόντιο επίπεδο και 
εφάπτονται μεταξύ τους. Το σώμα 𝛴1 είναι δεμένο στην άκρη οριζόντιου ιδανικού 
ελατηρίου σταθεράς k= 100 N/m. Το ελατήριο με τη βοήθεια νήματος είναι 
συσπειρωμένο κατά d= 0,4 m από τη θέση φυσικού μήκους, όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα . 
Κάποια χρονική στιγμή το νήμα κόβεται και το σύστημα των σωμάτων 𝛴1 και 𝛴2 
κινείται προς τα δεξιά. Μετά την αποκόλληση το σώμα 𝛴2 συνεχίζει να κινείται 
σε λείο δάπεδο και συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με το σώμα 𝛴3, μάζας 𝑚3 
= 2 kg.  
 
Δ1. Να προσδιορίσετε τη θέση στην οποία θα αποκολληθεί το σώμα 𝛴2 από το 
σώμα 𝛴1, τεκμηριώνοντας την απάντησή σας.  

Μονάδες 6  
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας του σώματος 𝛴1, καθώς και 
το πλάτος της απλής αρμονικής ταλάντωσης που θα εκτελεί το σώμα 𝛴1 αφού 
αποκολληθεί από το σώμα Σ2.  

Μονάδες 6  
Δ3. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του συσσωματώματος των σωμάτων 𝛴2 και 𝛴3 
μετά την κρούση .  

Μονάδες 6 
Δ4. Να υπολογίσετε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που μετατράπηκε σε 
θερμική ενέργεια κατά την κρούση.    

Μονάδες 7 



Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 
Εξεταζόμενο Μάθημα: Φυσική Προσανατολισμού, Θετικής Κατεύθυνσης 

(Παλαιό Σύστημα) 
Ημ/νία: 23 Μαΐου 2016 

Απαντήσεις Θεμάτων 
ΘΕΜΑ Α 
Α1. δ   Α2. γ    A3. δ   Α4. γ 
Α5. α) Σωστό      β) Λάθος     γ) Λάθος   δ) Λάθος    ε) Σωστό  
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Σωστή απάντηση είναι η ii. 
Η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου μεγιστοποιείται κάθε 
φορά που μεγιστοποιείται κατ' απόλυτη τιμή η ένταση 
του ρεύματος. Δηλαδή κατά  𝛵

2
= 𝜋√𝐿𝐶  

ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών 
μεγίστων της ενέργειας μαγνητικού πεδίου 
 
B2. Σωστή απάντηση είναι η iii. 
υ=2𝜐𝜐𝑚𝑎𝑥=>λf=2ωΑ=> λf= 2∙2πfA => λ = 4πΑ  
 
Β3. Σωστή απάντηση είναι η ii.  
Για την πρώτη διάθλαση έχω 
Νόμος Snell στο Α: 
𝑛1𝜂𝜇𝜃1 = 𝑛2𝜂𝜇𝜃2 (1) 
Για τη δεύτερη διάθλαση έχω 
Νόμος Snell στο Β: 
𝑛3𝜂𝜇𝜃3 = 𝑛2𝜂𝜇𝜃2  (2) 
Από (1) και (2) έχω: 𝑛1𝜂𝜇𝜃1 = 𝑛3𝜂𝜇𝜃3 
Επειδή 𝜂𝜇𝜃3 > 𝜂𝜇𝜃1 = θ3 > θ1 (θ3, θ1 οξείες) 
άρα𝑛1 >𝑛3    
 
Β4. Σωστή απάντηση είναι η iii 
Κατά την άνοδό του το σώμα κάνει μόνο επιβραδυνόμενη μεταφορική κίνηση.  
Η περιστροφική του κίνηση μένει αμετάβλητη καθώς  Στ=0 
Η μόνη δύναμη που ασκείται είναι το βάρος το οποίο δεν δημιουργεί ροπή



ΘΕΜΑ Γ  
Γ1.Από την ισορροπία της ράβδου παίρνουμε: 
Στ=0=>Mg(ℓ

2
 - ℓ

3
)=Tημφ∙2ℓ

3
 =>Μgℓ

6
 = 

Tημφ∙2ℓ
3

=>10
6

=T2
3
=>T=5N 

 
Γ2. Εφαρμόζουμε το θεώρημα Steiner 
I= 1

12
Mℓ2+M(ℓ

2
 - ℓ

3
)2= 1

12
Mℓ2+4𝑀ℓ

2

36
=𝑀ℓ

2

9
 =1,22

9
 

=1,44
9

kg𝑚𝑚2 

Στ=Ι𝛼𝛾𝜔𝜈=>Mgℓ
6
=𝑀ℓ

2

9
𝛼𝛾𝜔𝜈=>𝛼𝛾𝜔𝜈= 90

6∙1,2
=30
2,4

 =12,5r/𝑠𝑠2 
 
Γ3. Εφαρμόζουμε ΑΔΜΕ για την 
περιστροφή της ράβδου:  
Mgℓ

6
=1
2
I𝜔𝜔2=> 

Mgℓ
6
=1
2
𝑀ℓ2

9
𝜔𝜔2=>10

6
=1,2
18
𝜔𝜔2=>𝜔𝜔2=30

1,2
=>

𝜔𝜔2 = 25=>ω=5r/s 
H ταχύτητα του άκρου της ράβδου 
είναι:υ=ω(ℓ - ℓ

3
)=ω2ℓ

3
=12
3

 =4m/s 
 
 
 
Γ4. Στ=𝛥𝐿

𝛥𝑡
=>Στ= 𝜏𝛣 =0Νm 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ Δ  
Δ1. 1ος τρόπος 
Το σώμα 𝛴𝛴2 θα αποκολληθεί 
από το 𝛴𝛴1 στη Θέση Φυσικού 
Μήκους του ελατηρίου. 
Μέχρι τη θέση αυτή οι 
δυνάμεις μεταξύ των 
σωμάτων φαίνονται στο 
διπλανό σχήμα.  
Επίσης μέχρι τη Θέση 
Φυσικού Μήκους που είναι και η Θέση Ισορροπίας για την Απλή Αρμονική 
Ταλάντωση που εκτελούν ως σύστημα τα σώματα 𝛴𝛴1,𝛴𝛴2 τα σώματα επιταχύνονται. 



Στη Θέση Φυσικού Μήκους η δύναμη του ελατηρίου που ασκείται μόνο στο σώμα 
𝛴𝛴1 μηδενίζεται και αλλάζει φορά. Οπότε το 𝛴𝛴1 αρχίζει να επιβραδύνεται ενώ το 𝛴𝛴2 
από εκεί και μετά εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση καθώς: Σ𝐹𝐹2𝑥𝑥=0.  
2os τρόπος, το σώμα Σ2 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση στον 𝑥𝑥𝑂𝑂𝑥𝑥′ υπό την 
επίδραση της 𝐹𝐹2, όσο τα σώματα είναι σε επαφή.  
Άρα: Σ𝐹𝐹2𝑥𝑥=−𝐷𝐷2∙𝑥𝑥⇔𝐹𝐹2=−𝐷𝐷2∙𝑥𝑥, όπου 𝑥𝑥 η απόσταση από τη Θέση Ισορροπίας (που 
ταυτίζεται με τη Θέση Φυσικού Μήκους). Επομένως στη Θέση Ισορροπίας, αφού 
𝑥𝑥=0 έχουμε: 𝐹𝐹2=0. Άρα, η δύναμη επαφής μεταξύ των σωμάτων μηδενίζεται και το 
Σ2 αποκολλάται από το 𝛴𝛴1. 
 
Δ2. Στην Θέση Ισορροπίας η μέγιστη ταχύτητα του 𝛴𝛴1 είναι: 
𝜐𝜐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥=𝜔𝜔∙𝐴𝐴⇒𝜐𝜐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥=𝜔𝜔∙𝑑𝑑=5∙0,4=2 𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐  
με 𝐷𝐷=𝑚𝑚𝜊𝜊𝜆𝜆𝜔𝜔2 η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης και 𝐷𝐷=𝑘𝑘Άρα 𝑘𝑘=𝑚𝑚𝜊𝜊𝜆𝜆∙𝜔𝜔2 

ω=� 𝛫
𝑚𝜊𝜆

 =�100
4

 =√25 =5r/s 

Μετά την αποκόλληση αλλάζει η μάζα του ταλαντούμενου συστήματος και 
D=𝑚𝑚1∙𝜔𝜔′2 και επειδή k=𝑚𝑚1∙𝜔𝜔′2 

=>𝜔𝜔′=� 𝑘
𝑚1

 =�100
1

 =10r/s  η νέα κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης του 𝛴𝛴1. 

Στην ΘΦΜ 𝜐𝜐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥=𝜐𝜐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥′𝜔𝜔∙𝐴𝐴=𝜔𝜔′∙𝐴𝐴′⇒5∙0,4=10∙𝐴𝐴′  
𝐴𝐴′=0,2𝑚𝑚 το καινούργιο πλάτος της ταλάντωσης του 𝛴𝛴1. 
 
Δ3Αρχή διατήρησης της ορμής για 
την πλαστική κρούση 
𝑃𝛼𝜌𝜒=𝑃𝜏𝜀𝜆 
𝑚𝑚2∙𝜐𝜐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥+0=(𝑚𝑚2+𝑚𝑚3)∙𝑉𝑉𝜎𝜎υστ 
⇒3∙2=5∙𝑉𝑉𝜎𝜎υστ⇒𝑉𝑉𝜎𝜎υστ=(6/5) 
𝑚𝑚/𝑠𝑠𝑒𝑒𝑐𝑐=1,2m/s 
 
Δ4.και το ποσοστό της κινητικής που μετατράπηκε σε θερμότητα κατά την 
πλαστική κρούση είναι: 

π%=𝛫𝛼𝜌𝜒𝜎𝜐𝜎𝜏−𝛫𝜏𝜀𝜆𝜎𝜐𝜎𝜏
𝛫𝛼𝜌𝜒𝜎𝜐𝜎𝜏

 ∙100%=
1
2𝑚2∙𝜐𝑚𝑎𝑥

2 −12(𝑚2+𝑚3)∙𝜐𝜎2

1
2𝑚2∙𝜐𝑚𝑎𝑥

2
100%=| 12−36

12
|100%=40% 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)  

 
 Θ ΕΜΑ Α  
 
Στις ερωτήσεις Α1 - Α4 να γράψετε στο τετράδιό  σας  τον  αριθμό  της 
ερώτησης και, δίπλα, το  γράμμα  που  αντιστοιχεί  στη  φράση  η  οποία 
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 
A1. Η σταθερά απόσβεσης b μιας φθίνουσας
 ταλάντωσης, στην οποία η αντιτιθέμενη δύναμη 
είναι ανάλογη της ταχύτητας, 
α) εξαρτάται από την ταχύτητα του σώματος που ταλαντώνεται  
β) μειώνεται κατά τη διάρκεια της φθίνουσας ταλάντωσης  
γ) έχει μονάδα μέτρησης στο S.I. το kg∙s 
δ) εξαρτάται από τις ιδιότητες του μέσου μέσα στο οποίο γίνεται 
η φθίνουσα ταλάντωση. 

Μονάδες 5 
A2 . Κατά τη  σύνθεση  δύο  απλών  αρμονικών  ταλαντώσεων ,  ίδιας  
διεύθυνσης και ίδιου πλάτους, που γίνονται γύρω από το ίδιο 
σημείο και που οι περίοδοι τους Τ 1 και Τ 2 διαφέρουν πολύ λίγο 
μεταξύ τους, προκύπτει ταλάντωση μεταβλητού πλάτους με περίοδο 
Τ που είναι ίση με  
           α) Τ=𝛵1+𝛵

2
      β) Τ=

2𝛵1𝛵
𝛵1+𝛵

   γ)Τ=|𝛵1−𝛵|
2

    δ) Τ=
𝛵1𝛵

|𝛵2−𝛵| 
Μονάδες 5 

A3 . Εγκάρσια μηχανικά ονομάζονται τα κύματα 
α) στα  οποία  όλα  τα  σημεία  του  ελαστικού  μέσου  
ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος 
β) στα οποία σχηματίζονται πυκνώματα και αραιώματα  
γ) στα  οποία  όλα  τα  σημεία  του  ελαστικού  μέσου  
ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος 
δ) που διαδίδονται στα αέρια. 

Μονάδες 5 
A4 . Μια αθλήτρια του καλλιτεχνικού  πατινάζ  περιστρέφεται,   χωρίς  
τριβές, έχοντας τα χέρια της σε σύμπτυξη. Όταν η αθλήτρια,  κατά 
την περιστροφή της, απλώσει τα χέρια της σε οριζόντια  θέση, τότε 
α) η στροφορμή της μειώνεται β) η στροφορμή της αυξάνεται  
γ) η συχνότητα περιστροφής της αυξάνεται δ) η συχνότητα 
περιστροφής της μειώνεται.  

Μονάδες 5 
Α5 . Να χαρακτηρίσετε  τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 



τετράδι ό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, 
τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η  
πρόταση  είναι λανθασμένη. 
α)  Η  ταυτόχρονη   διάδοση  δύο  ή  περισσοτέρων  κυμάτων  στην  ίδια 
περιοχή ενός ελαστικού  μέσου ονομάζεται  συμβολή .Σ 
β) Η ταχύτητα   ροής  ενός  ασυμπίεστου   ιδανικού   ρευστού  κατά  
μήκος ενός σωλήνα που δεν έχει σταθερή διατομή ,  είναι  μεγαλύτερη  
εκεί που πυκνώνουν οι ρευματικές γραμμές.Σ 
γ) Η ροή ενός ρευστού είναι στρωτή, όταν παρουσιάζει 
στροβίλους.Λ 
δ) Η ροπή  αδράνειας  ενός  στερεού  σώματος  είναι  διανυσματικό 
μέγεθος.Λ 
ε)  Σε  μια  κρούση  αμελητέας  χρονικής  διάρκειας  η  δυναμική   
ενέργεια των σωμάτων, που εξαρτάται από τη θέση τους στο χώρο , 
δεν μεταβάλλεται.Σ  

Μονάδες 5 
Θ ΕΜΑ Β  
Β1. Ένα μικρό σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές 
ταλαντώσεις , με  εξισώσεις απομάκρυνσης x1 =Α1 ημω t , 𝑥2=Aημ(ωt+𝜋

2
)  

και με  ενέργειες ταλάντωσης Ε 1 και Ε2  , αντίστοιχα. Οι ταλαντώσεις 
γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο και στην ίδια διεύθυνση. Η 
ενέργεια ταλάντωσης Ε της σύνθετης ταλάντωσης είναι ίση με:  
i )  E = 𝐸1+𝐸

2
       i i ) E = 𝐸1 + 𝐸    i i i ) E =�𝐸1 + 𝐸2 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 6 

 
Β2. Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται 
χωρίς απώλειες ενέργειας σε γραμμικό 
ελαστικό μέσο που ταυτίζεται με τον άξονα 
x΄Οx προς τη θετική κατεύθυνση.  
Η πηγή του κύματος βρίσκεται στην αρχή Ο 
του άξονα  x΄Οx και εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση         με  εξίσωση y=Α ημω t . 
Στο διάγραμμα του σχήματος 1 παριστάνεται η φάση των σημείων 
του ελαστικού μέσου σε συνάρτηση με την απόστασή τους x από 
την πηγή, τη χρονική στιγμή  
t 1 = 2s. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι ίση με: 
i . υ = 0,8 m/s ii. υ = 5 m/s iii. υ = 12,5 m/s  
i i . α)Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 



β)Να δικαιολογήσετε  την απάντησή σας. 
Μονάδες 6 

 
Β3. Δοχείο  με  κατακόρυφα  τοιχώματα  
περιέχει  ένα  ασυμπίεστο  ιδανικό  υγρό. 
Το ύψος του υγρού στο δοχείο είναι h, 
όπως φαίνεται στο σχήμα 2. 
Στο   δοχείο   ανοίγουμε   μικρή   οπή   
στο   πλευρικό   του   τοίχωμα,    σε ύψος 
y = h / 2 από τη βάση του. Η φλέβα 
που δημιουργείται, συναντά το έδαφος σε οριζόντια απόσταση x από 
τη βάση του δοχείου. 
Η απόσταση x είναι ίση με : 
i. h              ii. h / 2             iii2 h 
α)      Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
 

Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 7 
ΘΕΜΑ Γ  
 
Σώμα 𝛴1 , μάζας m1 = 1 kg, είναι 
δεμένο στο άκρο οριζόντιου  
ιδανικού ελατηρίου  σταθεράς k = 
100 N/m. Το άλλο άκρο του 
ελατηρίου είναι ακλόνητα 
στερεωμένο. Το σώμα 𝛴1 εκτελεί 
απλή αρμονική ταλάντωση, πλάτους 
Α = 0,4 m, σε λείο οριζόντιο   επίπεδο.   Τη  χρονική  στιγμή  που  το  
σώμα   𝛴1    έχει   απομάκρυνση 𝑥1=𝐴√3

2
 κινούμενο κατά τη θετική 

φορά, συγκρούεται πλαστικά με σώμα 𝛴2 , 
μάζας  𝑚2= 3 kg.  Το  σώμα  𝛴2    κινείται,  λίγο  πριν  την  κρούση,  
με  ταχύτητα  
𝜐2=  8  m/s  σε  διεύθυνση  που  σχηματίζει  γωνία  φ  (όπου συν φ=𝟏

𝟑
  

)  μ ε  τ ο  
οριζόντιο επίπεδο,  όπως φαίνεται στο σχήμα 3. Το
 συσσωμάτωμα που 
προκύπτει μετά την κρούση, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.  
Γ1. Να υπολογίσετε  την ταχύτητα του σώματος 𝛴1 λίγο πριν την 
κρούση (μονάδες 3 ) και την ταχύτητα του συσσωματώματος , αμέσως 
μετά την κρούση (μονάδες 4 ) . 



Μονάδες 7  
Γ2. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του 
συσσωματώματος . 

Μονάδες 6 
Γ3.  Να  εκφράσετε   την  κινητική  ενέργεια  του  συσσωματώματος  σε  
συνάρτηση με την απομάκρυνση.  Να σχεδιάσετε (με στυλό) σε 
βαθμολογημένους άξονες την κινητική ενέργεια του συσσωματώματος 
σε συνάρτηση με την απομάκρυνση.  

Μονάδες 6 
Γ4. Να υπολογίσετε  το ποσοστό επί τοις εκατό (%) της κινητικής 
ενέργειας του συστήματος των σωμάτων 𝛴1 και 𝛴2 , ακριβώς πριν την 
κρούση που μετατράπηκε σε θερμότητα,  κατά την κρούση. 
Να θεωρήσετε ότι:  
• η διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα. 
• η θετική φορά είναι αυτή που φαίνεται στο σχήμα 3. 

Μονάδες 6 
 
 
 Θ ΕΜΑ Δ  
Ομογενής δίσκος 𝛴1  έχει μάζα 
𝑀1= 8 kg και ακτίνα 𝑅1= 0,2 m. 
Στο σημείο Β της κατακόρυφης  
διαμέτρου  του  δίσκου,  που  
απέχει  απόσταση d=3

2
 από  το 

οριζόντιο επίπεδο, είναι 
στερεωμένο οριζόντιο αβαρές μη 
εκτατό νήμα (1 ). 
Το άλλο άκρο Α του νήματος (1 ) είναι ακλόνητα στερεωμένο, όπως 
φαίνεται στο σχήμα 4. Γύρω από την περιφέρεια του δίσκου 𝛴1 
είναι τυλιγμένο πολλές φορές άλλο δεύτερο αβαρές μη εκτατό 
νήμα (2), το οποίο διέρχεται από τροχαλία 𝛴2 , μάζας 𝑀2=2 kg και 
ακτίνας 𝑅2=0, 1m. Στο άλλο άκρο του νήματος (2) είναι συνδεδεμένο 
σώμα  
𝛴3 , μάζας 𝑀3=1 kg. Το σύστημα  αρχικά  ισορροπεί.   Το τμήμα ΓΔ 
του νήματος (2 ) είναι οριζόντιο.  
Δ1.    Να υπολογίσετε το μέτρο της τάσης που ασκεί το νήμα (1 ) στο 
δίσκο 𝛴1 . 

Μονάδες 6 
Τη χρονική στιγμή t0=0 το νήμα (1) κόβεται. Το σώμα 𝛴3 
κατέρχεται με επιτάχυνση. Η τροχαλία 𝛴2 αρχίζει  να  περιστρέφεται,  
χωρίς  τριβές,  γύρω  από τον άξονά της και ο  δίσκος  𝛴1  αρχίζει  να  
κυλίεται,  χωρίς  να  ολισθαίνει,  πάνω στο οριζόντιο επίπεδο. 



Δ2.    Να υπολογίσετε  το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του 
δίσκου 𝛴1 . 

Μονάδες 10  
Δ3. Να υπολογίσετε  το μέτρο της στροφορμής της
 τροχαλίας 𝛴2  τη χρονική στιγμή t1=1s. 

Μονάδες 5 
Δ4. Να υπολογίσετε τη μεταβολή της  βαρυτικής  δυναμικής  ενέργειας  
του σώματος 𝛴3 για την κίνηση του από τη χρονική στιγμή t0=0  έως  
τη χρονική στιγμή t 1=1s. 

Μονάδες 4 
Δίνονται:   
• η ροπή αδρανείας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής  

που διέρχεται από το κέντρο μάζας του  𝜤𝟏=𝟏
𝟐
𝜧𝟏𝑹𝟏𝟐 

• η ροπή αδρανείας της τροχαλίας ως προς τον άξονα
 περιστροφής που  διέρχεται από το κέντρο μάζας του Ι2=1

2
Μ2R2

2  
η επιτάχυνση  της βαρύτητας  g=10m/𝑠2

Να θεωρήσετε ότι : 
• η τριβή του νήματος (2) τόσο με το δίσκο Σ1  , όσο και με την 
τροχαλία Σ2  , είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μην παρατηρείται 
ολίσθηση. 
• κατά  τη  διάρκεια  όλου  του  φαινομένου,   ο  δίσκος  παραμένει  
στο  οριζόντιο επίπεδο, χωρίς να συγκρούεται με την τροχαλία.  
• ο άξονας περιστροφής του δίσκου δεν αλλάζει  κατεύθυνση , 
κατά τη διάρκεια της κίνησής του. 
• το σώμα Σ3   έχει αμελητέες  διαστάσεις.  
• η αντίσταση  του αέρα είναι αμελητέα. 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α 
Α1 - δ  
Α2 - β  
A3 - γ  
Α4 - δ 
Α5   α - Σ, β - Σ, γ - Λ, δ - Λ, ε - Σ. 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.α. Σωστή απάντηση είναι η ii. 
β. Οι ταλαντώσεις έχουν την ίδια κυκλική συχνότητα ω, άρα και την ίδια σταθερή 
επαναφοράς D = m∙ω2. 
Επειδή η διαφορά φάσης των δύο ταλαντώσεων είναι Δφ =𝜋

2
rad, για το πλάτος Α' 

της συνισταμένης ταλάντωσης έχουμε: 

𝛢′=�𝛢12 + 𝛢22 + 2𝛢1𝛢2𝜎𝜐𝜈
𝜋
2
=>𝛢′2=𝛢12 + 𝛢22  (1) 

Η ενέργεια της 1ης ταλάντωσης είναι: 𝐸1 13T =1
2
D𝛢12(2)  

Η ενέργεια της 2ης ταλάντωσης είναι: 𝐸2 13T =1
2
D𝛢22(3) 

Ενέργεια συνισταμένης ταλάντωσης:  
E = E1 =1

2
D𝛢′2=> E =1

2
D(𝛢12 + 𝛢22)

 
=>=> E =1

2
D𝛢12 + 1

2
D𝛢22 = 𝐸1 + 𝐸2 13T. 

 
Β2.α. Σωστή απάντηση είναι η ii.. 
β. Επειδή η αρχή του άξονα Ο(x= 0) έχει εξίσωση y = Αημωt και το κύμα 
διαδίδεται προς τη θετική φορά του Οx η φάση του κύματος περιγράφεται από τη 
σχέση: φ =�2𝜋

𝛵
𝑡 − 2𝜋

𝜆
𝑥�(1) 

Από το διάγραμμα της φάσης των σημείων του ελαστικού μέσου σε συνάρτηση 
με την απόσταση x που δόθηκε για τη χρονική στιγμή t = 2 s, έχουμε: 
Για x = 0 είναι φ = 10π rad=>10π=2𝜋

𝛵
2

 
=>10=4

𝛵
 =>T = 0,4 s  

Για x = 5 m είναι φ = 5π rad=> 5π =2𝜋
0,4

211T - 2𝜋
𝜆

511T=>5=10-10
𝜆

=>10
𝜆

=5=>λ = 2 m .  
Από τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής προκύπτει:  
υ = λ · f =𝜆

𝛵
=> υ = 2

0,4
=> υ = 5 m/s. 

 
Β3.α. Σωστή απάντηση είναι η i.. 
β. Η απόσταση της οπής από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού είναι: 



       d = h - y = h-ℎ
2
 =ℎ
2
 (1) 

Σύμφωνα με το θεώρημα του Torricelli η οριζόντια ταχύτητα εκροής του υγρού 

είναι: υ=�2𝑔𝑑=�2𝑔 ℎ
2
=�𝑔ℎ  (2) 

Η κατακόρυφη κίνηση της φλέβας είναι ελεύθερη πτώση, οπότε ο χρόνος της 

κίνησης είναι: y=1
2
g𝑡2=>ℎ

2
=1
2
g𝑡2=>t=�ℎ

𝑔
   (3) 

Η οριζόντια κίνηση της φλέβας είναι ευθύγραμμη ομαλή, οπότε η οριζόντια 

απόσταση xείναι: x = υ · t => x =�𝑔ℎ ∙ �ℎ
𝑔

11T=> x =�𝑔ℎ ∙ ℎ𝑔 7T11T =>x=h. 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Το σύστημα ελατήριο - σώμα 𝛴1 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με D = k 
= 100 N/m. Από την διατήρηση της μηχανικής ενέργειας στην ταλάντωση έχουμε: 
𝛫1 11T+ 𝑈1 11T= E =>1

2
𝑚1𝜐12+1

2
𝐷𝑥12=1

2
D𝐴2=>𝑚1𝜐12+D3𝐴2

4
= D𝐴2 

=>𝑚1𝜐12= D𝐴2- D3𝐴2

4
=>𝑚1𝜐12= D𝐴2

4
=>1 ∙ 𝜐12= 

1000,42

4
=>𝜐12=4=>υ=±2m/s 

Επειδή το σώμα κινείται προς τη θετική φορά, δεκτή 
λύση είναι η 𝜐1 10T11T= 2 m/s. 
Από την διατήρηση της ορμής του συστήματος κατά 
πλαστική κρούση στη διεύθυνση του οριζόντιου 
άξονα έχουμε: 
Ρ πριν = Ρ μετά =>𝑚1𝜐1+𝑚1𝜐2𝑥= 
(𝑚1+ 𝑚2)∙𝑉𝑘 =>𝑚1·𝜐1- 𝑚1∙𝜐2∙συνφ = (𝑚1+ 𝑚2) · 
Vk =>1 ·2 - 3 ∙8∙1

3
 = (1 + 3) ·𝑉𝑘  

=>2-8=4𝑉𝑘=>-6=4𝑉𝑘=> 𝑉𝑘=-3
2
m/s 

Το αρνητικό πρόσημο δηλώνει ότι το συσσωμάτωμα κινείται προς την αρνητική 
φορά, δηλαδή προς την θέση ισορροπίας της ταλάντωσης, όπως φαίνεται στο 
σχήμα. 
 
Γ2. Το σύστημα ελατήριο - συσσωμάτωμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με 
D = k = 100 N/m. Η προσθήκη της μάζας 𝑚2 στην 𝑚1 δεν μεταβάλλει την θέση 
ισορροπίας της ταλάντωσης, επειδή το ελατήριο είναι οριζόντιο. Έτσι η 
ταλάντωση του συσσωματώματος ξεκινάει από την θέση με απομάκρυνση και 
πάλι την 𝑥1=𝐴√3

2
= 0,4√3

2
 = 0,2√3m 

Από την διατήρηση της μηχανικής ενέργειας στη νέα ταλάντωση έχουμε: 
𝛫1′ 11T+ U1

′
11T=𝐸′ 11T=>1

2
(𝑚1 + 𝑚2)𝑉𝐾2+1

2
D𝑥12=1

2
DA′2=>4(-3

2
)2+100(0,2∙√3)2= 



100A′2=>49
4
+100∙0,04∙3=100A′2=>A′2= 21

100
=>𝐴′=√21

10
m=>𝐴′=0,1√21m 

 
Γ3. Η ενέργεια της ταλάντωσης του συσσωματώματος είναι: 
𝐸′=1

2
DA′2=1

2
100(√21

10
)2=10,5J 

Από τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας της 
ταλάντωσης έχουμε: 
K+U=𝐸′=> K = - U +𝐸′=> K = -1

2
· D ·𝑥2 11T+ E '= >  

K = - 1
2
100 ·𝑥2 11T+10,5 => K = -50𝑥2 7T+10,5 (1) (S.I.) 

με - A ' ≤  x ≤ A = -0,10,1√21m ≤ x ≤0,10,1√21m 
Η γραφική παράσταση της (1) φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.   
 
Γ4. Για την κινητική ενέργεια του συστήματος έχουμε: Πριν την κρούση:  
Kπριν =1

2
·𝑚1 7T·𝜐12 7T+1

2
·𝑚2 7T·𝜐22 7T=1

2
·17T·22 7T+1

2
·37T·82=2+96=98J 

Μετά την κρούση: Kμετά =1
2
(𝑚1 + 𝑚2)𝑉𝐾2=1

2
(1 + 3)(−3

2
)2=1

2
4∙9
4
=4,5J 

Απώλεια κινητικής ενέργειας που μετατράπηκε σε θερμότητα Q: 
Q = |ΔΚ| => 𝛫𝜋𝜌𝜄𝜈 − 𝛫𝜇𝜀𝜏ά 11T= 98 -4,5=93,5J 
Έτσι το ποσοστό επί τοις εκατό της κινητικής ενέργειας του συστήματος που 
μετατράπηκε σε θερμότητα κατά την κρούση είναι: 
Q%= |ΔΚ|

𝛫𝜋𝜌𝜄𝜈
∙100%=93,5

98
∙100%=95,41% 

 
ΘΕΜΑ Δ  
Δ1.Επειδή το σώμα 𝛴3 ισορροπεί 
ισχύει: Σ𝐹𝑦= 0 => 𝑇3- 𝑤3= 0  
=> 𝑇3= 𝑀3·g => 𝑇3= 1 0 N .  
Επειδή η τροχαλία 𝛴2 δεν στρέφεται 
ισχύει: Στ( Λ ) = 0 => 𝑇3·𝑅2-𝑇2·𝑅2= 
0 
 => 𝑇2=𝑇3 = 10 N .   
Επειδή o δίσκος Σ1 δεν στρέφεται 
ισχύει: Στ(Δ) = 0 =>𝑇2 · (ΓΔ) -𝑇1· d 
= 0 =>𝑇2· 2 ·𝑅1=𝑇1

3
2
·𝑅1=>𝑇1=40

3
N 

 
Δ2.Μετά την κοπή του νήματος (1) 
το σώμα 𝛴3 αρχίζει να κατεβαίνει με 
ταχύτητα   𝜐𝑐𝑚3   και επιτάχυνση 
𝑎𝑐𝑚3. Επειδή το νήμα είναι μη 
εκτατό και δεν 
ολισθαίνει στην τροχαλία ισχύει: 



𝜐𝑐𝑚3 6T=𝜐𝛾𝜌(𝜏𝜌𝜊𝜒)=𝜔2𝑅2  (1)    και 𝛼𝑐𝑚3 6T=𝛼𝛾𝜌(𝜏𝜌𝜊𝜒)=𝛼𝛾𝜔𝜈2𝑅2 (2) 
Επειδή ο δίσκος 𝛴1 κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, για της ταχύτητά του υcml και 
την επιτάχυνσή του 𝛼𝑐𝑚1 R ισχύει: 
𝜐𝑐𝑚1 6T=𝜐𝛾𝜌(𝛿𝜄𝜎)=𝜔1𝑅1  (3)    και 𝛼𝑐𝑚1 6T=𝛼𝛾𝜌(𝛿𝜄𝜎)=𝛼𝛾𝜔𝜈1𝑅1 (4) 
Τέλος, επειδή το νήμα είναι μη εκτατό, για τις ταχύτητες και τις επιταχύνσεις 
ισχύουν: 𝜐𝑐𝑚3 7T= υΕ = υΓ =2 𝜐𝑐𝑚1 (5) και   𝛼𝑐𝑚3 7T= αΕ = αΓ =2𝛼𝑐𝑚1 (6) 
Για την μεταφορική κίνηση του σώματος Σ3 έχουμε: 
ΣFy = M3∙ 𝛼𝑐𝑚3 7T=> 𝑤3 − 𝑇3′=  M3∙ 𝛼𝑐𝑚3 7T=>𝑀3𝑔-𝑇3′ = M3∙𝛼𝑐𝑚3 7T=> 
=> 1∙10 -𝑇3′=  1 ·𝛼𝑐𝑚3 7T =>𝑇3′=  10 -𝛼𝑐𝑚3 (7) 
Για την στροφική κίνηση της τροχαλίας Σ2 έχουμε: 
Στ(Λ)=𝛪2𝛼𝛾𝜔𝜈2=>𝑇3′𝑅2-𝑇2′𝑅2=1

2
𝑀2𝑅22𝛼𝛾𝜔𝜈2=>𝑇3′-𝑇2′=

1
2
𝑀2R2𝛼𝛾𝜔𝜈2=>𝑇3′-𝑇2′=𝑎𝑐𝑚3 

 (8) Για την μεταφορική κίνηση του δίσκου Σ1 ισχύει: 
Σ𝐹𝑥=𝑀1𝑎𝑐𝑚1=>𝑇2′+𝑇𝑠′=𝑀1𝑎𝑐𝑚1=>𝑇2′+𝑇𝑠′=8𝑎𝑐𝑚1  (9) 
Για την στροφική κίνηση του δίσκου Σ1 έχουμε: 
Σ𝜏𝛫=𝛪1𝛼𝛾𝜔𝜈1=>𝑇2′𝑅1-𝑇𝑠′𝑅1=1

2
𝑀1𝑅12𝛼𝛾𝜔𝜈1=> 

𝑇2′-𝑇𝑠′=
1
2

8R1𝛼𝛾𝜔𝜈1=>𝑇2′-𝑇𝑠′=4𝑎𝑐𝑚1  (10) 
Με πρόσθεση κατά μέλη των (9) και (10) έχουμε: 2𝑇2′=  12 𝑎𝑐𝑚1=>𝑇2′= 6𝑎𝑐𝑚1 
(11) Η (8) λόγω της (7) και της (11) γίνεται: 
10-𝑎𝑐𝑚3-6𝑎𝑐𝑚1=𝑎𝑐𝑚3=>10-6𝑎𝑐𝑚1=2𝑎𝑐𝑚3=>10-6𝑎𝑐𝑚1=2∙2𝑎𝑐𝑚1=> 
10=10𝑎𝑐𝑚1=>𝑎𝑐𝑚1=1m/𝑠2 
Και από την (6) προκύπτει ότι 𝑎𝑐𝑚3=12m/𝑠2 
 
Δ3. Τη χρονική στιγμή 𝑡1= 1 s το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ3 είναι: 
𝜐𝑐𝑚3=𝑎𝑐𝑚3 ∙ 𝑡1=2∙1=2m/s 
Από την (1) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητα της τροχαλίας την ίδια στιγμή είναι: 
𝜔2=𝜐𝑐𝑚3

𝑅2
= 2

0,1
=20rad/s 

Έτσι το μέτρο της στροφορμής της είναι:  
L2 = 𝐼2·𝜔2 10T=> L2 =

1
2
∙M2∙𝑅22∙𝜔2 => L2 =

1
2
∙2∙0,12∙20 =0,2kg𝑚2/s 

 
Δ4. Το Σώμα Σ3 τη χρονική στιγμή t1 = 1 s έχει κατέβει κατακόρυφα κατά  
h =1

2
·αcm3 ·𝑡12= 1

2
·2·l1 = l m .  

Έτσι η μεταβολή της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας του σώματος Σ3 είναι: 
ΔU= -WW3 => ΔU= -M3 · g · h =-1∙10∙1 => ΔU= -10J. 
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ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) 
 
ΘΕΜΑ Α 
Για τις  ερωτήσεις Α1 -Α4  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 
ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία 
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.  
A1. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Αν η απομάκρυνση x 
από τη θέση ισορροπίας του δίνεται από την εξίσωση x= Αημωί, τότε  
η τιμή της δύναμης επαναφοράς δίνεται από τη σχέση:  
α)     F= - m𝜔2Ασυνω t   
β)     F=m𝜔2Αημωt   
γ)      F= - m𝜔2Αημωί  
δ)     F=m𝜔2Ασυνωt .  

Μονάδες 5 
A2. Ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC εκτελεί αμείωτες 
ταλαντώσεις περιόδου Τ. Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο μεγίστων 
τιμών της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή είναι ίσο με  
α)  Τ/2  
β) Τ/4  
γ) 3Τ/4  
δ) Τ.  

Μονάδες 5 
A3.   Ένα σώμα Σ εκτελεί σύνθετη αρμονική ταλάντωση, ως 
αποτέλεσμα δύο αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια 
διεύθυνση, και έχουν εξισώσεις   x1 = Α1 ημωt   καιx2 = Α2ημωt.  Το 
πλάτος Α της σύνθετης αρμονικής ταλάντωσης είναι ίσο με  
α)      Α = Α1 + Α2 
β)     Α = Α1 - Α2 

γ)     A=�𝐴12 + 𝐴22 
δ)     A=�|𝐴12 − 𝐴22| 

Μονάδες 5 
A4. Παρατηρητής ενώ απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα υ Α  από 
ακίνητη ηχητική πηγή αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας 𝑓𝐴 .  Αν η 
ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι ίση με υ, τότε η συχνότητα f s  του 
ήχου που εκπέμπει η πηγή είναι ίση με  



α)  𝜐
𝜐+𝜐𝛢

𝑓𝐴 

β)  𝜐
𝜐−𝜐𝛢

𝑓𝐴 

γ) 𝜐+𝜐𝛢
𝜐

𝑓𝐴  
δ) 𝜐−𝜐𝛢

𝜐
𝑓𝐴 

Μονάδες 5 
Α5. Να χαρακτηρίσετε τις  προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 
τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί  σε κάθε πρόταση, τη  
λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση 
είναι λανθασμένη.  
α)     Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι εγκάρσιο.Σ  
β)     Στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα δεν ισχύει η αρχή της 
επαλληλίας.  Λ  
γ)      Η συχνότητα ενός ραδιοκύματος είναι μεγαλύτερη από τη 
συχνότητα των ακτίνων Χ . Λ  
δ)     Η ροπή αδράνειας ενός στερεού είναι ανεξάρτητη από τη θέση 
του  άξονα περιστροφής .  Λ  
ε)       Κατά τη στροφική κίνηση ενός σώματος όλα τα σημεία του 
σώματος  έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα.Σ  

Μονάδες 5 
ΘEMA Β 
Β1. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται δύο 
παράλληλες μονοχρωματικές φωτεινές 
ακτίνες ( 1 )  και ( 2 )  προερχόμενες από 
το ίδιο οπτικό μέσο α και από δύο 
όμοιες φωτεινές πηγές. Οι ακτίνες 
διαθλώνται στα μέσα β ,  γ αντίστοιχα. 
Για τους δείκτες διάθλασης των μέσων 
α ,  β ,  γ ισχύει  𝑛𝛽 <𝑛𝛾 <𝑛𝛼 
Για τις γωνίες διάθλασης ισχύει ότι  
i .  είναι ίσες  
i i .  μεγαλύτερη είναι η γωνία διάθλασης της ακτίνας ( 1 )  
i i i .  μεγαλύτερη είναι η γωνία διάθλασης της ακτίνας ( 2 ) .  
 
α)      Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Μονάδες 2 
β)     Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 6 



Β2. Δύο μαθητές Α και Β, με μάζες M A  
και Μ Β  (M A <Μ Β ), στέκονται αρχικά 
ακίνητοι πάνω στο λείο οριζόντιο 
επίπεδο ενός παγοδρομίου, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Οι δύο 
μαθητές κρατάνε τις άκρες ενός 
σχοινιού σταθερού μήκους L.  Κάποια 
στιγμή οι μαθητές αρχίζουν να μαζεύουν ταυτόχρονα το σχοινί και 
κινούνται στην ίδια ευθεία.  Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα οι  
μαθητές αγκαλιάζονται και παραμένουν αγκαλιασμένοι.  
Οι αγκαλιασμένοι μαθητές:  
i .  θα κινηθούν προς τα αριστερά  
i i .  θα κινηθούν προς τα δεξιά  
i i i .  θα παραμείνουν ακίνητοι.  
 
α)     Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Μονάδες 2 
β)     Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 7 
Β3. Η αβαρής λεπτή ράβδος του 
παρακάτω σχήματος είναι οριζόντια 
και μπορεί να στρέφεται γύρω από 
κατακόρυφο άξονα, που διέρχεται 
από το μέσο της Κ. Σε απόσταση d 
από τον άξονα περιστροφής 
βρίσκονται δύο μικρές μεταλλικές 
χάντρες ίδιας μάζας m ,  οι οποίες 
συνδέονται μεταξύ τους με νήμα. Το 
σύστημα στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω. Κάποια στιγμή το νήμα 
κόβεται,  οπότε οι χάντρες κολλάνε στα άκρα της ράβδου.  
Η νέα γωνιακή ταχύτητα με την οποία στρέφεται το σύστημα είναι:  
i .  μεγαλύτερη από την αρχική  
i i .  μικρότερη από την αρχική  
i i i .  ίση με την αρχική.  
iv.  α)     Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Μονάδες 2 
β)     Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 6 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ Γ 
Γραμμικό ομογενές ελαστικό μέσο 
εκτείνεται κατά μήκος του θετικού 
ημιάξονα Ο x ενός συστήματος 
συντεταγμένων.  
Τη χρονική στιγμή t=0 το άκρο Ο (x=0) 
του ελαστικού μέσου αρχίζει  να εκτελεί  
απλή αρμονική ταλάντωση εξίσωσης 
απομάκρυνσης y= 0,1ημωt  (S.I. ),  με 
αποτέλεσμα, τη χωρίς απώλειες ενέργειας,  διάδοση στο ελαστικό μέσο 
ημιτονοειδούς εγκάρσιου κύματος.  
Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της φάσης των 
σημείων του κύματος σε συνάρτηση με την απόσταση x από το άκρο Ο, 
τη χρονική στιγμή t=2 s.  
Γ1.    Να υπολογίσετε το μήκος κύματος λ και την περίοδο Τ του 
κύματος.  

Μονάδες 6 
Γ2.    Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος στο 
ελαστικό μέσο.  

Μονάδες 4 
Γ3.    Να γράψετε την εξίσωση του κύματος στο Διεθνές Σύστημα 
Μονάδων  
(S.I.).  

Μονάδες 5 
Γ4. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας ενός σημείου Κ του 
ελαστικού μέσου, που βρίσκεται στη θέση 𝑥𝐾=1m ,  τη χρονική στιγμή 
t=4 s.  

Μονάδες 5 
Γ5. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος, που προκύπτει  
από τη συμβολή του αρχικού κύματος με ένα δεύτερο κύμα, ίδιας 
συχνότητας,  ιδίου μήκους κύματος και ίδιου πλάτους με το αρχικό, το 
οποίο διαδίδεται στο    ίδιο    ελαστικό    μέσο    και     
περιγράφεται    από    την εξίσωση  y=Aημ2π( 𝑡

𝑇
+ 𝑥

𝜆
) 

 
Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Δ 
Η οριζόντια και ομογενής ράβδος ΑΒ του 
παρακάτω σχήματος,  έχει μήκος L= 0,6 m 
και μάζα M= 3 Kg.  Στα άκρα της ράβδου,  
έχουν στερεωθεί δύο σφαιρίδια 
αμελητέων διαστάσεων μάζας m= 0,5 Kg 
το καθένα. Η ράβδος μπορεί να 



περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο λεπτό σωλήνα, που περνά από το 
κέντρο της και έχει  αμελητέα μάζα και ακτίνα. Στο σωλήνα έχει  
προσαρμοστεί , σταθερά, ομογενής κύλινδρος μάζας Μ Κ = 1 Kg και 
ακτίνας R Κ = 0,2 m .  Γύρω από τον κύλινδρο είναι τυλιγμένο πολλές 
φορές λεπτό, αβαρές νήμα σταθερού μήκους, στην ελεύθερη άκρη του 
οποίου αναρτάται μέσω αβαρούς τροχαλίας, που μπορεί να 
περιστρέφεται χωρίς τριβές, ένα σώμα Σ μάζας m 1 = 1,25 Kg .  Αρχικά 
το σώμα Σ και το σύστημα (ράβδος, σφαιρίδια και κύλινδρος) είναι 
ακίνητα. Τη χρονική στιγμή t=0 το σώμα Σ αφήνεται να κινηθεί 
κατακόρυφα και το σύστημα ξεκινά να περιστρέφεται, ενώ το νήμα 
δεν ολισθαίνει.  
Να υπολογίσετε:  
Δ1.   Τη συνολική ροπή αδράνειας του συστήματος που αποτελείται 
από τη ράβδο, τα σφαιρίδια και τον κύλινδρο.  

Μονάδες 5 
Δ2.   Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του κυλίνδρου.  

Μονάδες 5 
Δ3.   Το μέτρο της τάσης του νήματος που ασκεί το νήμα στο σώμα Σ.  

Μονάδες 5 
Δ4.   Την κινητική ενέργεια του συστήματος λόγω περιστροφής, τη 
χρονική στιγμή   t 1    κατά   την   οποία   το   σύστημα   έχει  
εκτελέσει  Ν= 5

2𝜋
 περιστροφές.  

Μονάδες 5 
Δ5.   Το ύψος h κατά το οποίο έχει κατέλθει το σώμα Σ την παραπάνω 
χρονική στιγμή t 1 .  

Μονάδες 5 
Δίνονται:  
• Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της  
𝛪𝐶𝑀= 1

12
M𝐿2 

• η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα 
περιστροφής του  
𝐼𝑐𝑚,𝐾=1

2
𝑀𝐾𝑅𝐾2   και  g= 1 0 m /𝑠2 
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ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΚΥΚΛΩΝ) 
(ΠΣ) 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α 
Α1 - γ  
Α2 - α  
A3 - α  
Α4 - β 
Α5   α - Σ, β - Λ, γ - Λ, δ - Λ, ε - Σ. 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.α. Σωστή απάντηση είναι η ii. 
β. Αφού οι μονοχρωματικές ακτίνες 1 και 2 είναι παράλληλες, θα έχουν την ίδια 
γωνία πρόσπτωσης φ. Έστω θ1 και θ2 οι γωνίες διάθλασης για τις μονοχρωματικές 
ακτίνες 1 και 2 αντίστοιχα. Από το νόμο του Snell έχουμε: Για τη διάθλαση της 
μονοχρωματικής ακτίνας 1 από το οπτικό μέσο α στο οπτικό μέσο β: 
𝜂𝜇𝜑
𝜂𝜇𝜃1

 =𝑛𝛽
𝑛𝑎

 (1) 
Για τη διάθλαση της μονοχρωματικής ακτίνας 2 από το οπτικό μέσο α στο οπτικό 
μέσο γ: 
𝜂𝜇𝜑
𝜂𝜇𝜃2

 =𝑛𝛾
𝑛𝑎

 (2) 
Με διαίρεση κατά μέλη των (1) και (2) έχουμε: 
𝜂𝜇𝜑
𝜂𝜇𝜃1
𝜂𝜇𝜑
𝜂𝜇𝜃2

 =
𝑛𝛽
𝑛𝑎
𝑛𝛾
𝑛𝑎

 =𝜂𝜇𝜃2
𝜂𝜇𝜃1

 =𝑛𝛽
𝑛𝛾

<1=> 𝜂𝜇𝜃2< 𝜂𝜇𝜃1=> 𝜃2< 𝜃1 (𝜃2και 𝜃1 οξείες γωνίες) 

 
Β2.α. Σωστή απάντηση είναι η iii. 
β. Το σύστημα των δύο μαθητών Α και Β είναι μονωμένο διότι: 
1) Οι εξωτερικές δυνάμεις των βαρών τους και οι εξωτερικές κάθετες δυνάμεις 
που δέχονται από το δάπεδο έχουν συνισταμένη ίση με μηδέν. 
2) Οι δυνάμεις που ασκούν μέσω του σχοινιού ο ένα στον άλλο είναι εσωτερικές. 
Έτσι η ορμή του συστήματος θα παραμένει σταθερή. 
𝑃𝛼𝜌𝜒=𝑃𝜏𝜀𝜆=>0=(𝑚𝐴+𝑚𝐵)𝑉𝑘=>𝑉𝑘=0. 
 
Β3.α. Σωστή απάντηση είναι η ii.. 
β. Έστω ℓ το μήκος της αβαρούς ράβδου. Για τη ροπή αδράνειας του συστήματος 
έχουμε:πριν την κοπή του νήματος:𝛪𝜋𝜌𝜄𝜈=2m𝑑2 (1) 
Mετά την κοπή του νήματος:𝛪𝜇𝜀𝜏ά=2m(ℓ

2
)2    (2) 



Είναι d<ℓ
2
=>𝑑2<(ℓ

2
)2=>2m𝑑2<2m(ℓ

2
)2    (3) οπότε 𝛪𝜋𝜌𝜄𝜈<𝛪𝜇𝜀𝜏ά 

Επειδή τα βάρη των μεταλλικών χανδρών είναι παράλληλα προς τον άξονα 
περιστροφής, δεν έχουν ροπή, οπότε διατηρείται η στροφορμή του συστήματος. 
𝐿𝜋𝜌𝜄𝜈=𝐿𝜇𝜀𝜏ά=>𝛪𝜋𝜌𝜄𝜈∙𝜔𝜋𝜌𝜄𝜈=𝛪𝜇𝜀𝜏ά∙𝜔𝜇𝜀𝜏ά=>𝜔𝜇𝜀𝜏ά

𝜔𝜋𝜌𝜄𝜈
5T = 𝛪𝜋𝜌𝜄𝜈

𝛪𝜇𝜀𝜏ά
5T<1=>𝜔𝜇𝜀𝜏ά<𝜔𝜋𝜌𝜄𝜈 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Επειδή η αρχή του άξονα Ο(x= 0) ξεκινάει να ταλαντώνεται με εξίσωση y = 
0,1ημωt και το κύμα διαδίδεται προς τη θετική φορά του Οx, έχουμε ότι το πλάτος 
είναι Α = 0,2 m και η φάση του κύματος περιγράφεται από τη σχέση: 
φ=2𝜋

𝛵
t-2𝜋

𝜆
x (1) 

Από το διάγραμμα της φάσης των σημείων του ελαστικού μέσου σε συνάρτηση με 
την απόσταση x που δόθηκε για τη χρονική στιγμή t = 2 s, έχουμε: 
Για x = 0 είναι φ = 10π rad =10π=2𝜋

𝛵
2=>10=4

𝛵
=>Τ=0,4s 

Για x= 2 m είναι φ = 0=>0 =2𝜋
0,4

2-2𝜋
𝜆

2=>λ=0,4m 

Γ2. Από τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής έχουμε: υ = λ ∙f =𝜆
𝛵
=0,4
0,4

= 1 m/s. 

Γ3. Είναι ω =2𝜋
𝛵

= 2𝜋
0,4

=> ω = 5π rad/s. 
Αφού το Ο(x = 0) έχει εξίσωση y = 0,1ημ5πt (S.I.) τότε η εξίσωση του κύματος 
είναι: 
y = Αημ�2𝜋

𝛵
𝑡 − 2𝜋

𝜆
𝑥�=>y = 0,1 ημ�5𝜋𝑡 − 2𝜋

0,4
𝑥�=> y = 0,1ημ(5πt - 5πx) (S.I.) 

Γ4. Η εξίσωση ταλάντωσης των σημείων του ελαστικού μέσου είναι:  
υ = ωΑσυν�2𝜋

𝛵
𝑡 − 2𝜋

𝜆
𝑥�=>υ =0,5πσυν(5πt- 5πx) (S.I.) (2) 

Για το σημείο Κ(xκ = 1 m) και για τη χρονική στιγμή t = 4 s η (2) δίνει:  
υκ = 0,5πσυν (5π∙4-5π ∙1) => υκ = 0,5πσυν(20π-15π) =>υκ = 0,5πσυν15π =>υκ = 
-0,5π m/s. 
Επομένως το μέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης του Κ που ζητήθηκε είναι: 
|υκ| = 0,5π m/s. 
Γ5. Η εξίσωση του στάσιμου κύματος είναι: y = 2Ασυν2𝜋

𝜆
xημ2𝜋

𝛵
𝑡 => y = 

0,2συν5πx∙ημ5πt (S.I.). 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Η ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδου σφαιριδίων και κυλίνδρου είναι: 
I=𝐼𝜅𝜐𝜆+𝛪𝜌𝛼𝛽𝛿+𝛪𝜎𝜑𝛼𝜄𝜌=1

2
𝛭𝛫𝑅𝐾2+1

2
M𝐿2+2m(𝐿

2
)2=1

2
1 ∙ 0,22+ 1

12
3∙0,62+2∙0,5(0,3)2= 

= 0,02 + 0,09 + 0,09 = 0,2 Kgm2. 
 



Δ2. Το σώμα Σ κατεβαίνει με ταχύτητα 
𝜐𝑐𝑚 και επιτάχυνση 𝑎𝑐𝑚. Επειδή το νήμα 
είναι μη εκτατό και δεν ολισθαίνει στην 
τροχαλία Τ και στον κύλινδρο Κ ισχύει: 
𝜐𝑐𝑚=𝜐𝛾𝜌(𝜏𝜌)=𝜐𝛾𝜌(𝜅𝜐𝜆)=𝜔𝛫𝑅𝛫 (1) 
𝛼𝑐𝑚=𝛼𝛾𝜌(𝜏𝜌)=𝛼𝛾𝜌(𝜅𝜐𝜆)=𝛼𝛾𝜔𝜈𝛫𝑅𝛫 (2) 
Για την μεταφορική κίνηση του σώματος Σ 
έχουμε:Σ𝐹𝑦=𝑚1𝑎𝑐𝑚=>w-𝑇1=𝑚1𝑎𝑐𝑚=> 
𝑚1𝑔-𝑇1=𝑚1𝑎𝑐𝑚=>1,25∙10 - 𝑇1= 
1,25∙αγωνΚ ∙𝑅𝛫 =>=1,25∙10 - 𝑇1= 1,25∙αγωνΚ ∙0,25T => 
𝑇1=12,5-0,25∙𝑎𝛾𝜔𝜈𝛫  (3) 
Επειδή η τροχαλία δεν έχει μάζα, η ροπή αδράνειάς της είναι ΙΤ = 0. Έτσι για την 
στροφική κίνηση της τροχαλίας Τ έχουμε:  
Στ=𝛪𝜏𝑎𝛾𝜔𝜈(𝜏𝜌)=> 𝑇1𝑅𝜏𝜌𝜊𝜒-𝑇2𝑅𝜏𝜌𝜊𝜒=0=>𝑇1 = 𝑇2 (4) 
Για την στροφική κίνηση του συστήματος ράβδου σφαιριδίων και κυλίνδρου 
έχουμε:Στ=Ι∙𝛼𝛾𝜔𝜈𝛫=>𝑇1𝑅𝛫= Ι∙𝛼𝛾𝜔𝜈𝛫=>𝑇10,2=0,2∙𝛼𝛾𝜔𝜈𝛫=>𝑇1=𝛼𝛾𝜔𝜈𝛫(5) 
Τα πρώτα μέλη των (3) και (5) είναι ίσα, άρα και τα δεύτερα. 
12,5-0,25𝛼𝛾𝜔𝜈𝛫=𝛼𝛾𝜔𝜈𝛫=>12,5=1,25𝛼𝛾𝜔𝜈𝛫=>𝛼𝛾𝜔𝜈𝛫=10rad/𝑠2 
 
Δ3. Από την (3) το μέτρο της τάσης του νήματος 𝑇1 είναι: 
 𝑇1= 12,5 - 0,25 ∙10 =>𝑇1 6T= 10 N. 
 
Δ4. Όταν το σύστημα ράβδος σφαιρίδια και κύλινδρος έχει εκτελέσει 
N= 5

2𝜋
στροφές, έχει περιστραφεί κατά γωνία: θ = N∙2π = 5

2𝜋
6T∙2π => θ = 5 rad  

Άρα ο χρόνος που έχει παρέλθει είναι:θ=1
2
𝛼𝛾𝜔𝜈𝛫∙𝑡2=> t  = 1 s .  

Έτσι το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του συστήματος την ίδια χρονική στιγμή 
είναι:  𝜔𝛫=𝛼𝛾𝜔𝜈𝛫t=10∙1= 10 rad/s. 
Επομένως η κινητική ενέργεια του συστήματος ράβδος σφαιρίδια κύλινδρος την 
ίδια χρονική στιγμή είναι:𝐾𝜎𝜐𝜎𝜏=

1
2
Ι𝜔𝛫

2=1
2
0,2∙ 102=10 J . 

 
Δ5. Από την (2) το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κατεβαίνει το σώμα Σ 
είναι:𝛼𝑐𝑚=𝑎𝛾𝜔𝜈𝛫∙𝑅𝐾=10∙0,2=2 m/s2. 
Επομένως το σώμα Σ στον ίδιο χρόνο t = 1 s κατέβηκε κατά 
h=1

2
𝛼𝑐𝑚𝑡2=1

2
∙ 2 ∙ 12 = 1 m. 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)  

 
 Θ ΕΜΑ Α  
 
Στις ερωτήσεις Α1 - Α4 να γράψετε στο τετράδιό  σας  τον  αριθμό  της 
ερώτησης και, δίπλα, το  γράμμα  που  αντιστοιχεί  στη  φράση  η  οποία 
συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 
A1. Η σταθερά απόσβεσης b μιας φθίνουσας
 ταλάντωσης, στην οποία η αντιτιθέμενη δύναμη 
είναι ανάλογη της ταχύτητας, 
α) εξαρτάται από την ταχύτητα του σώματος που ταλαντώνεται  
β) μειώνεται κατά τη διάρκεια της φθίνουσας ταλάντωσης  
γ) έχει μονάδα μέτρησης στο S.I. το kg∙s 
δ) εξαρτάται από τις ιδιότητες του μέσου μέσα στο οποίο γίνεται 
η φθίνουσα ταλάντωση. 

Μονάδες 5 
A2 . Κατά τη  σύνθεση  δύο  απλών  αρμονικών  ταλαντώσεων ,  ίδιας  
διεύθυνσης και ίδιου πλάτους, που γίνονται γύρω από το ίδιο 
σημείο και που οι περίοδοι τους 𝛵1 και 𝛵2 διαφέρουν πολύ λίγο 
μεταξύ τους, προκύπτει ταλάντωση μεταβλητού πλάτους με περίοδο 
Τ που είναι ίση με  
           α) Τ=𝛵1+𝛵

2
      β) Τ=

2𝛵1𝛵
𝛵1+𝛵

   γ)Τ=|𝛵1−𝛵|
2

    δ) Τ=
𝛵1𝛵

|𝛵2−𝛵| 
Μονάδες 5 

A3 . Εγκάρσια μηχανικά ονομάζονται τα κύματα 
α) στα  οποία  όλα  τα  σημεία  του  ελαστικού  μέσου  
ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος 
β) στα οποία σχηματίζονται πυκνώματα και αραιώματα  
γ) στα  οποία  όλα  τα  σημεία  του  ελαστικού  μέσου  
ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος 
δ) που διαδίδονται στα αέρια. 

Μονάδες 5 
A4 . Μια αθλήτρια του καλλιτεχνικού  πατινάζ  περιστρέφεται,   χωρίς  
τριβές, έχοντας τα χέρια της σε σύμπτυξη. Όταν η αθλήτρια,  κατά 
την περιστροφή της, απλώσει τα χέρια της σε οριζόντια  θέση, τότε 
α) η στροφορμή της μειώνεται  
β) η στροφορμή της αυξάνεται  
γ) η συχνότητα περιστροφής της αυξάνεται  
δ) η συχνότητα περιστροφής της μειώνεται.  

Μονάδες 5 



Α5 . Να χαρακτηρίσετε  τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 
τετράδι ό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, 
τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η  
πρόταση  είναι λανθασμένη. 
α)  Η  ταυτόχρονη   διάδοση  δύο  ή  περισσοτέρων  κυμάτων  στην  ίδια 
περιοχή ενός ελαστικού  μέσου ονομάζεται  συμβολή .Σ 
β) Η ταχύτητα   ροής  ενός  ασυμπίεστου   ιδανικού   ρευστού  κατά  
μήκος ενός σωλήνα που δεν έχει σταθερή διατομή ,  είναι  μεγαλύτερη  
εκεί που πυκνώνουν οι ρευματικές γραμμές.Σ 
γ) Η ροή ενός ρευστού είναι στρωτή, όταν παρουσιάζει 
στροβίλους.Λ 
δ) Η ροπή  αδράνειας  ενός  στερεού  σώματος  είναι  διανυσματικό 
μέγεθος.Λ 
ε)  Σε  μια  κρούση  αμελητέας  χρονικής  διάρκειας  η  δυναμική   
ενέργεια των σωμάτων, που εξαρτάται από τη θέση τους στο χώρο , 
δεν μεταβάλλεται.Σ  

Μονάδες 5 
Θ ΕΜΑ Β  
Β1. Ένα μικρό σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές 
ταλαντώσεις , με  εξισώσεις απομάκρυνσης x1 =Α1 ημω t , 𝑥2=Aημ(ωt+𝜋

2
)  

και με  ενέργειες ταλάντωσης Ε 1 και Ε2  , αντίστοιχα. Οι ταλαντώσεις 
γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο και στην ίδια διεύθυνση. Η 
ενέργεια ταλάντωσης Ε της σύνθετης ταλάντωσης είναι ίση με:  
i )  E = 𝐸1+𝐸

2
       i i ) E = 𝐸1 + 𝐸    i i i ) E =�𝐸1 + 𝐸2 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 6 

 
Β2. Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται 
χωρίς απώλειες ενέργειας σε γραμμικό 
ελαστικό μέσο που ταυτίζεται με τον άξονα 
x΄Οx προς τη θετική κατεύθυνση.  
Η πηγή του κύματος βρίσκεται στην αρχή Ο 
του άξονα  x΄Οx και εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση         με  εξίσωση y=Α ημω t . 
Στο διάγραμμα του σχήματος 1 παριστάνεται η φάση των σημείων 
του ελαστικού μέσου σε συνάρτηση με την απόστασή τους x από 
την πηγή, τη χρονική στιγμή  
t 1 = 2s. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι ίση με: 
i . υ = 0,8 m/s ii. υ = 5 m/s iii. υ = 12,5 m/s  
i i . α)Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 



Μονάδες 2 
β)Να δικαιολογήσετε  την απάντησή σας. 

Μονάδες 6 
 
Β3. Δοχείο  με  κατακόρυφα  τοιχώματα  
περιέχει  ένα  ασυμπίεστο  ιδανικό  υγρό. 
Το ύψος του υγρού στο δοχείο είναι h, 
όπως φαίνεται στο σχήμα 2. 
Στο   δοχείο   ανοίγουμε   μικρή   οπή   
στο   πλευρικό   του   τοίχωμα,    σε ύψος 
y = h / 2 από τη βάση του. Η φλέβα 
που δημιουργείται, συναντά το έδαφος σε οριζόντια απόσταση x από 
τη βάση του δοχείου. 
Η απόσταση x είναι ίση με : 
i. h              ii. h / 2             iii2 h 
α)      Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
 

Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 7 
ΘΕΜΑ Γ  
 
Σώμα 𝛴1 , μάζας m1=1 kg, είναι 
δεμένο στο άκρο οριζόντιου  
ιδανικού ελατηρίου  σταθεράς k = 
100 N/m. Το άλλο άκρο του 
ελατηρίου είναι ακλόνητα 
στερεωμένο. Το σώμα 𝛴1 εκτελεί 
απλή αρμονική ταλάντωση, πλάτους 
Α = 0,4 m, σε λείο οριζόντιο   επίπεδο.   Τη  χρονική  στιγμή  που  το  
σώμα   𝛴1    έχει   απομάκρυνση 𝑥1=𝐴√3

2
 κινούμενο κατά τη θετική 

φορά, συγκρούεται πλαστικά με σώμα 𝛴2 , 
μάζας  𝑚2= 3 kg.  Το  σώμα  𝛴2    κινείται,  λίγο  πριν  την  κρούση,  
με  ταχύτητα 𝜐2=  8  m/s  σε  διεύθυνση  που  σχηματίζει  γωνία  φ  
(όπου συν φ=𝟏

𝟑
  )  μ ε  τ ο  οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται  στο σχήμα

 3. Το συσσωμάτωμα που προκύπτει μετά την κρούση, εκτελεί 
απλή αρμονική ταλάντωση. 
Γ1. Να υπολογίσετε  την ταχύτητα του σώματος 𝛴1 λίγο πριν την 
κρούση (μονάδες 3 ) και την ταχύτητα του συσσωματώματος , αμέσως 
μετά την κρούση (μονάδες 4 ) . 

Μονάδες 9  



Γ2. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του 
συσσωματώματος . 

Μονάδες 8 
Γ3.  Να  εκφράσετε   την  κινητική  ενέργεια  του  συσσωματώματος  σε  
συνάρτηση με την απομάκρυνση.  Να σχεδιάσετε (με στυλό) σε 
βαθμολογημένους άξονες την κινητική ενέργεια του συσσωματώματος 
σε συνάρτηση με την απομάκρυνση.  

Μονάδες 8 
 
 
 Θ ΕΜΑ Δ  
Ομογενής δίσκος 𝛴1  έχει μάζα 
𝑀1= 8 kg και ακτίνα 𝑅1= 0,2 m. 
Στο σημείο Β της κατακόρυφης  
διαμέτρου  του  δίσκου,  που  
απέχει  απόσταση d=3

2
 από  το 

οριζόντιο επίπεδο, είναι 
στερεωμένο οριζόντιο αβαρές μη 
εκτατό νήμα (1 ). 
Το άλλο άκρο Α του νήματος (1 ) είναι ακλόνητα στερεωμένο, όπως 
φαίνεται στο σχήμα 4. Γύρω από την περιφέρεια του δίσκου 𝛴1 
είναι τυλιγμένο πολλές φορές άλλο δεύτερο αβαρές μη εκτατό 
νήμα (2), το οποίο διέρχεται από τροχαλία 𝛴2 , μάζας 𝑀2=2 kg και 
ακτίνας 𝑅2=0, 1m. Στο άλλο άκρο του νήματος (2) είναι συνδεδεμένο 
σώμα  
𝛴3 , μάζας 𝑀3=1 kg. Το σύστημα  αρχικά  ισορροπεί.   Το τμήμα ΓΔ 
του νήματος (2 ) είναι οριζόντιο.  
Δ1.    Να υπολογίσετε το μέτρο της τάσης που ασκεί το νήμα (1 ) στο 
δίσκο 𝛴1 . 

Μονάδες 8 
Τη χρονική στιγμή t0=0 το νήμα (1) κόβεται. Το σώμα 𝛴3 
κατέρχεται με επιτάχυνση. Η τροχαλία 𝛴2 αρχίζει  να  περιστρέφεται,  
χωρίς  τριβές,  γύρω  από τον άξονά της και ο  δίσκος  𝛴1  αρχίζει  να  
κυλίεται,  χωρίς  να  ολισθαίνει,  πάνω στο οριζόντιο επίπεδο. 
Δ2.    Να υπολογίσετε  το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του 
δίσκου 𝛴1 . 

Μονάδες 12  
Δ3. Να υπολογίσετε  το μέτρο της στροφορμής της
 τροχαλίας 𝛴2  τη χρονική στιγμή t1=1s. 

Μονάδες 5 
Δίνονται:   
• η ροπή αδρανείας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής  



που διέρχεται από το κέντρο μάζας του  𝜤𝟏=𝟏
𝟐
𝜧𝟏𝑹𝟏𝟐 

• η ροπή αδρανείας της τροχαλίας ως προς τον άξονα
 περιστροφής που  διέρχεται από το κέντρο μάζας του Ι2=1

2
Μ2R2

2  
η επιτάχυνση  της βαρύτητας  g=10m/𝑠2

Να θεωρήσετε ότι : 
• η τριβή του νήματος (2) τόσο με το δίσκο Σ1  , όσο και με την 
τροχαλία Σ2  , είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μην παρατηρείται 
ολίσθηση. 
• κατά  τη  διάρκεια  όλου  του  φαινομένου,   ο  δίσκος  παραμένει  
στο  οριζόντιο επίπεδο, χωρίς να συγκρούεται με την τροχαλία.  
• ο άξονας περιστροφής του δίσκου δεν αλλάζει  κατεύθυνση , 
κατά τη διάρκεια της κίνησής του. 
• το σώμα Σ3   έχει αμελητέες  διαστάσεις.  
• η αντίσταση  του αέρα είναι αμελητέα. 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α 
Α1 - δ  
Α2 - β  
A3 - γ  
Α4 - δ 
Α5   α - Σ, β - Σ, γ - Λ, δ - Λ, ε - Σ. 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.α. Σωστή απάντηση είναι η ii. 
β. Οι ταλαντώσεις έχουν την ίδια κυκλική συχνότητα ω, άρα και την ίδια σταθερή 
επαναφοράς D = m∙ω2. 
Επειδή η διαφορά φάσης των δύο ταλαντώσεων είναι Δφ =𝜋

2
rad, για το πλάτος Α' 

της συνισταμένης ταλάντωσης έχουμε: 

𝛢′=�𝛢12 + 𝛢22 + 2𝛢1𝛢2𝜎𝜐𝜈
𝜋
2
=>𝛢′2=𝛢12 + 𝛢22  (1) 

Η ενέργεια της 1ης ταλάντωσης είναι: 𝐸1 13T =1
2
D𝛢12(2)  

Η ενέργεια της 2ης ταλάντωσης είναι: 𝐸2 13T =1
2
D𝛢22(3) 

Ενέργεια συνισταμένης ταλάντωσης:  
E = E1 =1

2
D𝛢′2=> E =1

2
D(𝛢12 + 𝛢22)

 
=>=> E =1

2
D𝛢12 + 1

2
D𝛢22 = 𝐸1 + 𝐸2 13T. 

 
Β2.α. Σωστή απάντηση είναι η ii.. 
β. Επειδή η αρχή του άξονα Ο(x= 0) έχει εξίσωση y = Αημωt και το κύμα 
διαδίδεται προς τη θετική φορά του Οx η φάση του κύματος περιγράφεται από τη 
σχέση: φ =�2𝜋

𝛵
𝑡 − 2𝜋

𝜆
𝑥�(1) 

Από το διάγραμμα της φάσης των σημείων του ελαστικού μέσου σε συνάρτηση 
με την απόσταση x που δόθηκε για τη χρονική στιγμή t = 2 s, έχουμε: 
Για x = 0 είναι φ = 10π rad=>10π=2𝜋

𝛵
2

 
=>10=4

𝛵
 =>T = 0,4 s  

Για x = 5 m είναι φ = 5π rad=> 5π =2𝜋
0,4

211T - 2𝜋
𝜆

511T=>5=10-10
𝜆

=>10
𝜆

=5=>λ = 2 m .  
Από τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής προκύπτει:  
υ = λ · f =𝜆

𝛵
=> υ = 2

0,4
=> υ = 5 m/s. 

 
Β3.α. Σωστή απάντηση είναι η i.. 
β. Η απόσταση της οπής από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού είναι: 



       d = h - y = h-ℎ
2
 =ℎ
2
 (1) 

Σύμφωνα με το θεώρημα του Torricelli η οριζόντια ταχύτητα εκροής του υγρού 

είναι: υ=�2𝑔𝑑=�2𝑔 ℎ
2
=�𝑔ℎ  (2) 

Η κατακόρυφη κίνηση της φλέβας είναι ελεύθερη πτώση, οπότε ο χρόνος της 

κίνησης είναι: y=1
2
g𝑡2=>ℎ

2
=1
2
g𝑡2=>t=�ℎ

𝑔
   (3) 

Η οριζόντια κίνηση της φλέβας είναι ευθύγραμμη ομαλή, οπότε η οριζόντια 

απόσταση xείναι: x = υ · t => x =�𝑔ℎ ∙ �ℎ
𝑔

11T=> x =�𝑔ℎ ∙ ℎ𝑔 7T11T =>x=h. 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Το σύστημα ελατήριο - σώμα 𝛴1 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με D = k 
= 100 N/m. Από την διατήρηση της μηχανικής ενέργειας στην ταλάντωση έχουμε: 
𝛫1 11T+ 𝑈1 11T= E =>1

2
𝑚1𝜐12+1

2
𝐷𝑥12=1

2
D𝐴2=>𝑚1𝜐12+D3𝐴2

4
= D𝐴2 

=>𝑚1𝜐12= D𝐴2- D3𝐴2

4
=>𝑚1𝜐12= D𝐴2

4
=>1 ∙ 𝜐12= 

1000,42

4
=>𝜐12=4=>υ=±2m/s 

Επειδή το σώμα κινείται προς τη θετική φορά, δεκτή 
λύση είναι η 𝜐1 10T11T= 2 m/s. 
Από την διατήρηση της ορμής του συστήματος κατά 
πλαστική κρούση στη διεύθυνση του οριζόντιου 
άξονα έχουμε: 
Ρ πριν = Ρ μετά =>𝑚1𝜐1+𝑚1𝜐2𝑥= 
(𝑚1+ 𝑚2)∙𝑉𝑘 =>𝑚1·𝜐1- 𝑚1∙𝜐2∙συνφ = (𝑚1+ 𝑚2) · 
Vk =>1 ·2 - 3 ∙8∙1

3
 = (1 + 3) ·𝑉𝑘  

=>2-8=4𝑉𝑘=>-6=4𝑉𝑘=> 𝑉𝑘=-3
2
m/s 

Το αρνητικό πρόσημο δηλώνει ότι το συσσωμάτωμα κινείται προς την αρνητική 
φορά, δηλαδή προς την θέση ισορροπίας της ταλάντωσης, όπως φαίνεται στο 
σχήμα. 
 
Γ2. Το σύστημα ελατήριο - συσσωμάτωμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με 
D = k = 100 N/m. Η προσθήκη της μάζας 𝑚2 στην 𝑚1 δεν μεταβάλλει την θέση 
ισορροπίας της ταλάντωσης, επειδή το ελατήριο είναι οριζόντιο. Έτσι η 
ταλάντωση του συσσωματώματος ξεκινάει από την θέση με απομάκρυνση και 
πάλι την 𝑥1=𝐴√3

2
= 0,4√3

2
 = 0,2√3m 

Από την διατήρηση της μηχανικής ενέργειας στη νέα ταλάντωση έχουμε: 
𝛫1′ 11T+ U1

′
11T=𝐸′ 11T=>1

2
(𝑚1 + 𝑚2)𝑉𝐾2+1

2
D𝑥12=1

2
DA′2=>4(-3

2
)2+100(0,2∙√3)2= 



100A′2=>49
4
+100∙0,04∙3=100A′2=>A′2= 21

100
=>𝐴′=√21

10
m=>𝐴′=0,1√21m 

 
Γ3. Η ενέργεια της ταλάντωσης του συσσωματώματος είναι: 
𝐸′=1

2
DA′2=1

2
100(√21

10
)2=10,5J 

Από τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας της 
ταλάντωσης έχουμε: 
K+U=𝐸′=> K = - U +𝐸′=> K = -1

2
· D ·𝑥2 11T+ E '= >  

K = - 1
2
100 ·𝑥2 11T+10,5 => K = -50𝑥2 7T+10,5 (1) (S.I.) 

με - A ' ≤  x ≤ A = -0,10,1√21m ≤ x ≤0,10,1√21m 
Η γραφική παράσταση της (1) φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.   
 
 
 
ΘΕΜΑ Δ  
Δ1.Επειδή το σώμα 𝛴3 ισορροπεί 
ισχύει: Σ𝐹𝑦= 0 => 𝑇3- 𝑤3= 0  
=> 𝑇3= 𝑀3·g => 𝑇3= 1 0 N .  
Επειδή η τροχαλία 𝛴2 δεν στρέφεται 
ισχύει: Στ( Λ ) = 0 => 𝑇3·𝑅2-𝑇2·𝑅2= 
0 
 => 𝑇2=𝑇3 = 10 N .   
Επειδή o δίσκος Σ1 δεν στρέφεται 
ισχύει: Στ(Δ) = 0 =>𝑇2 · (ΓΔ) -𝑇1· d 
= 0 =>𝑇2· 2 ·𝑅1=𝑇1

3
2
·𝑅1=>𝑇1=40

3
N 

 
Δ2.Μετά την κοπή του νήματος (1) 
το σώμα 𝛴3 αρχίζει να κατεβαίνει με 
ταχύτητα   𝜐𝑐𝑚3   και επιτάχυνση 
𝑎𝑐𝑚3. Επειδή το νήμα είναι μη 
εκτατό και δεν 
ολισθαίνει στην τροχαλία ισχύει: 
𝜐𝑐𝑚3 6T=𝜐𝛾𝜌(𝜏𝜌𝜊𝜒)=𝜔2𝑅2  (1)    και 𝛼𝑐𝑚3 6T=𝛼𝛾𝜌(𝜏𝜌𝜊𝜒)=𝛼𝛾𝜔𝜈2𝑅2 (2) 
Επειδή ο δίσκος 𝛴1 κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, για της ταχύτητά του υcml και 
την επιτάχυνσή του 𝛼𝑐𝑚1 R ισχύει: 
𝜐𝑐𝑚1 6T=𝜐𝛾𝜌(𝛿𝜄𝜎)=𝜔1𝑅1  (3)    και 𝛼𝑐𝑚1 6T=𝛼𝛾𝜌(𝛿𝜄𝜎)=𝛼𝛾𝜔𝜈1𝑅1 (4) 
Τέλος, επειδή το νήμα είναι μη εκτατό, για τις ταχύτητες και τις επιταχύνσεις 
ισχύουν: 𝜐𝑐𝑚3 7T= υΕ = υΓ =2 𝜐𝑐𝑚1 (5) και   𝛼𝑐𝑚3 7T= αΕ = αΓ =2𝛼𝑐𝑚1 (6) 
Για την μεταφορική κίνηση του σώματος Σ3 έχουμε: 
ΣFy = M3∙ 𝛼𝑐𝑚3 7T=> 𝑤3 − 𝑇3′=  M3∙ 𝛼𝑐𝑚3 7T=>𝑀3𝑔-𝑇3′ = M3∙𝛼𝑐𝑚3 7T=> 



=> 1∙10 -𝑇3′=  1 ·𝛼𝑐𝑚3 7T =>𝑇3′=  10 -𝛼𝑐𝑚3 (7) 
Για την στροφική κίνηση της τροχαλίας Σ2 έχουμε: 
Στ(Λ)=𝛪2𝛼𝛾𝜔𝜈2=>𝑇3′𝑅2-𝑇2′𝑅2=1

2
𝑀2𝑅22𝛼𝛾𝜔𝜈2=>𝑇3′-𝑇2′=

1
2
𝑀2R2𝛼𝛾𝜔𝜈2=>𝑇3′-𝑇2′=𝑎𝑐𝑚3 

 (8) Για την μεταφορική κίνηση του δίσκου Σ1 ισχύει: 
Σ𝐹𝑥=𝑀1𝑎𝑐𝑚1=>𝑇2′+𝑇𝑠′=𝑀1𝑎𝑐𝑚1=>𝑇2′+𝑇𝑠′=8𝑎𝑐𝑚1  (9) 
Για την στροφική κίνηση του δίσκου Σ1 έχουμε: 
Σ𝜏𝛫=𝛪1𝛼𝛾𝜔𝜈1=>𝑇2′𝑅1-𝑇𝑠′𝑅1=1

2
𝑀1𝑅12𝛼𝛾𝜔𝜈1=> 

𝑇2′-𝑇𝑠′=
1
2

8R1𝛼𝛾𝜔𝜈1=>𝑇2′-𝑇𝑠′=4𝑎𝑐𝑚1  (10) 
Με πρόσθεση κατά μέλη των (9) και (10) έχουμε: 2𝑇2′=  12 𝑎𝑐𝑚1=>𝑇2′= 6𝑎𝑐𝑚1 
(11) Η (8) λόγω της (7) και της (11) γίνεται: 
10-𝑎𝑐𝑚3-6𝑎𝑐𝑚1=𝑎𝑐𝑚3=>10-6𝑎𝑐𝑚1=2𝑎𝑐𝑚3=>10-6𝑎𝑐𝑚1=2∙2𝑎𝑐𝑚1=> 
10=10𝑎𝑐𝑚1=>𝑎𝑐𝑚1=1m/𝑠2 
Και από την (6) προκύπτει ότι 𝑎𝑐𝑚3=12m/𝑠2 
 
Δ3. Τη χρονική στιγμή 𝑡1= 1 s το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ3 είναι: 
𝜐𝑐𝑚3=𝑎𝑐𝑚3 ∙ 𝑡1=2∙1=2m/s 
Από την (1) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητα της τροχαλίας την ίδια στιγμή είναι: 
𝜔2=𝜐𝑐𝑚3

𝑅2
= 2

0,1
=20rad/s 

Έτσι το μέτρο της στροφορμής της είναι:  
L2 = 𝐼2·𝜔2 10T=> L2 =

1
2
∙M2∙𝑅22∙𝜔2 => L2 =

1
2
∙2∙0,12∙20 =0,2kg𝑚2/s 
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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΙ: ΦΥΣΙΚΗ 

 
ΘΕΜΑ Α  
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς 
προτάσεις 𝜜𝟏 έως και 𝜜𝟒 και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό 
συμπλήρωμά της. 
A1. Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις 
𝑥1=𝛢1ημωt και 𝑥2=𝛢2ημ(ωt+π). Οι ταλαντώσεις γίνονται στην ίδια διεύθυνση και 
γύρω από το ίδιο σημείο. Για τα πλάτη Α1 και Α2 των ταλαντώσεων ισχύει ότι 
𝛢2>𝛢1. Η σύνθετη ταλάντωση που εκτελεί το σώμα έχει πλάτος 
α.  𝛢2+ 𝛢1   
β. 𝛢2 - 𝛢1 
γ. 𝛢1- 𝛢2 

δ. �𝑨𝟏𝟐 + 𝑨𝟐𝟐 

Μονάδες 5  
A2. Στον οριζόντιο σωλήνα του σχήματος 1, 
κατά τη φορά ροής του ιδανικού ρευστού από 
το σημείο Α στο σημείο Β της ίδιας οριζόντιας 
ρευματικής γραμμής 
α. η πυκνότητα μειώνεται. 
β. η παροχή του σωλήνα μειώνεται. 
γ. η δυναμική ενέργεια ανά μονάδα όγκου του 
ιδανικού ρευστού αυξάνεται. 
δ. η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου του 
ιδανικού ρευστού αυξάνεται. 

Μονάδες 5  
 

A3. Η συχνότητα ταλάντωσης μιας πηγής, που παράγει εγκάρσιο αρμονικό 
κύμα σε ένα ελαστικό μέσο, διπλασιάζεται χωρίς να μεταβληθεί το πλάτος της 
ταλάντωσης. Τότε 
α. η ταχύτητα διάδοσης του κύματος διπλασιάζεται. 
β. το μήκος κύματος του αρμονικού κύματος διπλασιάζεται. 
γ. το μήκος κύματος του αρμονικού κύματος υποδιπλασιάζεται. 
δ. η ενέργεια ταλάντωσης ενός σημείου του ελαστικού μέσου στο οποίο 
διαδίδεται το κύμα διπλασιάζεται. 

Μονάδες 5  



 
A4. Σε ένα αρχικά ακίνητο στερεό σώμα ασκείται σταθερή ροπή, οπότε 
αρχίζει να κινείται. Τότε 
α. το στερεό σώμα εκτελεί ομαλή στροφική κίνηση. 
β. το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του σώματος αυξάνεται συνεχώς. 
γ. το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του σώματος είναι σταθερό. 
δ. η στροφορμή του σώματος είναι σταθερή. 

Μονάδες 5 
 

A5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι 
Σωστό ή Λάθος, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.  
α. Κατά τον συντονισμό η ενέργεια του διεγέρτη μεταφέρεται στο ταλαντούμενο 
σύστημα, κατά τον βέλτιστο τρόπο.Σ 
β. Το πλάτος της ταλάντωσης είναι ίδιο για κάθε σημείο μιας χορδής στην οποία 
δημιουργείται στάσιμο κύμα.Λ 
γ. Η παροχή υγρού σε σωλήνα μετριέται σε  𝑚3/s.Σ 
δ. Όταν ένας αστέρας συρρικνώνεται, λόγω βαρύτητας, η γωνιακή ταχύτητά του, 
λόγω περιστροφής, ελαττώνεται.Λ 
ε. Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων, η μηχανική ενέργεια του 
συστήματος παραμένει σταθερή.Λ 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ Β  
B1. Δύο όμοιες και σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων, χωρίς αρχική φάση, 
παράγουν κύματα στην ελεύθερη επιφάνεια ηρεμούντος υγρού. Τα κύματα έχουν 
περίοδο Τ και πλάτος Α. Τα δύο κύματα φθάνουν σε σημείο Σ της επιφάνειας του 
υγρού με χρονική διαφορά 3𝑇

4
. Το σημείο Σ ταλαντώνεται με πλάτος ίσο με: 

i) A√3                    ii) Α√2                      iii) Α 
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 6)   

Μονάδες 8 
 

B2. Το σχήμα 2 παριστάνει την αρχή λειτουργίας 
του υδραυλικού ανυψωτήρα, που περιέχει ιδανικό 
ρευστό. 
Ασκούμε στο μικρό έμβολο του ανυψωτήρα, διατομής 
Α1, δύναμη μέτρου F1 κάθετη σε αυτό. Το μέτρο της 
δύναμης F2, που ασκεί το υγρό στο έμβολο διατομής 
Α2, είναι ίσο με: 

i) 𝐹1
𝐴22

𝐴12
                ii) 𝐹1

𝐴1
𝐴2

               iii) 𝐹1
𝐴2
𝐴1

  



Θεωρήστε ότι τα έμβολα είναι αβαρή. 
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 6)   

Μονάδες 8 
 

B3. Παρατηρητής απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 𝜐𝛢 R από 
ακίνητη ηχητική πηγή. Η διεύθυνση της ταχύτητας του παρατηρητή ταυτίζεται με 
την ευθεία που ενώνει την πηγή με τον παρατηρητή. Η ταχύτητα διάδοσης του 
ήχου στον αέρα έχει μέτρο υ . Ο αριθμός των μέγιστων του ήχου, που παράγει η 
πηγή σε χρόνο Δt, είναι 𝛮𝑆. Ο αριθμός 𝛮𝛢 των μέγιστων του ήχου, που φτάνουν 
στον παρατηρητή στον ίδιο χρόνο, είναι ίσος με: 

i)𝜐+𝜐𝛢
𝜐

 𝛮𝑆          ii) 𝜐
𝜐−𝜐𝛢

 𝛮𝑆          iii) 𝜐−𝜐𝛢
𝜐

 𝛮𝑆  
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 7)   

Μονάδες 9 
ΘΕΜΑ Γ  
Η ομογενής τροχαλία του σχήματος 3 έχει μάζα Μ = 4kg 
και ακτίνα R = 0,1m και μπορεί να στρέφεται χωρίς 
τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το 
κέντρο μάζας της και είναι κάθετος στο επίπεδό της. Τα 
σώματα 𝛴1 και 𝛴2 έχουν μάζες 𝑚1 = 2kg και 𝑚2= 1kg 
αντίστοιχα και είναι δεμένα στα άκρα αβαρούς σχοινιού 
που διέρχεται από το αυλάκι της τροχαλίας. Αρχικά, τα 
σώματα 𝛴1 και 𝛴2 διατηρούνται ακίνητα και τα κέντρα 
μάζας τους βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 τα 
σώματα αφήνονται ελεύθερα να κινηθούν. 
Γ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της τροχαλίας. 

Μονάδες 8  
Γ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος 𝛴1 τη χρονική στιγμή t1 
= 3s. 

Μονάδες 5  
Γ3. Να υπολογίσετε τον αριθμό περιστροφών της τροχαλίας μέχρι τη χρονική 
στιγμή 𝑡1= 3s.  

Μονάδες 6  
Γ4. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του 
συστήματος των σωμάτων 𝛴1, 𝛴2 και τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής 
της τροχαλίας. 

Μονάδες 6  
Δίνονται: 
• Η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής 
της:I=1

2
𝑀𝑅2. 



• H επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/𝑠2 . 
Να θεωρήσετε ότι : 
• Μεταξύ σχοινιού και τροχαλίας η τριβή είναι μεγάλη, ώστε να μην 
παρατηρείται ολίσθηση. 
• Το μήκος του σχοινιού παραμένει σταθερό. 
• Τα σώματα 𝛴1 και 𝛴2 δεν φθάνουν στο έδαφος ούτε συγκρούονται με την 
τροχαλία. 
 
ΘΕΜΑ Δ  
Σώμα Σ1, μάζας m1 = 1kg 
βρίσκεται πάνω σε λείο 
οριζόντιο επίπεδο και είναι 
προσδεδεμένο στο άκρο 
οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου 
σταθεράς Κ = 100N/m. Το 
άλλο άκρο του ελατηρίου είναι 
στερεωμένο ακλόνητα. Το σύστημα ελατήριο – σώμα 𝛴1 εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνσης x = 0,4ημωt (SI). 
Τη χρονική στιγμή t1= 𝜋

10
𝑠 το σώμα 𝛴1 συγκρούεται πλαστικά με ένα άλλο σώμα 

𝛴2 μάζας 𝑚2=3kg, που κινείται οριζόντια στη διεύθυνση του άξονα του 
ελατηρίου με ταχύτητα υ2 =20

3
m/s , όπως φαίνεται στο σχήμα 4. 

Δ1. Να υπολογίσετε την απομάκρυνση (μονάδες 3), το μέτρο (μονάδες 3) και τη 
φορά της ταχύτητας (μονάδα 1) του σώματος 𝛴1 τη χρονική στιγμή 𝑡1. 

Μονάδες 7 
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος, αμέσως μετά 
την κρούση (μονάδες 4), και να προσδιορίσετε τη φορά της (μονάδα 1). 

Μονάδες 5  
Δ3. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο της 
νέας αρμονικής ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωμάτωμα, αμέσως μετά την 
κρούση. Θεωρήστε ως t=0 τη στιγμή της κρούσης και θετική φορά αυτή που 
φαίνεται στο σχήμα. 

Μονάδες 8  
Δ4. Να υπολογίσετε το ποσοστό μεταβολής επί τοις εκατό (%) της κινητικής 
ενέργειας του σώματος 𝛴1, κατά τη διάρκεια της κρούσης. 

Μονάδες 5  
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΙ: 

ΦΥΣΙΚΗ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α 
A1 - β  
Α2 - δ  
A3 - γ  
Α4 - γ 
Α5. α - Σωστό β - Λάθος γ - Σωστό δ - Λάθος ε - Λάθος 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.α) Σωστή είναι η απάντηση ii. 
β) Αν 𝑟1 και 𝑟2 10T οι αποστάσεις του σημείου Σ από τις πηγές τότε το πλάτος 
ταλάντωσης του σημείου Σ είναι: 
𝐴𝛴′ =2Α�𝜎𝜐𝜈 𝜋(𝑟1 − 𝑟2)

𝜆
� 10T=2Α�𝜎𝜐𝜈 𝜋(𝜐𝑡1 −υ 𝑡2)

𝜆
� =2Α�𝜎𝜐𝜈 𝜋𝜐(𝑡1 − 𝑡2)

𝜆
� 10T= 

2Α�𝜎𝜐𝜈
𝜋𝜆𝑓(3T4 )

𝜆
�=2Α�𝜎𝜐𝜈 3𝜋𝑓𝑇

4
�=2Α�𝜎𝜐𝜈 3𝜋

4
�=2A�− √2

2
�=Α√2 

 
Β2.α) Σωστή είναι η απάντηση iii. 
Σύμφωνα με την αρχή του Pascal ισχύει: 𝛥𝑃1=𝛥𝑃2=>𝐹1

𝐴1
=𝐹2
𝐴2

 =>𝐹2=𝐹1
𝐴2
𝐴1

 
 
Β3.α) Σωστή είναι η απάντηση iii. 
Η συχνότητα του ήχου που ακούει ο παρατηρητής είναι:𝑓𝐴=𝜐−𝜐𝛢

𝜐
𝑓𝑠 (1) 

Σε χρόνο Δt η ηχητική πηγή παράγει NS = fS · Δt μέγιστα (2) Στον ίδιο χρόνο στον 
παρατηρητή φθάνουν 𝑁𝐴=𝑓𝐴 ∙ Δt =𝜐−𝜐𝛢

𝜐
𝑓𝑠 ∙Δt  μέγιστα (3)  

Με διαίρεση κατά μέλη των (2) και (3) έχουμε: 
𝑁𝑆
𝑁𝐴

 = 𝑓𝑠∙Δt
𝜐−𝜐𝛢
𝜐 𝑓𝑠∙Δt

 =𝜐−𝜐𝛢
𝜐

 =>𝑁𝐴= 𝜐
𝜐−𝜐𝛢

𝑁𝑆 

παρατήρηση: 
Θα πρέπει  να είναι υΑ< υ. 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Επειδή το νήμα έχει σταθερό μήκος και δεν ολισθαίνει στην τροχαλία, ισχύουν: 
𝜐𝑐𝑚1=𝜐𝑐𝑚2=𝜐𝛾𝜌=ωR    (1) 
𝑎𝑐𝑚1=𝑎𝑐𝑚2=𝑎𝛾𝜌=𝑎𝛾𝜔𝜈R    (2) 
 
Γ1. Εφαρμόζουμε τον Θεμελιώδη Νόμο. Για τη μεταφορική κίνηση του 𝛴1: 



Σ𝐹1=𝑚1∙𝑎𝑐𝑚1=>𝑤1-𝑇1=𝑚1∙𝑎𝛾𝜔𝜈∙R=>𝑇1=𝑚1∙g-𝑚1∙𝑎𝛾𝜔𝜈∙R=> 
𝑇1=2∙10-2∙𝑎𝛾𝜔𝜈∙0,1=20-0,2𝑎𝛾𝜔𝜈    (3) 
Για τη μεταφορική κίνηση του Σ2: 
Σ𝐹2=𝑚2∙𝑎𝑐𝑚2=>𝑇2− 𝑤2-=𝑚2∙𝑎𝛾𝜔𝜈∙R=>𝑇2=𝑚2∙g+
𝑚2∙𝑎𝛾𝜔𝜈∙R=1∙10+1∙𝑎𝛾𝜔𝜈∙0,1=10+0,1𝑎𝛾𝜔𝜈  (4) 
Για την στροφική κίνηση της τροχαλίας: 
Στ(Ο)=Ι∙𝑎𝛾𝜔𝜈=>𝛵1R-𝛵2R=1

2
M𝑅2𝑎𝛾𝜔𝜈=>𝛵1 

-𝛵2=1
2
4∙0,1𝑎𝛾𝜔𝜈=>𝛵1 -𝛵2=0,2𝑎𝛾𝜔𝜈   (5) 

Η (5) λόγω της (3) και (4) γίνεται: 
20 - 0,2 ·𝑎𝛾𝜔𝜈- (10 + 0,1 · 𝑎𝛾𝜔𝜈) = 0,2 ·𝑎𝛾𝜔𝜈 => 
=> 20 - 0,2 · 𝑎𝛾𝜔𝜈 -10 - 0,1 · 𝑎𝛾𝜔𝜈 = 0,2 ·𝑎𝛾𝜔𝜈 => 
=> 10 = 0,5 ·𝑎𝛾𝜔𝜈=>𝑎𝛾𝜔𝜈= 20 rad/s2. 
 
Γ2. Από την (2) έχουμε: 𝑎𝑐𝑚2=𝑎𝛾𝜔𝜈R =20 · 0,1 = 2 m / s 2  

Έτσι τη χρονική στιγμή t1 = 3 s το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ1 είναι: 
𝜐𝑐𝑚1 = 𝑎𝑐𝑚1 𝑡1 =2∙3 =6· m/s 
 
Γ3. Την ίδια χρονική στιγμή το σώμα Σ1 μετακινήθηκε κατακόρυφα κατά διά-
στημα 
𝑦1=1

2
𝑎𝑐𝑚1∙𝑡12 = 1

2
∙2∙32 =9m 

 
Γ4. Για το σύστημα της τροχαλίας και των δύο σωμάτων, εξωτερικές δυνάμεις 
είναι μόνο τα βάρη τους και η αντίδραση Ν του άξονα της τροχαλίας. Όμως το 
βάρος της τροχαλίας και η Ν δεν έχουν ροπή ως προς τον άξονα περιστροφής (Ο), 
οπότε �𝛥𝐿

𝛥𝑡
�
𝜊𝜆

=𝛴𝜏(𝛰)=𝑤1R - 𝑤2R =(𝑚1-𝑚2)gR=(2-1)10∙0,1=1kg𝑚2/𝑠2 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Στο σύστημα m1-k είναι D = k = 100 N/m. Άρα D = 𝑚1𝜔2 => 

ω=� 𝐷
𝑚1

 =�100
1

 =10 rad/s 

Έτσι η εξίσωση απομάκρυνσης της αρμονικής ταλάντωσης σε συνάρτηση 
με το χρόνο είναι: x = 0,4ημ10t(S.I.) (1) 
Ομοίως η εξίσωση της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο είναι:  
υ = ωΑσυνωt => υ = 4συν10t(S.I.) (2) 
Για t = t1 = 𝜋

10
s έχουμε: 

(1) =>𝑥1 7T= 0,4ημ(10 𝜋
10

)7T= 0,4ημπ => 𝑥1 7T= 0 (θέση ισορροπίας) 
(2) =>𝜐1 7T= 4συν(10 𝜋

10
)7T= 4συνπ =-4 m/s . 



Έτσι το μέτρο της ταχύτητας 𝜐1 είναι 4 m/s, ενώ το πρόσημο (-) δηλώνει τη φορά. 
Επειδή η θετική φορά ορίστηκε στο σχήμα προς τα δεξιά, η φορά της 𝜐1 είναι προς 
τα αριστερά, δηλαδή ομόρροπη της 𝜐2 4T. 
 
Δ2. Από την διατήρηση της ορμής κατά την 
πλαστική κρούση, έχουμε: 
𝑝𝜋𝜌𝜄𝜈=𝑝𝜇𝜀𝜏ά=>𝑚1∙𝜐1+𝑚2∙𝜐2=(𝑚1+𝑚2)𝑉𝑘 
=>1 ∙ (−4)+3(-20

3
)=(1+3) 𝑉𝑘=>𝑉𝑘=-6m/s 

Έτσι το μέτρο της ταχύτητας του 
συσσωματώματος είναι 6 m/s και η φορά της 
προς τα αριστερά. 
 
Δ3. Η κρούση έγινε στη θέση ισορροπίας x = 0. Επειδή το ελατήριο είναι οριζόντιο 
η προσθήκη της 𝑚2  στην 𝑚1  δεν μεταβάλλει τη θέση ισορροπίας. Έτσι η 
ταλάντωση του συσσωματώματος γίνεται με την ίδια θέση ισορροπίας, οπότε η 
ταχύτητα 𝑉𝑘 είναι η μέγιστη ταχύτητα της νέας αρμονικής ταλάντωσης, για την 
οποία είναι και πάλι D = k = 100 N/m. Άρα 

D = (𝑚1+𝑚2)· ω'2 =>𝜔′=� 𝐷
𝑚1+𝑚2

 =�100
1+3

 =�100
4

 =√25 =5rad/s 

Από την μέγιστη ταχύτητα το πλάτος της νέας ταλάντωσης είναι: 
𝜐𝑚𝑎𝑥′ =𝑉𝑘=>𝜔′𝛢′=𝑉𝑘=>5𝛢′=6=>𝛢′=1,2m 
Η εξίσωση της απομάκρυνσης με αρχική φάση είναι:x' = A'ημ(ω't + φο ) (3) 
Για t = 0 είναι x΄=0 οπότε η (3) δίνει: 
0 = Α'ημ(ω'· 0 + φο ) => Α'ημφο = 0 => ημφο = 0 => φο = 0 ή φο = π rad. 
Η εξίσωση της ταχύτητας με αρχική φάση είναι: 𝜐′=𝜔′𝛢′συν(ω't + φο ) 
• Αν φο = 0 τότε για t = 0 η (4) δίνει: υ' = ω'Α'συν0 > 0 
• Αν φο = π rad τότε για t = 0 η (4) δίνει: υ' = ω'Α'συνπ < 0  
Επειδή για t = 0 είναι υ' =𝑉𝑘< 0 δεκτή λύση είναι η φο = π rad. Έτσι η (3) γράφεται: 
𝑥′= 1,2ημ(5t + π) (S.I.) 
 
Δ4. Για το σώμα 𝛴1 έ𝜒𝜊𝜐𝜇𝜀4T: 
𝛫1𝜋𝜌𝜄𝜈=1

2
𝑚1𝜐12=1

2
∙ 1 ∙ (−4)2=8J 

𝛫1𝜇𝜀𝜏ά=1
2
𝑚1𝑉𝑘2=1

2
∙ 1 ∙ (−6)2=18J 

Άρα η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος 𝛴1 είναι: ΔK1 = K1- K1 => 
 ΔK1 = 𝛫1𝜇𝜀𝜏ά − 𝛫1𝜋𝜌𝜄𝜈 =18 - 8 = 10 J 
Έτσι το ποσοστό επί τοις % της μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος 
𝛴1 είναι: 
𝛥𝛫1%= 𝛥𝛫1

𝜥𝟏𝝅𝝆𝜾𝝂
6T100%=10

8
100%=125% 



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΘΕΜΑ Α 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την 
ημιτελή πρόταση.  
A1. Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων ισχύει ότι:  
α) η μηχανική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων παραμένει σταθερή  
β) η μηχανική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων αυξάνεται  
γ) η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων παραμένει σταθερή  
δ) η ορμή του συστήματος των δύο σωμάτων παραμένει σταθερή. 

Μονάδες 5 
A2. Σώμα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Παρατηρείται ότι για δύο 
διαφορετικές συχνότητες 𝑓1 και 𝑓2 του διεγέρτη με 𝑓1 <𝑓2 το πλάτος της 
ταλάντωσης είναι ίδιο. Για την ιδιοσυχνότητα 𝑓0 του συστήματος ισχύει:  
α) 𝑓0 < 𝑓1  
β) 𝑓0 > 𝑓2  
γ) 𝑓1 < 𝑓0 < 𝑓2  
δ) 𝑓1= 𝑓0. 

Μονάδες 5 
A3. Σε μία οριζόντια (προστέθηκε με διευκρίνιση) φλέβα ρέει ιδανικό ρευστό. 
Όταν σε μια περιοχή του υγρού οι ρευματικές γραμμές πυκνώνουν, τότε:  
α) η ταχύτητα ροής αυξάνεται και η πίεση ελαττώνεται  
β) η παροχή της φλέβας αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται  
γ) η παροχή της φλέβας ελαττώνεται και η πίεση ελαττώνεται  
δ) η ταχύτητα ροής αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται. 

Μονάδες 5 
A4. Διακρότημα δημιουργείται μετά από σύνθεση δύο αρμονικών 
ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, όταν οι 
ταλαντώσεις έχουν  
α) ίσα πλάτη και ίσες συχνότητες  
β) διαφορετικά πλάτη και ίσες συχνότητες  
γ) διαφορετικά πλάτη και διαφορετικές συχνότητες  
δ) ίσα πλάτη και συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους. 

Μονάδες 5 
A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 



α) Η εξίσωση της συνέχειας είναι άμεση συνέπεια της αρχής διατήρησης της 
ενέργειας στη ροή των ιδανικών ρευστών. Λ 
β)  Η ροπή μιας δύναμης F ως προς άξονα περιστροφής είναι μηδέν, όταν ο 
φορέας της δύναμης είναι παράλληλος στον άξονα περιστροφής. Σ 
γ)   Σε μια φθίνουσα ταλάντωση, στην οποία η αντιτιθέμενη δύναμη είναι 
ανάλογη της ταχύτητας, ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων απομακρύνσεων προς 
την ίδια κατεύθυνση διατηρείται σταθερός. Σ 
δ) Η κίνηση ενός τροχού που κυλίεται είναι αποτέλεσμα της επαλληλίας μιας 
μεταφορικής και μιας στροφικής κίνησης. Σ 
ε)  Σε ένα στάσιμο κύμα, που έχει δημιουργηθεί σε ένα ελαστικό μέσο, η 
απόσταση δύο διαδοχικών κοιλιών είναι ίση με ένα μήκος κύματος λ.Λ 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Β 
B1. Ένα κατακόρυφο ιδανικό 
ελατήριο σταθεράς k έχει το άνω 
άκρο του στερεωμένο σε ακλόνητο 
σημείο και βρίσκεται στη θέση 
φυσικού μήκους. Στο ελεύθερο άκρο 
του ελατηρίου και ενώ αυτό 
βρίσκεται στη θέση φυσικού μήκους, 
στερεώνεται μάζα m. Από τη θέση 
αυτή το σύστημα αφήνεται ελεύθερο και αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση. 
Η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου κατά τη διάρκεια της απλής 
αρμονικής ταλάντωσης του σώματος είναι ίση με: 
i) 𝑚

2𝑔2

𝑘
                 ii) 2𝑚

2𝑔2

𝑘
                iii) 𝑚

2𝑔2

2𝑘
 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
Μονάδες 2  

β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   
Μονάδες 7  

 
B2. Ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο με 
κατακόρυφα τοιχώματα περιέχει νερό 
μέχρι ύψους Η. Από τον πυθμένα του 
πλευρικού τοιχώματος του δοχείου 
εξέρχεται λεπτός κυλινδρικός σωλήνας 
σταθερής διατομής. Ο σωλήνας είναι 
αρχικά οριζόντιος και στη συνέχεια 
κάμπτεται, ώστε να γίνει κατακόρυφος 
προς τα πάνω. Το άνοιγμα του σωλήνα βρίσκεται σε ύψος h=𝐻

5
πάνω από το 

επίπεδο του πυθμένα του δοχείου, όπως φαίνεται στο σχήμα 2: 



 
Να θεωρήσετε ότι:  
 η ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει η στάθμη του νερού στο ανοιχτό 
δοχείο είναι αμελητέα  
 το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό  
 η ατμοσφαιρική πίεση παραμένει σταθερή.  
Το μέτρο της ταχύτητας υΑ με την οποία ρέει το νερό στο σημείο Α του 
οριζόντιου σωλήνα είναι ίσο με:  
i)   �2𝑔ℎ               ii)  �10𝑔ℎ                 iii) 2�2𝑔ℎ   
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Μονάδες 2  
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   

Μονάδες 6  
 

B3. Στον οριζόντιο σωλήνα, του 
σχήματος 3, ασυμπίεστο ιδανικό 
ρευστό έχει στρωτή ροή από το 
σημείο Α προς το σημείο Β.Οι 
παρατηρητές Α και Β κινούνται στην ίδια οριζόντια κατεύθυνση με ταχύτητες 
μέτρου 𝜐1=𝜐𝜂𝜒

5
 και 𝜐2=𝜐𝜂𝜒

10
 αντίστοιχα. Στην πλάτη του παρατηρητή Α είναι 

στερεωμένη ηχητική πηγή, όπως φαίνεται στο σχήμα 3:  
Η ηχητική πηγή εκπέμπει συνεχώς ήχο σταθερής συχνότητας fs, ο οποίος 
διαδίδεται στον αέρα με ταχύτητα υηχ. Ο παρατηρητής Β αντιλαμβάνεται τον ήχο 
της ηχητικής πηγής με συχνότητα ίση με:  
i)  9

12
𝑓𝑠               ii) 

11
12
𝑓𝑠                  iii) 

11
8
𝑓𝑠 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
Μονάδες 2  

β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   
Μονάδες 7  

 
ΘΕΜΑ Γ 
Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται χωρίς απώλειες ενέργειας σε γραμμικό 
ελαστικό μέσο (χορδή) που ταυτίζεται με τον ημιάξονα Οx, προς τη θετική 
κατεύθυνση. Η πηγή του κύματος βρίσκεται στο άκρο Ο (x=0) του ημιάξονα Οx 
του ελαστικού μέσου. Η πηγή εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση 
απομάκρυνσης y=A∙ημωt.  
Στοιχειώδης μάζα Δm=10−6kg του ελαστικού μέσου έχει ενέργεια ταλάντωσης  
𝐸𝑇=5𝜋2∙10−7J.  
Το ελάχιστο χρονικό διάστημα για την απευθείας μετάβαση της στοιχειώδους 
μάζας Δm του ελαστικού μέσου από την κάτω ακραία θέση ταλάντωσής της μέχρι 
την επάνω ακραία θέση ταλάντωσής της είναι Δt=0,4s.  



Στο ίδιο χρονικό διάστημα το κύμα έχει διαδοθεί σε απόσταση Δx=4cm.  
Γ1. Να υπολογίσετε την περίοδο του κύματος (μονάδες 2), το μήκος κύματος του 
κύματος (μονάδες 2) και το πλάτος ταλάντωσης της στοιχειώδους μάζας Δm 
(μονάδες 3). 

Μονάδες 7  
Γ2. Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος (μονάδες 2) και να 
σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική 
στιγμή 𝑡1=1,4s (μονάδες 4).  

 Μονάδες 6  
Γ3. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια της στοιχειώδους μάζας Δm, όταν η 
απομάκρυνσή της από τη θέση ισορροπίας της είναι y=0,2m.  

Μονάδες 6  
Δύο σημεία Ρ και Σ της χορδής έχουν διαφορά φάσης 𝜑𝑃 – 𝜑𝛴=3𝜋

2
rad. 

Γ4. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του Σ, όταν η απομάκρυνση του σημείου Ρ από 
τη θέση ισορροπίας του είναι 𝑦𝑃=0,4m.  

Μονάδες 6 
Όπου εμφανίζεται το π να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση.  
 
ΘΕΜΑ Δ 
Μία ομογενής άκαμπτη ράβδος ΑΓ 
σταθερής διατομής έχει μάζα Μ=4Kg. 
Η ράβδος ισορροπεί σε οριζόντια θέση 
και το άκρο της Α συνδέεται με 
άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Το 
άλλο άκρο Γ της ράβδου συνδέεται 
μέσω αβαρούς μη εκτατού νήματος ΓΔ 
με τον κατακόρυφο τοίχο. Το νήμα 
σχηματίζει με τη ράβδο γωνία φ. Γύρω 
από ένα λεπτό ομογενή δίσκο κέντρου 
Κ, μάζας m=2kg και ακτίνας R=0,1m 
είναι τυλιγμένο πολλές φορές ένα 
λεπτό μη εκτατό αβαρές νήμα. Το 
ελεύθερο άκρο του νήματος έχει 
στερεωθεί στο άκρο Γ της ράβδου ΑΓ, 
όπως φαίνεται στο σχήμα 4: 

 
Τη χρονική στιγμή 𝑡0=0 ο δίσκος 
αφήνεται να κινηθεί και το νήμα 
ξετυλίγεται χωρίς να ολισθαίνει 
Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του δίσκου, 
καθώς αυτός κατέρχεται.  

Μονάδες 6 



Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται η ράβδος ΑΓ στο άκρο της 
Γ από το νήμα ΓΔ, όταν ο δίσκος κατέρχεται.  

Μονάδες 6 
Τη χρονική στιγμή που το κέντρο μάζας Κ του δίσκου έχει κατέλθει κατακόρυφα 
κατά h1=0,3m το νήμα που συνδέει το δίσκο με τη ράβδο κόβεται. 
Δ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής του δίσκου ως προς τον άξονα 
περιστροφής του, μετά από χρονικό διάστημα Δt από τη στιγμή που κόπηκε το 
νήμα. 

Μονάδες 6 
Δ4. Να υπολογίσετε το λόγο της κινητικής ενέργειας λόγω περιστροφικής 
κίνησης προς την κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης του δίσκου μετά 
από χρονικό διάστημα Δt΄=0,1s από τη στιγμή που κόπηκε το νήμα.  

Μονάδες 7 
Δίνονται:  
• η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/𝑠2 

• η ροπή αδράνειας  του δίσκου ως προς τον άξονα που διέρχεται από το 
κέντρο μάζας του 𝐼𝐶𝑀 = 1

2
𝑚𝑅2  

• ημφ=0,8, συνφ=0,6 
• ο άξονας περιστροφής του δίσκου παραμένει συνεχώς οριζόντιος και 
κινείται σε κατακόρυφη τροχιά σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του  
• ο δίσκος δεν φτάνει στο έδαφος στη διάρκεια του φαινομένου.  
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Απαντήσεις Θεμάτων 
ΘΕΜΑ Α 
Α1. δ          
Α2. γ     
A3. α     
Α4. δ 
Α5. α) Λ     β) Σ     γ) Σ    δ) Σ    ε) Λ 
 
ΘΕΜΑ Β  
Β1. 
Σωστή είναι η απάντηση ii. 
Στη Θέση Ισορροπίας ισχύει: ΣF= 0 =𝐹𝜀𝜆 = W => k · y =mg 
=> y =𝑚𝑔

𝐾
   (1)7T

  
Επειδή το σώμα αφήνεται με μηδενική ταχύτητα στην 
Θ.Φ.Μ,η απόσταση y αποτελεί και πλάτος της ταλάντωσης 
συνεπώς η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας θα 
είναι 2y=2A=2𝑚𝑔

𝐾
  άρα η μέγιστη δυναμική ενέργεια του 

ελατηρίου 
επιτυγχάνεται στην κάτω ακραία θέση της Α.Α.Τ. όπου η 
παραμόρφωση του ελατηρίου είναι: 2A=2𝑚𝑔

𝐾
 

𝑈𝑚𝑎𝑥=1
2
K∙(2A)2=1

2
K4𝐴2=1

2
K4𝑚2𝐴2

𝐾2 =2𝑚2𝐴2

𝐾
 

 
Β2. 
Σωστή είναι η απάντηση iii. 
Από την εξίσωση συνέχειας προκύπτει: 𝛱𝛢= 𝛱𝛤 =>  
𝛢𝛢 𝜐𝛢= 𝛢𝛤 𝜐𝛤 
όπου 𝛢𝛢, 𝛢𝛤  τα εμβαδά των διατομών στα σημεία Α και Γ 
και  𝜐𝛢 ,  υΓ οι αντίστοιχες ταχύτητες.  
Από την εξίσωση Bernoulli μεταξύ του σημείου Β και του 
σημείου Γ, θεωρώντας επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας στον πυθμένα του δοχείου, έχουμε: 
𝑃𝐵 7T+1

2
ρ 𝜐𝛣

2
7T+ ρ·g·5h = 𝑃𝛤 7T+1

2
ρ 𝜐𝐴

2
7T+ ρ·g·h 

𝑃𝛼𝜏𝜇 7T+1
2
ρ 𝜐𝛣

2
7T+ ρ·g·5h = 𝑃𝛼𝜏𝜇 7T+1

2
ρ 𝜐𝐴

2
7T+ ρ·g·h=>  (1) 

ρ·g·5h = 1
2
ρ 𝜐𝐴

2
7T+ ρ·g·h=>4ρgh=1

2
ρ 𝜐𝐴

2=>𝜐𝐴
2=�8𝑔ℎ=>𝜐𝛢=2�2𝑔ℎ 

 
Β3. 
Σωστή είναι η απάντηση ii. 
Από τον τύπο του φαινομένου Doppler ο παρατηρητής Β 
πλησιάζει και η πηγή που είναι στην πλάτη του παρατηρητή Α 
απομακρύνεται, επομένως ισχύει:. 



𝑓𝐵 = 𝜐𝜂𝜒+𝜐2

𝜐𝜂𝜒+𝜐1
5T7T 𝑓𝑠 7T=>𝑓𝐵 =

𝜐𝜂𝜒+
𝜐𝜂𝑥
10

𝜐𝜂𝜒+
𝜐𝜂𝜒

5

5T7T 𝑓𝑠 =>𝑓𝐵 =
10∙𝜐𝜂𝜒

10 +
𝜐𝜂𝑥
10

5∙𝜐𝜂𝜒
5 +

𝜐𝜂𝜒
5

5T7T 𝑓𝑠 =>𝑓𝐵 =
11∙𝜐𝜂𝜒

10
6∙𝜐𝜂𝜒

5

𝑓𝑠=>𝑓𝐵 =
5∙11∙𝜐𝜂𝜒

10∙6∙𝜐𝜂𝜒
𝑓𝑠=> 

 
𝑓𝐵 = 11∙𝜐𝜂𝜒

2∙6∙𝜐𝜂𝜒
𝑓𝑠=11∙𝜐𝜂𝜒

12∙𝜐𝜂𝜒
𝑓𝑠 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Από την εκφώνηση γνωρίζουμε ότι Δt =𝛵

2
=> Τ = 0,8sec. 

Σε χρόνο ίσο με 𝛵
2
το κύμα έχει διαδοθεί κατά 𝜆

2
, οπότε λ = 8cm=0,08m. 

Επίσης, από την ενέργεια ταλάντωσης έχουμε: 
Ε= 1

2
mω2A2 <=> 2𝐸

mω2
7T= A2 => 10𝜋2∙10−7

10−6∙2,52∙𝜋2= Α2 <=> Α = 1
2,5

=>Α= 0,4m 
Άρα το πλάτος ταλάντωσης είναι Α = 0,4m 
 
Γ2. Η εξίσωση του αρμονικού κύματος είναι: y = 
0,4ημ2π( 𝑡

0,8
− 𝑥

0,08
)με y,x σε m και t σε sec Τη 

χρονική στιγμή tx = 1,4sec το κύμα έχει διαδοθεί κατά 
Δx= υt , με ταχύτητα 
υ = λ· f = λ 1

𝛵
= 0 , 0 8 1

0,8
= 0,1 m /sec. Άρα 

Δx=0,1·1,4 =0,14m 
Δx=K𝜆

4
  => Δx=K𝜆

4
 =>0,14m=K0,08

4
 

=>0,14m=K0,02m=>K=7(λ/4)=1,75 κύματα 
Το στιγμιότυπο του κύματος φαίνεται στο παραπάνω 
σχήμα.  

 
Γ3. Εφαρμόζουμε την ΑΔΜΕ για την ταλάντωση της στοιχειώδους μάζας. 

 1
2
m ω2A2=1

2
m ω2y2+K=>K=1

2
m ω2A2-1

2
m ω2y2=1

2
m ω2(A2-y2)=> 

𝐾 = 1
2
∙10−62,52𝜋2( 16

100
- 4

100
)=>Κ=37,5𝜋2 ∙ 10−8J 

 
Γ4.  Δφ=𝜑𝑃-𝜑𝛴 =3𝜋

2
 
rad =2π𝛥𝑥

𝜆
=> 𝛥𝑥=3𝜆

4
 

Όπως φαίνεται από το στιγμιότυπο yΣ= 0.  
Αν yP =+Α     ισχύει:Α=+Αημ𝜑𝑃=>𝜑𝑃=2κπ+𝜋

2
 

Συνεπώς 𝜑𝛴=2κπ+𝜋
2
-3𝜋

2
=2κπ-π 

Οπότε 𝜐𝛴=ωΑσυν(2κπ-π)=ωΑσυνπ=-ωΑ=-2,5π∙0,4=-πm/s 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Ο δίσκος δέχεται το βάρος w στο κέντρο μάζας και την τάση του νήματος στο  σημείο Ζ. 

Εφαρμόζοντας το 2ο Νόμο του Νεύτωνα για την μεταφορική κίνηση του δίσκου και τη 
περιστροφική οπότε έχουμε: 

 
Μεταφορική: ΣFy =m·𝑎𝑐𝑚 => w-Τ = m·𝑎𝑐𝑚=>mg- Τ = m·𝑎𝑐𝑚 (1) 
Περιστροφική: Στ = I ∙αγ=> Τ ∙R =1

2
mR2 ∙αγ 

Καθώς, 𝛼𝑐𝑚= R · 𝑎𝛾𝜔𝜈προκύπτει:  



Τ ∙R =1
2
mR2 ∙αγ= 1

2
mR ∙𝑎𝑐𝑚 => 𝑇 = 1

2
m∙𝑎𝑐𝑚(2) 

Προσθέτουμε κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2) οπότε προκύπτει: 
mg- Τ = m·𝑎𝑐𝑚=> mg- 1

2
m∙𝑎𝑐𝑚= m·𝑎𝑐𝑚=> mg= 

3
2
m∙𝑎𝑐𝑚=>𝑎𝑐𝑚=2𝑔

3
=20

3
m/𝑠2 

Δ2. Το άκρο Γ δέχεται τη δύναμη Γ, από το νήμα -που είναι 
συνδεδεμένο με το δίσκο- που είναι ίση κατά μέτρο και 
αντίθετη κατά κατεύθυνση με την Τ καθώς το νήμα είναι 
αβαρές και μη εκτατό. Άρα: 𝑇′= Τ. 

Όμως 𝑇 = 1
2
m∙𝑎𝑐𝑚=1

2
220

3
=20

3
𝛮=𝑇′ 

Η ράβδος δέχεται τις παρακάτω δυνάμεις στο άκρο Γ την 
τάση του νήματος (έστω 𝛵1) από το νήμα, το βάρος της και τη 
δύναμη Fαρ από την άρθρωση και στο σημείο Γ επίσης την 𝑇′. 
Η ράβδος ισορροπεί άρα ως προς το άκρο Α για τις αλγεβρικές τιμών των ροπών ισχύει:  
Στ =0 =>𝜏𝑇′+𝜏𝛵1+ 𝜏𝑤 +𝜏𝐹𝛼𝜌= 0 
Θεωρώντας θετική φορά αντίθετη από τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού έχουμε 

προκύπτει: 
-𝑇′𝐿 − 𝑤 𝐿

2
+𝛵1𝑦L+0=>-20

3
-40

2
+𝑇1ημφ=0=>𝑇10,8=80

3
 =>𝑇1=100

3
 Ν 

 
Δ3. Από τη στιγμή που κόβεται το νήμα και μετά, ο δίσκος δέχεται μόνο το βάρος, το οποίο καθώς 

ασκείται στο cm δε δημιουργεί ροπή. (Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.) 
Άρα, Στ = 0. Επομένως η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου μετά το κόψιμο του νήματος διατηρείται 

σταθερή. 
Η στροφορμή του δίσκου δίνεται από τη σχέση: L =Ι∙ ω =1

2
m𝑅2ω. 

To κέντρο μάζας   του δίσκου εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, άρα: 

ℎ1=1
2

𝛼𝑐𝑚𝑡1
2=>𝑡1=�2ℎ1

𝛼𝑐𝑚
 =�

2∙ 3
10

20
3

 =� 9
100

 = 3
10

= 0,3𝑠 

t1  είναι η στιγμή που κόβεται το νήμα. Οπότε: 
𝜐𝑐𝑚1=𝛼𝑐𝑚𝑡1=20

3
∙ 3
10

=2 m/s 
Τελικά η στροφορμή τη στιγμή που κόβεται το νήμα είναι: 
L=1

2
∙2∙0,1 ∙ 2=0,2 kg𝑚2/s H στροφορμή αυτή παραμένει σταθερή και μετά το κόψιμο του 

νήματος. 
 
Δ4. Η κινητική ενέργεια λόγω περιστροφικής κίνησης μετά το κόψιμο του νήματος είναι σταθερή και 

ίση με την κινητική ενέργεια λόγω περιστροφικής κίνησης τη στιγμή που κόπηκε το νήμα: 
𝛫𝜋𝜀𝜌 = 1

2
Ι𝜔2=1

2
∙1
2
m𝑅2𝜔1

2=1
2
∙1
2
m(𝑅2𝜔1

2)= 1
4
m𝜐𝑐𝑚1

2 =1
4
2∙22=2J 

όπου υcm1 η ταχύτητα του κέντρου μάζας τη στιγμή που κόβεται το νήμα. 
Μετά το κόψιμο του νήματος το κέντρο μάζας του δίσκου εκτελεί κατακόρυφη βολή προς τα κάτω με 

αρχική ταχύτητα την υcm1= 2m/s και επιτάχυνση g = 10m/s2 (ασκείται μόνο το βάρος του 
δίσκου).   Άρα     𝜐𝑐𝑚2 = 𝜐𝑐𝑚1 + 𝑔 ∙ 𝛥𝑡′=2+10∙0,1=3m/s 

Οπότε η κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης είναι:𝐾𝜇𝜀𝜏=1
2

𝑚𝜐𝑐𝑚2
2 =1

2
2∙32=9J 

Συνεπώς 𝛫𝜋𝜀𝜌

𝛫𝜋𝜀𝜌
=2
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

 
ΘΕΜΑ Α 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς 
προτάσεις A1 έως και Α4 και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό 
συμπλήρωμά της.  
 
A1. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, 
που γίνονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, με το ίδιο πλάτος Α και 
συχνότητες 𝑓1 και 𝑓2 δημιουργείται σύνθετη κίνηση, η οποία παρουσιάζει 
διακροτήματα. Η περίοδος του διακροτήματος είναι ίση με 
α.  T= 𝟏

|𝒇𝟏−𝒇𝟐|
         β.  T=| 𝟏

𝒇𝟏
− 𝟏

𝒇𝟐
|     γ.  T=|𝒇𝟏 − 𝒇𝟐|       δ.  T= 𝟏

𝟐|𝒇𝟏−𝒇𝟐|
 

Μονάδες 5  
 

A2. Δύο υλικά σημεία τα οποία βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών 
ενός ελαστικού μέσου στο οποίο έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα, έχουν  
α. ίδιο πλάτος ταλάντωσης.  
β. διαφορά φάσης π rad μεταξύ τους.  
γ. διαφορά φάσης 𝜋

2
 𝑟𝑎𝑑 μεταξύ τους.   

δ. ίδια συχνότητα ταλάντωσης. 
Μονάδες 5  

 
A3. Ο ομογενής δίσκος του σχήματος 1 ισορροπεί 
σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Κάποια χρονική στιγμή 
ασκούμε στον δίσκο ζεύγος δυνάμεων, όπως φαίνεται 
στο σχήμα 1. 
Η κίνηση του δίσκου είναι  
α. μόνο στροφική με σταθερή γωνιακή ταχύτητα.  
β. μόνο μεταφορική με σταθερή ταχύτητα.  
γ. μόνο στροφική με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση.  
δ. μόνο μεταφορική με σταθερή επιτάχυνση. 

Μονάδες 5 
A4. Η εξίσωση της συνέχειας των ιδανικών ρευστών είναι άμεση συνέπεια της 
αρχής διατήρησης  
α. της ενέργειας.  
β. της ύλης.  
γ. της ορμής.  



δ. της στροφορμής. 
Μονάδες 5  

A5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι 
Σωστό ή Λάθος, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.  
α. Το πλάτος μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης εξαρτάται από τη συχνότητα του             
διεγέρτη. Σ 
β. Σε κάθε εγκάρσιο κύμα δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα. Λ 
γ. Το συνολικό έργο της στατικής τριβής στην κύλιση χωρίς ολίσθηση ενός 
στερεού σώματος είναι ίσο με μηδέν. Σ 
δ. Η πίεση που δημιουργεί ένα εξωτερικό αίτιο σε κάποιο σημείο ενός ακίνητου 
υγρού μεταφέρεται αναλλοίωτη σε όλα τα σημεία του. Σ 
ε. Σε κάθε φθίνουσα ταλάντωση η περίοδος της ταλάντωσης μειώνεται με τον 
χρόνο.Λ 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ Β 
B1. Δύο σώματα 𝛴1 και 𝛴2 με μάζες m και 4m αντίστοιχα έχουν ίσες 
κινητικές ενέργειες. Τα σώματα κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και 
συγκρούονται πλαστικά. Ο λόγος της τελικής κινητικής ενέργειας του 
συστήματος των σωμάτων προς την αρχική κινητική ενέργεια του συστήματος 
των σωμάτων είναι ίσος με 
i.1
4
 ii.1

5
 iii. 1
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α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  (μονάδες 6) 

Μονάδες 8  
 

B2. Ένα δοχείο περιέχει νερό μέχρι 
ύψους Η και βρίσκεται πάνω σε ένα 
οριζόντιο δάπεδο. Ανοίγουμε δύο μικρές 
οπές στο δοχείο σε ύψη ℎ1 και ℎ2 = 3ℎ1 
πάνω από το οριζόντιο δάπεδο, όπως 
φαίνεται στο σχήμα 2. Οι δύο φλέβες του 
νερού που εκρέει από τις δύο μικρές οπές 
συναντούν το δάπεδο στο ίδιο σημείο Α. 
Να θεωρήσετε ότι:  
• η ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει η στάθμη του νερού στο ανοιχτό 
δοχείο είναι αμελητέα  
• το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό  
• η ατμοσφαιρική πίεση παραμένει σταθερή.  
Η σχέση που ισχύει είναι  
            i) H = 4ℎ1                 ii)  H = 5ℎ1              iii) H = 6ℎ1 



α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  (μονάδες 7) 

Μονάδες 9  
 

B3. Ένας απομονωμένος ομογενής αστέρας σφαιρικού σχήματος ακτίνας R 
στρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με αρχική 
κινητική ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής K0. Ο αστέρας συρρικνώνεται λόγω 
βαρύτητας διατηρώντας το σφαιρικό του σχήμα και την αρχική του μάζα. Σε 
κάποιο στάδιο της συρρίκνωσής του η ακτίνα του υποδιπλασιάζεται. Η νέα 
κινητική του ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής είναι ίση με K.  
Δίνεται η ροπή αδράνειας ομογενούς συμπαγούς σφαίρας ακτίνας r ως προς 
άξονα που διέρχεται το κέντρο μάζας της 𝐼𝑐𝑚 = 2

5
m𝑟2. Ο λόγος 𝐾

𝐾𝑂
  είναι ίσος με  

                  i)  1
2
              ii)  2                   iii) 4  

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  (μονάδες 6) 

Μονάδες 8  
ΘΕΜΑ Γ 
Στην επιφάνεια 
ενός υγρού που 
ηρεμεί βρίσκονται 
δύο σύγχρονες και 
όμοιες σημειακές 
πηγές 𝛱1 και 𝛱2 
που απέχουν 
μεταξύ τους 
απόσταση d. Οι 
πηγές αρχίζουν να 
ταλαντώνονται τη χρονική στιγμή t=0 και εκτελούν ταλαντώσεις της μορφής y = 
A ∙ ημωt δημιουργώντας στην επιφάνεια του υγρού εγκάρσια κύματα.  
Ένα υλικό σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού που απέχει αποστάσεις 𝑟1 = 1,4 m 
και 𝑟2 (𝑟2>𝑟1) αντίστοιχα από τις πηγές 𝛱1 και 𝛱2 ταλαντώνεται και η 
απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με τον χρόνο 
περιγράφεται από τη γραφική παράσταση του σχήματος 3.  
Γ1. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στην επιφάνεια του 
υγρού (μονάδες 3) και την απόσταση 𝑟2του σημείου Σ από την πηγή 𝛱2. (μονάδες 
3) 

Μονάδες 6  
Γ2. Να υπολογίσετε τη συχνότητα ταλάντωσης των πηγών 𝛱1 και 𝛱2 (μονάδες 3) 
και το μήκος κύματος λ των εγκαρσίων κυμάτων που διαδίδονται στην επιφάνεια 
του υγρού. (μονάδες 3) 

 Μονάδες 6  



Γ3. Να υπολογίσετε την απομάκρυνση του σημείου Σ από τη θέση ισορροπίας τη 
χρονική στιγμή t=5/8 s.  

Μονάδες 6  
Γ4. Μεταβάλλουμε ταυτόχρονα, με τον ίδιο τρόπο, τη συχνότητα ταλάντωσης 
των δύο πηγών 𝛱1 και 𝛱2. Να υπολογίσετε την ελάχιστη συχνότητα ταλάντωσης 
των δύο πηγών 𝛱1 και 𝛱2 ώστε το σημείο Σ να παραμένει συνεχώς ακίνητο, μετά 
τη συμβολή των κυμάτων στο σημείο αυτό. 

Μονάδες 7 
  
ΘΕΜΑ Δ 
Ομογενές στερεό 
σώμα Σ συνολικής 
μάζας Μ = 8 kg 
αποτελείται από 
δύο κολλημένους 
ομοαξονικούς 
κυλίνδρους με 
ακτίνες R και 2R, 
όπου R = 0,1 m 
όπως φαίνεται στα 
σχήματα 4α και 4β 
(το 4β αποτελεί 
εγκάρσια τομή του 
4α). 
Η ροπή αδράνειας 
του στερεού Σ ως 
προς τον άξονα περιστροφής του είναι I=3

2
M𝑅2. Το στερεό Σ μπορεί να 

περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα Ο΄Ο. Ο 
οριζόντιος άξονας περιστροφής συμπίπτει με τον άξονα συμμετρίας του 
κυλίνδρου. Γύρω από τον κύλινδρο του στερεού ακτίνας R είναι τυλιγμένο 
πολλές φορές αβαρές μη εκτατό νήμα μεγάλου μήκους, στο ελεύθερο άκρο Α του 
οποίου ασκείται οριζόντια δύναμη μέτρου F=100N. 
Στο ελεύθερο άκρο αβαρούς μη εκτατού νήματος μεγάλου μήκους, που είναι 
τυλιγμένο στον κύλινδρο ακτίνας 2R, είναι δεμένο σώμα 𝛴1 μάζας m1=2kg. Το 
σώμα 𝛴1 συνδέεται με αβαρές μη εκτατό νήμα με σώμα 𝛴2 μάζας m2=1kg, που 
συγκρατείται στερεωμένο σε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ.  
Το σύστημα του στερεού Σ και των σωμάτων Σ1 και 𝛴2 αρχικά ισορροπεί, με το 
ελατήριο να έχει επιμηκυνθεί κατά Δℓ=0,2m από το φυσικό του μήκος. Τη 
χρονική στιγμή μηδέν (t0=0s) το νήμα που συνδέει τα σώματα 𝛴1 και Σ2 κόβεται. 
Το σώμα 𝛴2 αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, ενώ το στερεό Σ 
αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον οριζόντιο άξονα περιστροφής του Ο΄Ο.  
Δ1. Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς Κ του ελατηρίου. 



Μονάδες 5 
Δ2. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο της 
απλής αρμονικής ταλάντωσης που εκτελεί το σώμα 𝛴2. Θεωρήστε ως θετική φορά 
τη φορά προς τα πάνω. 

Μονάδες 6 
Δ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος 𝛴1 (μονάδες 4) και 
να προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της (μονάδα 1). 

Μονάδες 5 
Δ4. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του 
στερεού Σ. 

Μονάδες 4 
Δ5. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F, όταν το στερεό Σ έχει εκτελέσει 20

𝜋
 

περιστροφές.  
Μονάδες 5 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. 
Όπου εμφανίζεται το π να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση.  
Να θεωρήσετε ότι :  
• κατά τη διάρκεια της περιστροφής του στερεού Σ το σώμα 𝛴1 δεν 
συγκρούεται με το στερεό Σ.  
• η τριβή του νήματος με τους κυλίνδρους του στερεού είναι αρκετά 
μεγάλη, ώστε να μην παρατηρείται ολίσθηση.  
• κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης του σώματος 𝛴2, ο άξονας του 
ελατηρίου παραμένει κατακόρυφος.  
• η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.  
 
 



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ ΥΠΑΑΑΗΑΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΑΙΣΜΟΥ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α 
Α1 - α  
Α2 - δ  
A3 - γ  
Α4 - β 
Α5   α - Σ, β - Λ, γ - Σ, δ - Σ, ε - Λ. 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.α) Σωστή απάντηση είναι η  iii. 
β) Έστω 𝜐1 και 𝜐2οι ταχύτητες των σωμάτων 
𝛴1 και 𝛴2 αντίστοιχα. Αφού τα σώματα έχουν 
ίσες κινητικές ενέργειες ισχύει: 𝛫1= 
𝛫2 =>1

2
m𝜐12=1

2
4m𝜐22=>𝜐1=2𝜐2(1) 

Τα σώματα κινούνται αντίθετα. Από τη διατήρηση της ορμής του συστήματος κατά 
την κεντρική πλαστική κρούση τους έχουμε: 
𝑃𝜋𝜌𝜄𝜈= 𝑃𝜇𝜀𝜏ά 1T11T =>4m𝜐2-m𝜐1=(m+4m)𝑉𝑘=>4m𝜐2-2m𝜐2=5m𝑉𝑘=>𝑉𝑘=2

5
𝜐2(2) 

Η κινητική ενέργεια του συστήματος είναι:1 
Μετά την κρούση: 𝐾𝜇𝜀𝜏ά=1

2
1T11T(m+4m)𝑉𝑘2 11T= 1

2
5m(2

5
𝜐2)2=1

2
5m 4

25
 𝜐22 =4

5
∙1
2
m𝜐22(3) 

Πριν την κρούση: 𝐾𝜋𝜌𝜄𝜈=𝛫1+𝛫2=2𝛫2=21
2

4m𝜐22  (4) 
Διαιρώντας κατά μ’ελη την (3) με την(4) προκύπτει: 
𝐾𝜇𝜀𝜏ά
𝐾𝜋𝜌𝜄𝜈

 =
4
5∙
1
2m𝜐2

2

2124m𝜐2
2=

1
10

 

 
Β2.α) Σωστή απάντηση είναι η i. 
β) Για τις ταχύτητες εκροής 𝜐1  και 𝜐2 
ισχύουν οι προϋποθέσεις του θεωρήματος 
Torricelli. Άρα: 
𝜐1 = �2𝑔(𝐻 − ℎ1)   (1) και 
𝜐2=�2𝑔(𝐻 − ℎ2)  (2) 
Η κατακόρυφη κίνηση της κάθε φλέβας 
είναι ελεύθερη πτώση, οπότε ο χρόνος της 
κίνησης είναι: Για τη φλέβα 1: 



y=1
2
g𝑡2=>ℎ1=1

2
gt12 =>𝑡1=�2ℎ1

𝑔
  (3) 

Ομοίως για τη φλέβα 2: 𝑡2=�2ℎ2
𝑔

  (4) 

Η οριζόντια κίνηση της κάθε φλέβας είναι ευθύγραμμη ομαλή, και δόθηκε ότι οι 

φλέβες φθάνουν στο ίδιο σημείο. Άρα:𝑥1=𝑥2=>𝜐1𝑡1=𝜐2𝑡2=>�2𝑔(𝐻 − ℎ1)�2ℎ1
𝑔

 

=�2𝑔(𝐻 − ℎ2)�2ℎ2
𝑔

=> 

(H-ℎ1) ℎ1 = (H-ℎ2) ℎ2=>Hℎ1-ℎ12=H ℎ2-ℎ22=> Hℎ1- H ℎ2=ℎ12-ℎ22=> 
H(ℎ1 −  ℎ2 )= (ℎ1 +  ℎ2 ) (ℎ1 −  ℎ2 )=>H=(ℎ1 +  ℎ2 ) (5)  διότι ℎ1 ≠  ℎ2=>ℎ1 −
 ℎ2≠0 
Δόθηκε όμως ότι ℎ2 1T=  3ℎ1 11T οπότε η (5) γίνεται:  
H=(ℎ1 +  ℎ2)= (ℎ1 +  3ℎ1) = 4ℎ1 
 
Β3.α) Σωστή απάντηση είναι η iii. 
β) Από τους τύπους που υπολογίζουν την κινητική ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής 
και του μέτρου της στροφορμής, με απαλοιφή τη γωνιακής ταχύτητας έχουμε: 

𝛫 = 1
2
𝛪𝜔2

𝐿 = 𝛪𝜔 => 𝜔 = 𝐿
𝐼

�=> 𝛫 = 1
2
𝛪(𝐿
𝐼
)2=𝐿

2

2𝐼
  (1) 

Για συμπαγή ομογενή σφαίρα δόθηκε ότι I=2
5
m𝑟2, οπότε η (1) γίνεται = 

𝛫 = 𝐿2

2𝐼
= 𝐿2

225m𝑟
2=

5
4
· 𝐿

2

m𝑟2
(2) 

Επειδή ο αστέρας είναι απομονωμένος δεν δέχεται δυνάμεις από άλλα άστρα, άρα 
δεν δέχεται εξωτερικές ροπές. Συνεπώς η στροφορμή του L παραμένει σταθερή, 
όπως και η μάζα του m. Έτσι με εφαρμογή της σχέσης (2) έχουμε: 
Για την αρχική κατάσταση του αστέρα, όπου r = R: 
𝛫𝑜 ==5

4
· 𝐿2

m𝑅2
 (3) 

Για την τελική κατάσταση του αστέρα, όπου r = R / 2  
𝛫=5

4
· 𝐿2

m(R/2)2
11T==· 5𝐿

2

m𝑅2
 (4) 

Διαιρούμε την (3) με την (4) κατά μέλη οπότε προκύπτει: 
𝛫
𝛫𝑜

 = 
5𝐿2

m𝑅2
5
4∙

𝐿2

m𝑅2

 = 4 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων είναι: 
υ =𝑟1

𝑡1
= 1,4

0,35
= 4𝑚/𝑠. 

και η απόσταση 𝑟2 είναι: 



𝑟2= υ · 𝑡2 = 4 · 0,55 = 2 , 2  m  
Γ2. Η συχνότητα ταλάντωσης των πηγών είναι:f=1

𝑇
 = 1

0,1
 =10Hz 

Από τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής υπολογίζουμε το μήκος κύματος. 
υ = λ ∙ f  => 
λ  = 𝜐

𝑓
= 4

10
 = 0,4𝑚 

Γ3. Τη χρονική στιγμή t =5
8
= 0,625 s έχει αρχίσει η συμβολή των κυμάτων 

στο σημείο Σ, όπως φαίνεται από τη γραφική παράσταση. Η εξίσωση απο-
μάκρυνσης για την ταλάντωση του σημείου Σ μετά τη χρονική στιγμή𝑡2 = 0,35 s 
που αρχίζει η συμβολή είναι: 
𝑦𝛴=2Ασυν συν𝜋(𝑟1−𝑟2)

𝜆
ημ�2𝜋

𝛵
𝑡 − 𝜋(𝑟1+𝑟2)

𝜆
�=> 

𝑦𝛴=2∙5∙10−2συν𝜋(14−2,2)
0,4

ημ�2𝜋
0,1
𝑡 − 𝜋(14+2,2)

0,4
� 

=> 𝑦𝛴= 10−1συν(-2π)ημ(20πt - 9π) => 𝑦𝛴= 10−1 ημ(20πt - 9π) (S.I) (1) 
Για t =5

8
= 0,625 s η (1) δίνει: 𝑦𝛴= 10−1 ημ(20π5

8
- 9π) (S.I) =>𝑦𝛴= 10−1 ημ(π25

2
- 

9π) 
=>𝑦𝛴= 10−1 ημ(7

2
π)= >  𝑦𝛴= 10−1 ημ(6𝜋+𝜋

2
)=  10−1 ημ(3𝜋 + 𝜋

2
)= 10−1 ημ(𝜋 +

𝜋
2
)=-10cm 

Γ4. Αφού το σημείο Σ με τη νέα συχνότητα είναι σημείο απόσβεσης, ισχύει: 
|𝑟1 − 𝑟2|=(2N +1)∙𝜆

′

2
=>|1,4 − 2,2|=(2N +1)∙𝜆

′

2
=>0,8∙2=(2N +1)∙ 𝜆′=>1,6=(2N 

+1)∙ 𝜐
𝑓′

 

=>𝑓′=(2N +1)∙ 4
1,6

 
Από τη σχέση (2) η ελάχιστη συχνότητα προκύπτει για Ν=0. Συνεπώς 
𝑓𝑚𝑖𝑛= 4

1,6
=2,5Hz 

 
 ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Επειδή το στερεό Σ ισορροπεί 
ισχύει: 
Στ(o) =0=> F · R - 𝑇1· 2R = 0 => F · 
R=𝑇1· 2R=> 
=>𝑇1 = 𝐹

2
 =100

2
10T11T= 50 N 

     Επειδή το σώμα 𝛴1 ισορροπεί 
ισχύει:  
Σ𝐹𝑦= 0 =>𝑇1- 𝑇2 -𝑤1 = 0 =>𝑇1- 𝑇2 
-𝑚1𝑔 = 0 
50- 𝑇2 - 2 ∙ 10 = 0=>𝑇2=30N 
     Επειδή το σώμα 𝛴2 ισορροπεί 
ισχύει: 



Σ𝐹𝑦= 0 => 𝑇2 -𝐹𝜀𝜆 − 𝑤2 = 0 =>𝑇2 − 𝛫𝛥ℓ- 1∙10 =>0,2k=20=> 
k=100N/m 
 
Δ2. Κόβοντας το νήμα το σώμα Σ2 ξεκινάει από την ηρεμία (υ=0) από την θέση 
(Α). Άρα η θέση αυτή είναι η επάνω ακραία θέση της απλής αρμονικής 
ταλάντωσης.  
Στη θέση ισορροπίας (Ο) ισχύει:  
Σ𝐹𝑦=0=>𝐹𝜀𝜆-𝑤2=0=>kΔ𝑙2=𝑚2g=>100 
Δ𝑙2=1∙10=> Δ𝑙2=0,1m 
Έτσι από το σχήμα το πλάτος της απλής 
αρμονικής ταλάντωσης είναι: 
A= Δ𝑙1+ Δ𝑙2=0,2+0,1=0,3m 
Το σύστημα ελατήριο – σώμα Σ2 εκτελεί 
απλή αρμονική ταλάντωση με 
D=k=100N/m συνεπώς 

D=k=𝑚2𝜔2=>ω=� 𝑘
𝑚2

=�100
1

=10rad/s 

Η εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο της απλής αρμονικής 
ταλάντωσης που εκτελεί το σώμα Σ2 είναι: 
x=Aημ(ωt+𝜑𝜊)  (1) 
Για t = 0 είναι x = +A, οπότε η (1) δίνει:  
A=Αημ(ω⋅0+𝜑𝜊)⇒ημ𝜑𝜊=1=>𝜑𝜊=𝜋

2
rad 

Συνεπώς η σχέση (1) γράφεται:x=0,3ημ(10t+π/2) (SI) 
 
Δ3. Αφού κοπεί το νήμα το στερεό αρχίζει 
να στρέφεται δεξιόστροφα και το 𝛴1 
αρχίζει να κινείται προς τα πάνω με 
επιτάχυνση 𝑎𝑐𝑚. Επειδή τα νήματα δεν 
ολισθαίνουν, ισχύει: 
𝜐𝑐𝑚=ω2R (1) 
𝑎𝑐𝑚=𝛼𝛾𝜔𝜈2R=>𝛼𝛾𝜔𝜈R=𝑎𝑐𝑚

2
 (2) 

Για την μεταφορική κίνηση του σώματος 
𝛴1 έχουμε: 
Σ𝐹𝑦= 𝑚1𝑎𝑐𝑚 =>T- 𝑤1=𝑚1𝑎𝑐𝑚=>T- 
𝑚1𝑔=𝑚1𝑎𝑐𝑚=>T-20=2𝑎𝑐𝑚=> 
T=20+2𝑎𝑐𝑚 
Για την στροφική κίνηση του στερεού Σ έχουμε: 
Στ(o) = I· αγων => F R- T  2R =3

2
8T11TM𝑅2·αγων =>F-2T=3

2
8T11TMR·αγων=> 

= > F- 2 T =3
2

8T11TM𝑎𝑐𝑚
2

 
= > 100- 2 T = 3

2
8T11T8𝑎𝑐𝑚

2
=>100-2T=6𝑎𝑐𝑚=> 



100-2(20+2𝑎𝑐𝑚)= 6𝑎𝑐𝑚=>60=10𝑎𝑐𝑚=> α cm = 6  m / s 2.  
 
 
Δ4. Από τη σχέση (3) έχουμε: 𝑎𝛾𝜔𝜈=𝛼𝑐𝑚

2𝑅
 = 6

2∙0,1
=30rad/s2. 

Έτσι το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του στερεού Σ είναι 
𝑑𝐿
𝑑𝑡

=Στ(ο)=Ι∙𝛼𝛾𝜔𝜈=3
2

8T11TM𝑅2·𝛼𝛾𝜔𝜈=3
2

8T11T8∙0,12·30=3,6kg𝑚2/𝑠2 
 
Δ5. Όταν το στερεό έχει εκτελέσει N =20

𝜋
περιστροφές, έχει στραφεί κατά γωνία: 

θ  =  N ∙ 2 π=20
𝜋

∙2π = 40 rad. 
Έτσι το έργο της δύναμης F είναι: 
WF = τ · θ  =  F∙ R ∙θ = 100∙0,1∙40 =4 0 0  J . 



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 
ΘΕΜΑ Α 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την 
ημιτελή πρόταση.  
A1. Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων ισχύει ότι:  

α) η μηχανική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων παραμένει 
σταθερή  

β) η μηχανική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων αυξάνεται  
γ) η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων παραμένει 

σταθερή  
δ) η ορμή του συστήματος των δύο σωμάτων παραμένει σταθερή. 

Μονάδες 5  
A2. Σώμα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Παρατηρείται ότι για δύο 
διαφορετικές συχνότητες 𝑓1 και 𝑓2 του διεγέρτη με 𝑓1 <𝑓2 το πλάτος της 
ταλάντωσης είναι ίδιο. Για την ιδιοσυχνότητα 𝑓0 του συστήματος ισχύει:  
α) 𝑓0 < 𝑓1  
β) 𝑓0 > 𝑓2  
γ) 𝑓1 < 𝑓0 < 𝑓2  
δ) 𝑓1= 𝑓0. 

 
A3. Σε μία οριζόντια (προστέθηκε με διευκρίνιση) φλέβα ρέει ιδανικό ρευστό. 

Όταν σε μια περιοχή του υγρού οι ρευματικές γραμμές πυκνώνουν, τότε:  
α) η ταχύτητα ροής αυξάνεται και η πίεση ελαττώνεται  
β) η παροχή της φλέβας αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται  
γ) η παροχή της φλέβας ελαττώνεται και η πίεση ελαττώνεται  
δ) η ταχύτητα ροής αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται. 

Μονάδες 5 
A4. Διακρότημα δημιουργείται μετά από σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων 

της ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, όταν οι 
ταλαντώσεις έχουν  
α) ίσα πλάτη και ίσες συχνότητες  
β) διαφορετικά πλάτη και ίσες συχνότητες  
γ) διαφορετικά πλάτη και διαφορετικές συχνότητες  
δ) ίσα πλάτη και συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους. 

Μονάδες 5  
 



A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν 
η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α) Η εξίσωση της συνέχειας είναι άμεση συνέπεια της αρχής διατήρησης 

της ενέργειας στη ροή των ιδανικών ρευστών. Λ 
β)  Η ροπή μιας δύναμης 


F  ως προς άξονα περιστροφής είναι μηδέν, όταν ο 

φορέας της δύναμης είναι παράλληλος στον άξονα περιστροφής. Σ 
γ)   Σε μια φθίνουσα ταλάντωση, στην οποία η αντιτιθέμενη δύναμη είναι 

ανάλογη της ταχύτητας, ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων 
απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση διατηρείται σταθερός. Σ 

δ) Η κίνηση ενός τροχού που κυλίεται είναι αποτέλεσμα της επαλληλίας 
μιας μεταφορικής και μιας στροφικής κίνησης. Σ 

ε)   Σε μία απλή αρμονική ταλάντωση αν η εξίσωση της απομάκρυνσης 
είναι x=5∙ημ2t (S.I.), τότε η εξίσωση της ταχύτητας είναι υ=5∙συν2t 
(S.I.).Λ 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Β 
B1. Ένα κατακόρυφο ιδανικό 

ελατήριο σταθεράς k έχει το 
άνω άκρο του στερεωμένο σε 
ακλόνητο σημείο και 
βρίσκεται στη θέση φυσικού 
μήκους. Στο ελεύθερο άκρο 
του ελατηρίου και ενώ αυτό 
βρίσκεται στη θέση φυσικού 
μήκους, στερεώνεται μάζα m. Από τη θέση αυτή το σύστημα αφήνεται 
ελεύθερο και αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. 

 
Η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου κατά τη διάρκεια της απλής 
αρμονικής ταλάντωσης του σώματος είναι ίση με: 

i) 𝑚
2𝑔2

𝑘
                 ii) 2𝑚

2𝑔2

𝑘
                iii) 𝑚

2𝑔2

2𝑘
 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
Μονάδες 2  

β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   
Μονάδες 7  

 
B2. Ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο με 
κατακόρυφα τοιχώματα περιέχει νερό 
μέχρι ύψους Η. Από τον πυθμένα του 
πλευρικού τοιχώματος του δοχείου 
εξέρχεται λεπτός κυλινδρικός σωλήνας 
σταθερής διατομής. Ο σωλήνας είναι 



αρχικά οριζόντιος και στη συνέχεια κάμπτεται, ώστε να γίνει κατακόρυφος προς 
τα πάνω. Το άνοιγμα του σωλήνα βρίσκεται σε ύψος h=𝐻

5
πάνω από το επίπεδο 

του πυθμένα του δοχείου, όπως φαίνεται στο σχήμα 2: 
 

Να θεωρήσετε ότι:  
 η ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει η στάθμη του νερού στο ανοιχτό 
δοχείο είναι αμελητέα  
 το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό  
 η ατμοσφαιρική πίεση παραμένει σταθερή.  
Το μέτρο της ταχύτητας υΑ με την οποία ρέει το νερό στο σημείο Α του 
οριζόντιου σωλήνα είναι ίσο με:  
i)   �2𝑔ℎ               ii)  �10𝑔ℎ                 iii) 2�2𝑔ℎ   
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Μονάδες 2  
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   

Μονάδες 6  
Μονάδες 6  

 
B3. Σε μετωπική κρούση δύο σωμάτων Α και Β, που κινούνται αντίθετα και 

έχουν μάζες m και 3m αντίστοιχα, δημιουργείται συσσωμάτωμα που 
παραμένει ακίνητο στο σημείο της σύγκρουσης. Ο λόγος της κινητικής 
ενέργειας ΚΑ του σώματος Α προς την κινητική ενέργεια ΚΒ του σώματος 
Β πριν την κρούση είναι ίσος με: 

i)  1
3

               ii)  2                  iii) 3 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
Μονάδες 2  

β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   
Μονάδες 6  

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται χωρίς απώλειες ενέργειας σε γραμμικό 
ελαστικό μέσο (χορδή) που ταυτίζεται με τον ημιάξονα Οx, προς τη θετική 
κατεύθυνση. Η πηγή του κύματος βρίσκεται στο άκρο Ο (x=0) του ημιάξονα Οx 
του ελαστικού μέσου. Η πηγή εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση 
απομάκρυνσης y=A∙ημωt.  
Στοιχειώδης μάζα Δm=10−6kg του ελαστικού μέσου έχει ενέργεια ταλάντωσης  
𝐸𝑇=5𝜋2∙10−7J.  
Το ελάχιστο χρονικό διάστημα για την απευθείας μετάβαση της στοιχειώδους 
μάζας Δm του ελαστικού μέσου από την κάτω ακραία θέση ταλάντωσής της μέχρι 
την επάνω ακραία θέση ταλάντωσής της είναι Δt=0,4s.  



Στο ίδιο χρονικό διάστημα το κύμα έχει διαδοθεί σε απόσταση Δx=4cm.  
Γ1. Να υπολογίσετε την περίοδο του κύματος (μονάδες 2), το μήκος κύματος του 
κύματος (μονάδες 2) και το πλάτος ταλάντωσης της στοιχειώδους μάζας Δm 
(μονάδες 3). 

Μονάδες 9  
Γ2. Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος (μονάδες 2) και να 
σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική 
στιγμή 𝑡1=1,4s (μονάδες 4).  

 Μονάδες 8  
Γ3. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια της στοιχειώδους μάζας Δm, όταν η 
απομάκρυνσή της από τη θέση ισορροπίας της είναι y=0,2m.  

Μονάδες 8  
Όπου εμφανίζεται το π να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση.  
 
ΘΕΜΑ Δ 
Μία ομογενής άκαμπτη ράβδος ΑΓ 
σταθερής διατομής έχει μάζα Μ=4Kg. Η 
ράβδος ισορροπεί σε οριζόντια θέση και 
το άκρο της Α συνδέεται με άρθρωση σε 
κατακόρυφο τοίχο. Το άλλο άκρο Γ της 
ράβδου συνδέεται μέσω αβαρούς μη 
εκτατού νήματος ΓΔ με τον κατακόρυφο 
τοίχο. Το νήμα σχηματίζει με τη ράβδο 
γωνία φ. Γύρω από ένα λεπτό ομογενή 
δίσκο κέντρου Κ, μάζας m=2kg και 
ακτίνας R=0,1m είναι τυλιγμένο πολλές 
φορές ένα λεπτό μη εκτατό αβαρές νήμα. 
Το ελεύθερο άκρο του νήματος έχει 
στερεωθεί στο άκρο Γ της ράβδου ΑΓ, 
όπως φαίνεται στο σχήμα 3: 

 
Τη χρονική στιγμή 𝑡0=0 ο δίσκος 
αφήνεται να κινηθεί και το νήμα ξετυλίγεται χωρίς να ολισθαίνει 
Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του δίσκου, 
καθώς αυτός κατέρχεται.  

Μονάδες 6 
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται η ράβδος ΑΓ στο άκρο της 
Γ από το νήμα ΓΔ, όταν ο δίσκος κατέρχεται.  

Μονάδες 6 
Τη χρονική στιγμή που το κέντρο μάζας Κ του δίσκου έχει κατέλθει κατακόρυφα 
κατά h1=0,3m το νήμα που συνδέει το δίσκο με τη ράβδο κόβεται. 



Δ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής του δίσκου ως προς τον άξονα 
περιστροφής του, μετά από χρονικό διάστημα Δt από τη στιγμή που κόπηκε το 
νήμα. 

Μονάδες 6 
Δ4. Να υπολογίσετε το λόγο της κινητικής ενέργειας λόγω περιστροφικής 
κίνησης προς την κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης του δίσκου μετά 
από χρονικό διάστημα Δt΄=0,1s από τη στιγμή που κόπηκε το νήμα.  

Μονάδες 7 
Δίνονται:  
• η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/𝑠2 

• η ροπή αδράνειας  του δίσκου ως προς τον άξονα που διέρχεται από το 
κέντρο μάζας του 𝐼𝐶𝑀 = 1

2
𝑚𝑅2  

• ημφ=0,8, συνφ=0,6 
• ο άξονας περιστροφής του δίσκου παραμένει συνεχώς οριζόντιος και 
κινείται σε κατακόρυφη τροχιά σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του  

• ο δίσκος δεν φτάνει στο έδαφος στη διάρκεια του φαινομένου.  
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Απαντήσεις Θεμάτων 
ΘΕΜΑ Α 
Α1. δ          
Α2. γ     
A3. α     
Α4. δ 
Α5. α) Λ     β) Σ     γ) Σ    δ) Σ    ε) Λ 
 
ΘΕΜΑ Β  
Β1. 
Σωστή είναι η απάντηση ii. 
Στη Θέση Ισορροπίας ισχύει: ΣF= 0 =𝐹𝜀𝜆 = W => k · y =mg 
=> y =𝑚𝑔

𝐾
   (1)7T

  
Επειδή το σώμα αφήνεται με μηδενική ταχύτητα στην 
Θ.Φ.Μ,η απόσταση y αποτελεί και πλάτος της ταλάντωσης 
συνεπώς η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας θα 
είναι 2y=2A=2𝑚𝑔

𝐾
  άρα η μέγιστη δυναμική ενέργεια του 

ελατηρίου 
επιτυγχάνεται στην κάτω ακραία θέση της Α.Α.Τ. όπου η 
παραμόρφωση του ελατηρίου είναι: 2A=2𝑚𝑔

𝐾
 

𝑈𝑚𝑎𝑥=1
2
K∙(2A)2=1

2
K4𝐴2=1

2
K4𝑚2𝐴2

𝐾2 =2𝑚2𝐴2

𝐾
 

 
Β2. 
Σωστή είναι η απάντηση iii. 
Από την εξίσωση συνέχειας προκύπτει: 𝛱𝛢= 𝛱𝛤 =>  
𝛢𝛢 𝜐𝛢= 𝛢𝛤 𝜐𝛤 
όπου 𝛢𝛢, 𝛢𝛤  τα εμβαδά των διατομών στα σημεία Α και Γ 
και  𝜐𝛢 ,  υΓ οι αντίστοιχες ταχύτητες.  
Από την εξίσωση Bernoulli μεταξύ του σημείου Β και του 
σημείου Γ, θεωρώντας επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας στον πυθμένα του δοχείου, έχουμε: 
𝑃𝐵 7T+1

2
ρ 𝜐𝛣

2
7T+ ρ·g·5h = 𝑃𝛤 7T+1

2
ρ 𝜐𝐴

2
7T+ ρ·g·h 

𝑃𝛼𝜏𝜇 7T+1
2
ρ 𝜐𝛣

2
7T+ ρ·g·5h = 𝑃𝛼𝜏𝜇 7T+1

2
ρ 𝜐𝐴

2
7T+ ρ·g·h=>  (1) 

ρ·g·5h = 1
2
ρ 𝜐𝐴

2
7T+ ρ·g·h=>4ρgh=1

2
ρ 𝜐𝐴

2=>𝜐𝐴
2=�8𝑔ℎ=>𝜐𝛢=2�2𝑔ℎ 

 
Β3. 
Σωστή είναι η απάντηση iii. 
Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ορμής ισχύει: 
𝑃𝛼𝜌𝜒=𝑃𝜏𝜀𝜆=>m𝜐1-3m𝜐2=0=>𝜐2=𝜐1

3
  

Επομένως ο λόγος των κινητικών ενεργειών είναι: 
𝛫1
𝛫2

=
1
2𝑚𝜐1

2

1
23𝑚𝜐2

2 = 𝜐1
2

3𝜐2
2= 𝜐1

2

3𝜐1
2

9

 =9
3
 

 



ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Από την εκφώνηση γνωρίζουμε ότι Δt =𝛵

2
=> Τ = 0,8sec. 

Σε χρόνο ίσο με 𝛵
2
το κύμα έχει διαδοθεί κατά 𝜆

2
, οπότε λ = 8cm=0,08m. 

Επίσης, από την ενέργεια ταλάντωσης έχουμε: 
Ε= 1

2
mω2A2 <=> 2𝐸

mω2
7T= A2 => 10𝜋2∙10−7

10−6∙2,52∙𝜋2= Α2 <=> Α = 1
2,5

=>Α= 0,4m 
Άρα το πλάτος ταλάντωσης είναι Α = 0,4m 
 
Γ2. Η εξίσωση του αρμονικού κύματος είναι: y = 
0,4ημ2π( 𝑡

0,8
− 𝑥

0,08
)με y,x σε m και t σε sec Τη 

χρονική στιγμή tx = 1,4sec το κύμα έχει διαδοθεί κατά 
Δx= υt , με ταχύτητα 
υ = λ· f = λ 1

𝛵
= 0 , 0 8 1

0,8
= 0,1 m /sec. Άρα 

Δx=0,1·1,4 =0,14m 
Δx=K𝜆

4
  => Δx=K𝜆

4
 =>0,14m=K0,08

4
 

=>0,14m=K0,02m=>K=7(λ/4)=1,75 κύματα 
Το στιγμιότυπο του κύματος φαίνεται στο παραπάνω 
σχήμα.  

 
Γ3. Εφαρμόζουμε την ΑΔΜΕ για την ταλάντωση της στοιχειώδους μάζας. 

 1
2
m ω2A2=1

2
m ω2y2+K=>K=1

2
m ω2A2-1

2
m ω2y2=1

2
m ω2(A2-y2)=> 

𝐾 = 1
2
∙10−62,52𝜋2( 16

100
- 4

100
)=>Κ=37,5𝜋2 ∙ 10−8J 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Ο δίσκος δέχεται το βάρος w στο κέντρο μάζας και την τάση του νήματος στο  σημείο Ζ. 

Εφαρμόζοντας το 2ο Νόμο του Νεύτωνα για την μεταφορική κίνηση του δίσκου και τη 
περιστροφική οπότε έχουμε: 

 
Μεταφορική: ΣFy =m·𝑎𝑐𝑚 => w-Τ = m·𝑎𝑐𝑚=>mg- Τ = m·𝑎𝑐𝑚 (1) 
Περιστροφική: Στ = I ∙αγ=> Τ ∙R =1

2
mR2 ∙αγ 

Καθώς, 𝛼𝑐𝑚= R · 𝑎𝛾𝜔𝜈προκύπτει:  
Τ ∙R =1

2
mR2 ∙αγ= 1

2
mR ∙𝑎𝑐𝑚 => 𝑇 = 1

2
m∙𝑎𝑐𝑚(2) 

Προσθέτουμε κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2) οπότε προκύπτει: 
mg- Τ = m·𝑎𝑐𝑚=> mg- 1

2
m∙𝑎𝑐𝑚= m·𝑎𝑐𝑚=> mg= 

3
2
m∙𝑎𝑐𝑚=>𝑎𝑐𝑚=2𝑔

3
=20

3
m/𝑠2 

Δ2. Το άκρο Γ δέχεται τη δύναμη Γ, από το νήμα -που είναι 
συνδεδεμένο με το δίσκο- που είναι ίση κατά μέτρο και 
αντίθετη κατά κατεύθυνση με την Τ καθώς το νήμα είναι 
αβαρές και μη εκτατό. Άρα: 𝑇′= Τ. 

Όμως 𝑇 = 1
2
m∙𝑎𝑐𝑚=1

2
220

3
=20

3
𝛮=𝑇′ 

Η ράβδος δέχεται τις παρακάτω δυνάμεις στο άκρο Γ την 
τάση του νήματος (έστω 𝛵1) από το νήμα, το βάρος της και τη 
δύναμη Fαρ από την άρθρωση και στο σημείο Γ επίσης την 𝑇′. 
Η ράβδος ισορροπεί άρα ως προς το άκρο Α για τις αλγεβρικές τιμών των ροπών ισχύει:  
Στ =0 =>𝜏𝑇′+𝜏𝛵1+ 𝜏𝑤 +𝜏𝐹𝛼𝜌= 0 



Θεωρώντας θετική φορά αντίθετη από τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού έχουμε 
προκύπτει: 

-𝑇′𝐿 − 𝑤 𝐿
2
+𝛵1𝑦L+0=>-20

3
-40

2
+𝑇1ημφ=0=>𝑇10,8=80

3
 =>𝑇1=100

3
 Ν 

 
Δ3. Από τη στιγμή που κόβεται το νήμα και μετά, ο δίσκος δέχεται μόνο το βάρος, το οποίο καθώς 

ασκείται στο cm δε δημιουργεί ροπή. (Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.) 
Άρα, Στ = 0. Επομένως η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου μετά το κόψιμο του νήματος διατηρείται 

σταθερή. 
Η στροφορμή του δίσκου δίνεται από τη σχέση: L =Ι∙ ω =1

2
m𝑅2ω. 

To κέντρο μάζας   του δίσκου εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, άρα: 

ℎ1=1
2

𝛼𝑐𝑚𝑡1
2=>𝑡1=�2ℎ1

𝛼𝑐𝑚
 =�

2∙ 3
10

20
3

 =� 9
100

 = 3
10

= 0,3𝑠 

t1  είναι η στιγμή που κόβεται το νήμα. Οπότε: 
𝜐𝑐𝑚1=𝛼𝑐𝑚𝑡1=20

3
∙ 3
10

=2 m/s 
Τελικά η στροφορμή τη στιγμή που κόβεται το νήμα είναι: 
L=1

2
∙2∙0,1 ∙ 2=0,2 kg𝑚2/s H στροφορμή αυτή παραμένει σταθερή και μετά το κόψιμο του 

νήματος. 
 
Δ4. Μετά το κόψιμο του νήματος το κέντρο μάζας του δίσκου εκτελεί κατακόρυφη βολή προς τα 

κάτω με αρχική ταχύτητα την υcm1= 2m/s και επιτάχυνση g = 10m/s2 (ασκείται μόνο το βάρος 
του δίσκου).   Άρα     𝜐𝑐𝑚2 = 𝜐𝑐𝑚1 + 𝑔 ∙ 𝛥𝑡′=2+10∙0,1=3m/s 

Οπότε η κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης είναι:𝐾𝜇𝜀𝜏=1
2

𝑚𝜐𝑐𝑚2
2 =1

2
2∙32=9J 
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ΘΕΜΑ A 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 
ημιτελείς προτάσεις A1 έως και Α4 και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί 
στο σωστό συμπλήρωμά της. 
 
A1. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που 
γίνονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, με το ίδιο πλάτος Α και 
συχνότητες 𝑓1 και 𝑓2 δημιουργείται σύνθετη κίνηση, η οποία  παρουσιάζει 
διακροτήματα. Η περίοδος του διακροτήματος είναι ίση με 
 
α.  T= 𝟏

|𝒇𝟏−𝒇𝟐|
         β.  T=| 𝟏

𝒇𝟏
− 𝟏

𝒇𝟐
|     γ.  T=|𝒇𝟏 − 𝒇𝟐|       δ.  T= 𝟏

𝟐|𝒇𝟏−𝒇𝟐|
 

Μονάδες 5 
A2.  Δύο υλικά σημεία τα οποία βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών 
δεσμών ενός ελαστικού μέσου στο οποίο έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα, έχουν 
α. ίδιο πλάτος ταλάντωσης. 
β. διαφορά φάσης π rad μεταξύ τους. 
γ.      διαφορά φάσης 𝜋

2
 𝑟𝑎𝑑   μεταξύ τους. 

δ. ίδια συχνότητα ταλάντωσης. 
Μονάδες 5 

 
A3. Ο ομογενής δίσκος του σχήματος 1 
ισορροπεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Κάποια 
χρονική στιγμή ασκούμε στον δίσκο ζεύγος 
δυνάμεων, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. 
Η κίνηση του δίσκου είναι 
α. μόνο στροφική με σταθερή 
γωνιακή ταχύτητα. 
β. μόνο μεταφορική με σταθερή ταχύτητα. 
γ. μόνο στροφική με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση. 
δ. μόνο μεταφορική με σταθερή επιτάχυνση. 



 
 
 
 

Μονάδες 5 
A4.  Η εξίσωση της συνέχειας των ιδανικών ρευστών είναι άμεση 
συνέπεια της αρχής διατήρησης 
α. της ενέργειας. 
β. της ύλης. 
γ. της ορμής. 
δ. της στροφορμής. 

Μονάδες 5 
A5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων  προτάσεων  είναι 
Σωστό ή Λάθος, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 
α. Το πλάτος μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης
 εξαρτάται από τη συχνότητα του διεγέρτη.Σ 
β. Σε κάθε εγκάρσιο κύμα δημιουργούνται πυκνώματα και 
αραιώματα.Λ 
γ. Το συνολικό έργο της στατικής τριβής στην κύλιση χωρίς 
ολίσθηση ενός στερεού σώματος είναι ίσο με μηδέν.Σ 
δ. Η πίεση που δημιουργεί ένα εξωτερικό αίτιο σε κάποιο 
σημείο ενός ακίνητου υγρού μεταφέρεται αναλλοίωτη σε όλα τα σημεία του.Σ 
ε. Σε κάθε φθίνουσα ταλάντωση η περίοδος της ταλάντωσης 
μειώνεται με τον χρόνο.Λ 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ B 
B1. Δύο σώματα 𝛴1 και 𝛴2 με μάζες m και 4m αντίστοιχα έχουν ίσες 
κινητικές ενέργειες. Τα σώματα κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και 
συγκρούονται πλαστικά. Ο λόγος της τελικής κινητικής ενέργειας του 
συστήματος των σωμάτων προς την αρχική κινητική ενέργεια του συστήματος 
των σωμάτων είναι ίσος με 

  i.1
4
 ii.1

5
 iii. 1

10
 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)  
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 6) 

Μονάδες 8 



 
B2. Ένα δοχείο περιέχει νερό μέχρι ύψους Η και 
βρίσκεται πάνω σε ένα οριζόντιο δάπεδο. 
Ανοίγουμε δύο μικρές οπές στο δοχείο σε ύψη ℎ1 
και ℎ2 = 3ℎ1 πάνω από το οριζόντιο δάπεδο, 
όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Οι δύο φλέβες του 
νερού που εκρέει από τις δύο μικρές οπές 
συναντούν το δάπεδο στο ίδιο σημείο Α. 
Να θεωρήσετε ότι: 
 η ταχύτητα με την οποία 
κατεβαίνει η στάθμη του νερού στο ανοιχτό δοχείο είναι αμελητέα 
 το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό 
 η ατμοσφαιρική πίεση παραμένει σταθερή. 
Η σχέση που ισχύει είναι 
i. H = 4ℎ1 ii. H = 5ℎ1 iii. H = 6ℎ1  
ii. α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 7) 

Μονάδες 9 
B3. Ένας  απομονωμένος  ομογενής  αστέρας  σφαιρικού  σχήματος  ακτίνας  
R στρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με αρχική 
κινητική ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής 𝐾𝑂 . Ο αστέρας συρρικνώνεται 
λόγωβαρύτητας διατηρώντας το σφαιρικό του σχήμα και την αρχική του μάζα. 
Σε κάποιο στάδιο της συρρίκνωσής του η ακτίνα του υποδιπλασιάζεται. Η νέα 
κινητική του ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής είναι ίση με K. 
Δίνεται η ροπή αδράνειας ομογενούς συμπαγούς σφαίρας ακτίνας r ως προς 
άξονα που διέρχεται το κέντρο μάζας της 𝐼𝑐𝑚 = 2

5
m𝑟2 

Ο λόγος  𝐾
𝐾𝑂

 είναι ίσος με 

i.1
2
          ii.2          iii.4 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)  
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 6) 

Μονάδες 8 
ΘΕΜΑ Γ 
Στην επιφάνεια ενός υγρού που 
ηρεμεί βρίσκονται δύο 
σύγχρονες και όμοιες 
σημειακές πηγές 𝛱1 και 𝛱2 
που απέχουν μεταξύ τους 
απόσταση d = 2 m. Οι πηγές 
αρχίζουν να ταλαντώνονται τη χρονική στιγμή t = 0 και εκτελούν ταλαντώσεις 
της μορφής y = A ∙ ημωt δημιουργώντας στην επιφάνεια του υγρού εγκάρσια 
κύματα. 
 



Ένα υλικό σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού που απέχει αποστάσεις 𝑟1 = 1,4 
m και 𝑟2 (𝑟2>𝑟1) αντίστοιχα από τις πηγές 𝛱1 και 𝛱2 ταλαντώνεται και η 
απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με τον χρόνο 
περιγράφεται από τη γραφική παράσταση του σχήματος 3. 
Γ1. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στην επιφάνεια του 
υγρού (μονάδες 3) και την απόσταση 𝑟2 του σημείου Σ από την πηγή 𝛱2. 
(μονάδες 3) 

Μονάδες 6 
Γ2.  Να  υπολογίσετε  τη  συχνότητα  ταλάντωσης  των  πηγών  𝛱1  και  𝛱2 
(μονάδες 3) και το μήκος κύματος λ των εγκαρσίων κυμάτων που 
διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού. (μονάδες 3) 

Μονάδες 6  
Γ3. Να υπολογίσετε την απομάκρυνση του σημείου Σ από τη θέση 
ισορροπίας τη χρονική στιγμή t=5

8
s 

Μονάδες 6 
Γ4. Να υπολογίσετε τον αριθμό των σημείων μεταξύ των δύο πηγών 𝛱1  
και  𝛱2 που παραμένουν συνεχώς ακίνητα, μετά τη συμβολή των κυμάτων. 
Μονάδες 7 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Ομογενές στερεό σώμα Σ συνολικής μάζας Μ = 8 kg αποτελείται από δύο 
κολλημένους ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R και 2R, όπου R = 0,1 m 
όπως φαίνεται στα σχήματα 4α και 4β (το 4β αποτελεί εγκάρσια τομή του 4α). 
Η ροπή  αδράνειας του 
στερεού  Σ  ως προς τον 
άξονα περιστροφής του είναι 
I=3

2
M𝑅2. Το στερεό Σ μπορεί 

να περιστρέφεται χωρίς τριβές 
γύρω από σταθερό οριζόντιο 
άξονα Ο΄Ο. Ο οριζόντιος 
άξονας περιστροφής συμπίπτει 
με τον άξονα 
συμμετρίας του κυλίνδρου. 
Γύρω από τον κύλινδρο του 
στερεού ακτίνας R είναι 
τυλιγμένο πολλές φορές αβαρές μη εκτατό νήμα μεγάλου μήκους, στο 
ελεύθερο άκρο Α του οποίου ασκείται οριζόντια δύναμη F. 
Στο ελεύθερο άκρο αβαρούς μη εκτατού νήματος μεγάλου μήκους, που είναι 
τυλιγμένο στον κύλινδρο ακτίνας 2R, είναι δεμένο σώμα 𝛴1 μάζας 𝑚1 = 2 kg. 
Το σώμα 𝛴1 συνδέεται με αβαρές μη εκτατό νήμα με σώμα 𝛴2 μάζας 𝑚2 = 3 kg. 
Το σύστημα του στερεού Σ και των σωμάτων 𝛴1 και 𝛴2 αρχικά ισορροπεί. 
Δ1.     Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης F.  



Μονάδες 6 
Τo νήμα που συνδέει τα σώματα 𝛴1  και 𝛴2  κόβεται και το στερεό Σ 
αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον οριζόντιο άξονα περιστροφής του Ο΄Ο. 
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος 𝛴1 (μονάδες 
5) και να προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της. (μονάδα 1) 

Μονάδες 6 
Δ3. Να  υπολογίσετε  το  μέτρο του ρυθμού μεταβολής  της  στροφορμής  
του στερεού Σ. 

Μονάδες 6 
Δ4. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F, όταν το στερεό Σ έχει εκτελέσει 
20
𝜋

 περιστροφές  
         Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/𝑠2                                                               

Μονάδες 7 
Όπου εμφανίζεται το π να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση. Να θεωρήσετε ότι : 

 κατά τη διάρκεια της περιστροφής του στερεού Σ το σώμα 𝛴1 δεν συγκρούεται 
με το στερεό Σ. 

 η τριβή του νήματος με τους κυλίνδρους του στερεού είναι αρκετά μεγάλη, 
ώστε να μην παρατηρείται ολίσθηση. 
η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. 
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ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΑΙΣΜΟΥ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α 
Α1 - α  
Α2 - δ  
A3 - γ  
Α4 - β 
Α5   α - Σ, β - Λ, γ - Σ, δ - Σ, ε - Λ. 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.α) Σωστή απάντηση είναι η  iii. 

β) Έστω 𝜐1 και 𝜐2οι ταχύτητες των σωμάτων 𝛴1 και 𝛴2 
αντίστοιχα. Αφού τα σώματα έχουν ίσες κινητικές ενέργειες 
ισχύει: 𝛫1= 𝛫2 =>1

2
m𝜐1

2=1
2
4m𝜐2

2=>𝜐1=2𝜐2(1) 

 

 
 
Τα σώματα κινούνται αντίθετα. Από τη διατήρηση της ορμής του συστήματος κατά την κεντρική 
πλαστική κρούση τους έχουμε: 
𝑃𝜋𝜌𝜄𝜈= 𝑃𝜇𝜀𝜏ά 1T11T =>4m𝜐2-m𝜐1=(m+4m)𝑉𝑘=>4m𝜐2-2m𝜐2=5m𝑉𝑘=>𝑉𝑘=2

5
𝜐2(2) 

Η κινητική ενέργεια του συστήματος είναι:1 
Μετά την κρούση: 𝐾𝜇𝜀𝜏ά=1

2
1T11T(m+4m)𝑉𝑘

2
11T= 1

2
5m(2

5
𝜐2)2=1

2
5m 4

25
 𝜐2

2 =4
5
∙1
2
m𝜐2

2(3) 

Πριν την κρούση: 𝐾𝜋𝜌𝜄𝜈=𝛫1+𝛫2=2𝛫2=21
2

4m𝜐2
2  (4) 

 
Διαιρώντας κατά μ’ελη την (3) με την(4) προκύπτει: 
 
𝐾𝜇𝜀𝜏ά

𝐾𝜋𝜌𝜄𝜈
 =

4
5∙12m𝜐2

2

21
24m𝜐2

2= 1
10

 

 
Β2.α) Σωστή απάντηση είναι η i. 

β) Για τις ταχύτητες εκροής 𝜐1  και 𝜐2  ισχύουν οι 
προϋποθέσεις του θεωρήματος Torricelli. Άρα: 

𝜐1=�2𝑔(𝐻 − ℎ1)  (1) και 𝜐2=�2𝑔(𝐻 − ℎ2)  (2) 
Η κατακόρυφη κίνηση της κάθε φλέβας είναι ελεύθερη 
πτώση, οπότε ο χρόνος της κίνησης είναι: Για τη φλέβα 
1: 

y=1
2
g𝑡2=>ℎ1=1

2
gt1

2 =>𝑡1=�2ℎ1
𝑔

  (3) 

Ομοίως για τη φλέβα 2: 𝑡2=�2ℎ2
𝑔

  (4) 

Η οριζόντια κίνηση της κάθε φλέβας είναι ευθύγραμμη ομαλή, και δόθηκε ότι οι φλέβες φθάνουν 

στο ίδιο σημείο. Άρα:𝑥1=𝑥2=>𝜐1𝑡1=𝜐2𝑡2=>�2𝑔(𝐻 − ℎ1)�2ℎ1
𝑔

 =�2𝑔(𝐻 − ℎ2)�2ℎ2
𝑔

=> 

(H-ℎ1) ℎ1 = (H-ℎ2) ℎ2=>Hℎ1-ℎ1
2=H ℎ2-ℎ2

2=> Hℎ1- H ℎ2=ℎ1
2-ℎ2

2=> 
H(ℎ1 −  ℎ2)= (ℎ1 +  ℎ2) (ℎ1 −  ℎ2)=>H=(ℎ1 +  ℎ2) (5)  διότι ℎ1 ≠  ℎ2=>ℎ1 − ℎ2≠0 
 
Δόθηκε όμως ότι ℎ2 1T=  3ℎ1 11T οπότε η (5) γίνεται:  



H=(ℎ1 +  ℎ2)= (ℎ1 +  3ℎ1) = 4ℎ1 
 
Β3.α) Σωστή απάντηση είναι η iii. 

β) Από τους τύπους που υπολογίζουν την κινητική ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής και του μέτρου της 
στροφορμής, με απαλοιφή τη γωνιακής ταχύτητας έχουμε: 

 
𝛫 = 1

2
𝛪𝜔2

𝐿 = 𝛪𝜔 => 𝜔 = 𝐿
𝐼

�=> 𝛫 = 1
2

𝛪(𝐿
𝐼
)2=𝐿2

2𝐼
  (1) 

Για συμπαγή ομογενή σφαίρα δόθηκε ότι I=2
5
m𝑟2, οπότε η (1) γίνεται = 

𝛫 = 𝐿2

2𝐼
= 𝐿2

22
5m𝑟2=5

4
∙ 𝐿2

m𝑟2(2) 

Επειδή ο αστέρας είναι απομονωμένος δεν δέχεται δυνάμεις από άλλα άστρα, άρα δεν δέχεται 
εξωτερικές ροπές. Συνεπώς η στροφορμή του L παραμένει σταθερή, όπως και η μάζα του m. Έτσι 
με εφαρμογή της σχέσης (2) έχουμε: 
Για την αρχική κατάσταση του αστέρα, όπου r = R: 
𝛫𝑜 ==5

4
∙ 𝐿2

m𝑅2 (3) 
 
Για την τελική κατάσταση του αστέρα, όπου r = R / 2  
𝛫=5

4
∙ 𝐿2

m(R/2)2 11T==∙ 5𝐿2

m𝑅2 (4) 
Διαιρούμε την (3) με την (4) κατά μέλη οπότε προκύπτει: 
𝛫

𝛫𝑜
 = 

5𝐿2

m𝑅2
5
4∙ 𝐿2

m𝑅2

 = 4 

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων είναι: 

υ =𝑟1
𝑡1

= 1,4
0,35

= 4𝑚/𝑠. 
και η απόσταση 𝑟2 είναι: 
𝑟2= υ · 𝑡2 = 4 · 0,55 = 2 , 2  m  

Γ2. Η συχνότητα ταλάντωσης των πηγών είναι:f=1
𝑇

 = 1
0,1

 =10Hz 
Από τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής υπολογίζουμε το μήκος κύματος. υ = λ ∙ f  => 
λ  = 𝜐

𝑓
= 4

10
 = 0,4𝑚



Γ3. Τη χρονική στιγμή t =5
8
= 0,625 s έχει αρχίσει η συμβολή των κυμάτων 

στο σημείο Σ, όπως φαίνεται από τη γραφική παράσταση. Η εξίσωση απομάκρυνσης για την 
ταλάντωση του σημείου Σ μετά τη χρονική στιγμή𝑡2 = 0,35 s που αρχίζει η συμβολή είναι: 
𝑦𝛴=2Ασυν συν𝜋(𝑟1−𝑟2)

𝜆
ημ�2𝜋

𝛵
𝑡 − 𝜋(𝑟1+𝑟2)

𝜆
�=> 

𝑦𝛴=2∙5∙10−2συν𝜋(14−2,2)
0,4

ημ�2𝜋
0,1

𝑡 − 𝜋(14+2,2)
0,4

� 
=> 𝑦𝛴= 10−1συν(-2π)ημ(20πt - 9π) => 𝑦𝛴= 10−1 ημ(20πt 
- 9π) (S.I) (1) 
Για t =5

8
= 0,625 s η (1) δίνει: 𝑦𝛴= 10−1 ημ(20π5

8
- 9π) (S.I) =>𝑦𝛴= 10−1 ημ(π25

2
- 9π) 

=>𝑦𝛴= 10−1 ημ(7
2
π)= >  𝑦𝛴= 10−1 ημ(6𝜋+𝜋

2
)=  10−1 ημ(3𝜋 + 𝜋

2
)= 10−1 ημ(𝜋 + 𝜋

2
)=-10cm 

Γ4. Για τα ακίνητα του ευθύγραμμου τμήματος 𝛱1𝛱2 = d = 2 m ισχύει: 𝑟1 − 𝑟2= (2N +1∙𝜆
2
=> 

𝑟1 − 𝑟2=(2Ν+1)0,4
2

= (2N +1)0,2 (1) 
    Επίσης 𝑟1 + 𝑟2= d = 2 (2) 
Με πρόσθεση κατά μέλη των (1) και (2) έχουμε: 
2r1 = (2N +1) 0,2 + 2=> r1 = (2N +1) 0,1 + 1(3) 
Για όλα τα σημεία του ευθύγραμμου τμήματος 𝛱1𝛱2 = d = 2 m, που βρίσκονται ανάμεσα στα σημεία 
Π1 και Π2 ισχύει: 0 < 𝑟1< d => 0 < (2N +1)0,1 +1 < 2 => -1 < ( 2 N  + 1)0,1 < 1  => 
=> -10 < 2 N  +  1  < 1 0  =>  -11 < 2 N  < 9  =>- 5 , 5  < N  < 4 , 5  
Οι ακέραιοι που βρίσκονται στην παραπάνω περιοχή είναι N = {-5, -4, -3, -2,-1,0,1,2,3,4} 
Συνεπώς τα ακίνητα σημεία είναι 10. 
 
 ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Επειδή το σώμα 𝛴2 ισορροπεί ισχύει: 
Σ𝐹𝑦= 0 => 𝑇2 -𝑤2 = 0 =>𝑇2= 3∙10 =>𝑇2= 30 N 

Επειδή το σώμα 𝛴1 ισορροπεί ισχύει: 
Σ𝐹𝑦= 0 =>𝑇1- 𝑇2 - 𝑤1 = 0 =>𝑇1- 𝑇2 - 𝑚1𝑔 = 0 
𝑇1- 30 - 2 ∙ 10 = 0=>𝑇1=50N 
Επειδή το στερεό Σ ισορροπεί ισχύει: 
Στ(o) =0=> F · R - 𝑇1· 2R = 0 => F · R=𝑇1· 2R=> 
=> F=2·50=> F = 100 N 

 
Δ2. Αφού κοπεί το νήμα το στερεό αρχίζει να στρέφεται 

δεξιόστροφα και το 𝛴1 αρχίζει να κινείται προς τα 
πάνω με επιτάχυνση 𝑎𝑐𝑚. Επειδή τα νήματα δεν 
ολισθαίνουν, ισχύει: 



𝜐𝑐𝑚=ω2R (1) 
𝑎𝑐𝑚=𝛼𝛾𝜔𝜈2R=>𝛼𝛾𝜔𝜈R=𝑎𝑐𝑚

2
 (2) 

Για την μεταφορική κίνηση του σώματος 𝛴1 έχουμε: 
Σ𝐹𝑦= 𝑚1𝑎𝑐𝑚 =>T- 𝑤1= 𝑚1𝑎𝑐𝑚=>T- 𝑚1𝑔= 𝑚1𝑎𝑐𝑚=>T-20=2𝑎𝑐𝑚=> 
T=20+2𝑎𝑐𝑚 
Για την στροφική κίνηση του στερεού Σ έχουμε: 
Στ(o) = I· αγων => F R- T  2R =3

2
8T11TM𝑅2·αγων =>F-2T=3

2
8T11TMR·αγων=> 

= > F- 2 T = 3
2

8T11TM𝑎𝑐𝑚
2

 
= > 100- 2 T = 3

2
8T11T8𝑎𝑐𝑚

2
=>100-2T=6𝑎𝑐𝑚=> 

100-2(20+2𝑎𝑐𝑚)= 6𝑎𝑐𝑚=>60=10𝑎𝑐𝑚=> α cm = 6  m / s 2.  
 
 
Δ3. Από τη σχέση (2) έχουμε: 

𝑎𝛾𝜔𝜈=𝛼𝑐𝑚
2𝑅

 = 6
2∙0,1

=30rad/s2. 
Έτσι το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του στερεού Σ είναι 
𝑑𝐿
𝑑𝑡

=Στ(ο)=Ι∙𝛼𝛾𝜔𝜈=3
2

8T11TM𝑅2·𝛼𝛾𝜔𝜈=3
2

8T11T8∙0,12·30=3,6kg𝑚2/𝑠2 
 

Δ4. Όταν το στερεό έχει εκτελέσει N =20
𝜋

περιστροφές, έχει στραφεί κατά γωνία: 

θ  =  N ∙ 2 π= 20
𝜋

∙2π = 40 rad. 
Έτσι το έργο της δύναμης F είναι: 
WF = τ · θ  =  F∙ R ∙θ = 100∙0,1∙40 =4 00  J . 
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Απαντήσεις Θεμάτων 
ΘΕΜΑ Α 
Α1. δ          
Α2. γ     
A3. α     
Α4. δ 
Α5. α) Λ     β) Σ     γ) Σ    δ) Σ    ε) Λ 
 
ΘΕΜΑ Β  
Β1. 
Σωστή είναι η απάντηση ii. 
Στη Θέση Ισορροπίας ισχύει: ΣF= 0 =𝐹𝜀𝜆 = W => k · y =mg 
=> y =𝑚𝑔

𝐾
   (1)7T

  
Επειδή το σώμα αφήνεται με μηδενική ταχύτητα στην 
Θ.Φ.Μ,η απόσταση y αποτελεί και πλάτος της ταλάντωσης 
συνεπώς η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας θα 
είναι 2y=2A=2𝑚𝑔

𝐾
  άρα η μέγιστη δυναμική ενέργεια του 

ελατηρίου 
επιτυγχάνεται στην κάτω ακραία θέση της Α.Α.Τ. όπου η 
παραμόρφωση του ελατηρίου είναι: 2A=2𝑚𝑔

𝐾
 

𝑈𝑚𝑎𝑥=1
2
K∙(2A)2=1

2
K4𝐴2=1

2
K4𝑚2𝐴2

𝐾2 =2𝑚2𝐴2

𝐾
 

 
Β2. 
Σωστή είναι η απάντηση iii. 
Από την εξίσωση συνέχειας προκύπτει: 𝛱𝛢= 𝛱𝛤 =>  
𝛢𝛢 𝜐𝛢= 𝛢𝛤 𝜐𝛤 
όπου 𝛢𝛢, 𝛢𝛤  τα εμβαδά των διατομών στα σημεία Α και Γ 
και  𝜐𝛢 ,  υΓ οι αντίστοιχες ταχύτητες.  
Από την εξίσωση Bernoulli μεταξύ του σημείου Β και του 
σημείου Γ, θεωρώντας επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας στον πυθμένα του δοχείου, έχουμε: 
𝑃𝐵 7T+1

2
ρ 𝜐𝛣

2
7T+ ρ·g·5h = 𝑃𝛤 7T+1

2
ρ 𝜐𝐴

2
7T+ ρ·g·h 

𝑃𝛼𝜏𝜇 7T+1
2
ρ 𝜐𝛣

2
7T+ ρ·g·5h = 𝑃𝛼𝜏𝜇 7T+1

2
ρ 𝜐𝐴

2
7T+ ρ·g·h=>  (1) 

ρ·g·5h = 1
2
ρ 𝜐𝐴

2
7T+ ρ·g·h=>4ρgh=1

2
ρ 𝜐𝐴

2=>𝜐𝐴
2=�8𝑔ℎ=>𝜐𝛢=2�2𝑔ℎ 

 
Β3. 
Σωστή είναι η απάντηση ii. 
Από τον τύπο του φαινομένου Doppler ο παρατηρητής Β 
πλησιάζει και η πηγή που είναι στην πλάτη του παρατηρητή Α 
απομακρύνεται, επομένως ισχύει:. 



𝑓𝐵 = 𝜐𝜂𝜒+𝜐2

𝜐𝜂𝜒+𝜐1
5T7T 𝑓𝑠 7T=>𝑓𝐵 =

𝜐𝜂𝜒+
𝜐𝜂𝑥
10

𝜐𝜂𝜒+
𝜐𝜂𝜒

5

5T7T 𝑓𝑠 =>𝑓𝐵 =
10∙𝜐𝜂𝜒

10 +
𝜐𝜂𝑥
10

5∙𝜐𝜂𝜒
5 +

𝜐𝜂𝜒
5

5T7T 𝑓𝑠 =>𝑓𝐵 =
11∙𝜐𝜂𝜒

10
6∙𝜐𝜂𝜒

5

𝑓𝑠=>𝑓𝐵 =
5∙11∙𝜐𝜂𝜒

10∙6∙𝜐𝜂𝜒
𝑓𝑠=> 

 
𝑓𝐵 = 11∙𝜐𝜂𝜒

2∙6∙𝜐𝜂𝜒
𝑓𝑠=11∙𝜐𝜂𝜒

12∙𝜐𝜂𝜒
𝑓𝑠 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Από την εκφώνηση γνωρίζουμε ότι Δt =𝛵

2
=> Τ = 0,8sec. 

Σε χρόνο ίσο με 𝛵
2
το κύμα έχει διαδοθεί κατά 𝜆

2
, οπότε λ = 8cm=0,08m. 

Επίσης, από την ενέργεια ταλάντωσης έχουμε: 
Ε= 1

2
mω2A2 <=> 2𝐸

mω2
7T= A2 => 10𝜋2∙10−7

10−6∙2,52∙𝜋2= Α2 <=> Α = 1
2,5

=>Α= 0,4m 
Άρα το πλάτος ταλάντωσης είναι Α = 0,4m 
 
Γ2. Η εξίσωση του αρμονικού κύματος είναι: y = 
0,4ημ2π( 𝑡

0,8
− 𝑥

0,08
)με y,x σε m και t σε sec Τη 

χρονική στιγμή tx = 1,4sec το κύμα έχει διαδοθεί κατά 
Δx= υt , με ταχύτητα 
υ = λ· f = λ 1

𝛵
= 0 , 0 8 1

0,8
= 0,1 m /sec. Άρα 

Δx=0,1·1,4 =0,14m 
Δx=K𝜆

4
  => Δx=K𝜆

4
 =>0,14m=K0,08

4
 

=>0,14m=K0,02m=>K=7(λ/4)=1,75 κύματα 
Το στιγμιότυπο του κύματος φαίνεται στο παραπάνω 
σχήμα.  

 
Γ3. Εφαρμόζουμε την ΑΔΜΕ για την ταλάντωση της στοιχειώδους μάζας. 

 1
2
m ω2A2=1

2
m ω2y2+K=>K=1

2
m ω2A2-1

2
m ω2y2=1

2
m ω2(A2-y2)=> 

𝐾 = 1
2
∙10−62,52𝜋2( 16

100
- 4

100
)=>Κ=37,5𝜋2 ∙ 10−8J 

 
Γ4.  Δφ=𝜑𝑃-𝜑𝛴 =3𝜋

2
 
rad =2π𝛥𝑥

𝜆
=> 𝛥𝑥=3𝜆

4
 

Όπως φαίνεται από το στιγμιότυπο yΣ= 0.  
Αν yP =+Α     ισχύει:Α=+Αημ𝜑𝑃=>𝜑𝑃=2κπ+𝜋

2
 

Συνεπώς 𝜑𝛴=2κπ+𝜋
2
-3𝜋

2
=2κπ-π 

Οπότε 𝜐𝛴=ωΑσυν(2κπ-π)=ωΑσυνπ=-ωΑ=-2,5π∙0,4=-πm/s 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Ο δίσκος δέχεται το βάρος w στο κέντρο μάζας και την τάση του νήματος στο  σημείο Ζ. 

Εφαρμόζοντας το 2ο Νόμο του Νεύτωνα για την μεταφορική κίνηση του δίσκου και τη 
περιστροφική οπότε έχουμε: 

 
Μεταφορική: ΣFy =m·𝑎𝑐𝑚 => w-Τ = m·𝑎𝑐𝑚=>mg- Τ = m·𝑎𝑐𝑚 (1) 
Περιστροφική: Στ = I ∙αγ=> Τ ∙R =1

2
mR2 ∙αγ 

Καθώς, 𝛼𝑐𝑚= R · 𝑎𝛾𝜔𝜈προκύπτει:  



Τ ∙R =1
2
mR2 ∙αγ= 1

2
mR ∙𝑎𝑐𝑚 => 𝑇 = 1

2
m∙𝑎𝑐𝑚(2) 

Προσθέτουμε κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2) οπότε προκύπτει: 
mg- Τ = m·𝑎𝑐𝑚=> mg- 1

2
m∙𝑎𝑐𝑚= m·𝑎𝑐𝑚=> mg= 

3
2
m∙𝑎𝑐𝑚=>𝑎𝑐𝑚=2𝑔

3
=20

3
m/𝑠2 

Δ2. Το άκρο Γ δέχεται τη δύναμη Γ, από το νήμα -που είναι 
συνδεδεμένο με το δίσκο- που είναι ίση κατά μέτρο και 
αντίθετη κατά κατεύθυνση με την Τ καθώς το νήμα είναι 
αβαρές και μη εκτατό. Άρα: 𝑇′= Τ. 

Όμως 𝑇 = 1
2
m∙𝑎𝑐𝑚=1

2
220

3
=20

3
𝛮=𝑇′ 

Η ράβδος δέχεται τις παρακάτω δυνάμεις στο άκρο Γ την 
τάση του νήματος (έστω 𝛵1) από το νήμα, το βάρος της και τη 
δύναμη Fαρ από την άρθρωση και στο σημείο Γ επίσης την 𝑇′. 
Η ράβδος ισορροπεί άρα ως προς το άκρο Α για τις αλγεβρικές τιμών των ροπών ισχύει:  
Στ =0 =>𝜏𝑇′+𝜏𝛵1+ 𝜏𝑤 +𝜏𝐹𝛼𝜌= 0 
Θεωρώντας θετική φορά αντίθετη από τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού έχουμε 

προκύπτει: 
-𝑇′𝐿 − 𝑤 𝐿

2
+𝛵1𝑦L+0=>-20

3
-40

2
+𝑇1ημφ=0=>𝑇10,8=80

3
 =>𝑇1=100

3
 Ν 

 
Δ3. Από τη στιγμή που κόβεται το νήμα και μετά, ο δίσκος δέχεται μόνο το βάρος, το οποίο καθώς 

ασκείται στο cm δε δημιουργεί ροπή. (Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.) 
Άρα, Στ = 0. Επομένως η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου μετά το κόψιμο του νήματος διατηρείται 

σταθερή. 
Η στροφορμή του δίσκου δίνεται από τη σχέση: L =Ι∙ ω =1

2
m𝑅2ω. 

To κέντρο μάζας   του δίσκου εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, άρα: 

ℎ1=1
2

𝛼𝑐𝑚𝑡1
2=>𝑡1=�2ℎ1

𝛼𝑐𝑚
 =�

2∙ 3
10

20
3

 =� 9
100

 = 3
10

= 0,3𝑠 

t1  είναι η στιγμή που κόβεται το νήμα. Οπότε: 
𝜐𝑐𝑚1=𝛼𝑐𝑚𝑡1=20

3
∙ 3
10

=2 m/s 
Τελικά η στροφορμή τη στιγμή που κόβεται το νήμα είναι: 
L=1

2
∙2∙0,1 ∙ 2=0,2 kg𝑚2/s H στροφορμή αυτή παραμένει σταθερή και μετά το κόψιμο του 

νήματος. 
 
Δ4. Η κινητική ενέργεια λόγω περιστροφικής κίνησης μετά το κόψιμο του νήματος είναι σταθερή και 

ίση με την κινητική ενέργεια λόγω περιστροφικής κίνησης τη στιγμή που κόπηκε το νήμα: 
𝛫𝜋𝜀𝜌 = 1

2
Ι𝜔2=1

2
∙1
2
m𝑅2𝜔1

2=1
2
∙1
2
m(𝑅2𝜔1

2)= 1
4
m𝜐𝑐𝑚1

2 =1
4
2∙22=2J 

όπου υcm1 η ταχύτητα του κέντρου μάζας τη στιγμή που κόβεται το νήμα. 
Μετά το κόψιμο του νήματος το κέντρο μάζας του δίσκου εκτελεί κατακόρυφη βολή προς τα κάτω με 

αρχική ταχύτητα την υcm1= 2m/s και επιτάχυνση g = 10m/s2 (ασκείται μόνο το βάρος του 
δίσκου).   Άρα     𝜐𝑐𝑚2 = 𝜐𝑐𝑚1 + 𝑔 ∙ 𝛥𝑡′=2+10∙0,1=3m/s 

Οπότε η κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης είναι:𝐾𝜇𝜀𝜏=1
2

𝑚𝜐𝑐𝑚2
2 =1

2
2∙32=9J 

Συνεπώς 𝛫𝜋𝜀𝜌

𝛫𝜋𝜀𝜌
=2

9
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ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 

 
ΘΕΜΑ Α 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς 
προτάσεις A1 έως και Α4 και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό 
συμπλήρωμά της.  
 
A1. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, 
που γίνονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, με το ίδιο πλάτος Α και 
συχνότητες 𝑓1 και 𝑓2 δημιουργείται σύνθετη κίνηση, η οποία παρουσιάζει 
διακροτήματα. Η περίοδος του διακροτήματος είναι ίση με 
α.  T= 𝟏

|𝒇𝟏−𝒇𝟐|
         β.  T=| 𝟏

𝒇𝟏
− 𝟏

𝒇𝟐
|     γ.  T=|𝒇𝟏 − 𝒇𝟐|       δ.  T= 𝟏

𝟐|𝒇𝟏−𝒇𝟐|
 

Μονάδες 5  
 

A2. Δύο υλικά σημεία τα οποία βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών 
ενός ελαστικού μέσου στο οποίο έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα, έχουν  
α. ίδιο πλάτος ταλάντωσης.  
β. διαφορά φάσης π rad μεταξύ τους.  
γ. διαφορά φάσης 𝜋

2
 𝑟𝑎𝑑 μεταξύ τους.   

δ. ίδια συχνότητα ταλάντωσης. 
Μονάδες 5  

 
A3. Ο ομογενής δίσκος του σχήματος 1 ισορροπεί 
σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Κάποια χρονική στιγμή 
ασκούμε στον δίσκο ζεύγος δυνάμεων, όπως φαίνεται 
στο σχήμα 1. 
Η κίνηση του δίσκου είναι  
α. μόνο στροφική με σταθερή γωνιακή ταχύτητα.  
β. μόνο μεταφορική με σταθερή ταχύτητα.  
γ. μόνο στροφική με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση.  
δ. μόνο μεταφορική με σταθερή επιτάχυνση. 

Μονάδες 5 
A4. Η εξίσωση της συνέχειας των ιδανικών ρευστών είναι άμεση συνέπεια της 
αρχής διατήρησης  
α. της ενέργειας.  
β. της ύλης.  
γ. της ορμής.  



δ. της στροφορμής. 
Μονάδες 5  

A5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι 
Σωστό ή Λάθος, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.  
α. Το πλάτος μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης εξαρτάται από τη συχνότητα του             
διεγέρτη. Σ 
β. Σε κάθε εγκάρσιο κύμα δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα. Λ 
γ. Το συνολικό έργο της στατικής τριβής στην κύλιση χωρίς ολίσθηση ενός 
στερεού σώματος είναι ίσο με μηδέν. Σ 
δ. Η πίεση που δημιουργεί ένα εξωτερικό αίτιο σε κάποιο σημείο ενός ακίνητου 
υγρού μεταφέρεται αναλλοίωτη σε όλα τα σημεία του. Σ 
ε. Σε κάθε φθίνουσα ταλάντωση η περίοδος της ταλάντωσης μειώνεται με τον 
χρόνο.Λ 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ Β 
B1. Δύο σώματα 𝛴1 και 𝛴2 με μάζες m και 4m αντίστοιχα έχουν ίσες 
κινητικές ενέργειες. Τα σώματα κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και 
συγκρούονται πλαστικά. Ο λόγος της τελικής κινητικής ενέργειας του 
συστήματος των σωμάτων προς την αρχική κινητική ενέργεια του συστήματος 
των σωμάτων είναι ίσος με 
i.1
4
 ii.1

5
 iii. 1

10
 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  (μονάδες 6) 

Μονάδες 8  
 

B2. Ένα δοχείο περιέχει νερό μέχρι 
ύψους Η και βρίσκεται πάνω σε ένα 
οριζόντιο δάπεδο. Ανοίγουμε δύο μικρές 
οπές στο δοχείο σε ύψη ℎ1 και ℎ2 = 3ℎ1 
πάνω από το οριζόντιο δάπεδο, όπως 
φαίνεται στο σχήμα 2. Οι δύο φλέβες του 
νερού που εκρέει από τις δύο μικρές οπές 
συναντούν το δάπεδο στο ίδιο σημείο Α. 
Να θεωρήσετε ότι:  
• η ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει η στάθμη του νερού στο ανοιχτό 
δοχείο είναι αμελητέα  
• το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό  
• η ατμοσφαιρική πίεση παραμένει σταθερή.  
Η σχέση που ισχύει είναι  
            i) H = 4ℎ1                 ii)  H = 5ℎ1              iii) H = 6ℎ1 



α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  (μονάδες 7) 

Μονάδες 9  
 

B3. Ένας απομονωμένος ομογενής αστέρας σφαιρικού σχήματος ακτίνας R 
στρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με αρχική 
κινητική ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής K0. Ο αστέρας συρρικνώνεται λόγω 
βαρύτητας διατηρώντας το σφαιρικό του σχήμα και την αρχική του μάζα. Σε 
κάποιο στάδιο της συρρίκνωσής του η ακτίνα του υποδιπλασιάζεται. Η νέα 
κινητική του ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής είναι ίση με K.  
Δίνεται η ροπή αδράνειας ομογενούς συμπαγούς σφαίρας ακτίνας r ως προς 
άξονα που διέρχεται το κέντρο μάζας της 𝐼𝑐𝑚 = 2

5
m𝑟2. Ο λόγος 𝐾

𝐾𝑂
  είναι ίσος με  

                  i)  1
2
              ii)  2                   iii) 4  

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  (μονάδες 6) 

Μονάδες 8  
ΘΕΜΑ Γ 
Στην επιφάνεια 
ενός υγρού που 
ηρεμεί βρίσκονται 
δύο σύγχρονες και 
όμοιες σημειακές 
πηγές 𝛱1 και 𝛱2 
που απέχουν 
μεταξύ τους 
απόσταση d. Οι 
πηγές αρχίζουν να 
ταλαντώνονται τη χρονική στιγμή t=0 και εκτελούν ταλαντώσεις της μορφής y = 
A ∙ ημωt δημιουργώντας στην επιφάνεια του υγρού εγκάρσια κύματα.  
Ένα υλικό σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού που απέχει αποστάσεις 𝑟1 = 1,4 m 
και 𝑟2 (𝑟2>𝑟1) αντίστοιχα από τις πηγές 𝛱1 και 𝛱2 ταλαντώνεται και η 
απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με τον χρόνο 
περιγράφεται από τη γραφική παράσταση του σχήματος 3.  
Γ1. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στην επιφάνεια του 
υγρού (μονάδες 3) και την απόσταση 𝑟2του σημείου Σ από την πηγή 𝛱2. (μονάδες 
3) 

Μονάδες 6  
Γ2. Να υπολογίσετε τη συχνότητα ταλάντωσης των πηγών 𝛱1 και 𝛱2 (μονάδες 3) 
και το μήκος κύματος λ των εγκαρσίων κυμάτων που διαδίδονται στην επιφάνεια 
του υγρού. (μονάδες 3) 

 Μονάδες 6  



Γ3. Να υπολογίσετε την απομάκρυνση του σημείου Σ από τη θέση ισορροπίας τη 
χρονική στιγμή t=5/8 s.  

Μονάδες 6  
Γ4. Μεταβάλλουμε ταυτόχρονα, με τον ίδιο τρόπο, τη συχνότητα ταλάντωσης 
των δύο πηγών 𝛱1 και 𝛱2. Να υπολογίσετε την ελάχιστη συχνότητα ταλάντωσης 
των δύο πηγών 𝛱1 και 𝛱2 ώστε το σημείο Σ να παραμένει συνεχώς ακίνητο, μετά 
τη συμβολή των κυμάτων στο σημείο αυτό. 

Μονάδες 7 
  
ΘΕΜΑ Δ 
Ομογενές στερεό 
σώμα Σ συνολικής 
μάζας Μ = 8 kg 
αποτελείται από 
δύο κολλημένους 
ομοαξονικούς 
κυλίνδρους με 
ακτίνες R και 2R, 
όπου R = 0,1 m 
όπως φαίνεται στα 
σχήματα 4α και 4β 
(το 4β αποτελεί 
εγκάρσια τομή του 
4α). 
Η ροπή αδράνειας 
του στερεού Σ ως 
προς τον άξονα περιστροφής του είναι I=3

2
M𝑅2. Το στερεό Σ μπορεί να 

περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα Ο΄Ο. Ο 
οριζόντιος άξονας περιστροφής συμπίπτει με τον άξονα συμμετρίας του 
κυλίνδρου. Γύρω από τον κύλινδρο του στερεού ακτίνας R είναι τυλιγμένο 
πολλές φορές αβαρές μη εκτατό νήμα μεγάλου μήκους, στο ελεύθερο άκρο Α του 
οποίου ασκείται οριζόντια δύναμη μέτρου F=100N. 
Στο ελεύθερο άκρο αβαρούς μη εκτατού νήματος μεγάλου μήκους, που είναι 
τυλιγμένο στον κύλινδρο ακτίνας 2R, είναι δεμένο σώμα 𝛴1 μάζας m1=2kg. Το 
σώμα 𝛴1 συνδέεται με αβαρές μη εκτατό νήμα με σώμα 𝛴2 μάζας m2=1kg, που 
συγκρατείται στερεωμένο σε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ.  
Το σύστημα του στερεού Σ και των σωμάτων Σ1 και 𝛴2 αρχικά ισορροπεί, με το 
ελατήριο να έχει επιμηκυνθεί κατά Δℓ=0,2m από το φυσικό του μήκος. Τη 
χρονική στιγμή μηδέν (t0=0s) το νήμα που συνδέει τα σώματα 𝛴1 και Σ2 κόβεται. 
Το σώμα 𝛴2 αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, ενώ το στερεό Σ 
αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον οριζόντιο άξονα περιστροφής του Ο΄Ο.  
Δ1. Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς Κ του ελατηρίου. 



Μονάδες 5 
Δ2. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο της 
απλής αρμονικής ταλάντωσης που εκτελεί το σώμα 𝛴2. Θεωρήστε ως θετική φορά 
τη φορά προς τα πάνω. 

Μονάδες 6 
Δ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος 𝛴1 (μονάδες 4) και 
να προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της (μονάδα 1). 

Μονάδες 5 
Δ4. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του 
στερεού Σ. 

Μονάδες 4 
Δ5. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F, όταν το στερεό Σ έχει εκτελέσει 20

𝜋
 

περιστροφές.  
Μονάδες 5 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. 
Όπου εμφανίζεται το π να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση.  
Να θεωρήσετε ότι :  
• κατά τη διάρκεια της περιστροφής του στερεού Σ το σώμα 𝛴1 δεν 
συγκρούεται με το στερεό Σ.  
• η τριβή του νήματος με τους κυλίνδρους του στερεού είναι αρκετά 
μεγάλη, ώστε να μην παρατηρείται ολίσθηση.  
• κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης του σώματος 𝛴2, ο άξονας του 
ελατηρίου παραμένει κατακόρυφος.  
• η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα.  
 
 



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ ΥΠΑΑΑΗΑΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΑΙΣΜΟΥ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α 
Α1 - α  
Α2 - δ  
A3 - γ  
Α4 - β 
Α5   α - Σ, β - Λ, γ - Σ, δ - Σ, ε - Λ. 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.α) Σωστή απάντηση είναι η  iii. 
β) Έστω 𝜐1 και 𝜐2οι ταχύτητες των σωμάτων 
𝛴1 και 𝛴2 αντίστοιχα. Αφού τα σώματα έχουν 
ίσες κινητικές ενέργειες ισχύει: 𝛫1= 
𝛫2 =>1

2
m𝜐12=1

2
4m𝜐22=>𝜐1=2𝜐2(1) 

Τα σώματα κινούνται αντίθετα. Από τη διατήρηση της ορμής του συστήματος κατά 
την κεντρική πλαστική κρούση τους έχουμε: 
𝑃𝜋𝜌𝜄𝜈= 𝑃𝜇𝜀𝜏ά 1T11T =>4m𝜐2-m𝜐1=(m+4m)𝑉𝑘=>4m𝜐2-2m𝜐2=5m𝑉𝑘=>𝑉𝑘=2

5
𝜐2(2) 

Η κινητική ενέργεια του συστήματος είναι:1 
Μετά την κρούση: 𝐾𝜇𝜀𝜏ά=1

2
1T11T(m+4m)𝑉𝑘2 11T= 1

2
5m(2

5
𝜐2)2=1

2
5m 4

25
 𝜐22 =4

5
∙1
2
m𝜐22(3) 

Πριν την κρούση: 𝐾𝜋𝜌𝜄𝜈=𝛫1+𝛫2=2𝛫2=21
2

4m𝜐22  (4) 
Διαιρώντας κατά μ’ελη την (3) με την(4) προκύπτει: 
𝐾𝜇𝜀𝜏ά
𝐾𝜋𝜌𝜄𝜈

 =
4
5∙
1
2m𝜐2

2

2124m𝜐2
2=

1
10

 

 
Β2.α) Σωστή απάντηση είναι η i. 
β) Για τις ταχύτητες εκροής 𝜐1  και 𝜐2 
ισχύουν οι προϋποθέσεις του θεωρήματος 
Torricelli. Άρα: 
𝜐1 = �2𝑔(𝐻 − ℎ1)   (1) και 
𝜐2=�2𝑔(𝐻 − ℎ2)  (2) 
Η κατακόρυφη κίνηση της κάθε φλέβας 
είναι ελεύθερη πτώση, οπότε ο χρόνος της 
κίνησης είναι: Για τη φλέβα 1: 



y=1
2
g𝑡2=>ℎ1=1

2
gt12 =>𝑡1=�2ℎ1

𝑔
  (3) 

Ομοίως για τη φλέβα 2: 𝑡2=�2ℎ2
𝑔

  (4) 

Η οριζόντια κίνηση της κάθε φλέβας είναι ευθύγραμμη ομαλή, και δόθηκε ότι οι 

φλέβες φθάνουν στο ίδιο σημείο. Άρα:𝑥1=𝑥2=>𝜐1𝑡1=𝜐2𝑡2=>�2𝑔(𝐻 − ℎ1)�2ℎ1
𝑔

 

=�2𝑔(𝐻 − ℎ2)�2ℎ2
𝑔

=> 

(H-ℎ1) ℎ1 = (H-ℎ2) ℎ2=>Hℎ1-ℎ12=H ℎ2-ℎ22=> Hℎ1- H ℎ2=ℎ12-ℎ22=> 
H(ℎ1 −  ℎ2 )= (ℎ1 +  ℎ2 ) (ℎ1 −  ℎ2 )=>H=(ℎ1 +  ℎ2 ) (5)  διότι ℎ1 ≠  ℎ2=>ℎ1 −
 ℎ2≠0 
Δόθηκε όμως ότι ℎ2 1T=  3ℎ1 11T οπότε η (5) γίνεται:  
H=(ℎ1 +  ℎ2)= (ℎ1 +  3ℎ1) = 4ℎ1 
 
Β3.α) Σωστή απάντηση είναι η iii. 
β) Από τους τύπους που υπολογίζουν την κινητική ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής 
και του μέτρου της στροφορμής, με απαλοιφή τη γωνιακής ταχύτητας έχουμε: 

𝛫 = 1
2
𝛪𝜔2

𝐿 = 𝛪𝜔 => 𝜔 = 𝐿
𝐼

�=> 𝛫 = 1
2
𝛪(𝐿
𝐼
)2=𝐿

2

2𝐼
  (1) 

Για συμπαγή ομογενή σφαίρα δόθηκε ότι I=2
5
m𝑟2, οπότε η (1) γίνεται = 

𝛫 = 𝐿2

2𝐼
= 𝐿2

225m𝑟
2=

5
4
· 𝐿

2

m𝑟2
(2) 

Επειδή ο αστέρας είναι απομονωμένος δεν δέχεται δυνάμεις από άλλα άστρα, άρα 
δεν δέχεται εξωτερικές ροπές. Συνεπώς η στροφορμή του L παραμένει σταθερή, 
όπως και η μάζα του m. Έτσι με εφαρμογή της σχέσης (2) έχουμε: 
Για την αρχική κατάσταση του αστέρα, όπου r = R: 
𝛫𝑜 ==5

4
· 𝐿2

m𝑅2
 (3) 

Για την τελική κατάσταση του αστέρα, όπου r = R / 2  
𝛫=5

4
· 𝐿2

m(R/2)2
11T==· 5𝐿

2

m𝑅2
 (4) 

Διαιρούμε την (3) με την (4) κατά μέλη οπότε προκύπτει: 
𝛫
𝛫𝑜

 = 
5𝐿2

m𝑅2
5
4∙

𝐿2

m𝑅2

 = 4 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων είναι: 
υ =𝑟1

𝑡1
= 1,4

0,35
= 4𝑚/𝑠. 

και η απόσταση 𝑟2 είναι: 



𝑟2= υ · 𝑡2 = 4 · 0,55 = 2 , 2  m  
Γ2. Η συχνότητα ταλάντωσης των πηγών είναι:f=1

𝑇
 = 1

0,1
 =10Hz 

Από τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής υπολογίζουμε το μήκος κύματος. 
υ = λ ∙ f  => 
λ  = 𝜐

𝑓
= 4

10
 = 0,4𝑚 

Γ3. Τη χρονική στιγμή t =5
8
= 0,625 s έχει αρχίσει η συμβολή των κυμάτων 

στο σημείο Σ, όπως φαίνεται από τη γραφική παράσταση. Η εξίσωση απο-
μάκρυνσης για την ταλάντωση του σημείου Σ μετά τη χρονική στιγμή𝑡2 = 0,35 s 
που αρχίζει η συμβολή είναι: 
𝑦𝛴=2Ασυν συν𝜋(𝑟1−𝑟2)

𝜆
ημ�2𝜋

𝛵
𝑡 − 𝜋(𝑟1+𝑟2)

𝜆
�=> 

𝑦𝛴=2∙5∙10−2συν𝜋(14−2,2)
0,4

ημ�2𝜋
0,1
𝑡 − 𝜋(14+2,2)

0,4
� 

=> 𝑦𝛴= 10−1συν(-2π)ημ(20πt - 9π) => 𝑦𝛴= 10−1 ημ(20πt - 9π) (S.I) (1) 
Για t =5

8
= 0,625 s η (1) δίνει: 𝑦𝛴= 10−1 ημ(20π5

8
- 9π) (S.I) =>𝑦𝛴= 10−1 ημ(π25

2
- 

9π) 
=>𝑦𝛴= 10−1 ημ(7

2
π)= >  𝑦𝛴= 10−1 ημ(6𝜋+𝜋

2
)=  10−1 ημ(3𝜋 + 𝜋

2
)= 10−1 ημ(𝜋 +

𝜋
2
)=-10cm 

Γ4. Αφού το σημείο Σ με τη νέα συχνότητα είναι σημείο απόσβεσης, ισχύει: 
|𝑟1 − 𝑟2|=(2N +1)∙𝜆

′

2
=>|1,4 − 2,2|=(2N +1)∙𝜆

′

2
=>0,8∙2=(2N +1)∙ 𝜆′=>1,6=(2N 

+1)∙ 𝜐
𝑓′

 

=>𝑓′=(2N +1)∙ 4
1,6

 
Από τη σχέση (2) η ελάχιστη συχνότητα προκύπτει για Ν=0. Συνεπώς 
𝑓𝑚𝑖𝑛= 4

1,6
=2,5Hz 

 
 ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Επειδή το στερεό Σ ισορροπεί 
ισχύει: 
Στ(o) =0=> F · R - 𝑇1· 2R = 0 => F · 
R=𝑇1· 2R=> 
=>𝑇1 = 𝐹

2
 =100

2
10T11T= 50 N 

     Επειδή το σώμα 𝛴1 ισορροπεί 
ισχύει:  
Σ𝐹𝑦= 0 =>𝑇1- 𝑇2 -𝑤1 = 0 =>𝑇1- 𝑇2 
-𝑚1𝑔 = 0 
50- 𝑇2 - 2 ∙ 10 = 0=>𝑇2=30N 
     Επειδή το σώμα 𝛴2 ισορροπεί 
ισχύει: 



Σ𝐹𝑦= 0 => 𝑇2 -𝐹𝜀𝜆 − 𝑤2 = 0 =>𝑇2 − 𝛫𝛥ℓ- 1∙10 =>0,2k=20=> 
k=100N/m 
 
Δ2. Κόβοντας το νήμα το σώμα Σ2 ξεκινάει από την ηρεμία (υ=0) από την θέση 
(Α). Άρα η θέση αυτή είναι η επάνω ακραία θέση της απλής αρμονικής 
ταλάντωσης.  
Στη θέση ισορροπίας (Ο) ισχύει:  
Σ𝐹𝑦=0=>𝐹𝜀𝜆-𝑤2=0=>kΔ𝑙2=𝑚2g=>100 
Δ𝑙2=1∙10=> Δ𝑙2=0,1m 
Έτσι από το σχήμα το πλάτος της απλής 
αρμονικής ταλάντωσης είναι: 
A= Δ𝑙1+ Δ𝑙2=0,2+0,1=0,3m 
Το σύστημα ελατήριο – σώμα Σ2 εκτελεί 
απλή αρμονική ταλάντωση με 
D=k=100N/m συνεπώς 

D=k=𝑚2𝜔2=>ω=� 𝑘
𝑚2

=�100
1

=10rad/s 

Η εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο της απλής αρμονικής 
ταλάντωσης που εκτελεί το σώμα Σ2 είναι: 
x=Aημ(ωt+𝜑𝜊)  (1) 
Για t = 0 είναι x = +A, οπότε η (1) δίνει:  
A=Αημ(ω⋅0+𝜑𝜊)⇒ημ𝜑𝜊=1=>𝜑𝜊=𝜋

2
rad 

Συνεπώς η σχέση (1) γράφεται:x=0,3ημ(10t+π/2) (SI) 
 
Δ3. Αφού κοπεί το νήμα το στερεό αρχίζει 
να στρέφεται δεξιόστροφα και το 𝛴1 
αρχίζει να κινείται προς τα πάνω με 
επιτάχυνση 𝑎𝑐𝑚. Επειδή τα νήματα δεν 
ολισθαίνουν, ισχύει: 
𝜐𝑐𝑚=ω2R (1) 
𝑎𝑐𝑚=𝛼𝛾𝜔𝜈2R=>𝛼𝛾𝜔𝜈R=𝑎𝑐𝑚

2
 (2) 

Για την μεταφορική κίνηση του σώματος 
𝛴1 έχουμε: 
Σ𝐹𝑦= 𝑚1𝑎𝑐𝑚 =>T- 𝑤1=𝑚1𝑎𝑐𝑚=>T- 
𝑚1𝑔=𝑚1𝑎𝑐𝑚=>T-20=2𝑎𝑐𝑚=> 
T=20+2𝑎𝑐𝑚 
Για την στροφική κίνηση του στερεού Σ έχουμε: 
Στ(o) = I· αγων => F R- T  2R =3

2
8T11TM𝑅2·αγων =>F-2T=3

2
8T11TMR·αγων=> 

= > F- 2 T =3
2

8T11TM𝑎𝑐𝑚
2

 
= > 100- 2 T = 3

2
8T11T8𝑎𝑐𝑚

2
=>100-2T=6𝑎𝑐𝑚=> 



100-2(20+2𝑎𝑐𝑚)= 6𝑎𝑐𝑚=>60=10𝑎𝑐𝑚=> α cm = 6  m / s 2.  
 
 
Δ4. Από τη σχέση (3) έχουμε: 𝑎𝛾𝜔𝜈=𝛼𝑐𝑚

2𝑅
 = 6

2∙0,1
=30rad/s2. 

Έτσι το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του στερεού Σ είναι 
𝑑𝐿
𝑑𝑡

=Στ(ο)=Ι∙𝛼𝛾𝜔𝜈=3
2

8T11TM𝑅2·𝛼𝛾𝜔𝜈=3
2

8T11T8∙0,12·30=3,6kg𝑚2/𝑠2 
 
Δ5. Όταν το στερεό έχει εκτελέσει N =20

𝜋
περιστροφές, έχει στραφεί κατά γωνία: 

θ  =  N ∙ 2 π=20
𝜋

∙2π = 40 rad. 
Έτσι το έργο της δύναμης F είναι: 
WF = τ · θ  =  F∙ R ∙θ = 100∙0,1∙40 =4 0 0  J . 



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 
ΘΕΜΑ Α 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την 
ημιτελή πρόταση.  
A1. Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων ισχύει ότι:  

α) η μηχανική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων παραμένει 
σταθερή  

β) η μηχανική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων αυξάνεται  
γ) η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων παραμένει 

σταθερή  
δ) η ορμή του συστήματος των δύο σωμάτων παραμένει σταθερή. 

Μονάδες 5  
A2. Σώμα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Παρατηρείται ότι για δύο 
διαφορετικές συχνότητες 𝑓1 και 𝑓2 του διεγέρτη με 𝑓1 <𝑓2 το πλάτος της 
ταλάντωσης είναι ίδιο. Για την ιδιοσυχνότητα 𝑓0 του συστήματος ισχύει:  
α) 𝑓0 < 𝑓1  
β) 𝑓0 > 𝑓2  
γ) 𝑓1 < 𝑓0 < 𝑓2  
δ) 𝑓1= 𝑓0. 

 
A3. Σε μία οριζόντια (προστέθηκε με διευκρίνιση) φλέβα ρέει ιδανικό ρευστό. 

Όταν σε μια περιοχή του υγρού οι ρευματικές γραμμές πυκνώνουν, τότε:  
α) η ταχύτητα ροής αυξάνεται και η πίεση ελαττώνεται  
β) η παροχή της φλέβας αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται  
γ) η παροχή της φλέβας ελαττώνεται και η πίεση ελαττώνεται  
δ) η ταχύτητα ροής αυξάνεται και η πίεση αυξάνεται. 

Μονάδες 5 
A4. Διακρότημα δημιουργείται μετά από σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων 

της ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, όταν οι 
ταλαντώσεις έχουν  
α) ίσα πλάτη και ίσες συχνότητες  
β) διαφορετικά πλάτη και ίσες συχνότητες  
γ) διαφορετικά πλάτη και διαφορετικές συχνότητες  
δ) ίσα πλάτη και συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους. 

Μονάδες 5  
 



A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 
σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν 
η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α) Η εξίσωση της συνέχειας είναι άμεση συνέπεια της αρχής διατήρησης 

της ενέργειας στη ροή των ιδανικών ρευστών. Λ 
β)  Η ροπή μιας δύναμης 


F  ως προς άξονα περιστροφής είναι μηδέν, όταν ο 

φορέας της δύναμης είναι παράλληλος στον άξονα περιστροφής. Σ 
γ)   Σε μια φθίνουσα ταλάντωση, στην οποία η αντιτιθέμενη δύναμη είναι 

ανάλογη της ταχύτητας, ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων 
απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση διατηρείται σταθερός. Σ 

δ) Η κίνηση ενός τροχού που κυλίεται είναι αποτέλεσμα της επαλληλίας 
μιας μεταφορικής και μιας στροφικής κίνησης. Σ 

ε)   Σε μία απλή αρμονική ταλάντωση αν η εξίσωση της απομάκρυνσης 
είναι x=5∙ημ2t (S.I.), τότε η εξίσωση της ταχύτητας είναι υ=5∙συν2t 
(S.I.).Λ 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Β 
B1. Ένα κατακόρυφο ιδανικό 

ελατήριο σταθεράς k έχει το 
άνω άκρο του στερεωμένο σε 
ακλόνητο σημείο και 
βρίσκεται στη θέση φυσικού 
μήκους. Στο ελεύθερο άκρο 
του ελατηρίου και ενώ αυτό 
βρίσκεται στη θέση φυσικού 
μήκους, στερεώνεται μάζα m. Από τη θέση αυτή το σύστημα αφήνεται 
ελεύθερο και αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. 

 
Η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου κατά τη διάρκεια της απλής 
αρμονικής ταλάντωσης του σώματος είναι ίση με: 

i) 𝑚
2𝑔2

𝑘
                 ii) 2𝑚

2𝑔2

𝑘
                iii) 𝑚

2𝑔2

2𝑘
 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
Μονάδες 2  

β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   
Μονάδες 7  

 
B2. Ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο με 
κατακόρυφα τοιχώματα περιέχει νερό 
μέχρι ύψους Η. Από τον πυθμένα του 
πλευρικού τοιχώματος του δοχείου 
εξέρχεται λεπτός κυλινδρικός σωλήνας 
σταθερής διατομής. Ο σωλήνας είναι 



αρχικά οριζόντιος και στη συνέχεια κάμπτεται, ώστε να γίνει κατακόρυφος προς 
τα πάνω. Το άνοιγμα του σωλήνα βρίσκεται σε ύψος h=𝐻

5
πάνω από το επίπεδο 

του πυθμένα του δοχείου, όπως φαίνεται στο σχήμα 2: 
 

Να θεωρήσετε ότι:  
 η ταχύτητα με την οποία κατεβαίνει η στάθμη του νερού στο ανοιχτό 
δοχείο είναι αμελητέα  
 το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό  
 η ατμοσφαιρική πίεση παραμένει σταθερή.  
Το μέτρο της ταχύτητας υΑ με την οποία ρέει το νερό στο σημείο Α του 
οριζόντιου σωλήνα είναι ίσο με:  
i)   �2𝑔ℎ               ii)  �10𝑔ℎ                 iii) 2�2𝑔ℎ   
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Μονάδες 2  
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   

Μονάδες 6  
Μονάδες 6  

 
B3. Σε μετωπική κρούση δύο σωμάτων Α και Β, που κινούνται αντίθετα και 

έχουν μάζες m και 3m αντίστοιχα, δημιουργείται συσσωμάτωμα που 
παραμένει ακίνητο στο σημείο της σύγκρουσης. Ο λόγος της κινητικής 
ενέργειας ΚΑ του σώματος Α προς την κινητική ενέργεια ΚΒ του σώματος 
Β πριν την κρούση είναι ίσος με: 

i)  1
3

               ii)  2                  iii) 3 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
Μονάδες 2  

β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   
Μονάδες 6  

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται χωρίς απώλειες ενέργειας σε γραμμικό 
ελαστικό μέσο (χορδή) που ταυτίζεται με τον ημιάξονα Οx, προς τη θετική 
κατεύθυνση. Η πηγή του κύματος βρίσκεται στο άκρο Ο (x=0) του ημιάξονα Οx 
του ελαστικού μέσου. Η πηγή εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση 
απομάκρυνσης y=A∙ημωt.  
Στοιχειώδης μάζα Δm=10−6kg του ελαστικού μέσου έχει ενέργεια ταλάντωσης  
𝐸𝑇=5𝜋2∙10−7J.  
Το ελάχιστο χρονικό διάστημα για την απευθείας μετάβαση της στοιχειώδους 
μάζας Δm του ελαστικού μέσου από την κάτω ακραία θέση ταλάντωσής της μέχρι 
την επάνω ακραία θέση ταλάντωσής της είναι Δt=0,4s.  



Στο ίδιο χρονικό διάστημα το κύμα έχει διαδοθεί σε απόσταση Δx=4cm.  
Γ1. Να υπολογίσετε την περίοδο του κύματος (μονάδες 2), το μήκος κύματος του 
κύματος (μονάδες 2) και το πλάτος ταλάντωσης της στοιχειώδους μάζας Δm 
(μονάδες 3). 

Μονάδες 9  
Γ2. Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος (μονάδες 2) και να 
σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική 
στιγμή 𝑡1=1,4s (μονάδες 4).  

 Μονάδες 8  
Γ3. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια της στοιχειώδους μάζας Δm, όταν η 
απομάκρυνσή της από τη θέση ισορροπίας της είναι y=0,2m.  

Μονάδες 8  
Όπου εμφανίζεται το π να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση.  
 
ΘΕΜΑ Δ 
Μία ομογενής άκαμπτη ράβδος ΑΓ 
σταθερής διατομής έχει μάζα Μ=4Kg. Η 
ράβδος ισορροπεί σε οριζόντια θέση και 
το άκρο της Α συνδέεται με άρθρωση σε 
κατακόρυφο τοίχο. Το άλλο άκρο Γ της 
ράβδου συνδέεται μέσω αβαρούς μη 
εκτατού νήματος ΓΔ με τον κατακόρυφο 
τοίχο. Το νήμα σχηματίζει με τη ράβδο 
γωνία φ. Γύρω από ένα λεπτό ομογενή 
δίσκο κέντρου Κ, μάζας m=2kg και 
ακτίνας R=0,1m είναι τυλιγμένο πολλές 
φορές ένα λεπτό μη εκτατό αβαρές νήμα. 
Το ελεύθερο άκρο του νήματος έχει 
στερεωθεί στο άκρο Γ της ράβδου ΑΓ, 
όπως φαίνεται στο σχήμα 3: 

 
Τη χρονική στιγμή 𝑡0=0 ο δίσκος 
αφήνεται να κινηθεί και το νήμα ξετυλίγεται χωρίς να ολισθαίνει 
Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του δίσκου, 
καθώς αυτός κατέρχεται.  

Μονάδες 6 
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που δέχεται η ράβδος ΑΓ στο άκρο της 
Γ από το νήμα ΓΔ, όταν ο δίσκος κατέρχεται.  

Μονάδες 6 
Τη χρονική στιγμή που το κέντρο μάζας Κ του δίσκου έχει κατέλθει κατακόρυφα 
κατά h1=0,3m το νήμα που συνδέει το δίσκο με τη ράβδο κόβεται. 



Δ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής του δίσκου ως προς τον άξονα 
περιστροφής του, μετά από χρονικό διάστημα Δt από τη στιγμή που κόπηκε το 
νήμα. 

Μονάδες 6 
Δ4. Να υπολογίσετε το λόγο της κινητικής ενέργειας λόγω περιστροφικής 
κίνησης προς την κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης του δίσκου μετά 
από χρονικό διάστημα Δt΄=0,1s από τη στιγμή που κόπηκε το νήμα.  

Μονάδες 7 
Δίνονται:  
• η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/𝑠2 

• η ροπή αδράνειας  του δίσκου ως προς τον άξονα που διέρχεται από το 
κέντρο μάζας του 𝐼𝐶𝑀 = 1

2
𝑚𝑅2  

• ημφ=0,8, συνφ=0,6 
• ο άξονας περιστροφής του δίσκου παραμένει συνεχώς οριζόντιος και 
κινείται σε κατακόρυφη τροχιά σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του  

• ο δίσκος δεν φτάνει στο έδαφος στη διάρκεια του φαινομένου.  
 
 



Πανελλήνιες Εξετάσεις Εσπερινών Γενικών Λυκείων  
Φυσική Προσανατολισμού, Θετικών Σπουδών 

12 Ιουνίου 2017 
 

Απαντήσεις Θεμάτων 
ΘΕΜΑ Α 
Α1. δ          
Α2. γ     
A3. α     
Α4. δ 
Α5. α) Λ     β) Σ     γ) Σ    δ) Σ    ε) Λ 
 
ΘΕΜΑ Β  
Β1. 
Σωστή είναι η απάντηση ii. 
Στη Θέση Ισορροπίας ισχύει: ΣF= 0 =𝐹𝜀𝜆 = W => k · y =mg 
=> y =𝑚𝑔

𝐾
   (1)7T

  
Επειδή το σώμα αφήνεται με μηδενική ταχύτητα στην 
Θ.Φ.Μ,η απόσταση y αποτελεί και πλάτος της ταλάντωσης 
συνεπώς η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας θα 
είναι 2y=2A=2𝑚𝑔

𝐾
  άρα η μέγιστη δυναμική ενέργεια του 

ελατηρίου 
επιτυγχάνεται στην κάτω ακραία θέση της Α.Α.Τ. όπου η 
παραμόρφωση του ελατηρίου είναι: 2A=2𝑚𝑔

𝐾
 

𝑈𝑚𝑎𝑥=1
2
K∙(2A)2=1

2
K4𝐴2=1

2
K4𝑚2𝐴2

𝐾2 =2𝑚2𝐴2

𝐾
 

 
Β2. 
Σωστή είναι η απάντηση iii. 
Από την εξίσωση συνέχειας προκύπτει: 𝛱𝛢= 𝛱𝛤 =>  
𝛢𝛢 𝜐𝛢= 𝛢𝛤 𝜐𝛤 
όπου 𝛢𝛢, 𝛢𝛤  τα εμβαδά των διατομών στα σημεία Α και Γ 
και  𝜐𝛢 ,  υΓ οι αντίστοιχες ταχύτητες.  
Από την εξίσωση Bernoulli μεταξύ του σημείου Β και του 
σημείου Γ, θεωρώντας επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας στον πυθμένα του δοχείου, έχουμε: 
𝑃𝐵 7T+1

2
ρ 𝜐𝛣

2
7T+ ρ·g·5h = 𝑃𝛤 7T+1

2
ρ 𝜐𝐴

2
7T+ ρ·g·h 

𝑃𝛼𝜏𝜇 7T+1
2
ρ 𝜐𝛣

2
7T+ ρ·g·5h = 𝑃𝛼𝜏𝜇 7T+1

2
ρ 𝜐𝐴

2
7T+ ρ·g·h=>  (1) 

ρ·g·5h = 1
2
ρ 𝜐𝐴

2
7T+ ρ·g·h=>4ρgh=1

2
ρ 𝜐𝐴

2=>𝜐𝐴
2=�8𝑔ℎ=>𝜐𝛢=2�2𝑔ℎ 

 
Β3. 
Σωστή είναι η απάντηση iii. 
Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ορμής ισχύει: 
𝑃𝛼𝜌𝜒=𝑃𝜏𝜀𝜆=>m𝜐1-3m𝜐2=0=>𝜐2=𝜐1

3
  

Επομένως ο λόγος των κινητικών ενεργειών είναι: 
𝛫1
𝛫2

=
1
2𝑚𝜐1

2

1
23𝑚𝜐2

2 = 𝜐1
2

3𝜐2
2= 𝜐1

2

3𝜐1
2

9

 =9
3
 

 



ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Από την εκφώνηση γνωρίζουμε ότι Δt =𝛵

2
=> Τ = 0,8sec. 

Σε χρόνο ίσο με 𝛵
2
το κύμα έχει διαδοθεί κατά 𝜆

2
, οπότε λ = 8cm=0,08m. 

Επίσης, από την ενέργεια ταλάντωσης έχουμε: 
Ε= 1

2
mω2A2 <=> 2𝐸

mω2
7T= A2 => 10𝜋2∙10−7

10−6∙2,52∙𝜋2= Α2 <=> Α = 1
2,5

=>Α= 0,4m 
Άρα το πλάτος ταλάντωσης είναι Α = 0,4m 
 
Γ2. Η εξίσωση του αρμονικού κύματος είναι: y = 
0,4ημ2π( 𝑡

0,8
− 𝑥

0,08
)με y,x σε m και t σε sec Τη 

χρονική στιγμή tx = 1,4sec το κύμα έχει διαδοθεί κατά 
Δx= υt , με ταχύτητα 
υ = λ· f = λ 1

𝛵
= 0 , 0 8 1

0,8
= 0,1 m /sec. Άρα 

Δx=0,1·1,4 =0,14m 
Δx=K𝜆

4
  => Δx=K𝜆

4
 =>0,14m=K0,08

4
 

=>0,14m=K0,02m=>K=7(λ/4)=1,75 κύματα 
Το στιγμιότυπο του κύματος φαίνεται στο παραπάνω 
σχήμα.  

 
Γ3. Εφαρμόζουμε την ΑΔΜΕ για την ταλάντωση της στοιχειώδους μάζας. 

 1
2
m ω2A2=1

2
m ω2y2+K=>K=1

2
m ω2A2-1

2
m ω2y2=1

2
m ω2(A2-y2)=> 

𝐾 = 1
2
∙10−62,52𝜋2( 16

100
- 4

100
)=>Κ=37,5𝜋2 ∙ 10−8J 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Ο δίσκος δέχεται το βάρος w στο κέντρο μάζας και την τάση του νήματος στο  σημείο Ζ. 

Εφαρμόζοντας το 2ο Νόμο του Νεύτωνα για την μεταφορική κίνηση του δίσκου και τη 
περιστροφική οπότε έχουμε: 

 
Μεταφορική: ΣFy =m·𝑎𝑐𝑚 => w-Τ = m·𝑎𝑐𝑚=>mg- Τ = m·𝑎𝑐𝑚 (1) 
Περιστροφική: Στ = I ∙αγ=> Τ ∙R =1

2
mR2 ∙αγ 

Καθώς, 𝛼𝑐𝑚= R · 𝑎𝛾𝜔𝜈προκύπτει:  
Τ ∙R =1

2
mR2 ∙αγ= 1

2
mR ∙𝑎𝑐𝑚 => 𝑇 = 1

2
m∙𝑎𝑐𝑚(2) 

Προσθέτουμε κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2) οπότε προκύπτει: 
mg- Τ = m·𝑎𝑐𝑚=> mg- 1

2
m∙𝑎𝑐𝑚= m·𝑎𝑐𝑚=> mg= 

3
2
m∙𝑎𝑐𝑚=>𝑎𝑐𝑚=2𝑔

3
=20

3
m/𝑠2 

Δ2. Το άκρο Γ δέχεται τη δύναμη Γ, από το νήμα -που είναι 
συνδεδεμένο με το δίσκο- που είναι ίση κατά μέτρο και 
αντίθετη κατά κατεύθυνση με την Τ καθώς το νήμα είναι 
αβαρές και μη εκτατό. Άρα: 𝑇′= Τ. 

Όμως 𝑇 = 1
2
m∙𝑎𝑐𝑚=1

2
220

3
=20

3
𝛮=𝑇′ 

Η ράβδος δέχεται τις παρακάτω δυνάμεις στο άκρο Γ την 
τάση του νήματος (έστω 𝛵1) από το νήμα, το βάρος της και τη 
δύναμη Fαρ από την άρθρωση και στο σημείο Γ επίσης την 𝑇′. 
Η ράβδος ισορροπεί άρα ως προς το άκρο Α για τις αλγεβρικές τιμών των ροπών ισχύει:  
Στ =0 =>𝜏𝑇′+𝜏𝛵1+ 𝜏𝑤 +𝜏𝐹𝛼𝜌= 0 



Θεωρώντας θετική φορά αντίθετη από τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού έχουμε 
προκύπτει: 

-𝑇′𝐿 − 𝑤 𝐿
2
+𝛵1𝑦L+0=>-20

3
-40

2
+𝑇1ημφ=0=>𝑇10,8=80

3
 =>𝑇1=100

3
 Ν 

 
Δ3. Από τη στιγμή που κόβεται το νήμα και μετά, ο δίσκος δέχεται μόνο το βάρος, το οποίο καθώς 

ασκείται στο cm δε δημιουργεί ροπή. (Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.) 
Άρα, Στ = 0. Επομένως η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου μετά το κόψιμο του νήματος διατηρείται 

σταθερή. 
Η στροφορμή του δίσκου δίνεται από τη σχέση: L =Ι∙ ω =1

2
m𝑅2ω. 

To κέντρο μάζας   του δίσκου εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, άρα: 

ℎ1=1
2

𝛼𝑐𝑚𝑡1
2=>𝑡1=�2ℎ1

𝛼𝑐𝑚
 =�

2∙ 3
10

20
3

 =� 9
100

 = 3
10

= 0,3𝑠 

t1  είναι η στιγμή που κόβεται το νήμα. Οπότε: 
𝜐𝑐𝑚1=𝛼𝑐𝑚𝑡1=20

3
∙ 3
10

=2 m/s 
Τελικά η στροφορμή τη στιγμή που κόβεται το νήμα είναι: 
L=1

2
∙2∙0,1 ∙ 2=0,2 kg𝑚2/s H στροφορμή αυτή παραμένει σταθερή και μετά το κόψιμο του 

νήματος. 
 
Δ4. Μετά το κόψιμο του νήματος το κέντρο μάζας του δίσκου εκτελεί κατακόρυφη βολή προς τα 

κάτω με αρχική ταχύτητα την υcm1= 2m/s και επιτάχυνση g = 10m/s2 (ασκείται μόνο το βάρος 
του δίσκου).   Άρα     𝜐𝑐𝑚2 = 𝜐𝑐𝑚1 + 𝑔 ∙ 𝛥𝑡′=2+10∙0,1=3m/s 

Οπότε η κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης είναι:𝐾𝜇𝜀𝜏=1
2

𝑚𝜐𝑐𝑚2
2 =1

2
2∙32=9J 



 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  
ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

 
 
ΘΕΜΑ A 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω 
ημιτελείς προτάσεις A1 έως και Α4 και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί 
στο σωστό συμπλήρωμά της. 
 
A1. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που 
γίνονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, με το ίδιο πλάτος Α και 
συχνότητες 𝑓1 και 𝑓2 δημιουργείται σύνθετη κίνηση, η οποία  παρουσιάζει 
διακροτήματα. Η περίοδος του διακροτήματος είναι ίση με 
 
α.  T= 𝟏

|𝒇𝟏−𝒇𝟐|
         β.  T=| 𝟏

𝒇𝟏
− 𝟏

𝒇𝟐
|     γ.  T=|𝒇𝟏 − 𝒇𝟐|       δ.  T= 𝟏

𝟐|𝒇𝟏−𝒇𝟐|
 

Μονάδες 5 
A2.  Δύο υλικά σημεία τα οποία βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών 
δεσμών ενός ελαστικού μέσου στο οποίο έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα, έχουν 
α. ίδιο πλάτος ταλάντωσης. 
β. διαφορά φάσης π rad μεταξύ τους. 
γ.      διαφορά φάσης 𝜋

2
 𝑟𝑎𝑑   μεταξύ τους. 

δ. ίδια συχνότητα ταλάντωσης. 
Μονάδες 5 

 
A3. Ο ομογενής δίσκος του σχήματος 1 
ισορροπεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Κάποια 
χρονική στιγμή ασκούμε στον δίσκο ζεύγος 
δυνάμεων, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. 
Η κίνηση του δίσκου είναι 
α. μόνο στροφική με σταθερή 
γωνιακή ταχύτητα. 
β. μόνο μεταφορική με σταθερή ταχύτητα. 
γ. μόνο στροφική με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση. 
δ. μόνο μεταφορική με σταθερή επιτάχυνση. 



 
 
 
 

Μονάδες 5 
A4.  Η εξίσωση της συνέχειας των ιδανικών ρευστών είναι άμεση 
συνέπεια της αρχής διατήρησης 
α. της ενέργειας. 
β. της ύλης. 
γ. της ορμής. 
δ. της στροφορμής. 

Μονάδες 5 
A5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων  προτάσεων  είναι 
Σωστό ή Λάθος, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 
α. Το πλάτος μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης
 εξαρτάται από τη συχνότητα του διεγέρτη.Σ 
β. Σε κάθε εγκάρσιο κύμα δημιουργούνται πυκνώματα και 
αραιώματα.Λ 
γ. Το συνολικό έργο της στατικής τριβής στην κύλιση χωρίς 
ολίσθηση ενός στερεού σώματος είναι ίσο με μηδέν.Σ 
δ. Η πίεση που δημιουργεί ένα εξωτερικό αίτιο σε κάποιο 
σημείο ενός ακίνητου υγρού μεταφέρεται αναλλοίωτη σε όλα τα σημεία του.Σ 
ε. Σε κάθε φθίνουσα ταλάντωση η περίοδος της ταλάντωσης 
μειώνεται με τον χρόνο.Λ 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ B 
B1. Δύο σώματα 𝛴1 και 𝛴2 με μάζες m και 4m αντίστοιχα έχουν ίσες 
κινητικές ενέργειες. Τα σώματα κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και 
συγκρούονται πλαστικά. Ο λόγος της τελικής κινητικής ενέργειας του 
συστήματος των σωμάτων προς την αρχική κινητική ενέργεια του συστήματος 
των σωμάτων είναι ίσος με 

  i.1
4
 ii.1

5
 iii. 1

10
 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)  
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 6) 

Μονάδες 8 



 
B2. Ένα δοχείο περιέχει νερό μέχρι ύψους Η και 
βρίσκεται πάνω σε ένα οριζόντιο δάπεδο. 
Ανοίγουμε δύο μικρές οπές στο δοχείο σε ύψη ℎ1 
και ℎ2 = 3ℎ1 πάνω από το οριζόντιο δάπεδο, 
όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Οι δύο φλέβες του 
νερού που εκρέει από τις δύο μικρές οπές 
συναντούν το δάπεδο στο ίδιο σημείο Α. 
Να θεωρήσετε ότι: 
 η ταχύτητα με την οποία 
κατεβαίνει η στάθμη του νερού στο ανοιχτό δοχείο είναι αμελητέα 
 το νερό συμπεριφέρεται ως ιδανικό ρευστό 
 η ατμοσφαιρική πίεση παραμένει σταθερή. 
Η σχέση που ισχύει είναι 
i. H = 4ℎ1 ii. H = 5ℎ1 iii. H = 6ℎ1  
ii. α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2) 
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 7) 

Μονάδες 9 
B3. Ένας  απομονωμένος  ομογενής  αστέρας  σφαιρικού  σχήματος  ακτίνας  
R στρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με αρχική 
κινητική ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής 𝐾𝑂 . Ο αστέρας συρρικνώνεται 
λόγωβαρύτητας διατηρώντας το σφαιρικό του σχήμα και την αρχική του μάζα. 
Σε κάποιο στάδιο της συρρίκνωσής του η ακτίνα του υποδιπλασιάζεται. Η νέα 
κινητική του ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής είναι ίση με K. 
Δίνεται η ροπή αδράνειας ομογενούς συμπαγούς σφαίρας ακτίνας r ως προς 
άξονα που διέρχεται το κέντρο μάζας της 𝐼𝑐𝑚 = 2

5
m𝑟2 

Ο λόγος  𝐾
𝐾𝑂

 είναι ίσος με 

i.1
2
          ii.2          iii.4 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (μονάδες 2)  
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (μονάδες 6) 

Μονάδες 8 
ΘΕΜΑ Γ 
Στην επιφάνεια ενός υγρού που 
ηρεμεί βρίσκονται δύο 
σύγχρονες και όμοιες 
σημειακές πηγές 𝛱1 και 𝛱2 
που απέχουν μεταξύ τους 
απόσταση d = 2 m. Οι πηγές 
αρχίζουν να ταλαντώνονται τη χρονική στιγμή t = 0 και εκτελούν ταλαντώσεις 
της μορφής y = A ∙ ημωt δημιουργώντας στην επιφάνεια του υγρού εγκάρσια 
κύματα. 
 



Ένα υλικό σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού που απέχει αποστάσεις 𝑟1 = 1,4 
m και 𝑟2 (𝑟2>𝑟1) αντίστοιχα από τις πηγές 𝛱1 και 𝛱2 ταλαντώνεται και η 
απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με τον χρόνο 
περιγράφεται από τη γραφική παράσταση του σχήματος 3. 
Γ1. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στην επιφάνεια του 
υγρού (μονάδες 3) και την απόσταση 𝑟2 του σημείου Σ από την πηγή 𝛱2. 
(μονάδες 3) 

Μονάδες 6 
Γ2.  Να  υπολογίσετε  τη  συχνότητα  ταλάντωσης  των  πηγών  𝛱1  και  𝛱2 
(μονάδες 3) και το μήκος κύματος λ των εγκαρσίων κυμάτων που 
διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού. (μονάδες 3) 

Μονάδες 6  
Γ3. Να υπολογίσετε την απομάκρυνση του σημείου Σ από τη θέση 
ισορροπίας τη χρονική στιγμή t=5

8
s 

Μονάδες 6 
Γ4. Να υπολογίσετε τον αριθμό των σημείων μεταξύ των δύο πηγών 𝛱1  
και  𝛱2 που παραμένουν συνεχώς ακίνητα, μετά τη συμβολή των κυμάτων. 
Μονάδες 7 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Ομογενές στερεό σώμα Σ συνολικής μάζας Μ = 8 kg αποτελείται από δύο 
κολλημένους ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες R και 2R, όπου R = 0,1 m 
όπως φαίνεται στα σχήματα 4α και 4β (το 4β αποτελεί εγκάρσια τομή του 4α). 
Η ροπή  αδράνειας του 
στερεού  Σ  ως προς τον 
άξονα περιστροφής του είναι 
I=3

2
M𝑅2. Το στερεό Σ μπορεί 

να περιστρέφεται χωρίς τριβές 
γύρω από σταθερό οριζόντιο 
άξονα Ο΄Ο. Ο οριζόντιος 
άξονας περιστροφής συμπίπτει 
με τον άξονα 
συμμετρίας του κυλίνδρου. 
Γύρω από τον κύλινδρο του 
στερεού ακτίνας R είναι 
τυλιγμένο πολλές φορές αβαρές μη εκτατό νήμα μεγάλου μήκους, στο 
ελεύθερο άκρο Α του οποίου ασκείται οριζόντια δύναμη F. 
Στο ελεύθερο άκρο αβαρούς μη εκτατού νήματος μεγάλου μήκους, που είναι 
τυλιγμένο στον κύλινδρο ακτίνας 2R, είναι δεμένο σώμα 𝛴1 μάζας 𝑚1 = 2 kg. 
Το σώμα 𝛴1 συνδέεται με αβαρές μη εκτατό νήμα με σώμα 𝛴2 μάζας 𝑚2 = 3 kg. 
Το σύστημα του στερεού Σ και των σωμάτων 𝛴1 και 𝛴2 αρχικά ισορροπεί. 
Δ1.     Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης F.  



Μονάδες 6 
Τo νήμα που συνδέει τα σώματα 𝛴1  και 𝛴2  κόβεται και το στερεό Σ 
αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον οριζόντιο άξονα περιστροφής του Ο΄Ο. 
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος 𝛴1 (μονάδες 
5) και να προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της. (μονάδα 1) 

Μονάδες 6 
Δ3. Να  υπολογίσετε  το  μέτρο του ρυθμού μεταβολής  της  στροφορμής  
του στερεού Σ. 

Μονάδες 6 
Δ4. Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης F, όταν το στερεό Σ έχει εκτελέσει 
20
𝜋

 περιστροφές  
         Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/𝑠2                                                               

Μονάδες 7 
Όπου εμφανίζεται το π να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση. Να θεωρήσετε ότι : 

 κατά τη διάρκεια της περιστροφής του στερεού Σ το σώμα 𝛴1 δεν συγκρούεται 
με το στερεό Σ. 

 η τριβή του νήματος με τους κυλίνδρους του στερεού είναι αρκετά μεγάλη, 
ώστε να μην παρατηρείται ολίσθηση. 
η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα. 
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΑΙΣΜΟΥ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α 
Α1 - α  
Α2 - δ  
A3 - γ  
Α4 - β 
Α5   α - Σ, β - Λ, γ - Σ, δ - Σ, ε - Λ. 
 
ΘΕΜΑ Β 
Β1.α) Σωστή απάντηση είναι η  iii. 

β) Έστω 𝜐1 και 𝜐2οι ταχύτητες των σωμάτων 𝛴1 και 𝛴2 
αντίστοιχα. Αφού τα σώματα έχουν ίσες κινητικές ενέργειες 
ισχύει: 𝛫1= 𝛫2 =>1

2
m𝜐1

2=1
2
4m𝜐2

2=>𝜐1=2𝜐2(1) 

 

 
 
Τα σώματα κινούνται αντίθετα. Από τη διατήρηση της ορμής του συστήματος κατά την κεντρική 
πλαστική κρούση τους έχουμε: 
𝑃𝜋𝜌𝜄𝜈= 𝑃𝜇𝜀𝜏ά 1T11T =>4m𝜐2-m𝜐1=(m+4m)𝑉𝑘=>4m𝜐2-2m𝜐2=5m𝑉𝑘=>𝑉𝑘=2

5
𝜐2(2) 

Η κινητική ενέργεια του συστήματος είναι:1 
Μετά την κρούση: 𝐾𝜇𝜀𝜏ά=1

2
1T11T(m+4m)𝑉𝑘

2
11T= 1

2
5m(2

5
𝜐2)2=1

2
5m 4

25
 𝜐2

2 =4
5
∙1
2
m𝜐2

2(3) 

Πριν την κρούση: 𝐾𝜋𝜌𝜄𝜈=𝛫1+𝛫2=2𝛫2=21
2

4m𝜐2
2  (4) 

 
Διαιρώντας κατά μ’ελη την (3) με την(4) προκύπτει: 
 
𝐾𝜇𝜀𝜏ά

𝐾𝜋𝜌𝜄𝜈
 =

4
5∙12m𝜐2

2

21
24m𝜐2

2= 1
10

 

 
Β2.α) Σωστή απάντηση είναι η i. 

β) Για τις ταχύτητες εκροής 𝜐1  και 𝜐2  ισχύουν οι 
προϋποθέσεις του θεωρήματος Torricelli. Άρα: 

𝜐1=�2𝑔(𝐻 − ℎ1)  (1) και 𝜐2=�2𝑔(𝐻 − ℎ2)  (2) 
Η κατακόρυφη κίνηση της κάθε φλέβας είναι ελεύθερη 
πτώση, οπότε ο χρόνος της κίνησης είναι: Για τη φλέβα 
1: 

y=1
2
g𝑡2=>ℎ1=1

2
gt1

2 =>𝑡1=�2ℎ1
𝑔

  (3) 

Ομοίως για τη φλέβα 2: 𝑡2=�2ℎ2
𝑔

  (4) 

Η οριζόντια κίνηση της κάθε φλέβας είναι ευθύγραμμη ομαλή, και δόθηκε ότι οι φλέβες φθάνουν 

στο ίδιο σημείο. Άρα:𝑥1=𝑥2=>𝜐1𝑡1=𝜐2𝑡2=>�2𝑔(𝐻 − ℎ1)�2ℎ1
𝑔

 =�2𝑔(𝐻 − ℎ2)�2ℎ2
𝑔

=> 

(H-ℎ1) ℎ1 = (H-ℎ2) ℎ2=>Hℎ1-ℎ1
2=H ℎ2-ℎ2

2=> Hℎ1- H ℎ2=ℎ1
2-ℎ2

2=> 
H(ℎ1 −  ℎ2)= (ℎ1 +  ℎ2) (ℎ1 −  ℎ2)=>H=(ℎ1 +  ℎ2) (5)  διότι ℎ1 ≠  ℎ2=>ℎ1 − ℎ2≠0 
 
Δόθηκε όμως ότι ℎ2 1T=  3ℎ1 11T οπότε η (5) γίνεται:  



H=(ℎ1 +  ℎ2)= (ℎ1 +  3ℎ1) = 4ℎ1 
 
Β3.α) Σωστή απάντηση είναι η iii. 

β) Από τους τύπους που υπολογίζουν την κινητική ενέργεια λόγω ιδιοπεριστροφής και του μέτρου της 
στροφορμής, με απαλοιφή τη γωνιακής ταχύτητας έχουμε: 

 
𝛫 = 1

2
𝛪𝜔2

𝐿 = 𝛪𝜔 => 𝜔 = 𝐿
𝐼

�=> 𝛫 = 1
2

𝛪(𝐿
𝐼
)2=𝐿2

2𝐼
  (1) 

Για συμπαγή ομογενή σφαίρα δόθηκε ότι I=2
5
m𝑟2, οπότε η (1) γίνεται = 
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Επειδή ο αστέρας είναι απομονωμένος δεν δέχεται δυνάμεις από άλλα άστρα, άρα δεν δέχεται 
εξωτερικές ροπές. Συνεπώς η στροφορμή του L παραμένει σταθερή, όπως και η μάζα του m. Έτσι 
με εφαρμογή της σχέσης (2) έχουμε: 
Για την αρχική κατάσταση του αστέρα, όπου r = R: 
𝛫𝑜 ==5

4
∙ 𝐿2

m𝑅2 (3) 
 
Για την τελική κατάσταση του αστέρα, όπου r = R / 2  
𝛫=5

4
∙ 𝐿2

m(R/2)2 11T==∙ 5𝐿2

m𝑅2 (4) 
Διαιρούμε την (3) με την (4) κατά μέλη οπότε προκύπτει: 
𝛫

𝛫𝑜
 = 

5𝐿2

m𝑅2
5
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m𝑅2

 = 4 

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων είναι: 

υ =𝑟1
𝑡1

= 1,4
0,35

= 4𝑚/𝑠. 
και η απόσταση 𝑟2 είναι: 
𝑟2= υ · 𝑡2 = 4 · 0,55 = 2 , 2  m  

Γ2. Η συχνότητα ταλάντωσης των πηγών είναι:f=1
𝑇

 = 1
0,1

 =10Hz 
Από τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής υπολογίζουμε το μήκος κύματος. υ = λ ∙ f  => 
λ  = 𝜐

𝑓
= 4

10
 = 0,4𝑚



Γ3. Τη χρονική στιγμή t =5
8
= 0,625 s έχει αρχίσει η συμβολή των κυμάτων 

στο σημείο Σ, όπως φαίνεται από τη γραφική παράσταση. Η εξίσωση απομάκρυνσης για την 
ταλάντωση του σημείου Σ μετά τη χρονική στιγμή𝑡2 = 0,35 s που αρχίζει η συμβολή είναι: 
𝑦𝛴=2Ασυν συν𝜋(𝑟1−𝑟2)

𝜆
ημ�2𝜋

𝛵
𝑡 − 𝜋(𝑟1+𝑟2)

𝜆
�=> 

𝑦𝛴=2∙5∙10−2συν𝜋(14−2,2)
0,4

ημ�2𝜋
0,1

𝑡 − 𝜋(14+2,2)
0,4

� 
=> 𝑦𝛴= 10−1συν(-2π)ημ(20πt - 9π) => 𝑦𝛴= 10−1 ημ(20πt 
- 9π) (S.I) (1) 
Για t =5

8
= 0,625 s η (1) δίνει: 𝑦𝛴= 10−1 ημ(20π5

8
- 9π) (S.I) =>𝑦𝛴= 10−1 ημ(π25

2
- 9π) 

=>𝑦𝛴= 10−1 ημ(7
2
π)= >  𝑦𝛴= 10−1 ημ(6𝜋+𝜋

2
)=  10−1 ημ(3𝜋 + 𝜋

2
)= 10−1 ημ(𝜋 + 𝜋

2
)=-10cm 

Γ4. Για τα ακίνητα του ευθύγραμμου τμήματος 𝛱1𝛱2 = d = 2 m ισχύει: 𝑟1 − 𝑟2= (2N +1∙𝜆
2
=> 

𝑟1 − 𝑟2=(2Ν+1)0,4
2

= (2N +1)0,2 (1) 
    Επίσης 𝑟1 + 𝑟2= d = 2 (2) 
Με πρόσθεση κατά μέλη των (1) και (2) έχουμε: 
2r1 = (2N +1) 0,2 + 2=> r1 = (2N +1) 0,1 + 1(3) 
Για όλα τα σημεία του ευθύγραμμου τμήματος 𝛱1𝛱2 = d = 2 m, που βρίσκονται ανάμεσα στα σημεία 
Π1 και Π2 ισχύει: 0 < 𝑟1< d => 0 < (2N +1)0,1 +1 < 2 => -1 < ( 2 N  + 1)0,1 < 1  => 
=> -10 < 2 N  +  1  < 1 0  =>  -11 < 2 N  < 9  =>- 5 , 5  < N  < 4 , 5  
Οι ακέραιοι που βρίσκονται στην παραπάνω περιοχή είναι N = {-5, -4, -3, -2,-1,0,1,2,3,4} 
Συνεπώς τα ακίνητα σημεία είναι 10. 
 
 ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Επειδή το σώμα 𝛴2 ισορροπεί ισχύει: 
Σ𝐹𝑦= 0 => 𝑇2 -𝑤2 = 0 =>𝑇2= 3∙10 =>𝑇2= 30 N 

Επειδή το σώμα 𝛴1 ισορροπεί ισχύει: 
Σ𝐹𝑦= 0 =>𝑇1- 𝑇2 - 𝑤1 = 0 =>𝑇1- 𝑇2 - 𝑚1𝑔 = 0 
𝑇1- 30 - 2 ∙ 10 = 0=>𝑇1=50N 
Επειδή το στερεό Σ ισορροπεί ισχύει: 
Στ(o) =0=> F · R - 𝑇1· 2R = 0 => F · R=𝑇1· 2R=> 
=> F=2·50=> F = 100 N 

 
Δ2. Αφού κοπεί το νήμα το στερεό αρχίζει να στρέφεται 

δεξιόστροφα και το 𝛴1 αρχίζει να κινείται προς τα 
πάνω με επιτάχυνση 𝑎𝑐𝑚. Επειδή τα νήματα δεν 
ολισθαίνουν, ισχύει: 



𝜐𝑐𝑚=ω2R (1) 
𝑎𝑐𝑚=𝛼𝛾𝜔𝜈2R=>𝛼𝛾𝜔𝜈R=𝑎𝑐𝑚

2
 (2) 

Για την μεταφορική κίνηση του σώματος 𝛴1 έχουμε: 
Σ𝐹𝑦= 𝑚1𝑎𝑐𝑚 =>T- 𝑤1= 𝑚1𝑎𝑐𝑚=>T- 𝑚1𝑔= 𝑚1𝑎𝑐𝑚=>T-20=2𝑎𝑐𝑚=> 
T=20+2𝑎𝑐𝑚 
Για την στροφική κίνηση του στερεού Σ έχουμε: 
Στ(o) = I· αγων => F R- T  2R =3

2
8T11TM𝑅2·αγων =>F-2T=3

2
8T11TMR·αγων=> 

= > F- 2 T = 3
2

8T11TM𝑎𝑐𝑚
2

 
= > 100- 2 T = 3

2
8T11T8𝑎𝑐𝑚

2
=>100-2T=6𝑎𝑐𝑚=> 

100-2(20+2𝑎𝑐𝑚)= 6𝑎𝑐𝑚=>60=10𝑎𝑐𝑚=> α cm = 6  m / s 2.  
 
 
Δ3. Από τη σχέση (2) έχουμε: 

𝑎𝛾𝜔𝜈=𝛼𝑐𝑚
2𝑅

 = 6
2∙0,1

=30rad/s2. 
Έτσι το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του στερεού Σ είναι 
𝑑𝐿
𝑑𝑡

=Στ(ο)=Ι∙𝛼𝛾𝜔𝜈=3
2

8T11TM𝑅2·𝛼𝛾𝜔𝜈=3
2

8T11T8∙0,12·30=3,6kg𝑚2/𝑠2 
 

Δ4. Όταν το στερεό έχει εκτελέσει N =20
𝜋

περιστροφές, έχει στραφεί κατά γωνία: 

θ  =  N ∙ 2 π= 20
𝜋

∙2π = 40 rad. 
Έτσι το έργο της δύναμης F είναι: 
WF = τ · θ  =  F∙ R ∙θ = 100∙0,1∙40 =4 00  J . 



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΘΕΜΑ Α 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή 
πρόταση. 

A1. Δύο μικρά σώματα με μάζες m και 4m, που κινούνται στην ίδια ευθεία με 
αντίθετες κατευθύνσεις και ταχύτητες 𝜐1 και 𝜐2 7T  αντίστοιχα, συγκρούονται 
μετωπικά και πλαστικά. Αν η χρονική διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα και το 
συσσωμάτωμα ακινητοποιείται, τότε τα δύο σώματα πριν την κρούση είχαν 
α)     αντίθετες ταχύτητες 
β)     ίσες ορμές 
γ)     αντίθετες ορμές 
δ)     ίσες κινητικές ενέργειες. 

Μονάδες 5 
A2. Ταλαντωτής εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με τη συχνότητα f του 
διεγέρτη να είναι λίγο μεγαλύτερη από την ιδιοσυχνότητα fo του ταλαντωτή. Αν 
ελαττώσουμε την περίοδο του διεγέρτη, το πλάτος της ταλάντωσης του ταλαντωτή 
α)     παραμένει σταθερό 
β)     αυξάνεται αρχικά και μετά ελαττώνεται 
γ)     ελαττώνεται αρχικά και μετά αυξάνεται 
δ)     ελαττώνεται. 

Μονάδες 5 
A3. Μεταξύ δύο σημείων Α και Β ενός στάσιμου κύματος που έχει δημιουργηθεί 
σε ένα γραμμικό ελαστικό μέσο παρεμβάλλονται συνολικά δύο δεσμοί. Τα σημεία 
Α και Β έχουν μεταξύ τους 
α)     διαφορά φάσης ίση με 0 
β)     διαφορά φάσης ίση με π 
γ)      διαφορά φάσης ίση με π/4 
δ)     διαφορά φάσης ίση με π/2. 

A4. Το ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο του σχήματος βρίσκεται 
εντός πεδίου βαρύτητας με επιτάχυνση βαρύτητας g και 
περιέχει νερό πυκνότητας ρ. Το ύψος του νερού στο δοχείο 
είναι Η. Στο σημείο Α, που απέχει απόσταση h από τον 
πυθμένα του δοχείου, η υδροστατική πίεση είναι ίση με 
α)      Pατμ + ρgh 
β)      P ατμ + ρ g(H-h) 



 
γ)    ρ gh 
δ) ρg(H-h). 

Μονάδες 5 
Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, 
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 
είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α)     Περίοδος Τδ ενός διακροτήματος ονομάζεται ο χρόνος ανάμεσα σε 
δύο διαδοχικούς μηδενισμούς της απομάκρυνσης. Λ 
β)     Κατά την εκδήλωση σεισμικής δόνησης το έδαφος λειτουργεί ως 
διεγέρτης για τα κτίρια. Όταν η συχνότητα του σεισμικού κύματος 
γίνει   ίση   με   την   ιδιοσυχνότητα   ενός   κτιρίου ,   το   πλάτος της 
ταλάντωσης του κτιρίου μεγιστοποιείται . Σ 
γ)      Σε μια φθίνουσα ταλάντωση, με μικρή σταθερά απόσβεσης b, όταν η 
σταθερά απόσβεσης αυξηθεί λίγο, ο ρυθμός μείωσης του πλάτους 
της ταλάντωσης ελαττώνεται. Λ 
δ)      Κατά  τη  ροή  ιδανικού   ρευστού  σε  οριζόντιο  σωλήνα,   όταν οι 
ρευματικές γραμμές παρουσιάζουν την ίδια πυκνότητα, η ταχύτητα 
ροής δεν μεταβάλλεται. Σ 
ε)      Σε ένα ρολόι με δείκτες η γωνιακή επιτάχυνση του λεπτοδείκτη είναι 
σταθερή και διάφορη του μηδενός.Λ 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Στην ελεύθερη επιφάνεια νερού που ηρεμεί, στις 
θέσεις Κ και Λ βρίσκονται δύο όμοιες και σύγχρονες 
κυματικές πηγές απλών αρμονικών κυμάτων 𝛱1  
και   𝛱2,   που   απέχουν   μεταξύ   τους   απόσταση 
d=3𝜆1

2
.   Οι πηγές 

ταλαντώνονται χωρίς αρχική φάση, με συχνότητα 
𝑓1 7T πλάτος ταλάντωσης Α και παράγουν κύματα μήκους 
κύματος λ ι, που διαδίδονται στην επιφάνεια του νερού με 
σταθερή ταχύτητα υ. 
Ένα σημείο Σ της επιφάνειας του νερού απέχει από την πηγή Π1 απόσταση d1 = 2λ1 
και από την πηγή Π2 απόσταση d2, όπως 
στο σχήμα. Το ευθύγραμμο τμήμα ΣΚ είναι κάθετο στο ΚΛ. 
Δι πλασιάζουμε τη συχνότητα ταλάντωσης των δύο πηγών διατηρώντας σταθερό 
το πλάτος Α της ταλάντωσής τους. 
Το Σ μετά τον διπλασιασμό της συχνότητας ταλάντωσης των πηγών θα είναι: 
i. σημείο ενίσχυσης 
ii. σημείο απόσβεσης 
 



 
iii. σημείο που ταλαντώνεται με πλάτος Α. α) Να επιλέξετε τη σωστή 
απάντηση. 

Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 6 
 
Β2. Το σφαιρίδιο του σχήματος, μάζας m, 
διαγράφει οριζόντιο κύκλο ακτίνας ΚΣ = R με 
γωνιακή ταχύτητα ω δεμένο στο άκρο αβαρούς μη 
εκτατού νήματος, το οποίο περνάει από 
κατακόρυφο σωλήνα ΚΛ. Στο άκρο Μ του 
νήματος ασκείται κατάλληλη δύναμη F, ώστε αυτό 
να κινηθεί χωρίς τριβή διαμέσου του σωλήνα 
μέχρι η ακτίνα περιστροφής του σφαιριδίου μάζας 
m να γίνει ΚΣ' = R/2. 
Σε όλη τη διάρκεια της μεταβολής της ακτίνας της 
κυκλικής τροχιάς, θεωρούμε ότι το σφαιρίδιο κινείται εκτελώντας κυκλική κίνηση 
στο οριζόντιο επίπεδο χωρίς 
τριβές. 
Το έργο της δύναμης F για τη μετακίνηση του σφαιριδίου μάζας m θα είναι ίσο με: 
i.1
2
𝑚𝜔2𝑅2 ii. 2

3
𝑚𝜔2𝑅2 iii. 3

2
𝑚𝜔2𝑅2 

α) Ν α επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 3 

Β3. Ο κυλινδρικός σωλήνας ΓΔ του σχήματος αποτελεί τμήμα ενός μεγάλου 
σωλήνα μεταβλητής διατομής και βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο. Στον σωλήνα 
ρέει με σταθερή παροχή ιδανικό υγρό 
πυκνότητας ρ με φορά από το Γ προς το Δ. Η 
σχέση των εμβαδών των εγκαρσίων διατομών 
του σωλήνα στα σημεία Γ και Δ είναι ΑΓ = 2 
ΑΔ. Το μέτρο της ταχύτητας με την οποία 
κινείται το υγρό στο σημείο Γ είναι υΓ. Τα σημεία Γ και Δ απέχουν υψομετρικά 
κατά h, όπως φαίνεται στο 
σχήμα. Η φλέβα του υγρού που εξέρχεται από το στόμιο Δ πέφτει σε σημείο Κ στην 
προέκταση της οριζόντιας ευθείας που διέρχεται από το σημείο Γ. 
Η απόσταση ΖΚ (βεληνεκές) είναι ίση με 4 h. 
Η διαφορά πίεσης ΔΡ μεταξύ των σημείων Γ και Δ ισούται με 
 
i. 2ρ𝜐𝛤2 ii. ρ𝜐𝛤2 iii.1

2
8T ρ𝜐𝛤2 6T8T. 

 



 
 
α) Ν α επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 7 
 
 
ΘΕΜΑ Γ  
Τα ιδανικά ελατήρια του σχήματος με 
σταθερές 𝑘1 7T και 𝑘2 (𝑘1= 𝑘2= k = 50 
Ν/m) έχουν το ένα άκρο τους 
στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο (Γ 
και Ζ, αντίστοιχα). Στα ελεύθερα άκρα 
των ελατηρίων συνδέονται τα σώματα 
m1 και m2 με 𝑚1= 𝑚2 = 2 kg. 
Τα δύο σώματα αρχικά εφάπτονται 
μεταξύ τους και είναι ακίνητα. Τα 
ελατήρια βρίσκονται στο φυσικό τους 
μήκος και οι άξονές τους βρίσκονται 
στην ίδια ευθεία. 
Στο άκρο Γ του ελατηρίου 𝑘1υπάρχει ακίνητη ηχητική πηγή S που εκπέμπει 
συνεχώς ήχο συχνότητας 𝑓𝑠. Στο σώμα m1 έχει τοποθετηθεί αβαρής σημειακός 
δέκτης ηχητικών κυμάτων Δ. 
Εκτρέπουμε το σώμα m1 από τη θέση ισορροπίας, συμπιέζοντας το ελατήριο 𝑘1 R 
κατά Δl = 0,4 m και το αφήνουμε ελεύθερο. Τη στιγμή που το σώμα 𝑚1 διέρχεται 
από τη θέση ισορροπίας του συγκρούεται πλαστικά με το σώμα 𝑚2 7T. 
 
Γ1. Να υπολογίσετε το λόγο της συχνότητας 𝑓1 του ήχου που καταγράφει ο δέκτης 
λίγο πριν την κρούση προς την αντίστοιχη συχνότητα 𝑓2 7T που καταγράφει αμέσως 
μετά την κρούση. 

Μονάδες 7 
Γ2. Να δείξετε ότι το συσσωμάτωμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με 
σταθερά επαναφοράς D = 2k και να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης. 

Μονάδες 6 
Γ3. Να υπολογίσετε σε πόσο χρόνο μετά την κρούση ο δέκτης καταγράφει για 
πρώτη φορά συχνότητα ίση με τη συχνότητα 𝑓𝑠 7T που εκπέμπει η ηχητική 
πηγή. 

Μονάδες 6 
Γ4. Να υπολογίσετε το μέτρο του μέγιστου ρυθμού μεταβολής της ορμής του 
συσσωματώματος κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του. 

Μονάδες 6 

 



 
 
 
Να θεωρήσετε : 
• ότι κατά την κρούση τα δύο σώματα δεν παραμορφώνονται 
• θετική κατεύθυνση την κατεύθυνση κίνησης του συσσωματώματος αμέσως 
μετά την κρούση 
• αμελητέες τις τριβές, την αντίσταση του αέρα και το χρόνο κρούσης. 
• ότι ο ηχητικός δέκτης δεν καταστρέφεται κατά την κρούση. 
• Δίνεται η ταχύτητα του ήχου στον αέρα: υ ηχ = 340 m/s. 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Λεπτή ομογενής ράβδος ΟΑ 
μήκους l = 3m και μάζας Μ = 
8kg είναι σταθερά 
συγκολλημένη   με   το   
ένα   άκρο   της   Ο   στο   
κέντρο   ομογενούς  δίσκου Δ 
μάζας 𝑚𝛥 7T  = 4kg και ακτίνας 
𝑅𝛥 = √2

2
m Το σύστημα των δύο 

αυτών σωμάτων 
(ράβδου-δίσκου) μπορεί να 
περιστρέφεται χωρίς τριβές ως 
ένα σώμα γύρω από σταθερό 
οριζόντιο άξονα που διέρχεται 
από το κέντρο Ο και είναι κάθετος στο επίπεδο του δίσκου. 
Το μέσον Γ της ράβδου ΟΑ έχει δεθεί με τη βοήθεια λεπτού οριζόντιου αβαρούς 
και μη εκτατού νήματος ΖΓ (νήμα (1)) με διπλή τροχαλία 𝛴1 7T  και η ράβδος 
σχηματίζει γωνία φ με την προέκταση του οριζόντιου νήματος ΖΓ. Η διπλή 
τροχαλία αποτελείται από δύο ομογενείς συγκολλημένους ομοαξονικούς δίσκους 
με ακτίνες R και 2R, όπου R = 0, 2 m και η ροπή αδράνειάς της ως προς άξονα που 
διέρχεται από το κέντρο της και είναι κάθετος στο επίπεδό της είναι ίση με 
Icm(τροχαλίας) = 1,95 kg 𝑚2

P

. 

 
Ένα δεύτερο λεπτό, αβαρές και μη εκτατό νήμα (2), που είναι παράλληλο σε 
κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ, είναι τυλιγμένο πολλές φορές σε ένα λεπτό 
αυλάκι του εσωτερικού δίσκου ακτίνας R της τροχαλίας 𝛴1 7T και το άλλο του άκρο 
είναι τυλιγμένο στην περιφέρεια ενός ομογενούς κυλίνδρου 𝛴2 7T μάζας m = 30 kg 
και ακτίνας R, όπως φαίνεται στο σχήμα. 
Το σύστημα όλων των σωμάτων του σχήματος ισορροπεί στο ίδιο κατακόρυφο 
επίπεδο. 

 



 
Δ1. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας του συστήματος των δύο σωμάτων 
ράβδου-δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής Ο. 

Μονάδες 4 
Τη χρονική στιγμή t = 0 το νήμα ΖΓ που συνδέει τη ράβδο με την τροχαλία 
κόβεται και ο κύλινδρος αρχίζει να εκτελεί κύλιση χωρίς ολίσθηση. 
Δ2.   Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του 
συστήματος  των  δύο   σωμάτων   ράβδου -δίσκου   ως  προς  τον άξονα 
περιστροφής Ο τη χρονική στιγμή t = 0. 

Μονάδες 5 
Δ3. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων 
ράβδου-δίσκου τη χρονική στιγμή που η ράβδος γίνεται κατακόρυφη για πρώτη 
φορά μετά το κόψιμο του νήματος. 

Μονάδες 5 
Δ4. Ν α υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας Κ του ομογενούς 
κυλίνδρου (μονάδες 8) καθώς και την ταχύτητα του κέντρου μάζας του κυλίνδρου 
όταν έχει διανύσει διάστημα s = 2m στο κεκλιμένο επίπεδο (μονάδες 3). 

Μονάδες 1 1 
Δίνονται: 
• η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 1 0 m/s2 
• η ροπή αδράνειας του δίσκου Δ ως προς τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο 
μάζας του είναι ίση με 𝛪𝑐𝑚(𝛥) = 1

2
𝑚𝛥𝑅𝛥2 = 

• η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο 
μάζας της είναι ίση με 𝛪𝑐𝑚(𝜌) = 1

12
𝛭𝐿2 

• η ροπή αδράνειας του ομογενούς κυλίνδρου  𝛴2 7T ως προς άξονα που διέρχεται 
από το κέντρο μάζας του είναι ίση με I cm( κυλίνδρου) =1

2
𝑚𝑅2 

• ημφ = 0,8,     συνφ = 0,6 
• ο άξονας περιστροφής του ομογενούς κυλίνδρου 𝛴2 7T παραμένει συνεχώς 
οριζόντιος σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του 
• το κεκλιμένο επίπεδο είναι μεγάλου μήκους 
• η τροχαλία περιστρέφεται χωρίς τριβές 
• το νήμα δεν ολισθαίνει στον κύλινδρο και στην τροχαλία 
• η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα για όλα τα σώματα 
 

 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΘΕΜΑ Α 
 
A1. γ 
A2. δ. 
A3. α. 
A4. δ 
Α5.  α) Λ   β) Σ.      γ) Λ     δ) Σ     ε) Λ 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Η σωστή απάντηση είναι το i. 
Από το σχήμα προκύπτει:  d=3𝜆1

2
   και 𝑑1=2𝜆1 Με τη 

βοήθεια του Πυθαγόρειου θεωρήματος ισχύει: 

𝑑22=𝑑12+𝑑2=>𝑑2=�𝑑12 + 𝑑2=�4𝑙𝜆12 + 9
4
𝜆12=>𝑑2=5

2
𝜆1 

άρα 𝑑2 − 𝑑1=5
2
𝜆1 −2𝜆1 = 𝜆1

2
 

με αντικατάσταση στην σχέση που δίνει το πλάτος της 
ταλάντωσης κατά τη συμβολή των δυο κυμάτων 
προκύπτει: 

Α΄=2Α|συν2π𝑑1−𝑑
2𝜆2

|=2Α|συνπ
𝜆1
2
𝜆1
2

|=2Α|συνπ|=2Α 

άρα στο σημείο Σ έχουμε ενισχυτική συμβολή 
 
Β2. Η σωστή απάντηση είναι το iii.  
Από την αρχή διατήρησης της Στροφορμής 
προκύπτει: 
𝐿1 = 𝐿=>m𝜐0R=m𝜐2𝑅2=> m𝜐02𝑅=m𝜐2𝑅2=> 

𝜐2 = 2𝜐0 
Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής 
ενέργειας μεταξύ της αρχικής και της τελικήs θέσης 
(𝑅2) οπότε 
1
2
m𝜐22-1

2
m𝜐02=w=>1

2
m(2𝜐0)2-1

2
m𝜐02=41

2
m𝜐02-1

2
m𝜐02 

=3
2
m𝜐02=3

2
m(𝜔0𝑅)2=3

2
m𝜔0

2𝑅2 
 
Β3. Η σωστή απάντηση είναι η i.  
 



Από το βεληνεκές της φλέβας του υγρού και το χρόνο πτώσης υπολογίζουμε το 
μέτρο της ταχύτητας της φλέβας τη στιγμή που βγαίνει από τη διατομή Δ: 

h=1
2
g𝑡2=>t=�2ℎ

𝑔
  (1) 

𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝜐𝛥𝑡=>4h=𝜐𝛥�
2ℎ
𝑔

=>(4h)2=(𝜐𝛥�
2ℎ
𝑔

)2=>16ℎ2=𝜐𝛥2∙2ℎ
𝑔

=> 

𝜐𝛥 = �8𝑔ℎ (2) 
Για τα σημεία Γ και Δ η παροχή διατηρείται. Από την εξίσωση της συνέχειας 
προκύπτει: 

𝛱𝛤 = 𝛱𝛥=>𝛢𝛤𝜐𝛤=𝛢𝛥𝜐𝛥=>2𝛢𝛥𝜐𝛤=𝛢𝛥𝜐𝛥=>𝜐𝛥 = 2𝜐𝛤 =>𝜐𝛤 =𝜐𝛥
2

 =�8𝑔ℎ
2

=       

�8𝑔ℎ
4

= �2𝑔ℎ =>𝜐𝛤2 = 2𝑔ℎ => ℎ = 𝜐𝛤
2

2𝑔
 (3) 

Εφαρμόζουμε την εξίσωση Bernoulli μεταξύ των σημείων Γ και Δ, 
χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (2) και (3) προκύπτει. 

pΓ +
1
2
ρ υΓ2  +  ρghΓ  =

1
2
ρ υΔ2  +  pΔ +  ρghΔ 

pΓ +
1
2
ρ υΓ2  +  0 =

1
2
ρ υΔ2  +  pΔ +  ρgh 

pΓ-pΓ=1
2
ρ υΔ2 -1

2
ρ υΓ2+ ρgh=>pΓ-pΓ = 1

2
ρ( υΔ2- υΓ2) + ρgh=> 

pΓ-pΓ = 1
2
ρ[(2υΓ)2- υΓ2) ] +  ρgh 

pΓ-pΓ = 1
2
ρ(4υΓ2- υΓ2) ] +  ρgh=>pΓ-pΓ=1

2
ρ3υΓ2+ ρgh=>pΓ-pΓ=3

2
ρ υΓ2+ρgυΓ

2

2g
=> 

pΓ-pΓ=3
2
ρ υΓ2+1

2
ρ υΓ2 =4

2
ρ υΓ2=2ρ υΓ2 

 
 

ΘΕΜΑ Γ  
 Γ1. Το σώμα m1 κάνει Α.Α.Τ. με πλάτος Α1=Δl=0.4m  και σταθερά k, άρα στη 
Θ.Ι.  λίγο πριν την κρούση του θα έχει 
μέγιστη ταχύτητα 𝜐1 = 𝜔1𝛢1 =

� 𝑘
𝑚1

∙ 𝛢1 = �50
2
∙ 0.4 𝜐1 = 2 𝑚/𝑠 , 

άρα   𝑓1 = 𝜐𝜂𝜒.−𝜐1
𝜐𝜂𝜒.

∙ 𝑓𝑠 = 338
340

𝑓𝑠  

Α.Δ.Ο. για την κρούση:  𝑚1𝜐1 =
(𝑚1 + 𝑚2)𝜐𝛫=>𝜐𝛫 = 1𝑚/𝑠  .  
Έτσι 𝑓2 = 𝜐𝜂𝜒.−𝜐𝛫

𝜐𝜂𝜒.
∙ 𝑓𝑠 = 339

340
𝑓𝑠 =>  

𝑓1
𝑓2

= 338
339

 
 

 



Γ2. Σε μια τυχαία θέση απομάκρυνσης x δεξιά από τη θέση ισορροπίας του 
συστήματος, που ταυτίζεται με τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου, οι 
δυνάμεις που δέχεται το συσσωμάτωμα από τα ελατήρια είναι προς τα αριστερά 
,άρα 

𝛴𝐹 = −𝐹1 − 𝐹2 = −𝑘1𝑥 − 𝑘2𝑥 = −(𝑘1 + 𝑘2)𝑥 = 2𝑘𝑥 = −𝐷𝑥 
Άρα το συσσωμάτωμα κάνει Α.Α.Τ. με σταθερά επαναφοράς D=2k=100N/m, και 

γωνιακή συχνότητα 𝜔 = � 𝐷
2𝑚

= �100
4

= 5 𝑟𝑎𝑑/𝑠 .  

Επειδή αυτό βρίσκεται στη Θ.Ι. θα είναι: 
 𝜐𝛫 = 𝜐𝜇𝜀𝛾.𝜏𝛼𝜆. = 𝜔𝛢⟹ 𝜜 = 𝟏

𝟓
𝒎 = 𝟎.𝟐𝒎 

 
                   
Γ3. Ο δέκτης καταγράφει ίδια συχνότητα με αυτή της ακίνητης πηγής, όταν η 

ταχύτητα του ταλαντωτή μηδενισθεί για 1η φορά ,( 𝑓𝛿 = 𝜐𝜂𝜒.−𝜐𝛿
𝜐𝜂𝜒.

∙ 𝑓𝑠=𝑓𝑠 ⟹

𝜐𝛿 = 0) δηλαδή τη χρονική στιγμή     𝑡 = 𝑇
4

=
2𝜋
𝜔
4

=
2𝜋
5
4

= 0.1𝜋 𝑠 
 
 Γ4. �𝑑𝑝

𝑑𝑡
�
𝑚𝑎𝑥.

= |𝛴𝐹𝑚𝑎𝑥.| = |𝐷𝐴| = 100 ∙ 0.2 = 𝟐𝟎𝑵  ή 20𝑘𝑔 ∙ 𝑚/𝑠2 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Από το θεώρημα Steiner για τη ράβδο 
έχουμε: 
𝛪𝜌=𝛪𝑐𝑚+M(𝐿

2
)2=1

3
M𝐿2 

Για το σύστημα ισχύει: 
𝛪𝜎𝜐𝜎𝜏=𝛪𝜌+𝛪𝑐𝑚(𝛥)=

1
3
M𝐿2+1

2
𝑚𝛥𝑅𝛥2= 

1
3
8∙32+1

2
4 ∙ (√2

2
)2 =24+1=25Κg∙𝑚2 

 
Δ2.   𝑑𝐿

𝑑𝑡
 =Σ𝜏𝜊=Μg𝐿

2
συνφ= 8∙10∙3

2
0,6=72 kg∙𝑚

2

𝑠2
  

 
Δ3. Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΟΑΓ προκύπτει: 
𝑦1=𝐿

2
ημφ 

Εφαρμόζουμε το Θεώρημα Μεταβολής της 
Κινητικής Ενέργειας μεταξύ των θέσεων 
(I)→(II) προκύπτει: 

 



𝐾𝐼𝐼-𝐾𝐼=𝑊𝑤,𝜌=>𝐾𝐼𝐼-0= Μgh=Μg(𝐿
2
-𝑦1)=Mg(𝐿

2
-𝐿
2
ημφ)=8∙10∙(3

2
-3
2
∙0,8)=>  𝐾𝐼𝐼 =24J 

 
Δ4.  
(aΓ=αΔ) επειδή το νήμα δεν ολισθαίνει 
ισχύει αΔ=2αcm,K 
aΓ=αΔ=>aεπιτρ,Γ=2αcm,K=>αγ,τροχ=

𝟐𝛼𝑐𝑚,𝐾
𝑹

 
από τον Θεμελιώδη Νόμο της Μηχανικής προκύπτει: 
Για την τροχαλία: Στ=𝛪𝜏𝜌𝛼𝛾,𝜏𝜌=>𝛵𝜈ή𝜇R=𝛪𝜏𝜌

2𝛼𝑐𝑚,𝐾

𝑅
=>𝛵𝜈ή𝜇 =𝛪𝜏𝜌

2𝛼𝑐𝑚,𝐾

𝑅2 => 

𝛵𝜈ή𝜇 =195
2
𝛼𝑐𝑚,𝐾 

Για τoν κύλινδρο:  
1. Για τη μεταφορική κίνηση: 
𝑤𝑥-𝑇𝜈ή𝜇-𝛵𝑠=m𝛼𝑐𝑚,𝐾=>mgημφ-𝑇𝜈ή𝜇-𝛵𝑠=m
𝛼𝑐𝑚,𝐾=>300∙0,8-195

2
𝛼𝑐𝑚,𝐾 −

𝛵𝑠=30𝛼𝑐𝑚,𝐾=>𝛵𝑠=240-255
2
𝛼𝑐𝑚,𝐾 

2. Για τη περιστροφική κίνηση: 
Στ=𝛪𝑐𝑚𝑎𝛾=>𝛵𝑠𝑅 − 𝑇𝜈ή𝜇R=1

2
m𝑅2 ∙

𝛼𝑐𝑚,𝐾
𝑹

=>240-255
2
𝛼𝑐𝑚,𝐾 −

195
2
𝛼𝑐𝑚,𝐾=30

2
𝛼𝑐𝑚,𝐾=>240=255

2
𝛼𝑐𝑚,𝐾 +

195
2
𝛼𝑐𝑚,𝐾+30

2
𝛼𝑐𝑚,𝐾=>240=240𝜶𝒄𝒎,𝑲 

=>𝛼𝑐𝑚,𝐾 = 1m/𝑠2 
Για την ταχύτητα του κυλίνδρου ισχύει: 
𝜐𝑐𝑚,𝐾=𝛼𝑐𝑚,𝐾t 
𝑆𝑐𝑚,𝐾=1

2
𝛼𝑐𝑚,𝐾𝑡2=>𝑡2=4=>t=2s συνεπώς𝜐𝑐𝑚,𝐾=𝛼𝑐𝑚,𝐾t=1∙2=2m/s 

 
 

 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018   

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
ΘΕΜΑ A 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς 
προτάσεις A1 έως και Α4 και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό 
συμπλήρωμά της. 
A1. Ταλαντωτής εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση. Η αντιτιθέμενη δύναμη είναι 
ανάλογη της ταχύτητας ( F= - b u  ). Η ενέργεια της ταλάντωσης τη χρονική 
στιγμή t1 είναι ίση με Ε και το πλάτος της ίσο με Α. Αν μετά από χρόνο t η ενέργεια 
της ταλάντωσης είναι ίση με 𝛦

4
 τότε το νέο πλάτος της ταλάντωσης θα είναι ίσο με 

                       α. 𝛢
4

8T9T      β. 𝛢
2
    γ. 3𝛢

4
     δ. A  

Μονάδες 5 
A2. Το οριζόντιο ομογενές στερεό του Σχήματος 1 
είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο και μπορεί να 
περιστραφεί κάθε φορά γύρω από τους 
κατακόρυφους παράλληλους 
άξονες ε1 ή ε2 ή ε3 ή ε4, με την ίδια σταθερή 
γωνιακή ταχύτητα ω. 
   Το μέτρο της στροφορμής του στερεού έχει τη 
μεγαλύτερη τιμή του όταν το στερεό σώμα 
περιστρέφεται γύρω από τον άξονα 
                   α. ε1       β. ε2       γ. ε3        δ. ε4 
 

Μονάδες 5 
A3. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που εκτελούνται στην 
ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με εξισώσεις 𝑥1=Αημ100πt 
(S.I.) και 𝑥12=Αημ104πt (S.I.) δημιουργούνται διακροτήματα. Η συχνότητα των 
διακροτημάτων είναι ίση με 
α. 0,5 Hz        β. 1,0 Hz     γ. 2,0 Hz     δ. 4,0 Hz 

Μονάδες 5 
 

A4. Το Σχήμα 2 παριστάνει έναν 
κυλινδρικό σωλήνα μικρής διατομής που 
βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο. Ο 
σωλήνας έχει σταθερή διατομή και στο 
εσωτερικό του ρέει ιδανικό ρευστό με 
σταθερή παροχή. 
Για τις πιέσεις και τις ταχύτητες στα 
σημεία Α και Β του σωλήνα ισχύει:  



α.     𝑝𝐴 =𝑝𝐵 και 𝑢𝐴 = 𝑢𝐵  
β.     𝑝𝐴 >𝑝𝐵 και 𝑢𝐴 > 𝑢𝐵 
γ.     𝑝𝐴 <𝑝𝐵 και 𝑢𝐴 = 𝑢𝐵  
δ.     𝑝𝐴 >𝑝𝐵 και 𝑢𝐴 = 𝑢𝐵 

Μονάδες 2 
A5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων 
είναι Σωστό ή Λάθος, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα 
στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 
α.     Σε μια φθίνουσα ταλάντωση η ενέργεια του ταλαντωτή παραμένει 
σταθερή.Λ 
β.     Σε ένα στάσιμο κύμα όλα τα σημεία του μέσου τα οποία ταλαντώνονται, 
φτάνουν ταυτόχρονα σε θέσεις μέγιστης απομάκρυνσης. Σ 
γ.     Όταν ένας παρατηρητής πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα μια ακίνητη 
ηχητική πηγή η συχνότητα του ήχου που ακούει είναι συνεχώς 
μεγαλύτερη από τη συχνότητα που παράγει η πηγή. Σ 
δ.    Αν σε ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό σώμα ασκηθεί σταθερή 
δύναμη της οποίας ο φορέας διέρχεται από το κέντρο μάζας του, το 
σώμα θα περιστραφεί. Λ 
ε.     Η ταχύτητα ενός ιδανικού ρευστού που ρέει σε οριζόντιο σωλήνα είναι 
μεγαλύτερη   στις   περιοχές  όπου   οι   ρευματικές  γραμμές είναι 
πυκνότερες.Σ 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ B 
B1. Δύο ιδανικά ελατήρια Α και Β με σταθερές k1 και k2 αντίστοιχα 
κρέμονται από δύο ακλόνητα σημεία (Σχήμα 3). Στα κάτω άκρα των 
ελατηρίων Α και Β είναι δεμένα και ισορροπούν δύο σώματα 𝛴1 
μάζας 𝑚1 και 𝛴2 μάζας 𝑚2. 
Στην κατάσταση αυτή το ελατήριο Α έχει διπλάσια επιμήκυνση από 
το ελατήριο Β. Εκτρέπουμε τα σώματα 𝛴1  και 𝛴2  κατακόρυφα 
μέχρις ότου τα ελατήρια αποκτήσουν το φυσικό τους μήκος και τα 
αφήνουμε ελεύθερα. Τα σώματα Σ1 και 𝛴2 R εκτελούν απλή αρμονική 
ταλάντωση με ενέργειες ταλάντωσης 
E1 και 𝐸2 = 2 E1 αντίστοιχα. 
Ο λόγος των σταθερών k1 και k2 των δύο ελατηρίων Α και Β είναι 
ίσος με: 
 
α)k1 

k2
= 1

4     
β) k1 

k2
= 1

8
      γ) k1 

k2
= 8 

 
 
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 



Μονάδες 2 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 3 
 

B2.   Από το εσωτερικό άκρο Α ενός 
ημισφαιρίου ακτίνας R (Σχήμα 4) αφήνεται 
ελεύθερη μάζα m1 αμελητέων διαστάσεων. Στο 
κατώτατο σημείο Γ του ημισφαιρίου είναι ακίνητη 
μια πανομοιότυπη μάζα  m2 ( m 1 = m 2 = m )  
αμελητέων διαστάσεων.  
Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες. 
 
Β2.Α. Η μάζα m1 συγκρούεται με τη μάζα m2 
κεντρικά και ελαστικά. Μετά την κρούση η μάζα m2 θα ανέλθει σε ύψος Η ως προς 
το κατώτατο σημείο του ημισφαιρίου ίσο με 
                    α)𝑅

4    
β) R     γ)3𝑅

2
 

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 1 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 3 

 
Β2.Β. Η μάζα m1 συγκρούεται με τη μάζα m2 μετωπικά και πλαστικά. Μετά 
την κρούση το συσσωμάτωμα θα ανέρχεται σε ύψος h ως προς το κατώτατο σημείο 
του ημισφαιρίου ίσο με 
                   α)𝑅

4    
β) R     γ)3𝑅

2
 

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 1 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 3 
Μονάδες 8 

B3. Σε ανοιχτό κωνικό δοχείο (Σχήμα 5) που 
περιέχει ιδανικό ρευστό αφαιρούμε τον πυθμένα με 
αποτέλεσμα το ρευστό να αρχίσει να ρέει. Κάποια 
χρονική στιγμή το περιεχόμενο ρευστό στο δοχείο 
έχει ύψος H. Η ταχύτητα του ρευστού στην 
επιφάνεια είναι ίση με 𝑢1  ενώ η αντίστοιχη 
ταχύτητα του ρευστού στον πυθμένα εμβαδού 
𝛢2 = 𝛢1

6
 είναι ίση με 𝑢2 7T9T. 

Tότε το ύψος H ισούται με: 
              α)11𝑢1

2

2𝑔
    β)  35𝑢1

2

2𝑔
     γ) 35𝑢1

2

𝑔
 



Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 7 

 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γραμμικό ελαστικό μέσο μεγάλου μήκους εκτείνεται κατά μήκος του ημιάξονα 
Οx. 
Το άκρο Ο (x=0) του ελαστικού μέσου εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές 
ταλαντώσεις στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. 
Οι δύο ταλαντώσεις του άκρου Ο περιγράφονται από τις σχέσεις: 

𝑦1= Α η μ ( ω t +𝜋
3

) (S.I.),    𝑦1=√3Α η μ( ω t -𝜋
6
)  (S.I.). 

Το άκρο Ο του ελαστικού μέσου ξεκινά να ταλαντώνεται την χρονική στιγμή t=0 
και εκτελεί 10 πλήρεις ταλαντώσεις κάθε 2 sec με πλάτος ταλάντωσης Α=0,05m. Η 
συνισταμένη ταλάντωση του άκρου Ο του ελαστικού μέσου δημιουργεί αρμονικό 
κύμα που διαδίδεται στο ελαστικό μέσο και σε χρόνο t1=0,3sec διανύει απόσταση 
1,5m. 
Γ1.   Να δείξετε ότι η εξίσωση απομάκρυνσης y της απλής αρμονικής 
ταλάντωσης του άκρου Ο σε συνάρτηση με το χρόνο είναι y=0,1 ημ10πt (S.I.). 

Μονάδες 6 
Γ2.     Να γράψετε την εξίσωση του στιγμιότυπου του κύματος τη χρονική στιγμή        
𝑡2 = 𝑡1 + 5T

4
 (μονάδες 3) και να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη 

χρονική στιγμή 𝑡2 σε βαθμολογημένους άξονες (μονάδες 4). 
 

Μονάδες 7 
Γ3.     Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης ενός σημείου Ν που βρίσκεται 
σε απόσταση x=1,75m από το άκρο O του ελαστικού μέσου τη χρονική στιγμή 
που η φάση της ταλάντωσης του άκρου O είναι ίση με 3,75π rad. 

Μονάδες 6 
Γ4. Εάν κατά μήκος της χορδής διαδοθεί ταυτόχρονα με το παραπάνω κύμα ένα 
κύμα αντίθετης φοράς με τα ίδια χαρακτηριστικά, τότε τα δύο κύματα 
συμβάλλουν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στάσιμο κύμα με κοιλία στη 
θέση x=0. 
Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος (μονάδες 3) και να βρείτε τη 
θέση του πέμπτου δεσμού του στάσιμου κύματος. (μονάδες 3) 

Μονάδες 6 
Δίνονται:ημ60°=√3

2
  και συν60°=1

2
 

 
 
 



ΘΕΜΑ Δ 
Συμπαγής ομογενής κύλινδρος μάζας m 
και ακτίνας R=0,1m είναι προσδεμένος 
σε ιδανικό ελατήριο σταθεράς 
k=100Ν/m στο σημείο Α και ισορροπεί 
πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο μεγάλου 
μήκους γωνίας κλίσης φ όπως φαίνεται 
στο Σχήμα 6. Ο άξονας του ελατηρίου 
είναι παράλληλος στο κεκλιμένο 
επίπεδο. Το άλλο άκρο του ελατηρίου 
είναι στερεωμένο ακλόνητα στο σημείο 
Γ. Η επιμήκυνση του ελατηρίου είναι 
Δℓ= 0,06m . 
Δ1.     Να υπολογίσετε τη μάζα του κυλίνδρου.  

Μονάδες5 
Τη χρονική στιγμή t0=0 ο κύλινδρος αποσπάται από το ελατήριο και κυλίεται χωρίς 
να ολισθαίνει κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου. 
Να υπολογίσετε: 
Δ2.     την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου, 

Μονάδες 5 
Δ3.     το μέτρο της στατικής τριβής που δέχεται ο κύλινδρος από το κεκλιμένο 
επίπεδο κατά τη διάρκεια της κύλισής του, 

Μονάδες 4 
Δ4.     τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου τη χρονική 
στιγμή t=1sec. 

Μονάδες 5 
Έστω ότι στο κέντρο μάζας του κυλίνδρου είναι ενσωματωμένος σημειακός 
ανιχνευτής ηχητικών κυμάτων, ο οποίος φέρει λαμπάκι. Στη βάση του κεκλιμένου 
επιπέδου είναι στερεωμένη πηγή S ηχητικών κυμάτων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6, 
συχνότητας fs=1700Hz. Το λαμπάκι του ανιχνευτή ανάβει όταν ανιχνεύονται 
συχνότητες μεταξύ των τιμών f1=1750Hz και f2=1800Hz. 
 
Δ5. Κατά την κύλιση του κυλίνδρου στο κεκλιμένο επίπεδο να εξετάσετε αν 
το λαμπάκι θα ανάψει από τη χρονική στιγμή t1=1sec μέχρι τη χρονική 
στιγμή t2=2sec. 

Μονάδες 6 
Δίνονται: 
• η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 
• η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα που διέρχεται από το 
κέντρο μάζας του είναι ίση με Ιcm =1

2
mR2 

• ημφ=0,6 και συνφ=0,8  
• η ταχύτητα του ήχου στον αέρα ίση με uήχ.=340m/s 



• Να θεωρήσετε ότι: 
• ο άξονας περιστροφής του κυλίνδρου παραμένει συνεχώς σε οριζόντια 
θέση σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του 
• η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα 
• η ευθεία που ενώνει την πηγή και τον ανιχνευτή είναι παράλληλη στο 
κεκλιμένο επίπεδο. 
• η λήψη των ηχητικών κυμάτων από τον ανιχνευτή δεν επηρεάζεται από την 
κύλιση και το υλικό του κυλίνδρου. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 
Α1 - β  
Α2 - α  
A3 - γ  
Α4 - δ 
Α5   α - Λ, β - Σ, γ - Σ, δ - Λ, ε - Σ. 
 
ΘΕΜΑ Β  
Β1.Σωστή είναι η απάντηση β) 
Η απλή αρμονική ταλάντωση του σώματος 
𝑚1 εκτελείται με 𝐷1=𝑘1 και ξεκινάει χωρίς 
ταχύτητα από τη θέση φυσικού μήκους του 
ελατηρίου (Θ.Φ.Μ.Ε.). Επομένως η θέση 
αυτή είναι η επάνω ακραία θέση της ταλάν-
τωσης, και όπως φαίνεται από το σχήμα το 
πλάτος είναι ίσο με την παρα μόρφωση του 
ελατηρίου. Δηλαδή 𝛢1= Δ 𝑙1 (1) 
Έτσι η ενέργεια της ταλάντωσης είναι: 
2

(1) 

𝐸1 =1
2
𝐷1𝐴12=> 

=>𝐸1 =1
2
𝑘1𝐴12=> 

 (2) Ομοίως και για την ταλάντωση του σώματος 𝑚2 η ενέργεια είναι: 𝐸2 
=1
2
𝑘2𝛥𝑙22 (3)  

Από τα δεδομένα έχουμε: 
𝐸2 =2𝐸1 =>1

2
𝑘2𝛥𝑙22=21

2
𝑘1𝛥𝑙12=>𝑘1

𝑘2
 = 𝛥𝑙2

2

2𝛥𝑙12
  (4) 

 
Από τα δεδομένα όμως έχουμε ότι Δ𝑙1= 2 Δ𝑙2, οπότε η σχέση (4) γίνεται: 

𝑘1
𝑘2

 = 𝛥𝑙22

2(2𝛥l2)2
=>𝑘1

𝑘2
 = 𝛥𝑙22

2(2)2𝛥𝑙22
=1
8
 

 
 

Β2. Για την κίνηση της 𝑚1 από το Α στο Γ, 
από τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας 
έχουμε: 



𝐾𝐴 + 𝑈𝐴 =𝐾𝛤 + 𝑈𝛤 8T =>0+𝑚1𝑔𝑅 = 1
2
𝑚1𝜐12+0 

=>𝜐1=�2𝑔𝑅  (1) 
Β2.Α. Σωστή είναι η απάντηση β) 
Επειδή η κρούση είναι κεντρική και ελαστική και οι μάζες είναι ίσες, αν-
ταλλάσσουν ταχύτητες. Έτσι για την 𝑚2 η ταχύτητά της μετά την κρούση έχει 
μέτρο: 
𝜐2′ 7T=𝜐1=�2𝑔𝑅  (2)P

  

Ενώ η 𝑚1  παραμένει ακίνητη. Αν Η είναι το 
ύψος του σημείου Δ που φθάνει η m2 ως προς το 
κατώτατο σημείο του ημισφαιρίου, από τη 
διατήρηση της μηχανικής ενέργειας για την 
κίνηση αυτή έχουμε: 
𝐾𝛤 + 𝑈𝛤 8T =𝐾𝛥 + 𝑈𝛥 8T 
=>1

2
𝑚2𝜐2′2+0=0+𝑚2gH=>𝜐2′2 =

2𝑔𝐻=>2𝑔𝑅=2𝑔𝐻=>H=R 
 
= R .  Β2.Β. Σωστή είναι η απάντηση α) 
Από τη διατήρηση της ορμής κατά την πλαστική κρούση έχουμε: 

Ρπριν = Ρμετά=>𝑚1𝜐1=(𝑚1+𝑚2)𝑉𝑘=>𝑚1𝜐1=2𝑚1𝑉𝑘=>𝑉𝑘=𝜐1
2

8T=�2𝑔𝑅
2

 (3) 
 
Αν Η είναι το ύψος του σημείου Ε που φθάνει το συσσωμάτωμα ως προς το 
κατώτατο σημείο του ημισφαιρίου, από τη 
διατήρηση της μηχανικής ενέργειας για την 
κίνηση αυτή έχουμε: 
𝐾𝛤 + 𝑈𝛤 8T =𝐾𝐸 + 𝑈𝐸 => 
1
2
(𝑚1+𝑚2)𝑉𝑘2+0=0+(𝑚1+𝑚2)gH 

 𝑉𝑘2=2gH=>2𝑔𝑅
4

=2gH=>H=𝑅
4
 

 
 
Β3. Σωστή είναι η απάντηση β) 
Δόθηκε ότι 𝐴2=𝐴1

6
=>𝐴1= 6𝐴2 8T. 

Από το νόμο της συνέχειας μεταξύ των ση-
μείων Β και Γ έχουμε: 
 𝛢1·𝜐1= 𝛢2·𝜐2=>6𝛢2·𝜐1= 𝛢2·𝜐2=>𝜐2=6𝜐1 
Για τις πιέσεις στα σημεία Β και Γ ισχύει: 
ΡΒ = ΡΓ = Patm 
Από την εξίσωση Bernoulli μεταξύ των 
σημείων Β και Γ της ίδιας ρευματικής γραμμής 
έχουμε: 



𝑝𝛤+1
2
ρ𝜐22=𝑝𝛣+1

2
ρ𝜐12+ρgH=> ρ𝜐22= ρ𝜐12+2 ρgH=> 𝜐22= 𝜐12+ 2gH=> 

(6𝜐1)2=𝜐12+ 2gH=>36𝜐12=𝜐12+2 gH=>35𝜐12=2gH=>H=35𝜐1
2

2 g
 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Από τις εξισώσεις των δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που δόθηκαν για την 
κίνηση του άκρου της χορδής έχουμε: 
𝑦1=Aημ(ωt+𝜋

3
)(SI) και 𝑦2=A√3ημ(ωt-𝜋

6
)(SI)=>𝛢1 = 𝛢, 𝛢2 = 𝛢√3 όπου 

Α=0,05m και  
Δφ=(ωt+𝜋

3
)- (ωt-𝜋

6
)=𝜋

2
rad (με την 𝑦1 να προηγείται της 𝑦2 

Η συχνότητα των συνιστωσών ταλαντώσεων, αλλά και της συνισταμένης τα-
λάντωσης, είναι: 
f=𝑁

𝑡
 =10

2
 =5Hz  και Τ=1

𝑓
=1
5
=0,2s 

και η κυκλική συχνότητα ω = 2πf= 2π · 5 = ω = 10π rad/s.  
 
Γ1. Για το πλάτος της συνισταμένης ταλάντωσης του Ο έχουμε: 

𝐴′=�𝐴12 + 𝐴22 + 2𝐴1𝐴2𝜎𝜐𝜈𝛥𝜑=�𝛢2 + (𝛢√3)2 + 2𝛢 ∙ 𝛢√3𝜎𝜐𝜈 𝜋
2
= 

�𝛢2 + (𝛢√3)2=√4𝛢2=2Α=>𝐴′=2∙0,05=0,1m 
Η συνισταμένη ταλάντωση προηγείται της ταλάντωσης 𝑦2 που καθυστερεί, κατά 

διαφορά φάσης θ, που είναι: εφθ= 𝛢1𝜂𝜇𝛥𝜑
𝛢1+𝛢2𝜎𝜐𝜈𝛥𝜑

=
𝛢𝜂𝜇𝜋2

𝛢√3+𝛢𝜎𝜐𝜈𝜋2
 = 1

√3
=√3
3

=>θ=𝜋
6
rad (πάντα 

είναι θ≤Δφ=>θ≤𝜋
2
𝑟𝑎𝑑 

Αφού λοιπόν η ταλάντωση που καθυστερεί έχει εξίσωση 
𝑦2=A√3ημ(ωt-𝜋

6
)(SI) 

τότε η συνισταμένη ταλάντωση έχει 
εξίσωση:y=𝐴′ημ(ωt-𝜋

6
+θ)=0,1ημ(10πt--𝜋

6
+𝜋
6
)=> 

y=0,10,1ημ10πt 
 
2ος τρόπος / Με τη βοήθεια των περιστρεφόμενων διανυσμάτων.  
 
 
Γ2. Η ταχύτητα διάδοσης του αρμονικού κύματος είναι: υ=𝜒

𝑡1
=1,5
0,3

=5m/s 

Από τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής, το μήκος κύματος είναι: υ = λ · f =>λ=𝜐
𝑓
 

= 5
5
 =1m 

Αφού το Ο(x= 0) ταλαντώνεται με εξίσωση y = 0,1ημ10πt (S.I.), τότε η εξίσωση 
του κύματος που διαδίδεται προς τη θετική φορά του άξονα Οx είναι: 



y=0,1ημ(10πt-2𝜋
𝜆

x)= 0,1ημ(10πt-2𝜋
1

x)= 0,1ημ(10πt-2πx) 

Τη χρονική στιγμή 𝑡2=𝑡1+5𝑇
4

=0,3+5∙0,2
4

=0,55s η εξίσωση του στιγμιότυπου του 
κύματος από την (2) είναι: y = 0,1 ημ (10π∙0,55 - 2πx) =0,1 ημ (5,5π-2πx) ή 
y=0,1ημ(11𝜋

2
-2πx)(SI) 

Τη χρονική στιγμή το κύμα διαδόθηκε μέχρι τη θέση:  
𝑥2=υ∙𝑡2=5∙0,55 =2,75m  
Βαθμολογούμε τον ημιάξονα Οx σε 𝜆

4
= 0,25 m Το στιγμιότυπο του κύματος τη 

χρονική στιγμή 𝑡2 φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 
 
Γ3. Αφού το Ο(x= 0) έχει εξίσωση απομάκρυνσης y = 0,1ημ10πt (S.I.), τότε η 
εξίσωση απομάκρυνσης του σημείου Ν(𝑥𝑁= 1,75 m) είναι: 
𝑦𝑁=0,1ημ(10πt-2𝜋

𝜆
𝑥𝑁)= 0,1ημ(10πt-2𝜋

1
1,75) 

𝑦𝑁=0,1ημ  (l0πt - 3,5π) (S.I.) (3) 
Τότε η εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης του ίδιου σημείου είναι:  
𝜐𝑁= ωΑσυν𝜑𝛮 =10π∙0,1συν(10πt-3,5π) =π συν(10πt-3,5π) (SI)  (4) 
Από την εξίσωση απομάκρυνσης του Ο(x= 0), η εξίσωση της φάσης του είναι 
(φ(ο) = 10πt (S.I.) Για φ(ο) = 10πt = 3,75π η (4) δίνει: 𝜐𝑁= πσυν (3,75π - 3,5π) = 
πσυν (0,25π)= πσυν (𝜋

4
)=π√2

2
m/s 

 
Γ4. Η εξίσωση του στάσιμου κύματος είναι: 
y=2Aσυν2𝜋𝜒

𝜆
ημωt=2∙0,1συν2𝜋𝜒

1
ημ10πt= 0,2συν(2πx)ημ(10πt) (SI) 

Η συντεταγμένη θέσης των δεσμών του στάσιμου κύματος είναι: x= (2Ν +1)∙𝜆
4
=(2Ν 

+1)∙1
4
 

Για Ν = 0 είναι ο 1ος δεσμός  
Για Ν = 4 είναι ο 5ος δεσμός, οπότε η (5) δίνει: 
x=(2∙4 +1)∙1

4
=9
4
m=2,25m 

 
 
 
 



ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Το μέτρο της δύναμης του ελατη-
ρίου είναι: 𝐹𝜀𝜆= k ·Δl= 100∙0,06 =6N 
Επειδή ο κύλινδρος δεν στρέφεται, το 
αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των 
δυνάμεων που ασκούνται επάνω του 
είναι ίσο με μηδέν ως προς 
οποιοδήποτε σημείο, άρα και ως προς 
το Κ, οπότε έχουμε: 
Στ𝛫=0=>𝑤𝑥(OK)- 𝐹𝜀𝜆(ΛK)=0=> 
mgημφR=𝐹𝜀𝜆2R=>m= 2𝐹𝜀𝜆

𝑔𝜂𝜇𝜑
= 2∙6
10∙0,6

=2
kg 
 
Δ2. Επειδή ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, ισχύει: 
𝜐𝑐𝑚=𝜐𝛾𝜌𝛼𝜇=ωR  (1) 
𝑎𝑐𝑚=𝑎𝛾𝜌𝛼𝜇=𝑎𝛾𝜔𝜈R  (2) 
Για την μεταφορική κίνηση του σώματος 
𝛴1 έχουμε: 
Σ𝐹𝑥=m𝑎𝑐𝑚=>𝑤𝑥-𝑇𝑠= m𝑎𝑐𝑚=>mgημφ-𝑇𝑠= 
m𝑎𝑐𝑚(3) 
Για την στροφική κίνηση του κυλίνδρου 
έχουμε: 
Σ𝜏𝜊=Ι𝑎𝛾𝜔𝜈=>𝑇𝑠R=1

2
m𝑅2𝑎𝛾𝜔𝜈=> 

𝑇𝑠 = 1
2
mR𝑎𝛾𝜔𝜈=1

2
m𝑎𝑐𝑚 (4) 

Με πρόσθεση κατά μέλη των (3) και (4) έχουμε: 
mgημφ=3

2
m𝑎𝑐𝑚=>𝑎𝑐𝑚=2𝑔𝜂𝜇𝜑

3
=2∙10∙0,6

3
=4m/𝑠2 

 
Δ3. Από την (4) το μέτρο της στατικής τριβής είναι: 
𝑇𝑠 = 1

2
mR𝑎𝛾𝜔𝜈=1

2
m𝑎𝑐𝑚=1

2
2∙4=4N 

 
Δ4. Τη χρονική στιγμή t = 1 s το μέτρο της ταχύτητας της μεταφορικής κίνησης του 
κυλίνδρου είναι: 
𝜐𝑐𝑚=𝑎𝑐𝑚t=4∙1=4m/s 
Την ίδια στιγμή, ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου είναι: 
𝑑𝐾
𝑑𝑡

= �𝑑𝐾
𝑑𝑡
�
𝜇𝜀𝜏

+ �𝑑𝐾
𝑑𝑡
�
𝜋𝜀𝜌.

=ΣF∙ 𝜐𝑐𝑚 +Σ 𝜏(𝜊) ω=( 𝑤𝑥 - 𝑇𝑠 ) 

∙𝜐𝑐𝑚+𝑇𝑠Rω=𝑤𝑥𝜐𝑐𝑚-𝑇𝑠∙𝜐𝑐𝑚+𝑇𝑠∙𝜐𝑐𝑚 
=mgημφ𝜐𝑐𝑚=2∙10∙0,6∙4=48J/s 
 



Δ5. Ο ενσωματωμένος σημειακός 
ανιχνευτής, ανιχνεύει συχνότητες που 
υπολογίζονται από την εξίσωση Doppler. 
𝑓𝐴=𝜐𝜂𝜒+𝜐𝑐𝑚

𝜐𝜂𝜒
𝑓𝑆=𝜐𝜂𝜒+𝑎𝑐𝑚𝑡

𝜐𝜂𝜒
𝑓𝑆 = 340+4t

340
1700 

𝑓𝐴=(340+4t)5=1700+20t=>t=𝑓𝐴−1700
20

(SI) 
Το λαμπάκι του ανιχνευτή ανάβει από 
συχνότητα 𝑓𝐴 = 𝑓1 = 1750 Hz, οπότε η 
χρονική στιγμή t1 που ανάβει, από τη 
σχέση (1), είναι:𝑡1=1750−1700

20
=2,5s 

Το λαμπάκι του ανιχνευτή σβήνει στη συχνότητα 𝑓𝐴= 𝑓2= 1800 Hz, οπότε η 
χρονική στιγμή t2 που σβήνει, από τη σχέση (1), είναι: 𝑡1=1800−1700

20
=5s 

Συνεπώς το λαμπάκι παραμένει σβηστό από τη χρονική στιγμή t = 1 s μέχρι τη 
χρονική στιγμή t = 2 s. 



 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
 
ΘΕΜΑ Α 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή 
πρόταση. 
 
A1. Δύο μικρά σώματα με μάζες m και 4m, που κινούνται στην ίδια ευθεία με 
αντίθετες κατευθύνσεις και ταχύτητες 𝜐1 και 𝜐2 7T  αντίστοιχα, συγκρούονται 
μετωπικά και πλαστικά. Αν η χρονική διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα και το 
συσσωμάτωμα ακινητοποιείται, τότε τα δύο σώματα πριν την κρούση είχαν 
α)     αντίθετες ταχύτητες 
β)     ίσες ορμές 
γ)     αντίθετες ορμές 
δ)     ίσες κινητικές ενέργειες. 

Μονάδες 5 
A2. Ταλαντωτής εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με τη συχνότητα f του 
διεγέρτη να είναι λίγο μεγαλύτερη από την ιδιοσυχνότητα fo του ταλαντωτή. Αν 
ελαττώσουμε την περίοδο του διεγέρτη, το πλάτος της ταλάντωσης του ταλαντωτή 
α)     παραμένει σταθερό 
β)     αυξάνεται αρχικά και μετά ελαττώνεται 
γ)     ελαττώνεται αρχικά και μετά αυξάνεται 
δ)     ελαττώνεται. 

Μονάδες 5 
A3. Το υλικό σημείο Ο (x = 0) ομογενούς ελαστικής χορδής, τη χρονική στιγμή 
t = 0 αρχίζει να εκτελεί κατακόρυφη απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση της 
μορφής y = A∙ημωt. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος ταλάντωσης της πηγής και 
διατηρήσουμε σταθερή τη συχνότητά της, τότε: 
α)  η μέγιστη ταχύτητα ενός υλικού σημείου του μέσου διπλασιάζεται  
β)  η ταχύτητα διάδοσης του κύματος διπλασιάζεται  
γ)  Η περίοδος του κύματος διπλασιάζεται   
δ)  το μήκος κύματος υποδιπλασιάζεται. 
 
A4. Το ανοιχτό κυλινδρικό δοχείο του σχήματος βρίσκεται εντός πεδίου βαρύτητας 
με επιτάχυνση βαρύτητας g και περιέχει νερό πυκνότητας ρ. 
Το ύψος του νερού στο δοχείο είναι Η. Στο σημείο Α, που 
απέχει απόσταση h από τον πυθμένα του δοχείου, η 
υδροστατική πίεση είναι ίση με 

 



 
α)   Pατμ + ρgh 
β)   P ατμ + ρ g(H-h) 
γ)   ρ gh 
δ)   ρg(H-h). 

Μονάδες 5 
Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα 
στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 
τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α)     Περίοδος Τδ ενός διακροτήματος ονομάζεται ο χρόνος ανάμεσα σε 
δύο διαδοχικούς μηδενισμούς της απομάκρυνσης. Λ 
β)     Κατά την εκδήλωση σεισμικής δόνησης το έδαφος λειτουργεί ως 
διεγέρτης για τα κτίρια. Όταν η συχνότητα του σεισμικού κύματος 
γίνει   ίση   με   την   ιδιοσυχνότητα   ενός   κτιρίου ,   το   πλάτος της 
ταλάντωσης του κτιρίου μεγιστοποιείται . Σ 
γ)      Σε μια φθίνουσα ταλάντωση, με μικρή σταθερά απόσβεσης b, όταν η 
σταθερά απόσβεσης αυξηθεί λίγο, ο ρυθμός μείωσης του πλάτους 
της ταλάντωσης ελαττώνεται. Λ 
δ)      Κατά  τη  ροή  ιδανικού   ρευστού  σε  οριζόντιο  σωλήνα,   όταν οι 
ρευματικές γραμμές παρουσιάζουν την ίδια πυκνότητα, η ταχύτητα ροής δεν 
μεταβάλλεται. Σ 
ε)      Σε ένα ρολόι με δείκτες η γωνιακή επιτάχυνση του λεπτοδείκτη είναι 
σταθερή και διάφορη του μηδενός.Λ 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Στην ελεύθερη επιφάνεια νερού που ηρεμεί, στις θέσεις Κ και Λ βρίσκονται 
δύο όμοιες και σύγχρονες κυματικές πηγές απλών αρμονικών κυμάτων 𝛱1  
και   𝛱2,   που   απέχουν   μεταξύ   τους   απόσταση d=3𝜆1

2
.   Οι πηγές 

ταλαντώνονται χωρίς αρχική φάση, με συχνότητα 𝑓1 7T πλάτος ταλάντωσης Α και 
παράγουν κύματα μήκους κύματος λ ι, που διαδίδονται στην επιφάνεια του νερού 
με σταθερή ταχύτητα υ. 

 



 
Ένα σημείο Σ της επιφάνειας του νερού απέχει από την 
πηγή Π1 απόσταση d1 = 2λ1 
και από την πηγή Π2 απόσταση d2, όπως 
στο σχήμα. Το ευθύγραμμο τμήμα ΣΚ είναι κάθετο στο 
ΚΛ. 
Δι πλασιάζουμε τη συχνότητα ταλάντωσης των δύο πηγών 
διατηρώντας σταθερό το πλάτος Α της ταλάντωσής τους. 
Το Σ μετά τον διπλασιασμό της συχνότητας ταλάντωσης 
των πηγών θα είναι: 
i. σημείο ενίσχυσης 
ii. σημείο απόσβεσης 
iii. σημείο που ταλαντώνεται με πλάτος Α.  
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 6 
Β2. Το σφαιρίδιο του σχήματος, μάζας m, 
διαγράφει οριζόντιο κύκλο ακτίνας ΚΣ = R με 
γωνιακή ταχύτητα ω δεμένο στο άκρο αβαρούς μη 
εκτατού νήματος, το οποίο περνάει από 
κατακόρυφο σωλήνα ΚΛ. Στο άκρο Μ του 
νήματος ασκείται κατάλληλη δύναμη F, ώστε 
αυτό να κινηθεί χωρίς τριβή διαμέσου του σωλήνα 
μέχρι η ακτίνα περιστροφής του σφαιριδίου μάζας 
m να γίνει ΚΣ' = R/2. 
Σε όλη τη διάρκεια της μεταβολής της ακτίνας της 
κυκλικής τροχιάς, θεωρούμε ότι το σφαιρίδιο κινείται εκτελώντας κυκλική κίνηση 
στο οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές. 
Το έργο της δύναμης F για τη μετακίνηση του σφαιριδίου μάζας m θα είναι ίσο με: 
i.1
2
𝑚𝜔2𝑅2       6T8Tii. 2

3
𝑚𝜔2𝑅2     iii. 3

2
𝑚𝜔2𝑅2 

α) Ν α επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
 
 
Β3. Ο κυλινδρικός σωλήνας ΓΔ του σχήματος 
αποτελεί τμήμα ενός μεγάλου σωλήνα 
μεταβλητής διατομής και βρίσκεται σε 
κατακόρυφο επίπεδο. Στον σωλήνα ρέει με 
σταθερή παροχή ιδανικό υγρό πυκνότητας ρ 
με φορά από το Γ προς το Δ. Η σχέση των εμβαδών των εγκαρσίων διατομών του 

 



 
σωλήνα στα σημεία Γ και Δ είναι ΑΓ = 2 ΑΔ. Το μέτρο της ταχύτητας με την οποία 
κινείται το υγρό στο σημείο Γ είναι υΓ. Τα σημεία Γ και Δ απέχουν υψομετρικά 
κατά h, όπως φαίνεται στο 
σχήμα. Η φλέβα του υγρού που εξέρχεται από το στόμιο Δ πέφτει σε σημείο Κ στην 
προέκταση της οριζόντιας ευθείας που διέρχεται από το σημείο Γ. 
Η απόσταση ΖΚ (βεληνεκές) είναι ίση με 4 h. 
Η διαφορά πίεσης ΔΡ μεταξύ των σημείων Γ και Δ ισούται με 
i. 2ρ𝜐𝛤2               6T8Tii. ρ𝜐𝛤2 iii.1

2
8T ρ𝜐𝛤2 6T8T. 

α) Ν α επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 7 

ΘΕΜΑ Γ  
Τα ιδανικά ελατήρια του σχήματος 
με σταθερές 𝑘1 και 𝑘2 (𝑘1= 𝑘2= k 
= 50 Ν/m) έχουν το ένα άκρο τους 
στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο (Γ 
και Ζ, αντίστοιχα). Στα ελεύθερα 
άκρα των ελατηρίων συνδέονται τα 
σώματα m1 και m2 με 𝑚1= 𝑚2 = 2 
kg. 
Τα δύο σώματα αρχικά εφάπτονται 
μεταξύ τους και είναι ακίνητα. Τα 
ελατήρια βρίσκονται στο φυσικό 
τους μήκος και οι άξονές τους βρίσκονται στην ίδια ευθεία. 
Εκτρέπουμε το σώμα m1 από τη θέση ισορροπίας, συμπιέζοντας το ελατήριο 𝑘1 R 
κατά Δl = 0,4 m και το αφήνουμε ελεύθερο. Τη στιγμή που το σώμα 𝑚1 διέρχεται 
από τη θέση ισορροπίας του συγκρούεται πλαστικά με το σώμα 𝑚2 7T. 
 
Γ1. Να δείξετε ότι το συσσωμάτωμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με 
σταθερά επαναφοράς D = 2k και να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης. 

Μονάδες 9 
Γ2. Να γράψετε την εξίσωση απομάκρυνσης του συσσωματώματος από τη 
 θέση ισορροπίας σε συνάρτηση με το χρόνο, θεωρώντας ως t = 0 τη στιγμή της 
κρούσης και ως θετική φορά την κατεύθυνση κίνησης του συσσωματώματος 
αμέσως μετά την κρούση.                    

Μονάδες 7 
Γ3. Να υπολογίσετε το μέτρο του μέγιστου ρυθμού μεταβολής της ορμής του 
συσσωματώματος κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του. 

Μονάδες 9 
Να θεωρήσετε : 
 



 
• ότι κατά την κρούση τα δύο σώματα δεν παραμορφώνονται 
• θετική κατεύθυνση την κατεύθυνση κίνησης του συσσωματώματος αμέσως 
μετά την κρούση 
• αμελητέες τις τριβές, την αντίσταση του αέρα και το χρόνο κρούσης. 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Ομογενής κύλινδρος μάζας 𝑚2  = 20 kg 
και ακτίνας R βρίσκεται σε επαφή με 
κεκλιμένο επίπεδο γωνίας φ με ημφ=0,6. 
Γύρω από το αυλάκι του κυλίνδρου 
έχουμε τυλίξει πολλές φορές αβαρές και 
μη εκτατό νήμα. Το νήμα εξερχόμενο από 
το πάνω άκρο του κυλίνδρου, τυλίγεται 
στο εσωτερικό τμήμα μιας διπλής 
τροχαλίας, η οποία αποτελείται από δύο 
ομογενείς ομοαξονικούς και 
συγκολλημένους κυλίνδρους. Από το 
νήμα που διέρχεται από τον εξωτερικό 
κύλινδρο κρέμεται σώμα μάζας 𝑚1=3kg, 
όπως φαίνεται στο σχήμα.  
Η ροπή αδράνειας της διπλής τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της είναι 
ίση με Ιcm(τροχαλίας) =0,48kg∙ 𝑚2 . Οι ακτίνες των κυλίνδρων της διπλής 
τροχαλίας είναι ίσες με 𝑟1= 0,1 m και  𝑟2= 0,2 m.   
Αρχικά το όλο σύστημα ισορροπεί 
Δ1. Να υπολογίσετε τα μέτρα των δυνάμεων που ασκούν τα νήματα στους 
κυλίνδρους της διπλής τροχαλίας.. 

Μονάδες 6 
Τη χρονική στιγμή t = 0 το νήμα που συγκρατεί τον κύλινδρο κόβεται. Αν  
ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει. 
Δ2.   Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου  

.Μονάδες 6 
Δ3. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση με την οποία το σώμα μάζας 𝑚1 κατέρχεται. 

Μονάδες 6 
Δ4. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής της διπλής 
τροχαλίας τη στιγμή που το σώμα μάζας 𝑚1 έχει μετατοπιστεί κατακόρυφα προς 
τα κάτω κατά 0,25 m, μετά το κόψιμο του νήματος.. 

Μονάδες 7 
Δίνονται: 
• η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 1 0 m/s2 
• η ροπή αδράνειας του ομογενούς κυλίνδρου μάζας 𝑚2 ως προς άξονα που 
διέρχεται από το κέντρο μάζας του είναι ίση με I cm( κυλίνδρου) =1

2
𝑚2𝑅2 

 



 
• ημφ = 0,8,     συνφ = 0,6 
• ο άξονας περιστροφής του ομογενούς κυλίνδρου 𝑚2 παραμένει συνεχώς 
οριζόντιος σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του 
• το κεκλιμένο επίπεδο είναι μεγάλου μήκους 
• η τροχαλία περιστρέφεται χωρίς τριβές 
• το νήμα δεν ολισθαίνει στον κύλινδρο και στην τροχαλία 
• η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα για όλα τα σώματα 
 

 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
 
ΘΕΜΑ Α 
 
A1. γ 
A2. δ. 
A3. α. 
A4. δ 
Α5.  α) Λ   β) Σ.      γ) Λ     δ) Σ     ε) Λ 
 
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1. Η σωστή απάντηση είναι το i. 
Από το σχήμα προκύπτει:  d=3𝜆1

2
   και 𝑑1=2𝜆1 Με τη 

βοήθεια του Πυθαγόρειου θεωρήματος ισχύει: 

𝑑22=𝑑12+𝑑2=>𝑑2=�𝑑12 + 𝑑2=�4𝑙𝜆12 + 9
4
𝜆12=>𝑑2=5

2
𝜆1 

άρα 𝑑2 − 𝑑1=5
2
𝜆1 −2𝜆1 = 𝜆1

2
 

με αντικατάσταση στην σχέση που δίνει το πλάτος της 
ταλάντωσης κατά τη συμβολή των δυο κυμάτων 
προκύπτει: 

Α΄=2Α|συν2π𝑑1−𝑑
2𝜆2

|=2Α|συνπ
𝜆1
2
𝜆1
2

|=2Α|συνπ|=2Α 

άρα στο σημείο Σ έχουμε ενισχυτική συμβολή 
 
Β2. Η σωστή απάντηση είναι το iii.  
Από την αρχή διατήρησης της Στροφορμής 
προκύπτει: 
𝐿1 = 𝐿=>m𝜐0R=m𝜐2𝑅2=> m𝜐02𝑅=m𝜐2𝑅2=> 

𝜐2 = 2𝜐0 
Εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής 
ενέργειας μεταξύ της αρχικής και της τελικήs θέσης 
(𝑅2) οπότε 
1
2
m𝜐22-1

2
m𝜐02=w=>1

2
m(2𝜐0)2-1

2
m𝜐02=41

2
m𝜐02-1

2
m𝜐02 

=3
2
m𝜐02=3

2
m(𝜔0𝑅)2=3

2
m𝜔0

2𝑅2 
 
 



Β3. Η σωστή απάντηση είναι η i.  
Από το βεληνεκές της φλέβας του υγρού 
και το χρόνο πτώσης υπολογίζουμε το 
μέτρο της ταχύτητας της φλέβας τη 
στιγμή που βγαίνει από τη διατομή Δ: 

h=1
2
g𝑡2=>t=�2ℎ

𝑔
  (1) 

𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝜐𝛥𝑡=>4h=𝜐𝛥�
2ℎ
𝑔

=>(4h)2=(𝜐𝛥�
2ℎ
𝑔

)2=>16ℎ2=𝜐𝛥2∙2ℎ
𝑔

=> 

𝜐𝛥 = �8𝑔ℎ (2) 
Για τα σημεία Γ και Δ η παροχή διατηρείται. Από την εξίσωση της συνέχειας 
προκύπτει: 

𝛱𝛤 = 𝛱𝛥=>𝛢𝛤𝜐𝛤=𝛢𝛥𝜐𝛥=>2𝛢𝛥𝜐𝛤=𝛢𝛥𝜐𝛥=>𝜐𝛥 = 2𝜐𝛤 =>𝜐𝛤 =𝜐𝛥
2

 =�8𝑔ℎ
2

=       

�8𝑔ℎ
4

= �2𝑔ℎ =>𝜐𝛤2 = 2𝑔ℎ => ℎ = 𝜐𝛤
2

2𝑔
 (3) 

Εφαρμόζουμε την εξίσωση Bernoulli μεταξύ των σημείων Γ και Δ, 
χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (2) και (3) προκύπτει. 

pΓ +
1
2
ρ υΓ2  +  ρghΓ  =

1
2
ρ υΔ2  +  pΔ +  ρghΔ 

pΓ +
1
2
ρ υΓ2  +  0 =

1
2
ρ υΔ2  +  pΔ +  ρgh 

pΓ-pΓ=1
2
ρ υΔ2 -1

2
ρ υΓ2+ ρgh=>pΓ-pΓ = 1

2
ρ( υΔ2- υΓ2) + ρgh=> 

pΓ-pΓ = 1
2
ρ[(2υΓ)2- υΓ2) ] +  ρgh 

pΓ-pΓ = 1
2
ρ(4υΓ2- υΓ2) ] +  ρgh=>pΓ-pΓ=1

2
ρ3υΓ2+ ρgh=>pΓ-pΓ=3

2
ρ υΓ2+ρgυΓ

2

2g
=> 

pΓ-pΓ=3
2
ρ υΓ2+1

2
ρ υΓ2 =4

2
ρ υΓ2=2ρ υΓ2 

 
 

ΘΕΜΑ Γ  
  
Γ1. Σχεδιάζουμε το συσσωμάτωμα 

σε μια τυχαία θέση και 
υπολογίζουμε τη 
συνιστάμενη δύναμη στη 
διεύθυνση κίνησης του. 

ΣF=-𝐹𝜀𝜆1-𝐹𝜀𝜆2=-𝛫1x-𝛫2x=-(𝐾1+𝐾2)
x=-Dx 

Άρα, το συσσωμάτωμα εκτελεί ΑΑΤ 
με  
D=𝐾1+𝐾2  και επειδή 𝐾1=𝐾2 =Κ => 
 



D=2Κ 
Το σώμα    ακριβώς πριν την κρούση έχει ταχύτητα μέτρου:  

𝜐1 = 𝜐𝑚𝑎𝑥 =ω∙Α=�𝑘1
𝑚1

 ∙Δl=> 𝜐1 = �50
2

 ∙0,4=2m/s     

Από τη διατήρηση της ορμής κατά την κρούση προκύπτει: 
𝑚1𝜐1+0=(𝑚1 + 𝑚2)𝑉𝑘=>𝑉𝑘 = 𝑚1𝜐1

𝑚1+𝑚2
 =m𝜐1

2m
=𝜐1
2

=2
2
=1m/s 

Εφαρμόζουμε διατήρηση ενέργειας ταλάντωσης στη θέση της κρούσης που είναι 
και θέση ισορροπίας της ταλάντωσης. 

  E=K+U=>1
2
2mV2 =1

2
D∙A′2 => 1

2
2∙2∙ 12 =1

2
100∙A′2 => A′ =0,2m      

 

Γ2. 𝜔′=�2𝑘
2𝑚

 =�2∙50
2∙2

 =√25 =5rad/s 

x=𝐴′𝜂𝜇𝝎′𝒕 = 0,2ημ5t καθότι η αρχική φάση είναι μηδενική 
                    
Γ3.|𝛥𝑝

𝛥𝑡
| = 𝛴𝐹𝑚𝑎𝑥=D𝐴′= 2k𝐴′=100∙0,02=20N 

 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. Από τη συνθήκη ισορροπίας για το 
σώμα 𝛴1 ισχύει: 
𝛴𝐹 = 0=>𝑇1-𝑤1=0=> 
𝑇1=𝑤1=𝑚1g=3∙10=30N 
Για την  τροχαλία ισχύει: Στ =
0 => 𝑇1𝑟2 = 𝑇2𝑟1 => 𝑇12𝑟1 = 𝑇2𝑟1 => 𝑇2 =
2𝑇1=2∙30=60N 
 
 
Δ2.   Για την μεταφορική κίνηση του 
κυλίνδρου ισχύει: 
ΣF=m2acm=>wx2-Tστ=m2acm=> 
Τστ = 120 − 20acm(1) 
Για την περιστροφική κίνηση του κυλίνδρου ισχύει: 
Στ=Ικαγων=>TστR = 1

2
m2R2αγων=>Tστ =

1
2

m2Rαγων=
1
2

m2acm 

Tστ = 1
2

20acm=10acm(2) 
από τις δυο παραπάνω σχέσεις προκύπτει:  
10acm =  120 − 20acm=>30acm=120=>acm=4m/s2 
 
 
 



Δ3. Για την τροχαλία ισχύει ο θεμελιώδης νόμος της μηχανικής: 
Στ=𝛪𝜏𝜌𝛼𝛾=>𝑇′1𝑟2=0,48𝛼𝛾=>𝑇′1=0,48

0,2
𝛼
𝑅
==0,48

0,2
𝛼
02

=12α (1) 
Για το σώμα 𝛴𝐹 = 𝑚1 α=> 𝑚1g − 𝑇1′ = 𝑚1 α 
=>𝑇′1=𝑚1g-3α=3∙10-3α (2) 
από (1) και (2) προκύπτει: 
12α =3∙10-3α=>15α=30=>α=2 m/𝑠2 
 
 
Δ4. Για την ταχύτητα του κυλίνδρου ισχύει:  
𝜐𝑐𝑚,𝐾=𝛼𝑐𝑚,𝐾t 
𝑥=1

2
α𝑡2=>0,25 = 1

2
2𝑡2 = 𝑡2=0,25=>t=0,5s  

α=𝛼𝛾𝜔𝜈𝑟2=>𝛼𝛾𝜔𝜈=𝑎
𝑟2

= 2
0,2

=10 rad/s2 

K=1
2
Iω2=1

2
I(αγt)2=1

2
0,48 (10 ∙ 0,5)2=1

2
0,48 ∙ 25=6J 

 
 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018   

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
ΘΕΜΑ A 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς 
προτάσεις A1 έως και Α4 και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό 
συμπλήρωμά της. 
A1. Ταλαντωτής εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση. Η αντιτιθέμενη δύναμη είναι 
ανάλογη της ταχύτητας ( F= - b u  ). Η ενέργεια της ταλάντωσης τη χρονική 
στιγμή t1 είναι ίση με Ε και το πλάτος της ίσο με Α. Αν μετά από χρόνο t η ενέργεια 
της ταλάντωσης είναι ίση με 𝛦

4
 τότε το νέο πλάτος της ταλάντωσης θα είναι ίσο με 

                       α. 𝛢
4

8T9T      β. 𝛢
2
    γ. 3𝛢

4
     δ. A  

Μονάδες 5 
A2. Το οριζόντιο ομογενές στερεό του Σχήματος 1 
είναι ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο και μπορεί να 
περιστραφεί κάθε φορά γύρω από τους 
κατακόρυφους παράλληλους 
άξονες ε1 ή ε2 ή ε3 ή ε4, με την ίδια σταθερή 
γωνιακή ταχύτητα ω. 
   Το μέτρο της στροφορμής του στερεού έχει τη 
μεγαλύτερη τιμή του όταν το στερεό σώμα 
περιστρέφεται γύρω από τον άξονα 
                   α. ε1       β. ε2       γ. ε3        δ. ε4 

Μονάδες 5 
A3. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που εκτελούνται στην 
ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με εξισώσεις 𝑥1=Αημ100πt 
(S.I.) και 𝑥12=Αημ104πt (S.I.) δημιουργούνται διακροτήματα. Η συχνότητα των 
διακροτημάτων είναι ίση με 
α. 0,5 Hz        β. 1,0 Hz     γ. 2,0 Hz     δ. 4,0 Hz 

Μονάδες 5 
A4. Το Σχήμα 2 παριστάνει έναν 
κυλινδρικό σωλήνα μικρής διατομής που 
βρίσκεται σε κατακόρυφο επίπεδο. Ο 
σωλήνας έχει σταθερή διατομή και στο 
εσωτερικό του ρέει ιδανικό ρευστό με 
σταθερή παροχή. 
Για τις πιέσεις και τις ταχύτητες στα 
σημεία Α και Β του σωλήνα ισχύει:  
α.     𝑝𝐴 =𝑝𝐵 και 𝑢𝐴 = 𝑢𝐵  
β.     𝑝𝐴 >𝑝𝐵 και 𝑢𝐴 > 𝑢𝐵 



γ.     𝑝𝐴 <𝑝𝐵 και 𝑢𝐴 = 𝑢𝐵  
δ.     𝑝𝐴 >𝑝𝐵 και 𝑢𝐴 = 𝑢𝐵 

Μονάδες 2 
A5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων 
είναι Σωστό ή Λάθος, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα 
στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 
α.     Σε μια φθίνουσα ταλάντωση η ενέργεια του ταλαντωτή παραμένει σταθερή. 
β.     Σε ένα στάσιμο κύμα όλα τα σημεία του μέσου τα οποία ταλαντώνονται, 
φτάνουν ταυτόχρονα σε θέσεις μέγιστης απομάκρυνσης.  
γ.     Όταν ένας παρατηρητής πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα μια ακίνητη 
ηχητική πηγή η συχνότητα του ήχου που ακούει είναι συνεχώς 
μεγαλύτερη από τη συχνότητα που παράγει η πηγή.  
δ.    Αν σε ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό σώμα ασκηθεί σταθερή 
δύναμη της οποίας ο φορέας διέρχεται από το κέντρο μάζας του, το 
σώμα θα περιστραφεί.  
ε.     Η ταχύτητα ενός ιδανικού ρευστού που ρέει σε οριζόντιο σωλήνα είναι 
μεγαλύτερη   στις   περιοχές  όπου   οι   ρευματικές  γραμμές είναι 
πυκνότερες. 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ B 
B1. Δύο ιδανικά ελατήρια Α και Β με σταθερές k1 και k2 αντίστοιχα 
κρέμονται από δύο ακλόνητα σημεία (Σχήμα 3). Στα κάτω άκρα των 
ελατηρίων Α και Β είναι δεμένα και ισορροπούν δύο σώματα 𝛴1 
μάζας 𝑚1 και 𝛴2 μάζας 𝑚2. 
Στην κατάσταση αυτή το ελατήριο Α έχει διπλάσια επιμήκυνση από 
το ελατήριο Β. Εκτρέπουμε τα σώματα 𝛴1  και 𝛴2  κατακόρυφα 
μέχρις ότου τα ελατήρια αποκτήσουν το φυσικό τους μήκος και τα 
αφήνουμε ελεύθερα. Τα σώματα Σ1 και 𝛴2 R  εκτελούν απλή 
αρμονική ταλάντωση με ενέργειες ταλάντωσης 
E1 και 𝐸2 = 2 E1 αντίστοιχα. 
Ο λόγος των σταθερών k1 και k2 των δύο ελατηρίων Α και Β είναι 
ίσος με: 
 
α)k1 

k2
= 1

4     
β) k1 

k2
= 1

8
      γ) k1 

k2
= 8 

 
 
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Μονάδες 2 
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Μονάδες 2 



B2.   Από το εσωτερικό άκρο Α ενός 
ημισφαιρίου ακτίνας R (Σχήμα 4) αφήνεται 
ελεύθερη μάζα m1 αμελητέων διαστάσεων. Στο 
κατώτατο σημείο Γ του ημισφαιρίου είναι 
ακίνητη μια πανομοιότυπη μάζα  m2 
( m 1 = m 2 = m )  
αμελητέων διαστάσεων.  
Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες. 
 
Β2.Α. Η μάζα m1 συγκρούεται με τη μάζα m2 κεντρικά και ελαστικά. Μετά την 
κρούση η μάζα m2 θα ανέλθει σε ύψος Η ως προς το κατώτατο σημείο του 
ημισφαιρίου ίσο με 
                    α)𝑅

4    
β) R     γ)3𝑅

2
 

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 1 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 3 

 
Β2.Β. Η μάζα m1 συγκρούεται με τη μάζα m2 μετωπικά και πλαστικά. Μετά 
την κρούση το συσσωμάτωμα θα ανέρχεται σε ύψος h ως προς το κατώτατο σημείο 
του ημισφαιρίου ίσο με 
                   α)𝑅

4    
β) R     γ)3𝑅

2
 

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 1 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
Μονάδες 3 
Μονάδες 8 

B3. Σε ανοιχτό κωνικό δοχείο (Σχήμα 5) που 
περιέχει ιδανικό ρευστό αφαιρούμε τον 
πυθμένα με αποτέλεσμα το ρευστό να αρχίσει 
να ρέει. Κάποια χρονική στιγμή το 
περιεχόμενο ρευστό στο δοχείο έχει ύψος H. 
Η ταχύτητα του ρευστού στην επιφάνεια είναι 
ίση με 𝑢1  ενώ η αντίστοιχη ταχύτητα του 
ρευστού στον πυθμένα είναι ίση με 𝑢2 7T9T. 
Tότε το ύψος H ισούται με: 
              α)𝑢2

2−𝑢12

4𝑔
    β) 𝑢2

2−𝑢12

2𝑔
     γ) 𝑢2

2−𝑢12

𝑔
 

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 



Μονάδες 7 
 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γραμμικό ελαστικό μέσο μεγάλου μήκους εκτείνεται κατά μήκος του ημιάξονα 
Οx. 
Το άκρο Ο (x=0) του ελαστικού μέσου εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές 
ταλαντώσεις στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. 
Οι δύο ταλαντώσεις του άκρου Ο περιγράφονται από τις σχέσεις: 

𝑦1= 3 Α ημω t  (S.I.),    𝑦1= Α η μ( ω t + π)  (S.I.). 
Το άκρο Ο του ελαστικού μέσου ξεκινά να ταλαντώνεται την χρονική στιγμή t=0 
και εκτελεί 10 πλήρεις ταλαντώσεις κάθε 2 sec με πλάτος ταλάντωσης Α=0,05ΠΙ. Η 
συνισταμένη ταλάντωση του άκρου Ο του ελαστικού μέσου δημιουργεί αρμονικό 
κύμα που διαδίδεται στο ελαστικό μέσο και σε χρόνο t1=0,3sec διανύει απόσταση 
1,5m. 
Γ1.   Να δείξετε ότι η εξίσωση απομάκρυνσης y της απλής αρμονικής 
ταλάντωσης του άκρου Ο σε συνάρτηση με το χρόνο είναι y=0,1 ημ10πt (S.I.). 

Μονάδες 6 
Γ2.     Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος 

Μονάδες 6 
Γ3.     Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t2 = t1 + 5𝑇

4
 

σε βαθμολογημένους άξονες. 
Μονάδες 6 

Γ4. Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης ενός σημείου Ν που βρίσκεται σε 
απόσταση x=1,75m από το άκρο O του ελαστικού μέσου τη χρονική στιγμή που η 
φάση της ταλάντωσης του άκρου O είναι ίση με 3,75π rad. 

Μονάδες 7 
ΘΕΜΑ Δ 
Συμπαγής ομογενής κύλινδρος 
μάζας m και ακτίνας R=0,1m είναι 
προσδεμένος σε ιδανικό ελατήριο 
σταθεράς k=100Ν/m στο σημείο Α 
και ισορροπεί πάνω σε κεκλιμένο 
επίπεδο μεγάλου μήκους γωνίας 
κλίσης φ όπως φαίνεται στο Σχήμα 
6.Ο άξονας του ελατηρίου είναι 
παράλληλος στο κεκλιμένο 
επίπεδο. Το άλλο άκρο του 
ελατηρίου είναι στερεωμένο 
ακλόνητα στο σημείο Γ. Η 
επιμήκυνση του ελατηρίου είναι 
Δℓ= 0,06m . 



Δ1.     Να υπολογίσετε τη μάζα του κυλίνδρου. 
Μονάδες 6 

Τη χρονική στιγμή t0=0 ο κύλινδρος αποσπάται από το ελατήριο και κυλίεται χωρίς 
να ολισθαίνει κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου. 
Να υπολογίσετε: 
Δ2.     την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου, 

Μονάδες 6 
Δ3.     το μέτρο της στατικής τριβής που δέχεται ο κύλινδρος από το κεκλιμένο 
επίπεδο κατά τη διάρκεια της κύλισής του, 

Μονάδες 6 
Δ4.     το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου τη χρονική 
στιγμή t=1sec. 

Μονάδες 7 
Δίνονται: 
• η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 
• η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα που διέρχεται από το 
κέντρο μάζας του είναι ίση με Ιcm =1

2
mR2 

• ημφ=0,6 και συνφ=0,8 Να θεωρήσετε ότι: 
• ο άξονας περιστροφής του κυλίνδρου παραμένει συνεχώς σε οριζόντια 
θέση σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του 
• η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα 



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018   
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 
Α1 - β  
Α2 - α  
A3 - γ  
Α4 - δ 
Α5   α - Λ, β - Σ, γ - Σ, δ - Λ, ε - Σ. 
 
ΘΕΜΑ Β  
Β1.Σωστή είναι η απάντηση β) 
Η απλή αρμονική ταλάντωση του σώματος 
𝑚1 εκτελείται με 𝐷1=𝑘1 και ξεκινάει χωρίς 
ταχύτητα από τη θέση φυσικού μήκους του 
ελατηρίου (Θ.Φ.Μ.Ε.). Επομένως η θέση 
αυτή είναι η επάνω ακραία θέση της ταλάν-
τωσης, και όπως φαίνεται από το σχήμα το 
πλάτος είναι ίσο με την παρα μόρφωση του 
ελατηρίου. Δηλαδή 𝛢1= Δ 𝑙1 (1) 
Έτσι η ενέργεια της ταλάντωσης είναι: 
2

(1) 

𝐸1 =1
2
𝐷1𝐴12=> 

=>𝐸1 =1
2
𝑘1𝐴12=> 

 (2) Ομοίως και για την ταλάντωση του σώματος 𝑚2 η ενέργεια είναι: 𝐸2 
=1
2
𝑘2𝛥𝑙22 (3)  

Από τα δεδομένα έχουμε: 
𝐸2 =2𝐸1 =>1

2
𝑘2𝛥𝑙22=21

2
𝑘1𝛥𝑙12=>𝑘1

𝑘2
 = 𝛥𝑙2

2

2𝛥𝑙12
  (4) 

Από τα δεδομένα όμως έχουμε ότι Δ𝑙1= 2 Δ𝑙2, οπότε η σχέση (4) γίνεται: 
𝑘1
𝑘2

 = 𝛥𝑙22

2(2𝛥l2)2
=>𝑘1

𝑘2
 = 𝛥𝑙22

2(2)2𝛥𝑙22
=1
8
 

 
 

Β2. Για την κίνηση της 𝑚1 από το Α στο Γ, 
από τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας 
έχουμε: 



𝐾𝐴 + 𝑈𝐴 =𝐾𝛤 + 𝑈𝛤 9T =>0+𝑚1𝑔𝑅 = 1
2
𝑚1𝜐12+0 

=>𝜐1=�2𝑔𝑅  (1) 
Β2.Α. Σωστή είναι η απάντηση β) 
Επειδή η κρούση είναι κεντρική και ελαστική και οι μάζες είναι ίσες, αν-
ταλλάσσουν ταχύτητες. Έτσι για την 𝑚2 η ταχύτητά της μετά την κρούση έχει 
μέτρο: 
𝜐2′ 8T=𝜐1=�2𝑔𝑅  (2)P

  

Ενώ η 𝑚1  παραμένει ακίνητη. Αν Η είναι το 
ύψος του σημείου Δ που φθάνει η m2 ως προς το 
κατώτατο σημείο του ημισφαιρίου, από τη 
διατήρηση της μηχανικής ενέργειας για την 
κίνηση αυτή έχουμε: 
𝐾𝛤 + 𝑈𝛤 9T =𝐾𝛥 + 𝑈𝛥 9T 
=>1

2
𝑚2𝜐2′2+0=0+𝑚2gH=>𝜐2′2 =

2𝑔𝐻=>2𝑔𝑅=2𝑔𝐻=>H=R 
 
= R .  Β2.Β. Σωστή είναι η απάντηση α) 
Από τη διατήρηση της ορμής κατά την πλαστική κρούση έχουμε: 

Ρπριν = Ρμετά=>𝑚1𝜐1=(𝑚1+𝑚2)𝑉𝑘=>𝑚1𝜐1=2𝑚1𝑉𝑘=>𝑉𝑘=𝜐1
2

9T=�2𝑔𝑅
2

 (3) 
 
Αν Η είναι το ύψος του σημείου Ε που φθάνει το συσσωμάτωμα ως προς το 
κατώτατο σημείο του ημισφαιρίου, από τη 
διατήρηση της μηχανικής ενέργειας για την 
κίνηση αυτή έχουμε: 
𝐾𝛤 + 𝑈𝛤 9T =𝐾𝐸 + 𝑈𝐸 => 
1
2
(𝑚1+𝑚2)𝑉𝑘2+0=0+(𝑚1+𝑚2)gH 

 𝑉𝑘2=2gH=>2𝑔𝑅
4

=2gH=>H=𝑅
4
 

 
 
Β3. Σωστή είναι η απάντηση β) 
Δόθηκε ότι 𝐴2=𝐴1

6
=>𝐴1= 6𝐴2 9T. 

Από το νόμο της συνέχειας μεταξύ των σημείων 
Β και Γ έχουμε: 
 𝛢1·𝜐1= 𝛢2·𝜐2=>6𝛢2·𝜐1= 𝛢2·𝜐2=>𝜐2=6𝜐1 
Για τις πιέσεις στα σημεία Β και Γ ισχύει: 
ΡΒ = ΡΓ = Patm 
Από την εξίσωση Bernoulli μεταξύ των σημείων 
Β και Γ της ίδιας ρευματικής γραμμής έχουμε: 
𝑝𝛤+1

2
ρ𝜐22=𝑝𝛣+1

2
ρ𝜐12+ρgH=> ρ𝜐22= ρ𝜐12+2 ρgH=> 𝜐22= 𝜐12+ 2gH=> 



(6𝜐1)2=𝜐12+ 2gH=>36𝜐12=𝜐12+2 gH=>35𝜐12=2gH=>H=35𝜐1
2

2 g
 

 
ΘΕΜΑ Γ 
Από τις εξισώσεις των δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που δόθηκαν για την 
κίνηση του άκρου της χορδής έχουμε: 
𝑦1=Aημ(ωt+𝜋

3
)(SI) και 𝑦2=A√3ημ(ωt-𝜋

6
)(SI)=>𝛢1 = 𝛢, 𝛢2 = 𝛢√3 όπου 

Α=0,05m και  
Δφ=(ωt+𝜋

3
)- (ωt-𝜋

6
)=𝜋

2
rad (με την 𝑦1 να προηγείται της 𝑦2 

Η συχνότητα των συνιστωσών ταλαντώσεων, αλλά και της συνισταμένης τα-
λάντωσης, είναι: 
f=𝑁

𝑡
 =10

2
 =5Hz  και Τ=1

𝑓
=1
5
=0,2s 

και η κυκλική συχνότητα ω = 2πf= 2π · 5 = ω = 10π rad/s.  
 
Γ1. Επειδή Δφ = π rad και 𝛢1> 𝛢2 το πλάτος της συνισταμένης ταλάντωσης 
εί-ναι: 
𝛢′=𝛢1-𝛢2=3Α-Α=2Α=>𝛢′=2∙0,05=0,1m 
Η συνισταμένη ταλάντωση έχει την φάση τη συνιστώσας με το μεγαλύτερο πλάτος, 
δηλαδή της y1.  
Έτσι η συνισταμένη ταλάντωση έχει εξίσωση:  
y=𝛢′ημωt=0,1ημ10πt  (SI)   (1) 
 
 
Γ2. Η ταχύτητα διάδοσης του αρμονικού κύματος είναι: υ=𝜒

𝑡1
=1,5
0,3

=5m/s 
Από τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής, το μήκος κύματος είναι:  
υ = λ · f =>λ=𝜐

𝑓
 = 5

5
 =1m 

Αφού το Ο(x= 0) ταλαντώνεται με εξίσωση y = 0,1ημ10πt (S.I.), τότε η εξίσωση 
του κύματος που διαδίδεται προς τη θετική φορά του άξονα Οx είναι: 
y=0,1ημ(10πt-2𝜋

𝜆
x)= 0,1ημ(10πt-2𝜋

1
x)= 0,1ημ(10πt-2πx)   (2) 

 
Γ3.Τη χρονική στιγμή 𝑡2=𝑡1+5𝑇

4
=0,3+5∙0,2

4
=0,55s η εξίσωση του στιγμιότυπου του 

κύματος από την (2) είναι: y = 0,1 ημ (10π∙0,55 - 2πx) =0,1 ημ (5,5π-2πx) ή 
y=0,1ημ(11𝜋

2
-2πx)(SI) 

Τη χρονική στιγμή το κύμα διαδόθηκε μέχρι τη θέση:  
𝑥2=υ∙𝑡2=5∙0,55 =2,75m  
Βαθμολογούμε τον ημιάξονα Οx σε 𝜆

4
= 0,25 m Το στιγμιότυπο του κύματος τη 

χρονική στιγμή 𝑡2 φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 



 
 
Γ4. Αφού το Ο(x= 0) έχει εξίσωση απομάκρυνσης y = 0,1ημ10πt (S.I.), τότε η 
εξίσωση απομάκρυνσης του σημείου Ν(𝑥𝑁= 1,75 m) είναι: 
𝑦𝑁=0,1ημ(10πt-2𝜋

𝜆
𝑥𝑁)= 0,1ημ(10πt-2𝜋

1
1,75) 

𝑦𝑁=0,1ημ  (l0πt - 3,5π) (S.I.) (3) 
Τότε η εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης του ίδιου σημείου είναι:  
𝜐𝑁= ωΑσυν𝜑𝛮 =10π∙0,1συν(10πt-3,5π) =π συν(10πt-3,5π) (SI)  (4) 
Από την εξίσωση απομάκρυνσης του Ο(x= 0), η εξίσωση της φάσης του είναι 
(φ(ο) = 10πt (S.I.) Για φ(ο) = 10πt = 3,75π η (4) δίνει: 𝜐𝑁= πσυν (3,75π - 3,5π) = 
πσυν (0,25π)= πσυν (𝜋

4
)=π√2

2
m/s 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Το μέτρο της δύναμης του ελατηρίου 
είναι: 𝐹𝜀𝜆= k ·Δl= 100∙0,06 =6N 
Επειδή ο κύλινδρος δεν στρέφεται, το 
αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των 
δυνάμεων που ασκούνται επάνω του είναι 
ίσο με μηδέν ως προς οποιοδήποτε σημείο, 
άρα και ως προς το Κ, οπότε έχουμε: 
Στ𝛫=0=>𝑤𝑥(OK)- 𝐹𝜀𝜆(ΛK)=0=> 
mgημφR=𝐹𝜀𝜆2R=>m= 2𝐹𝜀𝜆

𝑔𝜂𝜇𝜑
= 2∙6
10∙0,6

=2kg 
 
Δ2. Επειδή ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να 
ολισθαίνει, ισχύει: 
𝜐𝑐𝑚=𝜐𝛾𝜌𝛼𝜇=ωR  (1) 
𝑎𝑐𝑚=𝑎𝛾𝜌𝛼𝜇=𝑎𝛾𝜔𝜈R  (2) 
Για την μεταφορική κίνηση του σώματος 
𝛴1 έχουμε: 
Σ𝐹𝑥=m𝑎𝑐𝑚=>𝑤𝑥-𝑇𝑠= m𝑎𝑐𝑚=>mgημφ-𝑇𝑠= 
m𝑎𝑐𝑚(3) 
Για την στροφική κίνηση του κυλίνδρου 
έχουμε: 



Σ𝜏𝜊=Ι𝑎𝛾𝜔𝜈=>𝑇𝑠R=1
2
m𝑅2𝑎𝛾𝜔𝜈=> 

𝑇𝑠 = 1
2
mR𝑎𝛾𝜔𝜈=1

2
m𝑎𝑐𝑚 (4) 

Με πρόσθεση κατά μέλη των (3) και (4) έχουμε: 
mgημφ=3

2
m𝑎𝑐𝑚=>𝑎𝑐𝑚=2𝑔𝜂𝜇𝜑

3
=2∙10∙0,6

3
=4m/𝑠2 

 
Δ3. Από την (4) το μέτρο της στατικής τριβής είναι: 
𝑇𝑠 = 1

2
mR𝑎𝛾𝜔𝜈=1

2
m𝑎𝑐𝑚=1

2
2∙4=4N 

 
Δ4. Τη χρονική στιγμή t = 1 s το μέτρο της ταχύτητας της μεταφορικής κίνησης του 
κυλίνδρου είναι: 
𝜐𝑐𝑚=𝑎𝑐𝑚t=4∙1=4m/s 
Την ίδια στιγμή, ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του κυλίνδρου είναι: 
𝑑𝐾
𝑑𝑡

=�𝑑𝐾
𝑑𝑡
�
𝜇𝜀𝜏

+�𝑑𝐾
𝑑𝑡
�
𝜋𝜀𝜌.

=ΣF∙𝜐𝑐𝑚+Σ𝜏(𝜊)ω=(𝑤𝑥-𝑇𝑠) 

∙𝜐𝑐𝑚+𝑇𝑠Rω=𝑤𝑥𝜐𝑐𝑚-𝑇𝑠∙𝜐𝑐𝑚+𝑇𝑠∙𝜐𝑐𝑚 
=mgημφ𝜐𝑐𝑚=2∙10∙0,6∙4=48J/s 
 



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΘΕΜΑ Α 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την 
ημιτελή πρόταση.  
A1. Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού 
αρμονικά κύματα ίδιου πλάτους Α και ίδιας συχνότητας f, τα οποία συμβάλλουν. 
Τα σημεία της επιφάνειας του υγρού στα οποία έχουν φτάσει και τα δύο κύματα  
α) ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα και διαφορετικά πλάτη με τιμές που 
κυμαίνονται από 0 έως Α  
β) ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα και διαφορετικά πλάτη με τιμές που 
κυμαίνονται από 0 έως 2Α  
γ) ταλαντώνονται με διαφορετικές συχνότητες και διαφορετικά πλάτη  
δ) ταλαντώνονται με διαφορετικές συχνότητες και ίδιο πλάτος.  

Μονάδες 5 
A2. Κατά μήκος δύο όμοιων ομογενών και ελαστικών χορδών (1) και (2) 
διαδίδονται δύο εγκάρσια αρμονικά κύματα με την ίδια ταχύτητα. Το κύμα στην 
χορδή (1) έχει διπλάσια συχνότητα και το μισό πλάτος από αυτό στη χορδή (2). 
Τότε  
α) το μήκος κύματος στη χορδή (1) είναι ίσο με το μήκος κύματος στη χορδή (2)  
β) το μήκος κύματος στη χορδή (1) είναι διπλάσιο από το μήκος κύματος στη 
χορδή (2)  
γ) η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σωματιδίων της χορδής (1) είναι ίση με τη 
μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σωματιδίων της χορδής (2)  
δ) η μέγιστη επιτάχυνση της ταλάντωσης των σωματιδίων της χορδής (1) είναι 
μικρότερη από τη μέγιστη επιτάχυνση ταλάντωσης των σωματιδίων της χορδής 
(2).  

Μονάδες 5 
A3. Ένα σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με δύναμη αντίστασης στην κίνηση 
της μορφής F= -bu, όπου u η ταχύτητα ταλάντωσης του σώματος. Η σταθερά 
απόσβεσης b στο διεθνές σύστημα μονάδων μέτρησης (S.I.) μετριέται σε  
α) kg / s  β) kg/s2    γ) kg∙m/s    δ) kg∙m/s2 . 

Μονάδες 5 

A4. Ένας υδραυλικός ανυψωτήρας της μορφής του 
Σχήματος 1 έχει δύο αβαρή έμβολα που μπορούν να 
κινούνται χωρίς τριβές και περιέχει ιδανικό ασυμπίεστο 
υγρό. Το μικρό έμβολο έχει εμβαδόν εγκάρσιας διατομής 
𝛢1 και το μεγάλο έμβολο έχει εμβαδόν εγκάρσιας 
διατομής 𝛢2= 3𝛢1.  



Αρχικά τα έμβολα βρίσκονται ακίνητα στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Ασκούμε 
δύναμη στο μικρό έμβολο και τη στιγμή που αυτό έχει κατέβει κατά 𝑑1, το 
μεγάλο έμβολο έχει ανεβεί κατά 𝑑2.   
Για τις αποστάσεις 𝑑1 και 𝑑2 ισχύει ότι  
α) 𝑑1= 1,5 𝑑2 ,  β) 𝑑1= 2 𝑑2 ,  γ) 𝑑1= 3 𝑑2  δ) 𝑑1= 4 𝑑2. 

Μονάδες 5  
A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο σας, 
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 
είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α) Μικρή σφαίρα μάζας m κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε διεύθυνση 
κάθετη σε κατακόρυφο τοίχο και συγκρούεται ελαστικά με αυτόν. Αν το μέτρο 
της ορμής της σφαίρας ακριβώς πριν την κρούση είναι ίσο με p, τότε το μέτρο της 
μεταβολής της ορμής της σφαίρας λόγω της κρούσης με τον τοίχο είναι ίσο με το 
μηδέν. Λ 
β) Από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης που 
γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο με το ίδιο πλάτος και με συχνότητες που 
διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους, προκύπτει περιοδική κίνηση που παρουσιάζει 
διακροτήματα. Σ 
γ) Όταν ρέει ιδανικό ρευστό με σταθερή παροχή σε οριζόντιο κυλινδρικό σωλήνα 
μεταβλητής διατομής, στις περιοχές στις οποίες το εμβαδόν της εγκάρσιας 
διατομής αυξάνεται, η πίεση μειώνεται. Λ 
δ) Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση το πλάτος της ταλάντωσης εξαρτάται από 
τη συχνότητα του διεγέρτη και τη σταθερά απόσβεσης b. Σ 
ε) Όταν σε ένα αρχικά ακίνητο και ελεύθερο στερεό σώμα ασκηθεί δύναμη που ο 
φορέας της διέρχεται από το κέντρο μάζας του στερεού, τότε το στερεό σώμα δεν 
περιστρέφεται. Σ 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ Β 
B1. Παρατηρητής Α είναι 
ακίνητος σε μικρή απόσταση 
από σώμα 𝛴1 μάζας m που 
κινείται με ταχύτητα 𝜐𝑆 = 𝜐𝛨

20
  

(όπου η ταχύτητα του ήχου 
στον ακίνητο αέρα) και 
απομακρύνεται απ’ αυτόν. Ο 
παρατηρητής και η πηγή βρίσκονται στην ίδια οριζόντια διεύθυνση όπως φαίνεται 
στο σχήμα 2.  
Το σώμα 𝛴1 φέρει πηγή που εκπέμπει ήχο συχνότητας fs. Όσο η πηγή 
απομακρύνεται από τον παρατηρητή, αυτός αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας 𝑓1. 
Κατά την κίνησή του το σώμα 𝛴1 συγκρούεται πλαστικά με ίδιο σώμα 𝛴2 που 
είναι ακίνητο. Κατά την κρούση, που είναι ακαριαία, η πηγή δεν καταστρέφεται 
και το συσσωμάτωμα συνεχίζει να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση.  



Ο παρατηρητής μετά την κρούση αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας 𝑓2.  
Ο λόγος των συχνοτήτων 𝑓1 και 𝑓2 που ακούει ο παρατηρητής είναι ίσος με  
        i. 39

42
                    ii. 41

42
                  iii.𝟑𝟖

𝟑𝟗
. 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
Μονάδες 2  

β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   
Μονάδες 6  

B2. Στον οριζόντιο κυλινδρικό 
σωλήνα ΒΓ μεταβλητής διατομής 
του Σχήματος 3, ρέει με σταθερή 
παροχή νερό, το οποίο θεωρείται 
ιδανικό ρευστό με φορά από το Β 
προς το Γ. Για τα εμβαδά των 
εγκαρσίων διατομών των περιοχών 
(1) και (2), αντίστοιχα, ισχύει 
𝐴1=2𝐴2. Σε σημείο Δ της περιοχής 
(1) έχουμε προσαρμόσει ένα λεπτό 
κατακόρυφο σωλήνα, στον οποίο η ελεύθερη επιφάνεια του νερού βρίσκεται σε 
ύψος h από την οριζόντια διεύθυνση x΄x.  
Το νερό που εξέρχεται από το στόμιο Γ του σωλήνα χύνεται σε δοχείο μεγάλου 
όγκου που είναι στερεωμένο σε οριζόντιο έδαφος. Στη βάση του δοχείου στη 
θέση (3) υπάρχει μικρή οπή Ζ με εμβαδόν διατομής 𝐴3 = 𝐴2

2
. Λόγω της εξόδου 

του νερού από την οπή Ζ το δοχείο δεν μπορεί να γεμίσει και η ελεύθερη 
επιφάνεια του νερού σταθεροποιείται σε ύψος Η (Σχήμα 3). 
Ο λόγος του ύψους h του νερού στον κατακόρυφο σωλήνα προς το ύψος H του 
νερού στο δοχείο είναι ίσος με: 
        i)  3

4
                           ii) 3

8
                          iii) 𝟑

𝟏𝟔
. 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
Μονάδες 2  

β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   
Μονάδες 6  

B3. Λεπτή ισοπαχής ομογενής ράβδος μήκους L και μάζας Μ μπορεί να 
περιστρέφεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές γύρω από κατακόρυφο 
άξονα που περνά από το άκρο της Ο και είναι κάθετος στο επίπεδο. 

 



Η αρχικά ακίνητη ράβδος στη θέση (ΟΑ), υπό την επίδραση δύναμης σταθερού 
μέτρου, που ασκείται συνεχώς κάθετα στο άκρο της αρχίζει να κινείται (Σχήμα 
4). F  
Όταν η ράβδος έχει διαγράψει γωνία φ = 90ο και φτάσει στη θέση (ΟΔ), η δύναμη 
παύει ακαριαία να ασκείται και ταυτόχρονα συγκρούεται πλαστικά με ένα σώμα 
μικρών διαστάσεων μάζας m που ενσωματώνεται ακαριαία στο άκρο της Δ 
(Σχήμα 5).  
Ο χρόνος Δt που θα χρειαστεί η ράβδος με το σώμα μάζας m για να διαγράψει τη 
γωνία θ = 90ο από την θέση (ΟΔ) έως τη θέση (ΟΕ) είναι ίσος με: 
 i) 1

6
𝑠                ii) 1

3
𝑠                   iii) 4

3
𝑠
 
 

Δίνονται:  
• η ροπή αδράνειας της λεπτής ομογενούς ράβδου ως προς τον άξονα 
περιστροφής είναι ίση με Ι(ράβδου) =

1
3
𝑀𝐿2 

• Μ = 3 kg, m = 1 kg, L = 1 m, F = 9π Ν  
• Όπου εμφανίζεται το π, να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση.  
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Μονάδες 2  
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   

Μονάδες 7  
ΘΕΜΑ Γ 
Ένα κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο 
σταθεράς k έχει το πάνω άκρο του 
στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Στο 
ελεύθερο άκρο του ελατηρίου 
αναρτάται σώμα 𝛴1 μάζας m1 = 1 kg 
και, όταν το σώμα ισορροπεί, η 
επιμήκυνση του ελατηρίου είναι ίση με 
Δℓ = 0,05 m. 
Δεύτερο σώμα 𝛴2 μάζας m2 = 1 kg 
κινούμενο κατακόρυφα προς τα πάνω 
συγκρούεται πλαστικά με ταχύτητα 
μέτρου uo με το σώμα 𝛴1 (Σχήμα 6) 
διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα και το συσσωμάτωμα, που προκύπτει από 
την κρούση, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς της 
ταλάντωσης D = k και φτάνει μέχρι τη θέση στην οποία το ελατήριο έχει το 
φυσικό του μήκος. 
Γ1. Να υπολογίσετε τη σταθερά k του ελατηρίου (μονάδες 2) και το πλάτος της 
ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωμάτωμα (μονάδες 4).  

Μονάδες 6  
Γ2. Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του σώματος 𝛴2 πριν την κρούση.    

Μονάδες 7  



Γ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος 𝛴2 κατά την 
κρούση (μονάδες 4) και να προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της (μονάδες 2).   

Μονάδες 6  
Γ4. Αν t0=0 η χρονική στιγμή της κρούσης, να γράψετε τη σχέση που δίνει την 
απομάκρυνση του συσσωματώματος από την θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση 
με τον χρόνο. 

Μονάδες 6  
Να θεωρήσετε :  
• θετική κατεύθυνση την κατεύθυνση κίνησης του συσσωματώματος 
αμέσως μετά την κρούση  
• ότι κατά την κρούση δεν έχουμε απώλεια μάζας  
• ότι η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα για όλα τα σώματα  
Δίνονται:  
• η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2  
• ημ𝜋

6
=1
2
, ημ𝜋

4
=√2
2

, ημ𝜋
3
=√3
2

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Ομογενής, άκαμπτη και 
μικρού πάχους σανίδα ΑΒ 
μάζας Μ = 2kg και μήκους 
ℓ = 4m ισορροπεί σε πλάγια 
θέση με τη βοήθεια 
υποστηρίγματος, το οποίο 
έχουμε στερεώσει σε λείο 
οριζόντιο δάπεδο. Η σανίδα 
ακουμπά με το άκρο της Α 
στο λείο δάπεδο 
σχηματίζοντας γωνία φ = 
30ο με αυτό.  
Η σανίδα συνδέεται με την κορυφή του υποστηρίγματος με άρθρωση σε σημείο 
της Γ, το οποίο απέχει από το άκρο της Β απόσταση (ΒΓ) = 1,5m. Η σανίδα 
μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται 
από το σημείο Γ (κάθετος στο επίπεδο του σχήματος).  
Ομογενής κύλινδρος μάζας ΜΚ = 2 kg και ακτίνας RΚ βρίσκεται σε επαφή με τη 
σανίδα στο σημείο Δ, το οποίο απέχει από το Γ απόσταση (ΓΔ) = 0,2 m. Στο μέσο 
της επιφάνειας του κυλίνδρου, που φέρει ένα λεπτό αυλάκι, έχουμε τυλίξει 
πολλές φορές λεπτό, αβαρές και μη εκτατό νήμα, στο άλλο άκρο του οποίου 
έχουμε δέσει σώμα Σ μικρών διαστάσεων μάζας ΜΣ = 2 kg. 
Το νήμα περνάει από το αυλάκι ομογενούς τροχαλίας μάζας ΜΤ = 2 kg και 
ακτίνας RΤ, την οποία έχουμε στερεώσει σε ακλόνητο σημείο. Η τροχαλία μπορεί 
να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το 
κέντρο μάζας της και είναι κάθετος στο επίπεδο της τροχαλίας. 



Το τμήμα του νήματος που συνδέει τον κύλινδρο με την τροχαλία έχει διεύθυνση 
παράλληλη με τη σανίδα. 
Αρχικά ασκούμε δύναμη 


F  στο κέντρο μάζας του κυλίνδρου με διεύθυνση 

παράλληλη προς την διεύθυνση ΑΒ, ώστε το σύστημα κύλινδρος-τροχαλία-σώμα 
να ισορροπεί, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7. 
Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης 


F . 

Μονάδες 4  
Τη χρονική στιγμή t = 0 καταργούμε ακαριαία τη δύναμη και το σώμα Σ αρχίζει 
να κατέρχεται κατακόρυφα, ενώ ο κύλινδρος αρχίζει να ανέρχεται στη σανίδα 
εκτελώντας κύλιση χωρίς ολίσθηση και το νήμα δεν ολισθαίνει στο αυλάκι της 
τροχαλίας.  
Δ2. Να αποδείξετε ότι το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κατέρχεται το 
σώμα Σ είναι ίσο με 4 m/s2 και να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης του 
κέντρου μάζας του κυλίνδρου.  

Μονάδες 8  
Τη χρονική στιγμή t1=0,5 s κόβουμε ακαριαία το νήμα στο σημείο που εφάπτεται 
με τον κύλινδρο και στο σημείο πρόσδεσης με το σώμα Σ. Μετά το κόψιμο του 
νήματος, αυτό δεν εμποδίζει την κίνηση του κυλίνδρου και του σώματος. Ο 
κύλινδρος συνεχίζει την κίνησή του εκτελώντας κύλιση χωρίς ολίσθηση.  
Δ3. Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t2 στην οποία ο κύλινδρος σταματά 
στιγμιαία να κινείται πάνω στη σανίδα. 

Μονάδες 6 
Δ4. Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που διάνυσε ο κύλινδρος από τη 
χρονική στιγμή t = 0 έως τη χρονική στιγμή t2. 

Μονάδες 3 
Δ5. Να δείξετε ότι κατά τη διάρκεια της ανόδου του κυλίνδρου πάνω στη σανίδα, 
από τη χρονική στιγμή t = 0 έως τη χρονική στιγμή t2, που ο κύλινδρος σταματά 
στιγμιαία, η σανίδα δεν ανατρέπεται. 

Μονάδες 4 
Δίνονται:  
• ημφ = 0,5 

• η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 

• η ροπή η ροπή αδράνειας ομογενούς κυλίνδρου ως προς άξονα που 
διέρχεται από το κέντρο μάζας του είναι ίση με Ιcm(κυλίνδρου)=

1
2
𝛭𝛫𝑅𝐾2   

• η ροπή αδράνειας της ομογενούς τροχαλίας ως προς άξονα που διέρχεται 
από το κέντρο μάζας της είναι ίση με Ιcm(τροχαλίας)= 1

2
𝛭𝑇𝑅𝑇2   

• ο άξονας περιστροφής του ομογενούς κυλίνδρου παραμένει συνεχώς 
οριζόντιος σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του  
• η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα για όλα τα σώματα  
• ο χαρακτηρισμός λεπτό νήμα αφορά νήμα αμελητέου πάχους.  
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ΛΥΣΕΙΣ 
 
 
ΘΕΜΑ  Α 
A1.  β 
A2.  γ 
A3.  α 
A4.  γ 
A5.  ΛΣΛΣΣ 
 
ΘΕΜΑ  B 
B1.  Σωστή απάντηση είναι η ii. 
Αιτιολόγηση 
Ισχύουν: 𝑓1 = 𝜐

𝜐+𝜐𝑆
𝑓𝑆 και 𝑓2 = 𝜐

𝜐+𝜐𝑆/2
𝑓𝑆 

Διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις αυτές έχουμε: 

𝑓1
𝑓2

=
𝜐 + 𝜐𝑆

2
𝜐 + 𝜐𝑆

=
𝜐 + 𝜐

40
𝜐 + 𝜐

20
=

41𝜐
40

21𝜐
20

⇒
𝑓1
𝑓2

=
41
42

 

 
B2.  Σωστή απάντηση είναι η iii. 
Αιτιολόγηση 
Ισχύει:  𝐴1 = 2𝐴2 ⇒ 𝜐2 = 2𝜐1 

Από την εξίσωση Bernoulli έχουμε: 

𝑝𝛥 +
1
2
𝜌
𝜐22

4
=

1
2
𝜌𝜐22 + 𝑝𝑎𝑡𝑐𝑐 ⇒ 

𝑝𝑎𝑡𝑐𝑐 + 𝜌𝑔ℎ =
3
4
∙

1
2
𝜌𝜐22 + 𝑝𝑎𝑡𝑐𝑐 ⇒ 

𝜌𝑔ℎ =
3
4
∙

1
2
𝜌𝜐22 ⇒ 𝜐2 = �8

3
𝑔ℎ 

Σταθεροποίηση:𝛱𝜀𝜄𝜎 = 𝛱𝜀𝜉 ⇒ 𝐴2𝜐2 = 𝛢3𝜐3 ⇒ 𝐴2�
8
3
𝑔ℎ = 𝛢2

2 �2𝑔𝐻 ⇒ 8
3
ℎ = 1

4
2𝐻 ⇒ ℎ

𝐻
= 3
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B3.  Σωστή απάντηση είναι η ii. 
Αιτιολόγηση 
Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς 
τον άξονα περιστροφής της είναι: 

𝛪 =
1
3
𝛭𝑙2 = 1 kgm2 

 1 



Από το θεώρημα κινητικής ενέργειας - έργου έχουμε: 

𝐹𝑙
𝜋
2

=
1
2
𝛪𝜔2 ⇒ 𝜔 = �𝜋𝐹𝑙

𝛪
= 3𝜋 rad/s 

Από την αρχή διατήρησης της στροφορμής έχουμε: 

𝛪𝜔 = (𝛪 + 𝑚𝑙2)𝜔′ ⇒ 𝜔′ = 𝜔
𝛪

𝛪 + 𝑚𝑙2
= 3𝜋/2 rad/s 

Ο χρόνος θα είναι: 𝛥𝑡 = 𝜃
𝜔′ ⇒ 𝛥𝑡 = 1/3 s 

 
ΘΕΜΑ  Γ 
Γ1.  Θέση ισορροπίας Σ1:𝑚1𝑔 = 𝑘𝛥𝑙 ⇒ 𝑘 = 200 N/m 
Θέση ισορροπίας Σ1 + Σ2:(𝑚1 + 𝑚2)𝑔 = 𝑘𝛢 ⇒ 𝛢 = 0,1 m 
Γ2.  Όταν αρχίζει την ταλάντωσή του, το συσσωμάτωμα έχει τα-
χύτητα 𝑉 και απομάκρυνση 𝑥 = 𝐴/2 από τη θέση ισορροπίας 
του. Η γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης είναι: 

𝜔 = �
𝑘

𝑚1 + 𝑚2
= 10 rad/s 

Ισχύει: 1
2

(𝑚1 + 𝑚2)𝑉2 + 1
2
𝑘𝑥2 = 1

2
𝑘𝐴2 ⇒ 𝑉 = √3/2 m/s 

Αρχή διατήρησης της ορμής:𝑚2𝜐0 = (𝑚1 + 𝑚2)𝑉 ⇒ 𝑚2𝜐0 = 2𝑚2𝑉 ⇒ 𝜐0 = 2𝑉 ⇒ 𝜐0 = √3 m/s 
Επομένως: 𝛫2 = 1

2
𝑚2𝜐02 ⇒ 𝛫2 = 1,5 J 

Γ3.  Η μεταβολή της ορμής είναι:𝛥𝑝2 = 𝑝2′ − 𝑝2 = 𝑚2𝑉 −𝑚2𝜐0 ⇒ 𝛥𝑝2 = −√3/2 kgm/s 
Γ4.  Τη χρονική στιγμή 𝑡 = 0 είναι: 𝑥 = 𝐴/2 και 𝑉 > 0, οπότε η αρχική φάση της ταλάντωσης εί-
ναι 𝜑0 = 𝜋/6. Η εξίσωση της απομάκρυνσης είναι:𝑥 = 𝐴𝜂𝜇(𝜔𝑡 + 𝜑0) ⇒ 

𝑥 = 0,1𝜂𝜇 �10𝑡 +
𝜋
6
�  (SI) 

 
ΘΕΜΑ  Δ 
Δ1.  Από την ισορροπία των σωμάτων έχουμε: 
● για το σώμα Σ: 𝛵1 = 𝛭𝛴𝛴𝑔 
● για την τροχαλία: 𝛴𝜏(𝑐𝑐𝑐𝑐) = 0 ⇒ 𝛵1 = 𝛵2 
● για τoν κύλινδρο: 𝛴𝜏(𝑐𝑐𝑐𝑐) = 0 ⇒ 𝛵2 = 𝛵𝑠 = 20 N 

και 𝛴𝐹𝑥 = 0 ⇒ 𝐹 + 𝛭𝐾𝑔𝜂𝜇𝜑 = 𝛵2 + 𝛵𝑠 ⇒ 

𝐹 = 𝛵2 + 𝛵𝑠 − 𝛭𝐾𝑔𝜂𝜇𝜑 ⇒ 𝐹 = 30 Ν 
Δ2.  Από τον θεμελιώδη νόμο έχουμε: 
● για τον κύλινδρο:𝛵2 + 𝛵𝑠 − 𝛭𝐾𝑔𝜂𝜇𝜑 = 𝛭𝐾𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 

𝛵2𝑅𝑅𝐾 − 𝛵𝑠𝑅𝑅𝐾 =
1
2
𝛭𝐾𝑅𝑅𝐾2𝛼𝛼𝛾𝛾 ⇒ 𝛵2 − 𝛵𝑠 =

1
2
𝛭𝐾𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 

Προσθέτοντας κατά μέλη: 

2𝛵2 − 𝛭𝐾𝑔𝜂𝜇𝜑 =
3
2
𝛭𝐾𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 ⇒ 2𝛵2 − 𝛭𝐾𝑔𝜂𝜇𝜑 =

3
4
𝛭𝐾𝑎𝑎   (Α) 

● για την τροχαλία και το σώμα Σ:𝛭𝛴𝛴𝑔 − 𝛵1 = 𝛭𝛴𝛴𝑎𝑎 

𝛵1𝑅𝑅 − 𝛵2𝑅𝑅 =
1
2
𝛭𝜏𝑅𝑅2𝛼𝛼𝛾𝛾′ ⇒ 𝛵1 − 𝛵2 =

1
2
𝛭𝜏𝑎𝑎 

𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝛴𝛴 = 𝑅𝑅𝛼𝛼𝛾𝛾′ = 2𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 
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Προσθέτοντας κατά μέλη: 

𝛭𝛴𝛴𝑔 − 𝛵2 = (𝛭𝛴𝛴 + 𝛭𝜏/2)𝑎𝑎 ⇒ 2𝛭𝛴𝛴𝑔 − 2𝛵2 = (2𝛭𝛴𝛴 + 𝛭𝜏)𝑎𝑎   (B) 

Προσθέτοντας κατά μέλη τις (Α) και (Β): 

2𝛭𝛴𝛴𝑔 −𝛭𝐾𝑔𝜂𝜇𝜑 = �2𝛭𝛴𝛴 + 𝛭𝜏 +
3
4
𝛭�𝑎𝑎 ⇒ 𝑎𝑎 = 4 m/s2 

Επομένως:𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑎𝑎/2 ⇒ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2 m/s2 
 
Δ3.  Τη χρονική στιγμή 𝑡1 είναι:𝜐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡1 = 1 m/s  και  𝛥𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1

2
𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡12 = 0,25 m 

Μετά το κόψιμο του νήματος:𝛭𝐾𝑔𝜂𝜇𝜑 − 𝛵𝑠 = 𝛭𝐾𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐′  

𝛵𝑠𝑅𝑅𝐾 =
1
2
𝛭𝐾𝑅𝑅𝐾2𝛼𝛼𝛾𝛾′ ⇒ 𝛵𝑠 =

1
2
𝛭𝐾𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐′  

Προσθέτοντας κατά μέλη:𝛭𝐾𝑔𝜂𝜇𝜑 = 3
2
𝛭𝐾𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐′ ⇒ 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐′ = 2

3
𝑔𝜂𝜇𝜑 = 10/3 m/s2 

οπότε: 𝛥𝑡𝑐𝑐𝑎𝑥 = 𝜐𝑐𝑚
𝑎𝑐𝑚′

= 0,3 s 

Επομένως: 𝑡2 = 𝑡1 + 𝛥𝑡𝑐𝑐𝑎𝑥 ⇒ 𝑡2 = 0,8 s 
 

Δ4.  Ισχύει: 𝛥𝑥𝑐𝑐𝑎𝑥 = 𝜐𝑐𝑚2

2𝑎𝑐𝑚′
= 0,15 m 

Άρα:  𝛥𝑥𝜊𝜆 = 𝛥𝑥𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝛥𝑥𝑐𝑐𝑎𝑥 ⇒ 𝛥𝑥𝜊𝜆 = 0,4 m 
 
Δ5.  Θα σχεδιάσουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στη 
ράβδο: 
● 𝛮1 από το οριζόντιο δάπεδο που αναλύεται στις συνι-
στώσες 𝛮1𝜎𝜐𝜈𝜑 και 𝛮1𝜂𝜇𝜑, της οποίας η ροπή είναι μη-
δέν ως προς τον άξονα. 
● το βάρος της ράβδου που αναλύεται σε 𝛭𝜌𝑔𝜎𝜐𝜈𝜑 και 
𝛭𝜌𝑔𝜂𝜇𝜑. 
Λόγω δράσης - αντίδρασης, η δύναμη που δέχεται η ρά-
βδος από τον κύλινδρο αναλύεται σε δύο συνιστώσες, 
την 𝛵𝑠′ (με μηδενική ροπή ως προς τον άξονα Γ) και την 𝛮′ = 𝛭𝛫𝑔𝜎𝜐𝜈𝜑, η οποία φαίνεται στο 
σχήμα. Για τη ράβδο ισχύει: 

𝛴𝜏(𝛤) = 0 ⇒ −𝛮1𝜎𝜐𝜈𝜑(𝛢𝛤) −𝛭𝛫𝑔𝜎𝜐𝜈𝜑(𝛧𝛤) + 𝛭𝜌𝑔𝜎𝜐𝜈𝜑(𝛫𝛤) = 0 ⇒ 

𝛮1(𝛢𝛤) = −𝛭𝛫𝑔(𝛧𝛤) + 𝛭𝜌𝑔(𝛫𝛤) ⇒ 2,5𝛮1 = −20 ∙ 0,2 + 20 ∙ 0,5 ⇒ 𝛮1 = 2,4 Ν 

Εφόσον 𝛮 > 0, δε συμβαίνει ανατροπή.  
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  

ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 
ΘΕΜΑ A 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την 
ημιτελή πρόταση. 
 
A1. Μία από τις μονάδες μέτρησης της στροφορμής των στοιχειωδών σωματιδίων 

στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI) είναι  
α. J∙s2      β. J∙s       γ. kg∙m2/s2         δ. kg∙m/s2. 

Μονάδες 5  
A2. Η υδροστατική πίεση στον πυθμένα ανοιχτού δοχείου το οποίο περιέχει υγρό 

σε ισορροπία και βρίσκεται στην επιφάνεια της γης  
α. οφείλεται μόνο στο βάρος του υγρού που περιέχει το δοχείο 
β. εξαρτάται από την ατμοσφαιρική πίεση και το βάρος του υγρού που 

περιέχει το δοχείο 
γ. είναι ανεξάρτητη της πυκνότητας του υγρού  
δ. είναι πάντα κάθετη στον πυθμένα του δοχείου. 

Μονάδες 5  
A3. Οριζόντιος δίσκος στρέφεται γύρω από 

κατακόρυφο σταθερό άξονα που διέρχεται 
από το κέντρο μάζας του και είναι κάθετος 
σε αυτόν.  

      Η στροφορμή L του δίσκου μεταβάλλεται με 
το χρόνο, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. 

      Η συνισταμένη των ροπών των δυνάμεων 
που  ασκούνται στο δίσκο  

      α. είναι σταθερή και ίση με το μηδέν  
      β. είναι μηδέν τη χρονική στιγμή t1  
      γ. αυξάνεται με το χρόνο   
      δ. είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός. 

Μονάδες 5 
A4. Στο ίδιο υλικό διαδίδονται ο κυματικός παλμός 𝛱1 κατά τη θετική 

κατεύθυνση x΄x και οι κυματικοί παλμοί 𝛱2, 𝛱3, 𝛱4, 𝛱5 κατά την αρνητική 
κατεύθυνση x΄x, όπως φαίνεται στο σχήμα 2. 



 
Για να έχουμε απόσβεση ο παλμός Π1 πρέπει να συναντηθεί με τον παλμό  
α. 𝛱2            β. 𝛱3             γ. 𝛱4           δ. 𝛱5 

Μονάδες 5  
A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

      α) Στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, όταν το ταλαντούμενο σύστημα 
βρίσκεται στην  κατάσταση συντονισμού, το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης 
εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης. Σ 

     β) Όταν ένα ποδήλατο κινείται προς το νότο η στροφορμή των τροχών του, ως 
προς τον άξονα περιστροφής τους, είναι ένα διάνυσμα με κατεύθυνση προς 
τη δύση. Λ 

     γ) Ένα ασυμπίεστο ρευστό, που παρουσιάζει εσωτερικές τριβές και τριβές με 
τα  τοιχώματα του σωλήνα μέσα στον οποίο ρέει, χαρακτηρίζεται ως 
ιδανικό. Λ 

     δ) Στην κεντρική ελαστική κρούση δύο σωμάτων η μεταβολή της ορμής του 
ενός σώματος είναι πάντα αντίθετη από την μεταβολή της ορμής του άλλου 
σώματος. Σ 

ε) Με το σύστημα ανάρτησης των αυτοκινήτων (αμορτισέρ), επιδιώκεται η    
ελαχιστοποίηση της απόσβεσης των ταλαντώσεων.Λ 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Β 
B1. Ένα σώμα εκτελεί σύνθετη ταλάντωση που προκύπτει από τη σύνθεση δύο 

απλών αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το 
ίδιο σημείο με το ίδιο πλάτος ταλάντωσης και γωνιακές συχνότητες που 
διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους. Οι εξισώσεις των δύο απλών αρμονικών 
ταλαντώσεων είναι της μορφής 𝑥1=Α∙ημ(399πt) (SI) και 𝑥2=Α∙ημ(401πt) 
(SI).  
Ο αριθμός των ταλαντώσεων που εκτελεί το σώμα στο χρονικό διάστημα 
μεταξύ τριών   διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους είναι ίσος με 

i)  400              ii) 600               iii) 800. 
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Μονάδες 2  
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 6  



 
B2. Ο σωλήνας στο ροόμετρο 

Venturi είναι οριζόντιος και 
διαρρέεται από ιδανικό 
ρευστό, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 3. 

        Η εγκάρσια διατομή στην 
περιοχή (1) έχει εμβαδόν 
Α1 και η αντίστοιχη στην 
περιοχή  (2) έχει εμβαδόν 𝐴2 με  𝐴1

𝐴2
=2.  

        Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι ίση με g και η υψομετρική διαφορά της 
στάθμης  του υγρού που περιέχεται στους κατακόρυφους λεπτούς ανοιχτούς 
σωλήνες είναι ίση με h.  

Διπλασιάζουμε την ταχύτητα ροής του ιδανικού ρευστού στην περιοχή (1). Η 
υψομετρική διαφορά της στάθμης του υγρού στους κατακόρυφους λεπτούς 
ανοικτούς σωλήνες γίνεται ίση με  

i)1
2
 h               ii) 2h              iii) 4h 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
Μονάδες 2  

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.   
Μονάδες 7  

B3. Σε λείο οριζόντιο επίπεδο μια σφαίρα 𝛴1 μάζας m μικρών διαστάσεων 
συγκρούεται ελαστικά, αλλά όχι κεντρικά, με δεύτερη όμοια σφαίρα𝛴2 ίσης 
μάζας m, η οποία είναι αρχικά ακίνητη.  
Μετά την κρούση οι σφαίρες 𝛴1 και 𝛴2 κινούνται με ταχύτητες �⃗�1  και �⃗�2 

αντίστοιχα. 
        Η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα της ταχύτητας �⃗�1 με το διάνυσμα της 

ταχύτητας  �⃗�2 είναι: 
i)  60o                ii) 90o                 iii) 120o                 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
Μονάδες 2  

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.   
Μονάδες 6  

ΘΕΜΑ Γ 
Γραμμικό ομογενές ελαστικό μέσο μεγάλου 
μήκους εκτείνεται κατά μήκος του θετικού 
ημιάξονα Οx. Στο σημείο Ο (στη θέση x=0) είναι 
τοποθετημένη σημειακή πηγή που εκτελεί 
αρμονική ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνσης 
της μορφής y=Α∙ημωt, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα, το 



οποίο διαδίδεται χωρίς απώλειες ενέργειας προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα 
Ox. Η γραφική παράσταση της φάσης φ σε συνάρτηση με το χρόνο t, για ένα 
σημείο Ρ του ελαστικού μέσου, το οποίο βρίσκεται στη θέση xP=1m, δίνεται από 
το σχήμα 4.  
Η ενέργεια ταλάντωσης μιας στοιχειώδους μάζας Δm=2∙10-6 kg του ελαστικού 
μέσου είναι ίση με 16π2∙10-8 J.  
Γ1. Να υπολογίσετε τo πλάτος ταλάντωσης Α της πηγής του κύματος.  

Μονάδες 6  
Γ2. Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος στο διεθνές σύστημα 
μονάδων (SI). 

Μονάδες 6 
Ένα σημείο Σ του ελαστικού μέσου βρίσκεται στη θέση xΣ=1,15m.  
Γ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σημείου Σ (μονάδες 6) και την 

κατεύθυνσή    της (μονάδα 1) τη χρονική στιγμή που το σημείο Ρ διέρχεται 
από τη θέση ισορροπίας του με θετική ταχύτητα.  

Μονάδες 7 
Γ4. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του σημείου Σ με το χρόνο, από 

τη  χρονική στιγμή t=0 μέχρι τη χρονική στιγμή t1=2,7s (μονάδες 3) και να 
την σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες (μονάδες 3).  

Μονάδες 6  
• Να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση του αριθμού π.  
 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Στερεό σώμα Σ μάζας 
Μ=1,5kg αποτελείται 
από δύο κολλημένους 
ομοαξονικούς 
κυλίνδρους με ακτίνες 
R και 2R αντίστοιχα, 
όπου R = 0,1m όπως 
φαίνεται στο σχήμα 5. 
Το στερεό Σ μπορεί να 
περιστρέφεται χωρίς 
τριβές γύρω από 
σταθερό οριζόντιο 
άξονα που συμπίπτει 
με τον άξονα συμμετρίας του.  
Η ροπή αδράνειας του στερεού Σ ως προς τον άξονα περιστροφής του, ο οποίος 
διέρχεται από το κέντρο του Ο δίνεται από τη σχέση 𝛪𝛴 = 2𝑚𝑅2. 
Τα σώματα 𝛴1 μάζας m1 = 1kg και 𝛴2 μάζας m2 = 1,5kg κρέμονται στα ελεύθερα 
άκρα αβαρών και μη εκτατών νημάτων (1) και (2). Τα νήματα είναι πολλές φορές 



τυλιγμένα στους κυλίνδρους ακτίνας R και 2R, αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 5. 
Στην κορυφή λείου κεκλιμένου επιπέδου μεγάλου μήκους γωνίας κλίσης φ, όπου 
ημφ=0,8 και συνφ=0,6 στερεώνεται ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=300N/m στο 
άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται σώμα Σ3 μάζας m3 = 3kg. Ο άξονας του 
ελατηρίου είναι παράλληλος στο κεκλιμένο επίπεδο.  
Το σώμα Σ3 συνδέεται με τον κύλινδρο ακτίνας R με τη βοήθεια οριζόντιου 
αβαρούς και μη εκτατού νήματος (3), όπως φαίνεται στο σχήμα 5.  
Το σύστημα των σωμάτων αρχικά ισορροπεί και τα σώματα 𝛴1 και 𝛴2 απέχουν 
κατακόρυφα μεταξύ τους απόσταση h=0,48m.  
Δ1. Να υπολογίσετε την επιμήκυνση του ελατηρίου από τη θέση του φυσικού του 
μήκους.  

Μονάδες 5  
Τη χρονική στιγμή t = 0 κόβουμε το νήμα (3). Το σώμα 𝛴3 αρχίζει να εκτελεί 
απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς D=k και θετική φορά προς τα 
πάνω, όπως φαίνεται στο σχήμα 5 και τo στερεό σώμα Σ αρχίζει να 
περιστρέφεται γύρω από το σταθερό οριζόντιο άξονά του. 
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος 𝛴3 
τη χρονική στιγμή 𝑡1 = 𝜋

15
𝑠.  

Μονάδες 5  
Δ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του στερεού σώματος Σ.  

Μονάδες 6  
Δ4. Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής του στερεού σώματος Σ ως προς 

τον άξονα περιστροφής του τη χρονική στιγμή που τα σώματα 𝛴1 και 𝛴2 
διέρχονται από το ίδιο οριζόντιο επίπεδο.  

           Μονάδες 4   
Δ5. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας του 

στερεού σώματος Σ τη χρονική στιγμή που το σώμα Σ έχει διαγράψει  N=20
𝜋

 
περιστροφές.  

Μονάδες 5 
• Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 
• Να θεωρήσετε ότι τα μήκη των νημάτων (1) και (2) είναι πολύ μεγάλα 

ώστε τα σώματα 𝛴1 και 𝛴2 να μη συγκρούονται με το στερεό Σ, κατά τη 
διάρκεια της κίνησής τους.  

• Να θεωρήσετε ότι τα σώματα 𝛴1 ,𝛴2 , 𝛴3  είναι πολύ μικρών διαστάσεων.  
• Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.  
• Να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση του αριθμού π.  
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ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 
Α1 - β  
Α2 - α  
A3 - δ  
Α4 - β 
Α5   α - Σωστό, β - Λάθος, γ - Λάθος, δ - Σωστό, ε - Λάθος. 
 
ΘΕΜΑ Β  
 
Β1.Σωστή είναι η απάντηση i. 
Από τις εξισώσεις των ταλαντώσεων που δόθηκαν έχουμε: 
𝜔1= 399π rad/s και 𝜔2= 401π rad/s. 
Άρα: ω1 =399π=>2π𝑓1 = 399π=>𝑓1 = 399

2
𝐻𝑧  

 ω2 = 401π=>2π𝑓2 = 401π=>𝑓2 = 401
2
𝐻𝑧 

Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ τριών διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους είναι 
ίσος με 
Δt=2𝛵𝛿=2 1

|𝑓1−𝑓2|
= 1

|3992 −4012 |
 =2s 

Η περίοδος της ιδιόμορφης αυτής ταλάντωσης είναι:  
T=2𝜋

𝜔
 = 2𝜋

𝜔1+𝜔2
2

 = 2∙2𝜋
𝜔1+𝜔2

 = 4𝜋
399𝜋+401𝜋

 = 4
800

 = 1
200

s 

Έτσι αριθμός Ν των ταλαντώσεων που εκτελεί το σώμα στο παραπάνω χρονικό 
διάστημα Δt είναι: Ν=𝛥𝑡

𝑇
 = 2

1
200

 =400 ταλαντώσεις 

 
Β2.Σωστή είναι η απάντηση iii. 
Έστω ότι αρχικά οι ταχύτητες ροής 
στις περιοχές (1) και (2) είναι 𝜐1 και 
𝜐2 αντίστοιχα. 
Δόθηκε ότι 𝛢1

𝛢2
= 2 <=>𝛢1= 2𝛢2 (1)  

Από το νόμο της συνέχειας έχουμε: 
𝛢1𝜐1=𝛢2𝜐2=>2𝛢2𝜐1=𝛢2𝜐2=>𝜐2=2
𝜐1 
Με επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας την κεντρική ρευματική γραμμή του 
σωλήνα, η 
εφαρμογή της εξίσωσης Bernoulli δίνει: 



𝑝1+1
2
ρ𝜐12=𝑝2+1

2
ρ𝜐22=>𝑝𝛼𝜏𝜇+ρgℎ1+1

2
ρ𝜐12=𝑝𝛼𝜏𝜇+ρgℎ2+1

2
ρ(2𝜐1)2=> 

ρgℎ1- ρgℎ2=1
2
ρ(2𝜐1)2-1

2
ρ𝜐12=>g(ℎ1-ℎ2)=3

2
𝜐12=>h=3𝜐1

2

2𝑔
 (3) 

Για τη νέα ταχύτητα ροής υ' στην περιοχή (1) και την αντίστοιχη υψομετρική 
διαφορά h' θα ισχύει ομοίως: ℎ′=3𝜐1

′2

2𝑔
   (4) 

Με διαίρεση κατά μέλη των σχέσεων (3) και (4) προκύπτει:  

ℎ
ℎ′

 =
3𝜐1
2

2𝑔
3𝜐1
′2

2𝑔

 = 𝜐1
2

𝜐1′2
   (5) 

Δόθηκε όμως ότι υ' = 2υ1 οπότε η (5) γίνεται: 
ℎ
ℎ′

 = 𝜐12

(2𝜐1)2
 = 𝜐12

4𝜐12
 =1

4
 =>ℎ′=4h 

 
Β3. Σωστή είναι η απάντηση ii. 
Τα μέτρα των ορμών των σφαιρών είναι: 
Πριν την κρούση: �

𝑝1 = 𝑚𝜐
𝑝2 = 0   

Μετά τη κρούση: �𝑝′1 = 𝑚𝜐1
𝑝′2 = 𝑚𝜐2

 

Από την διατήρηση της ορμής του συστήματος κατά 
την κρούση, έχουμε: 
𝑝𝜋𝜌𝜄𝜈=𝑝𝜇𝜀𝜏ά=>𝑝1=𝑝′1+𝑝′2 (1) 
Η σχέση (1) μας βοηθάει να κάνουμε το διπλανό σχήμα πρόσθεσης διανυσμάτων, 
από το οποίο έχουμε: 
𝑝12=�𝑝1′2 + 𝑝2′2 + 2𝑝′1𝑝′2𝜎𝜐𝜈𝜑 
=> m2υ2 = m2𝜐12 + m2𝜐22 + 2mυ1mυ2συνφ=> 
υ2 = 𝜐12 + 𝜐22+ 2υ1 υ2συνφ (2) 
Επειδή η κρούση είναι ελαστική, ισχύει η διατήρηση 
της κινητικής ενέρ- 
γειας του συστήματος, οπότε 
𝛫𝜋𝜌𝜄𝜈=𝛫𝜇𝜀𝜏ά=>1

2
m𝜐2+0=1

2
m𝜐12+1

2
m𝜐22=>𝜐2=𝜐12+𝜐22   (3) 

Τα πρώτα μέλη των σχέσεων (2) και (3) είναι ίσα, άρα ίσα είναι και τα δεύτερα. 
𝜐12 + 𝜐22+ 2υ1 υ2συνφ = 𝜐12+𝜐22 => 𝜐1𝜐2συνφ = 0   (4) 
Επειδή η κρούση δεν είναι κεντρική, είναι 𝜐1≠ 0 και 𝜐2≠ 0, οπότε από την σχέση 
(4) προκύπτει: συνφ = 0 => φ = 90ο =𝝅

𝟐
rad  

 
ΘΕΜΑ Γ 
Από τη γραφική παράσταση έχουμε τις εξής πλη-
ροφορίες: 
• Από την κλίση της ευθείας την γωνιακή συχνότητα ω. 



ω = εφθ =𝛥𝜑
𝛥𝑡

 = 20𝜋
2

=10πrad/s 

Και ω = 2πf =>f=𝜔
2𝜋

= 10𝜋
2𝜋

= 5 Hz. 
• Την χρονική στιγμή άφιξης του κύματος στο σημείο Ρ, tP = 2 s. 
 Άρα η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι: 
υ =𝑥𝑝

𝑡𝑝
 = 1

2
 = 0,5 m/s. 

 
Γ1. Η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης της στοιχειώδους μάζας Δm είναι: D = 
Δm ·ω2 => D = 2∙10-6 · (10π)2 => D = 2∙10-6 ∙102 π2 = 2π2∙10-4 N/m. 
Από την ενέργεια της ταλάντωσης έχουμε: 

Ε=1
2
D𝐴2=>A=�2𝐸

𝐷
 =�2∙16𝜋2∙10−8

2π2∙10−4 
 =√16 ∙ 10−4 =>Α=4∙10−2m 

 
Γ2. Από την θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής το μήκος κύματος είναι:  
υ = λ · f =>λ=𝜐

𝑓
 = 0,5

5
 =0,1m 

Αφού η αρχή του άξονα Ο(x = 0) έχει εξίσωση y = Aημωt τότε η εξίσωση του 
αρμονικού κύματος είναι: 
y=Αημ(ωt-2𝜋

𝜆
x)= 4∙10−2ημ(10πt-2𝜋

0,1
x)= 4∙10−2ημ(10πt-20𝜋x) (SI) 

 
Γ3. Από την εξίσωση του αρμονικού κύματος (1) η φάση των διαφόρων σημείων 
του κύματος είναι: φ = 10π - 20πx (S.I.) (2) 
Έτσι για τα σημεία P(xP = 1 m) και Σ(xΣ = 1,15 m) οι φάσεις τους είναι: 
φΡ = 10πt - 20π xP Ρ (3) 
φΣ = 10πt - 20π xΣ  (4) 
Συνεπώς η διαφορά φάσης τους είναι: 
Δ𝜑𝑝𝛴=𝜑𝑝-𝜑𝛴=10πt-20π xP-(10πt-20π xΣ)=20π(𝑥𝛴-𝑥𝑝)= 20π(1,15-1)= 20π∙0,15=3π 
rad 
Αφού η διαφορά φάσης είναι περιττό πολλαπλάσιο του π, τα σημεία Ρ και Σ είναι 
αντιφασικά. Δηλαδή σε κάθε χρονική στιγμή έχουν αντίθετες απομακρύνσεις και 
αντίθετες ταχύτητες. 
Έτσι, αφού το σημείο P(xP = 1 m) διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του (yP = 0) 
και έχει ταχύτητα 𝜐𝑝(𝑚𝑎𝑥)= +ωΑ = +10π∙4∙10−2 = 4π·10−1 m, το σημείο Σ(xΣ = 
1,15 m) θα βρίσκεται στη θέση ισορροπίας του(yΣ = 0) και θα έχει ταχύτητα υΣ = 
-4π·10−1 m/s. 
 
Γ4. Το κύμα φθάνει στο σημείο Σ(xΣ = 1,15 m) τη χρονική στιγμή:  
𝑡𝛴=𝑥𝛴

𝜐
 =1,15

0,5
 =2,3s 

Στον χρόνο αυτόν το σημείο Σ δεν κινείται, συνεπώς 𝑦𝛴= 0. Από τη χρονική στιγμή 
και μετά η απομάκρυνση του σημειου Σ περιγράφεται από την εξίσωση: 



(1) yΣ = 4∙10−2ημ(10πt -20π𝑥𝛴)  = 4∙10−2ημ(10πt -20π1,15) =  4∙10−2ημ(10πt 
-23π)  (S.I.) 

Δηλαδή yΣ=𝑓(𝑡) �
0        0 < 𝑡 < 2,3𝑠

4 ∙ 10−2ημ(10πt − 23π) (S. I. ) t ≥ 2,3s   (5) 

Η περίοδος των ταλαντώσεων των σημείων του κύματος είναι: 
T=1

𝑓
=1
5
 =0,2s 

Η γραφική παράσταση της (5) μέχρι τη χρονική στιγμή t1 = 2,7 s φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα. 

 
ΘΕΜΑ Δ  
Δ1 
Από την ισορροπία του σώματος 𝛴1

έχουμε: ΣF= 0=>T1 = w1=>𝑇1=𝑚1g=1∙10=10N 
Από την ισορροπία του σώματος 𝛴2 έχουμε: 
 ΣF = 0=> 
T2 = w2=>𝑇2=𝑚21g=1,5∙10=15N 
Από την ισορροπία του σώματος Σ έχουμε: 



 
𝛴𝜏(𝛰)=0=>𝛵22R-𝑇1R-𝑇3R=0=>2∙15-10-𝑇3=0=>𝑇3=20N 
Από την ισορροπία του σώματος 𝛴3στη θέση (Α) έχουμε:  
Σ𝐹𝑥=0=>𝐹𝜀𝜆1-𝑇3𝑥-𝑤3𝑥=0=>kΔ𝑙1-𝛵3συνφ-𝑚3gημφ=0=> 
=>300 Δ𝑙1-20∙0,6-3∙10∙0,8=0=>300 Δ𝑙1-36=0=> 
300 Δ𝑙1=36=> Δ𝑙1= 36

300
=0,12m 

 
Δ2. Στη θέση ισορροπίας (Β) της ταλάν-
τωσης του σώματος 𝛴3 το ελατήριο έχει 
επιμήκυνση Δ10 και ισχύει: 
Σ𝐹𝑥= 0=>𝐹𝜀𝜆0-𝑤3𝑥=0=> 
kΔ𝑙0-𝑚3gημφ=0=>300 Δ𝑙0=3∙10∙0,8 
300 Δ𝑙0=24=> Δ𝑙0= 24

300
=0,08m 

Δ10 =0,08 m. 
Κόβοντας το νήμα (3) Το σώμα 𝛴3 
ξεκινάει τη χρονική στιγμή t = 0 από την 
θέση (Α) χωρίς αρχική ταχύτητα. 
Συνεπώς η θέση αυτή είναι η κάτω 
ακραία θέση x= -A. 
Όπως φαίνεται από το σχήμα το πλάτος της ταλάντωσης είναι: 
A = Δ𝑙1- Δ𝑙0 = 0,12 - 0,08=0,04 m 
Η κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης είναι: 
D = k = 𝑚3𝜔2=> 300 = 3𝜔2=> ω = 10 rad/s. 
Η χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης είναι:  
x= Aημ(ωt +𝜑𝜊) (1) Για t = 0 είναι x= -A, οπότε η (1) δίνει: -Α = Aημ(ω∙0 
+𝜑𝜊)=>ημ𝜑𝜊=-1=>𝜑𝜊=3𝜋

2
 

Έτσι η (1) γίνεται:x= 0,04ημ(10t +3𝜋
2

)  (SI) 
Η χρονική εξίσωση της δύναμης επαναφοράς είναι: 
 
𝐹𝜀𝜋=-Dx=-300∙0,04ημ(10t +3𝜋

2
)=- 12 ημ(10t +3𝜋

2
) (SI) 

𝜅𝛼𝜄 για t= 𝜋
15

sη παραπάνω εξίσωση γίνεται: 

𝐹𝜀𝜋= - 12 ημ(10∙ 𝜋
15

 +3𝜋
2

)= - 12 ημ(2𝜋
3

 +3𝜋
2

)= - 12 ημ(2π +𝜋
6
) = - 12 ημ(𝜋

6
)= - 121

2
=-6Ν 

Έτσι το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος 𝛴3 την ίδια χρονική 
στιγμή είναι: 
�𝑑𝑝
𝑑𝑡
�=|𝐹𝜀𝜋|=6kgm/𝑠2 

 
 
Δ3. Επειδή τα νήματα δεν ολισθαίνουν στους κυλίνδρους ισχύουν οι σχέσεις: 
𝜐𝑐𝑚1=ωR    (4) 



𝑎𝑐𝑚1=𝛼𝛾𝜔𝜈R (5) 
𝜐𝑐𝑚2=ω2R    (6) 
𝑎𝑐𝑚2=𝛼𝛾𝜔𝜈2R (7) 
Για την μεταφορική κίνηση του σώματος 𝛴1 έχου-
με: 
Σ𝐹1=𝑚1𝑎𝑐𝑚1=>𝑇1′-𝑤1=𝑚1𝛼𝛾𝜔𝜈R=>𝑇1′-𝑚1𝑔=
𝑚1𝛼𝛾𝜔𝜈R=> 
𝑇1′-1 ∙ 10=1 ∙ 𝛼𝛾𝜔𝜈 ∙0,1=>𝑇1′-10=0,1𝛼𝛾𝜔𝜈   (8) 
Για την μεταφορική κίνηση του σώματος 𝛴2 
έχουμε:Σ𝐹2=𝑚2𝑎𝑐𝑚2=>𝑤2 − 𝑇2′-=𝑚2𝛼𝛾𝜔𝜈2R  
𝑚2𝑔-𝑇2′=𝑚2𝛼𝛾𝜔𝜈2R=>1,5∙10-𝑇2′=1,5𝛼𝛾𝜔𝜈0,2=>15-𝑇2′=0,3𝛼𝛾𝜔𝜈 (9) 
Για τη στροφική κίνηση του σώματος Σ έχουμε: 
Σ𝜏(𝜊)=𝛪𝛴𝛼𝛾𝜔𝜈=>𝑇2′2𝑅-𝑇1′𝑅=2M𝑅2𝛼𝛾𝜔𝜈=>2𝑇2′-𝑇1′=2∙1,5∙0,1∙𝛼𝛾𝜔𝜈=> 
2𝑇2′-𝑇1′=0,3∙𝛼𝛾𝜔𝜈  (10) 
Πολλαπλασιάζουμε την (9) επί 2 οπότε γίνεται: 
30- 2𝑇2′=  0,6 ·𝛼𝛾𝜔𝜈 (11)  
Με πρόσθεση κατά μέλη των σχέσεων (8), (10) και (11) προκύπτει: 
𝑇1′-10+2𝑇2′-𝑇1′+30-2𝑇2′=0,1·𝛼𝛾𝜔𝜈+0,3∙𝛼𝛾𝜔𝜈+0,6∙𝛼𝛾𝜔𝜈=>𝛼𝛾𝜔𝜈=20rad/𝑠2 
 
Δ4. Από τη σχέση (5) προκύπτει ότι 𝑎𝑐𝑚1 =20 ∙0,1 = 2 m/s2 και από την (7) ότι 
𝑎𝑐𝑚2=20 ∙0,2 = 4 m/s2. 
Έστω 𝑡1 η χρονική στιγμή που τα σώματα 𝛴1 και 𝛴2φθάνουν στο ίδιο οριζόντιο 
επίπεδο. Αν 𝑥1 και 𝑥2τα αντίστοιχα διαστήματα που διέτρεξαν, προφανώς ισχύει 
ότι: 𝑥1 +𝑥2 =h=>1

2
𝑎𝑐𝑚1𝑡12+1

2
𝑎𝑐𝑚2𝑡12=h=>1

2
2𝑡12+1

2
4𝑡12=0,48=> 

3𝑡12=0,48=>𝑡12=0,16=>𝑡1=0,4s 
Την ίδια στιγμή το στερεό Σ έχει αποκτήσει γωνιακή ταχύτητα μέτρου: 
𝜔1=𝛼𝛾𝜔𝜈 ∙ 𝑡1=20∙0,4=8rad/s 
Έτσι το μέτρο της στροφορμής του είναι: L = 𝛪𝛴·𝜔1 =2∙1,5∙0,12∙8=0,24kg𝑚2/s 
 
Δ5. Όταν το στερεό Σ έχει κάνει N =20

𝜋
περιστροφές, έχει στραφεί κατά γωνία φ = N 

· 2π =20
𝜋

· 2π = 40 rad.  

Άρα φ=1
2
𝛼𝛾𝜔𝜈𝑡22=>40=1

2
20𝑡22=>𝑡22=4=>𝑡2=2s 

Την ίδια στιγμή η γωνιακή ταχύτητα του στερεού Σ έχει μέτρο 
𝜔2=𝛼𝛾𝜔𝜈 ∙ 𝑡2=20∙2=40rad/s 
Οπότε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας του στερεού Σ 
είναι: 
�𝑑𝐾
𝑑𝑡
�
𝜋𝜀𝜌

=Σ𝜏(𝜊)𝜔2=𝛪𝛴𝛼𝛾𝜔𝜈𝜔2=2Μ𝑅2𝛼𝛾𝜔𝜈𝜔2=2∙1,5∙0,12∙20∙40=24J/s 

 



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ   

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 
ΘΕΜΑ Α 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την 
ημιτελή πρόταση.  
A1. Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού 
αρμονικά κύματα ίδιου πλάτους Α και ίδιας συχνότητας f, τα οποία συμβάλλουν. 
Τα σημεία της επιφάνειας του υγρού στα οποία έχουν φτάσει και τα δύο κύματα  
α) ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα και διαφορετικά πλάτη με τιμές που 
κυμαίνονται από 0 έως Α  
β) ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα και διαφορετικά πλάτη με τιμές που 
κυμαίνονται από 0 έως 2Α  
γ) ταλαντώνονται με διαφορετικές συχνότητες και διαφορετικά πλάτη  
δ) ταλαντώνονται με διαφορετικές συχνότητες και ίδιο πλάτος.  

Μονάδες 5  
A2. Κατά μήκος δύο όμοιων ομογενών και ελαστικών χορδών (1) και (2) 
διαδίδονται δύο εγκάρσια αρμονικά κύματα με την ίδια ταχύτητα. Το κύμα στην 
χορδή (1) έχει διπλάσια συχνότητα και το μισό πλάτος από αυτό στη χορδή (2). 
Τότε  
α) το μήκος κύματος στη χορδή (1) είναι ίσο με το μήκος κύματος στη χορδή (2)  
β) το μήκος κύματος στη χορδή (1) είναι διπλάσιο από το μήκος κύματος στη 
χορδή (2)  
γ) η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σωματιδίων της χορδής (1) είναι ίση με τη 
μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σωματιδίων της χορδής (2)  
δ) η μέγιστη επιτάχυνση της ταλάντωσης των σωματιδίων της χορδής (1) είναι 
μικρότερη από τη μέγιστη επιτάχυνση ταλάντωσης των σωματιδίων της χορδής 
(2).  

Μονάδες 5  
A3. Ένα σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με δύναμη αντίστασης στην κίνηση 
της μορφής F= -bu, όπου u η ταχύτητα ταλάντωσης του σώματος. Η σταθερά 
απόσβεσης b στο διεθνές σύστημα μονάδων μέτρησης (S.I.) μετριέται σε  
α) kg / s  β) kg/s2    γ) kg∙m/s    δ) kg∙m/s2 . 

Μονάδες 5 
 

A4. Ένας υδραυλικός ανυψωτήρας της μορφής του 
Σχήματος 1 έχει δύο αβαρή έμβολα που μπορούν να 
κινούνται χωρίς τριβές και περιέχει ιδανικό ασυμπίεστο 
υγρό. Το μικρό έμβολο έχει εμβαδόν εγκάρσιας διατομής 



𝛢1 και το μεγάλο έμβολο έχει εμβαδόν εγκάρσιας διατομής 𝛢2= 3𝛢1.  
Αρχικά τα έμβολα βρίσκονται ακίνητα στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Ασκούμε 
δύναμη στο μικρό έμβολο και τη στιγμή που αυτό έχει κατέβει κατά 𝑑1, το 
μεγάλο έμβολο έχει ανεβεί κατά 𝑑2.   
Για τις αποστάσεις 𝑑1 και 𝑑2 ισχύει ότι  
α) 𝑑1= 1,5 𝑑2 ,  β) 𝑑1= 2 𝑑2 ,  γ) 𝑑1= 3 𝑑2  δ) 𝑑1= 4 𝑑2. 

Μονάδες 5  
A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο σας, 
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση 
είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
α) Μικρή σφαίρα μάζας m κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε διεύθυνση 
κάθετη σε κατακόρυφο τοίχο και συγκρούεται ελαστικά με αυτόν. Αν το μέτρο 
της ορμής της σφαίρας ακριβώς πριν την κρούση είναι ίσο με p, τότε το μέτρο της 
μεταβολής της ορμής της σφαίρας λόγω της κρούσης με τον τοίχο είναι ίσο με το 
μηδέν. Λ 
β) Από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης που 
γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο με το ίδιο πλάτος και με συχνότητες που 
διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους, προκύπτει περιοδική κίνηση που παρουσιάζει 
διακροτήματα. Σ 
γ) Όταν ρέει ιδανικό ρευστό με σταθερή παροχή σε οριζόντιο κυλινδρικό σωλήνα 
μεταβλητής διατομής, στις περιοχές στις οποίες το εμβαδόν της εγκάρσιας 
διατομής αυξάνεται, η πίεση μειώνεται. Λ 
δ) Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση το πλάτος της ταλάντωσης εξαρτάται από 
τη συχνότητα του διεγέρτη και τη σταθερά απόσβεσης b. Σ 
ε) Όταν σε ένα αρχικά ακίνητο και ελεύθερο στερεό σώμα ασκηθεί δύναμη που ο 
φορέας της διέρχεται από το κέντρο μάζας του στερεού, τότε το στερεό σώμα δεν 
περιστρέφεται. Σ 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ Β 
Εγ κ ά ρ σ ι ο  α ρ μ ο νι κ ό  κ ύ μ α  δ ι α δ ί δ ε τ α ι  χωρ ί ς  α πώλ ε ι ε ς  ε νέ ρ γ ε ι α ς  σ ε  γ ρ α μ μ ι κ 
ό  ε λ α σ τ ι κ ό  μ έ σ ο  πο υ  τ α υ τ ί ζε τ α ι  μ ε  το ν  η μ ι ά ξ ο να  Ο x  πρ ο ς  τ η  θ ε τ ι κ ή  κ α τ ε ύ 
θ υ νσ η . Η πη γ ή  τ ο υ  κ ύ μ α τ ο ς  β ρ ί σ κ ε τ α ι  σ τ η ν  α ρ χή  Ο  τ ο υ  η μ ι ά ξ ο να  Ο x  κ α ι   ε 
κ τ ε λ ε ί  α ρ μ ο νι κ ή  τ α λ ά ντωσ η  μ ε  ε ξ ί σωσ η  τ η ς  μ ο ρφ ή ς  y = A ημωt.  Η πη γ ή  δ ι έ ρ χε 
τ α ι  απ ό  τ η  θ έ σ η  ι σ ο ρ ρ ο πί α ς  τ η ς  6 0 φο ρ έ ς  σ ε  3 0 s  κ α ι  η  από σ τ α σ η  δ ύ ο  α κ ρ α 
ίων  θ έ σ εων  τ η ς  τ α λ ά ντωσ ή ς  τ η ς  ε ί να ι  ί σ η  μ ε  0 , 2 m.  
Σ η μ ε ί ο  Γ  τ ο υ  ε λ α σ τ ι κ ο ύ  μ έ σ ο υ  β ρ ί σ κ ε τ α ι  σ ε  από σ τ α σ η  0 , 4 m  από τ η ν  πη γ ή 
Ο. Τ ο  κ ύ μ α  δ ι α δ ί δ ε τ α ι  σ τ ο  ε λ α σ τ ι κ ό   μ έ σ ο   μ ε   σ τ α θ ε ρ ή   τ α χύ τ η τ α   κ α ι   φτ ά 
νε ι   σ τ ο   σ η μ ε ί ο  Γ  τ η   χ ρ ο νι κ ή   σ τ ι γ μ ή   πο υ   η   πη γ ή   Ο   έ χε ι   ε κ τ ε λ έ σ ε ι   2   πλ ή 
ρ ε ι ς   τ α λ α ντώσ ε ι ς.  
Ο   λ ό γ ο ς   τ η ς   μ έ γ ι σ τ η ς   τ α χύ τ η τ α ς   τ α λ ά ντωσ η ς   των   σ η μ ε ίων   τ ο υ   ε λ α σ τ ι κ 
ο ύ   μ έ σ ο υ   πρ ο ς   τ η ν   τ α χύ τ η τ α   δ ι ά δ ο σ η ς   τ ο υ   κ ύ μ α τ ο ς   ε ί να ι   ί σ ο ς   μ ε : 



  
      Όπο υ   ε μ φ α νί ζε τ α ι    τ ο   π   να   μ η   γ ί νε ι   α ρ ι θ μ η τ ι κ ή   αντ ι κ α τ ά σ τ α σ η .  
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Μονάδες 2  
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   

Μονάδες 6  
B2. Στον οριζόντιο κυλινδρικό 
σωλήνα ΒΓ μεταβλητής διατομής 
του Σχήματος 2, ρέει με σταθερή 
παροχή νερό, το οποίο θεωρείται 
ιδανικό ρευστό με φορά από το Β 
προς το Γ. Για τα εμβαδά των 
εγκαρσίων διατομών των περιοχών 
(1) και (2), αντίστοιχα, ισχύει 
𝐴1=2𝐴2. Σε σημείο Δ της περιοχής 
(1) έχουμε προσαρμόσει ένα λεπτό 
κατακόρυφο σωλήνα, στον οποίο η ελεύθερη επιφάνεια του νερού βρίσκεται σε 
ύψος h από την οριζόντια διεύθυνση x΄x.  
Το νερό που εξέρχεται από το στόμιο Γ του σωλήνα χύνεται σε δοχείο μεγάλου 
όγκου που είναι στερεωμένο σε οριζόντιο έδαφος. Στη βάση του δοχείου στη 
θέση (3) υπάρχει μικρή οπή Ζ με εμβαδόν διατομής 𝐴3 = 𝐴2

2
. Λόγω της εξόδου 

του νερού από την οπή Ζ το δοχείο δεν μπορεί να γεμίσει και η ελεύθερη 
επιφάνεια του νερού σταθεροποιείται σε ύψος Η (Σχήμα 2). 
Ο λόγος του ύψους h του νερού στον κατακόρυφο σωλήνα προς το ύψος H του 
νερού στο δοχείο είναι ίσος με: 
        i)  3

4
                           ii) 3

8
                          iii) 𝟑

𝟏𝟔
. 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
Μονάδες 2  

β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   
Μονάδες 6  

 
B3. Λεπτή ισοπαχής ομογενής ράβδος μήκους L και 
μάζας Μ μπορεί να περιστρέφεται πάνω σε οριζόντιο 
επίπεδο χωρίς τριβές γύρω από κατακόρυφο άξονα που 
περνά από το άκρο της Ο και είναι κάθετος στο επίπεδο. 
Η αρχικά ακίνητη ράβδος στη θέση (ΟΑ), υπό την 
επίδραση δύναμης F σταθερού μέτρου, που ασκείται 
συνεχώς κάθετα στο άκρο της αρχίζει να κινείται 
(Σχήμα 3).  
Όταν η ράβδος έχει διαγράψει γωνία φ = 90ο και φτάσει στη θέση (ΟΔ),  
έ χε ι απο κ τ ή σ ε ι γων ι α κ ή τ α χύ τ η τ α ω ί σ η μ ε: 



i.  3πrad/s    ii. 9πrad/s    iii.  3𝜋2 rad/s 
Δίνονται:  
• η ροπή αδράνειας της λεπτής ομογενούς ράβδου ως προς τον άξονα 
περιστροφής είναι ίση με Ι(ράβδου) =

1
3
𝑀𝐿2 

• Μ = 3 kg, m = 1 kg, L = 1 m, F = 9π Ν  
• Όπου εμφανίζεται το π, να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση.  
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  

Μονάδες 2  
β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας   

Μονάδες 7  
ΘΕΜΑ Γ 
 Ένα κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς 
k έχει το πάνω άκρο του στερεωμένο σε 
ακλόνητο σημείο. Στο ελεύθερο άκρο του 
ελατηρίου αναρτάται σώμα 𝛴1 μάζας m1 = 1 
kg και, όταν το σώμα ισορροπεί, η 
επιμήκυνση του ελατηρίου είναι ίση με Δℓ = 
0,05 m. 
Δεύτερο σώμα 𝛴2 μάζας m2 = 1 kg κινούμενο 
κατακόρυφα προς τα πάνω συγκρούεται 
πλαστικά με ταχύτητα μέτρου uo με το σώμα 
𝛴1 (Σχήμα 4) διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα και το συσσωμάτωμα, που 
προκύπτει από την κρούση, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά 
επαναφοράς της ταλάντωσης D = k και φτάνει μέχρι τη θέση στην οποία το 
ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος. 
Γ1. Να υπολογίσετε τη σταθερά k του ελατηρίου (μονάδες 2) και το πλάτος της 
ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωμάτωμα (μονάδες 4).  

Μονάδες 6  
Γ2. Να υπο λ ο γ ί σ ε τ ε τ η ν τ α χύ τ η τ α uo τ ο υ σώμ α τ ο ς Σ 2 πρ ι ν τ η ν κ 
ρ ο ύ σ η .    

Μονάδες 7  
Γ3. Να υπο λ ο γ ί σ ε τ ε τ η ν απώλ ε ι α μ η χα νι κ ή ς ε νέ ρ γ ε ι α ς των δ ύ ο 
μ α ζών ε ξ α ι τ ί α ς τ η ς πλ α σ τ ι κ ή ς κ ρ ο ύ σ η ς.  

Μονάδες 6  
Γ4. Αν t0=0 η χρονική στιγμή της κρούσης, να γράψετε τη σχέση που δίνει την 
απομάκρυνση του συσσωματώματος από την θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση 
με τον χρόνο. 

Μονάδες 6  
Να θεωρήσετε :  
• θετική κατεύθυνση την κατεύθυνση κίνησης του συσσωματώματος 
αμέσως μετά την κρούση  
• ότι κατά την κρούση δεν έχουμε απώλεια μάζας  



• ότι η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα για όλα τα σώματα  
Δίνονται:  
• η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2  
• ημ𝜋

6
=1
2
, ημ𝜋

4
=√2
2

, ημ𝜋
3
=√3
2

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Ομογενής, άκαμπτη και μικρού 
πάχους σανίδα ΑΒ μάζας Μ = 
2kg και μήκους ℓ = 4m 
ισορροπεί σε πλάγια θέση με τη 
βοήθεια υποστηρίγματος, το 
οποίο έχουμε στερεώσει σε λείο 
οριζόντιο δάπεδο. Η σανίδα 
ακουμπά με το άκρο της Α στο 
λείο δάπεδο σχηματίζοντας 
γωνία φ = 30ο με αυτό.  
Η σανίδα συνδέεται με την 
κορυφή του υποστηρίγματος με 
άρθρωση σε σημείο της Γ, το οποίο απέχει από το άκρο της Β απόσταση (ΒΓ) = 
1,5m. Η σανίδα μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα 
που διέρχεται από το σημείο Γ (κάθετος στο επίπεδο του σχήματος).  
Ομογενής κύλινδρος μάζας ΜΚ = 2 kg και ακτίνας RΚ βρίσκεται σε επαφή με τη 
σανίδα στο σημείο Δ, το οποίο απέχει από το Γ απόσταση (ΓΔ) = 0,2 m. Στο μέσο 
της επιφάνειας του κυλίνδρου, που φέρει ένα λεπτό αυλάκι, έχουμε τυλίξει 
πολλές φορές λεπτό, αβαρές και μη εκτατό νήμα, στο άλλο άκρο του οποίου 
έχουμε δέσει σώμα Σ μικρών διαστάσεων μάζας ΜΣ = 2 kg. 
Το νήμα περνάει από το αυλάκι ομογενούς τροχαλίας μάζας ΜΤ = 2 kg και 
ακτίνας RΤ, την οποία έχουμε στερεώσει σε ακλόνητο σημείο. Η τροχαλία μπορεί 
να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το 
κέντρο μάζας της και είναι κάθετος στο επίπεδο της τροχαλίας. 
Το τμήμα του νήματος που συνδέει τον κύλινδρο με την τροχαλία έχει διεύθυνση 
παράλληλη με τη σανίδα. 
Αρχικά ασκούμε δύναμη 


F  στο κέντρο μάζας του κυλίνδρου με διεύθυνση 

παράλληλη προς την διεύθυνση ΑΒ, ώστε το σύστημα κύλινδρος-τροχαλία-σώμα 
να ισορροπεί, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5. 
Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης 


F . 

Μονάδες 5  
Τη χρονική στιγμή t = 0 καταργούμε ακαριαία τη δύναμη και το σώμα Σ αρχίζει 
να κατέρχεται κατακόρυφα, ενώ ο κύλινδρος αρχίζει να ανέρχεται στη σανίδα 
εκτελώντας κύλιση χωρίς ολίσθηση και το νήμα δεν ολισθαίνει στο αυλάκι της 
τροχαλίας.  



Δ2. Να υπο λ ο γ ί σ ε τ ε τ ο μ έ τ ρ ο τ η ς επι τ άχυ νσ η ς μ ε τ η ν οπ ο ί α κ α τ 
έ ρ χε τ α ι τ ο σώμ α Σ κ α ι τ ο μ έ τ ρ ο τ η ς επι τ ά χυ ν σ η ς τ ο υ κ έ ντ ρ ο υ μ 
ά ζα ς τ ο υ κ υ λ ί νδ ρ ο υ .  
Μο νά δ ες 6 
 Δ3. Να υπο λ ο γ ί σ ε τ ε τ η δ ύ ν α μ η πο υ α σ κ ε ί τ ο νή μ α σ τ ο ν κ ύ λ ι ν δ 
ρ ο κ α ι τ η ν τ ρ ι β ή πο υ δ έ χε τ α ι ο κ ύ λ ι ν δ ρ ο ς από τ ο δ ά πε δ ο .  
Μο νά δ ες 7 
Τη χρονική στιγμή t2=0,5 s κόβουμε ακαριαία το νήμα στο σημείο που εφάπτεται 
με τον κύλινδρο και στο σημείο πρόσδεσης με το σώμα Σ. Μετά το κόψιμο του 
νήματος, αυτό δεν εμποδίζει την κίνηση του κυλίνδρου και του σώματος. Ο 
κύλινδρος συνεχίζει την κίνησή του εκτελώντας κύλιση χωρίς ολίσθηση.  
Δ4. Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t3 στην οποία ο κύλινδρος σταματά 
στιγμιαία να κινείται πάνω στη σανίδα. 

Μονάδες 7 
Δίνονται:  
• ημφ = 0,5 

• η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 

• η ροπή η ροπή αδράνειας ομογενούς κυλίνδρου ως προς άξονα που 
διέρχεται από το κέντρο μάζας του είναι ίση με Ιcm(κυλίνδρου)=

1
2
𝛭𝛫𝑅𝐾2   

• η ροπή αδράνειας της ομογενούς τροχαλίας ως προς άξονα που διέρχεται 
από το κέντρο μάζας της είναι ίση με Ιcm(τροχαλίας)= 1

2
𝛭𝑇𝑅𝑇2   

• ο άξονας περιστροφής του ομογενούς κυλίνδρου παραμένει συνεχώς 
οριζόντιος σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του  
• η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα για όλα τα σώματα  
• ο χαρακτηρισμός λεπτό νήμα αφορά νήμα αμελητέου πάχους.  
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ΛΥΣΕΙΣ 
 
 
ΘΕΜΑ  Α 
A1.  β 
A2.  γ 
A3.  α 
A4.  γ 
A5.  ΛΣΛΣΣ 
 
ΘΕΜΑ  B 
B1.  Σωστή απάντηση είναι η ii. 
 Γνωρίζουμε ότι το σώμα περνάει από τη θέση ισορροπίας 2 φορές σε κάθε περί-
οδο Τ. Δόθηκε ότι η πηγή περνάει από τη θέση ισορροπίας της 60 φορές σε 30 s. 
Άρα  
Σε χρόνο Τ περνάει από τη ΘΙ 2 φορές

Σε χρόνο 30s περνάει από τη ΘΙ 60 φορές�=> T
30

= 2
60

=>Τ=1 s 

 Η απόσταση των ακραίων θέσεων της ταλάντωσης είναι ίση με 2Α. Άρα  
. 2A=0,2=>A=0,1 m. 
Η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σημείων του ελαστικού μέσου είναι: 
υmax=ωΑ=2π

Τ
Α=2π

Τ
0,1=0,2π m/s 

 Το κύμα φθάνει στο σημείο Γ όταν η πηγή Ο έχει εκτελέσει 2 ταλαντώσεις, δη-
λαδή τη χρονική στιγμή tΓ = 2T = 2∙1 = 2 s.  
Επομένως η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι: 
υ=xΓ

tΓ
 = 0,4

2
 =0,2m/s 

Έτσι ο λόγος της μέγιστης ταχύτητας ταλάντωσης των σημείων του ελαστικού 
μέσου προς την ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι:  
Πριν από την κρούση η συχνότητα f1 που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι: 
υmax
υ

=0,2π
0,2

 =π 
 
 
B2.  Σωστή απάντηση είναι η iii. 
Ισχύει:  𝐴1 = 2𝐴2 ⇒ 𝜐2 = 2𝜐1 
Από την εξίσωση Bernoulli έχουμε: 
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𝑝𝛥 +
1
2
𝜌
𝜐22

4
=

1
2
𝜌𝜐22 + 𝑝𝑎𝑡𝑐𝑐 ⇒ 𝑝𝑎𝑡𝑐𝑐 + 𝜌𝑔ℎ =

3
4
∙

1
2
𝜌𝜐22 + 𝑝𝑎𝑡𝑐𝑐 ⇒ 

𝜌𝑔ℎ =
3
4
∙

1
2
𝜌𝜐22 ⇒ 𝜐2 = �8

3
𝑔ℎ 

𝛱𝜀𝜄𝜎 = 𝛱𝜀𝜉 ⇒ 𝐴2𝜐2 = 𝛢3𝜐3 ⇒ 𝐴2�
8
3
𝑔ℎ =

𝛢2
2 �2𝑔𝐻 ⇒

8
3
ℎ =

1
4

2𝐻 ⇒
ℎ
𝐻

=
3

16
 

 
B3.  Σωστή απάντηση είναι η i. 
Για την κίνηση της ράβδου κατά γωνία φ=π

2
rad από τη θέση (ΟΑ)  

μέχρι τη θέση (ΟΔ), εφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργει-
ας. 
Κτελ(ΟΔ)-Καρχ(ΟΑ)=WτF=>1

2
Ιραβ∙ω2=τFφ=>1

2
∙1
3
ΜL2ω2=FLφ=> 

1
2
∙1
3
3∙12ω2=9π∙1∙π

2
=>ω2=9π2=>ω=3πrad/s 

ΘΕΜΑ  Γ 

Γ1.  Θέση ισορροπίας Σ1:𝑚1𝑔 = 𝑘𝛥𝑙 ⇒ 𝑘 = 200 N/m 
Θέση ισορροπίας Σ1 + Σ2:(𝑚1 + 𝑚2)𝑔 = 𝑘𝛢 ⇒ 𝛢 = 0,1 m 
Γ2.  Όταν αρχίζει την ταλάντωσή του, το συσσωμάτωμα έχει ταχύτητα 𝑉 και α-
πομάκρυνση 𝑥 = 𝐴/2 από τη θέση ισορροπίας του. Η γωνιακή συχνότητα της 

ταλάντωσης είναι:𝜔 = � 𝑘
𝑐𝑐1+𝑐𝑐2

= 10 rad/s 

Ισχύει: 1
2

(𝑚1 + 𝑚2)𝑉2 + 1
2
𝑘𝑥2 = 1

2
𝑘𝐴2 ⇒ 𝑉 = √3/2 m/s 

Αρχή διατήρησης της ορμής: 
𝑚2𝜐0 = (𝑚1 + 𝑚2)𝑉 ⇒ 𝑚2𝜐0 = 2𝑚2𝑉 ⇒ 𝜐0 = 2𝑉 ⇒ 𝜐0 = √3 m/s 

 
Γ3.  Επειδή η κρούση είναι ακαριαία, οι θέσεις των σωμάτων του συστήματος 
πριν και μετά την κρούση είναι ίδιες. Συνεπώς η δυναμική ενέργεια του συστήμα-
τος δεν μεταβάλλεται. Έτσι η απώλεια μηχανικής ενέργειας των σωμάτων λόγω 
της πλαστικής κρούσης, είναι απώλεια μόνο κινητικής ενέργειας.  
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Η κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων πριν την κρούση είναι μόνον 
η κινητική ενέργεια του σώματος Σ2: 
𝛫𝜋𝜌𝜄𝜈 = 𝛫2=1

2
𝑚2𝜐𝜊2=1

2
1 ∙ (√3)2=1,5J 

Μετά την πλαστική κρούση η κινητική ενέργεια του συστήματος είναι: 
𝛫𝜇𝜀𝜏ά=1

2
(𝑚1+𝑚2)∙𝑉𝑘2=1

2
(1+1)∙(√3

2
)2=1

2
2∙3
4
=0,75J 

Έτσι η απώλεια μηχανικής ενέργειας των σωμάτων λόγω της πλαστικής κρούσης, 
είναι: |ΔΕ|=|ΔΚ|=|𝛫𝜇𝜀𝜏ά-𝛫𝜋𝜌𝜄𝜈|=|0,75-1,5|=0,75J 
 
Γ4.  Τη χρονική στιγμή 𝑡 = 0 είναι: 𝑥 = 𝐴/2 και 𝑉 > 0, οπότε η αρχική φάση 
της ταλάντωσης είναι 𝜑0 = 𝜋/6. Η εξίσωση της απομάκρυνσης είναι: 

𝑥 = 𝐴𝜂𝜇(𝜔𝑡 + 𝜑0) ⇒ 𝑥 = 0,1𝜂𝜇 �10𝑡 +
𝜋
6
�  (SI) 

ΘΕΜΑ  Δ 
Δ1.  Από την ισορροπία των σωμάτων 
έχουμε: 
● για το σώμα Σ: 𝛵1 = 𝛭𝛴𝛴𝑔 
● για την τροχαλία: 𝛴𝜏(𝑐𝑐𝑐𝑐) = 0 ⇒ 𝛵1 =
𝛵2=20N 
● για τoν κύλινδρο: 𝛴𝜏(𝑧) = 0 ⇒
𝛵22𝑅𝑅𝑘 − 𝐹𝑅𝑅𝑘 − 𝑤2𝑥𝑅𝑅𝑘 = 0N 
=>F=2𝑇2-𝑤2𝑥=2𝑇2-𝑀𝐾𝑔𝜂𝜇𝜑=2∙20-2∙101

2
 

=30Ν 
 

Δ2.  Έστω 𝜐𝑐𝑐𝑐𝑐1 και 𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐1 η ταχύτητα και η επιτάχυνση 
του κέντρου μάζας του σώματος Σ και 𝜐𝑐𝑐𝑐𝑐2 και 𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐2 
η ταχύτητα και η επιτάχυσνη του κέντρουμάζαςτου κυλίνδρου. 
Για την κίνηση του σώματος Σ έχουμε: 
h=1

2
𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐1∙𝑡12=>0,18=1

2
𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐1∙0,32=>0,36=𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐1∙0,09=>𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐1=4m/𝑠2 

Επειδή το νήμα είναι μη εκτατό και δεν ολισθαίνει στο αυλάκι της τροχα-λίας, 
ισχύουν: 𝜐𝑐𝑐𝑐𝑐1=𝜐𝛾𝛾𝜌𝛵=𝜔𝛵𝑅𝑅𝑇    (1) και  𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐1=𝑎𝑎𝛾𝛾𝜌𝛵=𝑎𝑎𝛾𝛾𝜔𝜈𝛵𝑅𝑅𝑇 (2) 
Επειδή ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να 
ολισθαίνει, ισχύουν: 
𝜐𝑐𝑐𝑐𝑐2=𝜐𝛾𝛾𝜌𝛫=𝜔𝛫𝑅𝑅𝛫    (3) 
𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐2=𝑎𝑎𝛾𝛾𝜌𝛫=𝑎𝑎𝛾𝛾𝜔𝜈𝛫𝑅𝑅𝛫 (4) 
Γνωρίζουμε από τη θεωρία ότι η ταχύτη-
τα του σημείου Α του κυλίνδρου είναι 
διπλάσια από την ταχύτητα του κέντρου 
μάζας του. Επειδή το νήμα είναι μη ε-
κτατό, όλα τα σημεία του έχουν το ίδιο 

𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝛴𝛴 = 𝑅𝑅𝛼𝛼𝛾𝛾′ = 2𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐 
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μέτρο ταχύτητας. Άρα ισχύουν: 
𝜐𝑐𝑐𝑐𝑐1=𝜐𝛾𝛾𝜌𝛵=𝜐𝛢=2𝜐𝑐𝑐𝑐𝑐2  (5) και  𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐1=𝛼𝛼𝛾𝛾𝜌𝛵=𝛼𝛼𝛢=2𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐2  (6) 
Συνεπώς από την (6) η επιτάχυνση 𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐2του κέντρου μάζας του κυλίνδρου είναι:  
𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐2=𝑎𝑐𝑚1

2
=4
2
 =2 m/𝑠2 

 
Δ3.  Εφαρμόζουμε τον θεμελιώδη νόμο για κάθε σώμα και για το είδος της κί-
νησης που πραγματοποιεί. 
Για τη μεταφορική κίνηση του σώματος Σ: 
Σ𝐹𝑦 = 𝑀𝛴𝛴𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐1=>𝑤1-𝑇3=𝑀𝛴𝛴𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐1=>𝑀𝛴𝛴g-𝑇3=𝑀𝛴𝛴𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐1=>2∙10-𝑇3=2∙4=>𝑇3=12N 
Για τη στροφική κίνηση της τροχαλίας Τ: 
Σ𝜏𝜊=𝛪𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜏𝜌𝜊𝜒)∙𝑎𝑎𝛾𝛾𝜔𝜈𝛵=>𝑇3𝑅𝑅𝑇-𝛵4𝑅𝑅𝑇=1

2
𝑀𝑇𝑅𝑅𝑇2𝑎𝑎𝛾𝛾𝜔𝜈𝛵=>12-𝛵4=1

2
2𝑅𝑅𝑇𝑎𝑎𝛾𝛾𝜔𝜈𝛵=> 

12-𝛵4=𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐1=>12-𝛵4=4=>𝛵4=8N 
Για τη μεταφορική κίνηση του κυλίνδρου Κ: 
Σ𝐹𝑘 = 𝑀𝐾𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐2=>𝛵4+𝛵𝑠 -𝑤2𝑥=𝑀𝐾𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐2=>𝛵4+𝛵𝑠 -𝑀𝐾𝑔𝜂𝜇𝜑=𝑀𝐾𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐2=> 
8+𝛵𝑠-2∙10∙1

2
=2∙2=>𝛵𝑠=6Ν 

 
Δ4.  Τη χρονική στιγμή 𝑡2= 0,5 s ο κύλινδρος 
έχει αποκτήσει ταχύτητα: 
𝜐𝜊=𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐2𝑡2=2∙0,5=1m/s 
Εκείνη τη στιγμή κόβουμε το νήμα. Επειδή ο 
κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, ισχύ-
ουν: 𝜐′𝑐𝑐𝑐𝑐2=𝜐′𝛾𝛾𝜌𝛫=𝜔′𝛫𝑅𝑅𝛫    (7) 
𝑎𝑎′𝑐𝑐𝑐𝑐2=𝑎𝑎′𝛾𝛾𝜌𝛫=𝑎𝑎′𝛾𝛾𝜔𝜈𝛫𝑅𝑅𝛫 (8) 
Εφαρμόζουμε τον θεμελιώδη νόμο για κάθε είδος της κίνησης που πραγ-
ματοποιεί ο κύλινδρος. 
Για τη μεταφορική κίνηση του κυλίνδρου Κ: 
Σ𝐹𝑘 = 𝑀𝐾𝛼𝛼′𝑐𝑐𝑐𝑐2=>𝛵′𝑠 -𝑤2𝑥=𝑀𝐾𝛼𝛼′𝑐𝑐𝑐𝑐2=>𝛵′𝑠 -𝑀𝐾𝑔𝜂𝜇𝜑=𝑀𝐾𝛼𝛼′𝑐𝑐𝑐𝑐2=>𝛵𝑠-
2∙10∙1

2
=2∙𝛼𝛼′𝑐𝑐𝑐𝑐2=> 𝛵′𝑠-10=2∙𝛼𝛼′𝑐𝑐𝑐𝑐2   (9) 

Για τη στροφική κίνηση του κυλίνδρου Κ: 
Σ𝜏𝐾=𝛪𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜅𝜐𝜆)∙𝑎𝑎′𝛾𝛾𝜔𝜈𝛫=>𝑇′𝑆𝑅𝑅𝐾-=1

2
𝑀𝐾𝑅𝑅𝐾2𝑎𝑎′𝛾𝛾𝜔𝜈𝛵=>-𝑇′𝑆=1

2
2𝑅𝑅𝐾𝑎𝑎′𝛾𝛾𝜔𝜈𝛵=>-𝑇′𝑆=𝛼𝛼′𝑐𝑐𝑐𝑐2 

(10) 
Με πρόσθεση κατά μέλη των (9) και (10) έχουμε:3𝛼𝛼′𝑐𝑐𝑐𝑐2=-10=>𝛼𝛼′𝑐𝑐𝑐𝑐2=-10

3
m/𝑠2 

Για την επιβραδυνόμενη μεταφορική κίνηση του κυλίνδρου ισχύει: 
𝜐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜏𝜀𝜆
′ )=𝜐𝜊-|𝛼𝛼′𝑐𝑐𝑐𝑐2|∙Δ𝑡2=>0=1-10

3
 Δ𝑡2=> Δ𝑡2=0,3s=>𝑡3-

𝑡2=0,3=>𝑡3=0,3+𝑡2=>𝑡3=0,3+0,5=0,8s 
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ΘΕΜΑ A 
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την 
ημιτελή πρόταση. 
 
A1. Μία από τις μονάδες μέτρησης της στροφορμής των στοιχειωδών σωματιδίων 

στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI) είναι  
α. J∙s2      β. J∙s       γ. kg∙m2/s2         δ. kg∙m/s2. 

Μονάδες 5  
A2. Η υδροστατική πίεση στον πυθμένα ανοιχτού δοχείου το οποίο περιέχει υγρό 

σε ισορροπία και βρίσκεται στην επιφάνεια της γης  
α. οφείλεται μόνο στο βάρος του υγρού που περιέχει το δοχείο 
β. εξαρτάται από την ατμοσφαιρική πίεση και το βάρος του υγρού που 

περιέχει το δοχείο 
γ. είναι ανεξάρτητη της πυκνότητας του υγρού  
δ. είναι πάντα κάθετη στον πυθμένα του δοχείου. 

Μονάδες 5  
A3. Οριζόντιος δίσκος στρέφεται γύρω από 

κατακόρυφο σταθερό άξονα που διέρχεται 
από το κέντρο μάζας του και είναι κάθετος 
σε αυτόν.  

      Η στροφορμή L του δίσκου μεταβάλλεται με 
το χρόνο, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. 

      Η συνισταμένη των ροπών των δυνάμεων 
που  ασκούνται στο δίσκο  

      α. είναι σταθερή και ίση με το μηδέν  
      β. είναι μηδέν τη χρονική στιγμή t1  
      γ. αυξάνεται με το χρόνο   
      δ. είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός. 

Μονάδες 5 
A4. Στο ίδιο υλικό διαδίδονται ο κυματικός παλμός 𝛱1 κατά τη θετική 

κατεύθυνση x΄x και οι κυματικοί παλμοί 𝛱2, 𝛱3, 𝛱4, 𝛱5 κατά την αρνητική 
κατεύθυνση x΄x, όπως φαίνεται στο σχήμα 2. 



 
Για να έχουμε απόσβεση ο παλμός Π1 πρέπει να συναντηθεί με τον παλμό  
α. 𝛱2            β. 𝛱3             γ. 𝛱4           δ. 𝛱5 

Μονάδες 5  
A5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

      α) Στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, όταν το ταλαντούμενο σύστημα 
βρίσκεται στην  κατάσταση συντονισμού, το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης 
εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης. Σ 

     β) Όταν ένα ποδήλατο κινείται προς το νότο η στροφορμή των τροχών του, ως 
προς τον άξονα περιστροφής τους, είναι ένα διάνυσμα με κατεύθυνση προς 
τη δύση. Λ 

     γ) Ένα ασυμπίεστο ρευστό, που παρουσιάζει εσωτερικές τριβές και τριβές με 
τα  τοιχώματα του σωλήνα μέσα στον οποίο ρέει, χαρακτηρίζεται ως 
ιδανικό. Λ 

     δ) Στην κεντρική ελαστική κρούση δύο σωμάτων η μεταβολή της ορμής του 
ενός σώματος είναι πάντα αντίθετη από την μεταβολή της ορμής του άλλου 
σώματος. Σ 

ε) Με το σύστημα ανάρτησης των αυτοκινήτων (αμορτισέρ), επιδιώκεται η    
ελαχιστοποίηση της απόσβεσης των ταλαντώσεων.Λ 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ Β 
B1. Ένα σώμα εκτελεί σύνθετη ταλάντωση που προκύπτει από τη σύνθεση δύο 

απλών αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το 
ίδιο σημείο με το ίδιο πλάτος ταλάντωσης και γωνιακές συχνότητες που 
διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους. Οι εξισώσεις των δύο απλών αρμονικών 
ταλαντώσεων είναι της μορφής 𝑥1=Α∙ημ(399πt) (SI) και 𝑥2=Α∙ημ(401πt) 
(SI).  
Ο αριθμός των ταλαντώσεων που εκτελεί το σώμα στο χρονικό διάστημα 
μεταξύ τριών   διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους είναι ίσος με 

i)  400              ii) 600               iii) 800. 
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  

Μονάδες 2  
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.   

Μονάδες 6  
 



B2. Ο σωλήνας στο ροόμετρο Venturi είναι 
οριζόντιος και διαρρέεται από ιδανικό 
ρευστό, όπως φαίνεται στο σχήμα 3. 

        Η εγκάρσια διατομή στην περιοχή (1) 
έχει εμβαδόν Α1 και η αντίστοιχη στην 
περιοχή  (2) έχει εμβαδόν 𝐴2 με  𝐴1

𝐴2
=2.  

        Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι ίση 
με g και η υψομετρική διαφορά της στάθμης  του υγρού που περιέχεται 
στους κατακόρυφους λεπτούς ανοιχτούς σωλήνες είναι ίση με h.  

Διπλασιάζουμε την ταχύτητα ροής του ιδανικού ρευστού στην περιοχή (1). Η 
υψομετρική διαφορά της στάθμης του υγρού στους κατακόρυφους λεπτούς 
ανοικτούς σωλήνες γίνεται ίση με  

i)1
2
 h               ii) 2h              iii) 4h 

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.  
Μονάδες 2  

β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.   
Μονάδες 7  

B3. Τρεις σφαίρες Α, Β, Γ ίδιων 
διαστάσεων με μάζες 𝑚𝐴=2m, 
𝑚𝐵=m και  𝑚𝛤=2m, 
αντίστοιχα, βρίσκονται 
ακίνητες πάνω σε λείο 
οριζόντιο επίπεδο, με τα κέντρα 
τους στην ίδια ευθεία, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.  
Η σφαίρα Β έχει τεθεί από εξωτερικό αίτιο σε κίνηση με σταθερή ταχύτητα υ1 προς 
τα δεξιά χωρίς να περιστρέφεται. Η σφαίρα Β, αφού συγκρουστεί με τη σφαίρα Γ 
στη συνέχεια συγκρούεται με τη σφαίρα Α. Αν όλες οι κρούσεις είναι κεντρικές και 
ελαστικές ο λόγος της τελικής προς την αρχική κινητική ενέργεια της σφαίρας Β 
είναι 

i) 1
81

 ii) 81           iii) 4
81

 
α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.    

Μονάδες 2  
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.    

Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ Γ 
Γραμμικό ομογενές ελαστικό μέσο μεγάλου 
μήκους εκτείνεται κατά μήκος του θετικού 
ημιάξονα Οx. Στο σημείο Ο (στη θέση x=0) είναι 
τοποθετημένη σημειακή πηγή που εκτελεί 
αρμονική ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνσης 
της μορφής y=Α∙ημωt, με αποτέλεσμα να 



δημιουργείται ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα, το οποίο διαδίδεται χωρίς απώλειες 
ενέργειας προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα Ox. Η γραφική παράσταση της 
φάσης φ σε συνάρτηση με το χρόνο t, για ένα σημείο Ρ του ελαστικού μέσου, το 
οποίο βρίσκεται στη θέση xP=1m, δίνεται από το σχήμα 5.  
Η ενέργεια ταλάντωσης μιας στοιχειώδους μάζας Δm=2∙10-6 kg του ελαστικού 
μέσου είναι ίση με 16π2∙10-8 J.  
Γ1. Να υπολογίσετε τo πλάτος ταλάντωσης Α της πηγής του κύματος.  

Μονάδες 6  
Γ2. Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος στο διεθνές σύστημα 
μονάδων (SI). 

Μονάδες 7 
Ένα σημείο Σ του ελαστικού μέσου βρίσκεται στη θέση xΣ=1,15m.  
Γ3. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του σημείου Σ με το χρόνο, από 

τη  χρονική στιγμή t=0 μέχρι τη χρονική στιγμή t1=2,7s 
Μονάδες 6 

Γ4. να σχεδιάσετε σε βαθμολογημένους άξονες την εξίσωση της απομάκρυνσης 
του σημείου Σ με το χρόνο. από τη  χρονική στιγμή t=0 μέχρι τη χρονική 
στιγμή t1=2,7s 

 
Μονάδες 6  

• Να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση του αριθμού π.  
 

 
ΘΕΜΑ Δ 
Στερεό σώμα Σ μάζας 
Μ=1,5kg αποτελείται 
από δύο κολλημένους 
ομοαξονικούς 
κυλίνδρους με ακτίνες R 
και 2R αντίστοιχα, όπου 
R = 0,1m όπως φαίνεται 
στο σχήμα 6. Το στερεό 
Σ μπορεί να 
περιστρέφεται χωρίς 
τριβές γύρω από σταθερό 
οριζόντιο άξονα που 
συμπίπτει με τον άξονα 
συμμετρίας του.  
Η ροπή αδράνειας του στερεού Σ ως προς τον άξονα περιστροφής του, ο οποίος 
διέρχεται από το κέντρο του Ο δίνεται από τη σχέση 𝛪𝛴 = 2𝑚𝑅2. 
Τα σώματα 𝛴1 μάζας m1 = 1kg και 𝛴2 μάζας m2 = 1,5kg κρέμονται στα ελεύθερα 
άκρα αβαρών και μη εκτατών νημάτων (1) και (2). Τα νήματα είναι πολλές φορές 



τυλιγμένα στους κυλίνδρους ακτίνας R και 2R, αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 6. 
Στην κορυφή λείου κεκλιμένου επιπέδου μεγάλου μήκους γωνίας κλίσης φ, όπου 
ημφ=0,8 και συνφ=0,6 στερεώνεται ιδανικό ελατήριο σταθεράς k=300N/m στο 
άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται σώμα Σ3 μάζας m3 = 3kg. Ο άξονας του 
ελατηρίου είναι παράλληλος στο κεκλιμένο επίπεδο.  
Το σώμα Σ3 συνδέεται με τον κύλινδρο ακτίνας R με τη βοήθεια οριζόντιου 
αβαρούς και μη εκτατού νήματος (3), όπως φαίνεται στο σχήμα 6.  
Το σύστημα των σωμάτων αρχικά ισορροπεί και τα σώματα 𝛴1 και 𝛴2 απέχουν 
κατακόρυφα μεταξύ τους απόσταση h=0,48m.  
Δ1. Να υπολογίσετε την επιμήκυνση του ελατηρίου από τη θέση του φυσικού του 
μήκους.  

Μονάδες 6  
Τη χρονική στιγμή t = 0 κόβουμε το νήμα (3). Το σώμα 𝛴3 αρχίζει να εκτελεί 
απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς D=k και θετική φορά προς τα 
πάνω, όπως φαίνεται στο σχήμα 6 και τo στερεό σώμα Σ αρχίζει να 
περιστρέφεται γύρω από το σταθερό οριζόντιο άξονά του. 
Δ2. Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος 𝛴3 
τη χρονική στιγμή 𝑡1 = 𝜋

15
𝑠.  

Μονάδες 7  
Δ3. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του στερεού σώματος Σ.  

Μονάδες 6  
Δ4. Να υπολογίσετε το μέτρο της στροφορμής του στερεού σώματος Σ ως προς 

τον άξονα περιστροφής του τη χρονική στιγμή που τα σώματα 𝛴1 και 𝛴2 
διέρχονται από το ίδιο οριζόντιο επίπεδο.  

           Μονάδες 6   
• Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 
• Να θεωρήσετε ότι τα μήκη των νημάτων (1) και (2) είναι πολύ μεγάλα 

ώστε τα σώματα 𝛴1 και 𝛴2 να μη συγκρούονται με το στερεό Σ, κατά τη 
διάρκεια της κίνησής τους.  

• Να θεωρήσετε ότι τα σώματα 𝛴1 ,𝛴2 , 𝛴3  είναι πολύ μικρών διαστάσεων.  
• Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.  
• Να μη γίνει αριθμητική αντικατάσταση του αριθμού π.  
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ _ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΘΕΜΑ Α 
Α1 - β  
Α2 - α  
A3 - δ  
Α4 - β 
Α5   α - Σωστό, β - Λάθος, γ - Λάθος, δ - Σωστό, ε - Λάθος. 
 
ΘΕΜΑ Β  
 
Β1.Σωστή είναι η απάντηση i. 
Από τις εξισώσεις των ταλαντώσεων που δόθηκαν έχουμε: 
𝜔1= 399π rad/s και 𝜔2= 401π rad/s. 
Άρα: ω1 =399π=>2π𝑓1 = 399π=>𝑓1 = 399

2
𝐻𝑧  

 ω2 = 401π=>2π𝑓2 = 401π=>𝑓2 = 401
2
𝐻𝑧 

Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ τριών διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους είναι 
ίσος με 
Δt=2𝛵𝛿=2 1

|𝑓1−𝑓2|
= 1

|3992 −4012 |
 =2s 

Η περίοδος της ιδιόμορφης αυτής ταλάντωσης είναι:  
T=2𝜋

𝜔
 = 2𝜋

𝜔1+𝜔2
2

 = 2∙2𝜋
𝜔1+𝜔2

 = 4𝜋
399𝜋+401𝜋

 = 4
800

 = 1
200

s 

Έτσι αριθμός Ν των ταλαντώσεων που εκτελεί το σώμα στο παραπάνω χρονικό 
διάστημα Δt είναι: Ν=𝛥𝑡

𝑇
 = 2

1
200

 =400 ταλαντώσεις 

 
Β2.Σωστή είναι η απάντηση iii. 
Έστω ότι αρχικά οι ταχύτητες ροής 
στις περιοχές (1) και (2) είναι 𝜐1 και 
𝜐2 αντίστοιχα. 
Δόθηκε ότι 𝛢1

𝛢2
= 2 <=>𝛢1= 2𝛢2 (1)  

Από το νόμο της συνέχειας έχουμε: 
𝛢1𝜐1=𝛢2𝜐2=>2𝛢2𝜐1=𝛢2𝜐2=>𝜐2=2
𝜐1 
Με επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας την κεντρική ρευματική γραμμή του 
σωλήνα, η 
εφαρμογή της εξίσωσης Bernoulli δίνει: 



𝑝1+1
2
ρ𝜐12=𝑝2+1

2
ρ𝜐22=>𝑝𝛼𝜏𝜇+ρgℎ1+1

2
ρ𝜐12=𝑝𝛼𝜏𝜇+ρgℎ2+1

2
ρ(2𝜐1)2=> 

ρgℎ1- ρgℎ2=1
2
ρ(2𝜐1)2-1

2
ρ𝜐12=>g(ℎ1-ℎ2)=3

2
𝜐12=>h=3𝜐1

2

2𝑔
 (3) 

Για τη νέα ταχύτητα ροής υ' στην περιοχή (1) και την αντίστοιχη υψομετρική 
διαφορά h' θα ισχύει ομοίως: ℎ′=3𝜐1

′2

2𝑔
   (4) 

Με διαίρεση κατά μέλη των σχέσεων (3) και (4) προκύπτει:  

ℎ
ℎ′

 =
3𝜐1
2

2𝑔
3𝜐1
′2

2𝑔

 = 𝜐1
2

𝜐1′2
   (5) 

Δόθηκε όμως ότι υ' = 2υ1 οπότε η (5) γίνεται: 
ℎ
ℎ′

 = 𝜐12

(2𝜐1)2
 = 𝜐12

4𝜐12
 =1

4
 =>ℎ′=4h 

 
Β3. Σωστή είναι η απάντηση i. 
Μετά την κεντρική ελαστική κρούση των σφαιρών Β και Γ η ταχύτητα 𝜐1′της 
σφαίρας Β είναι: 
𝜐1′=

𝑚𝐵−𝑚𝛤
𝑚𝐵+𝑚𝛤

𝜐1=𝑚−2𝑚
𝑚+2𝑚

𝜐1=−𝑚
3𝑚

𝜐1=−1
3
𝜐1  (1) 

Μετά την κεντρική ελαστική κρούση των σφαιρών Β και Α η ταχύτητα 𝜐1′′της 
σφαίρας Β είναι: 
𝜐1′′=

𝑚𝐵−𝑚𝐴
𝑚𝐵+𝑚𝐴

𝜐1′=
𝑚−2𝑚
𝑚+2𝑚

𝜐1′=
−𝑚
3𝑚

𝜐1′=
−1
3
𝜐1′=

−1
3

(−1
3
𝜐1)= 1

9
𝜐1(2) 

Έτσι, ο λόγος της τελικής προς την αρχική κινητική ενέργειας της σφαίρας Β είναι: 
𝐾1′′

𝐾1
= 

1
2𝑚𝐵𝜐1′′2
1
2𝑚𝐵𝜐12

=
� 19𝜐1�

2

𝜐12
=

1
81𝜐1

2

𝜐12
= 1
81

 

 
  
 
ΘΕΜΑ Γ 
Από τη γραφική παράσταση έχουμε τις εξής πλη-
ροφορίες: 
• Από την κλίση της ευθείας την γωνιακή συχνότητα ω. 
ω = εφθ =𝛥𝜑

𝛥𝑡
 = 20𝜋

2
=10πrad/s 

Και ω = 2πf =>f=𝜔
2𝜋

= 10𝜋
2𝜋

= 5 Hz. 
• Την χρονική στιγμή άφιξης του κύματος στο σημείο Ρ, tP = 2 s. 
 Άρα η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι: 
υ =𝑥𝑝

𝑡𝑝
 = 1

2
 = 0,5 m/s. 

 
Γ1. Η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης της στοιχειώδους μάζας Δm είναι: D = 
Δm ·ω2 => D = 2∙10-6 · (10π)2 => D = 2∙10-6 ∙102 π2 = 2π2∙10-4 N/m. 



Από την ενέργεια της ταλάντωσης έχουμε: 

Ε=1
2
D𝐴2=>A=�2𝐸

𝐷
 =�2∙16𝜋2∙10−8

2π2∙10−4 
 =√16 ∙ 10−4 =>Α=4∙10−2m 

 
Γ2. Από την θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής το μήκος κύματος είναι:  
υ = λ · f =>λ=𝜐

𝑓
 = 0,5

5
 =0,1m 

Αφού η αρχή του άξονα Ο(x = 0) έχει εξίσωση y = Aημωt τότε η εξίσωση του 
αρμονικού κύματος είναι: 
y=Αημ(ωt-2𝜋

𝜆
x)= 4∙10−2ημ(10πt-2𝜋

0,1
x)= 4∙10−2ημ(10πt-20𝜋x) (SI) 

 
Γ3. Το κύμα φθάνει στο σημείο Σ(xΣ = 1,15 m) τη χρονική στιγμή:  
𝑡𝛴=𝑥𝛴

𝜐
 =1,15

0,5
 =2,3s 

Στον χρόνο αυτόν το σημείο Σ δεν κινείται, συνεπώς 𝑦𝛴= 0. Από τη χρονική στιγμή 
και μετά η απομάκρυνση του σημειου Σ περιγράφεται από την εξίσωση: 
(1) yΣ = 4∙10−2ημ(10πt -20π𝑥𝛴)  = 4∙10−2ημ(10πt -20π1,15) =  4∙10−2ημ(10πt 
-23π)  (S.I.) 

Δηλαδή yΣ=𝑓(𝑡) �
0        0 < 𝑡 < 2,3𝑠

4 ∙ 10−2ημ(10πt − 23π) (S. I. ) t ≥ 2,3s   (5) 

Η περίοδος των ταλαντώσεων των σημείων του κύματος είναι: 
T=1

𝑓
=1
5
 =0,2s 

 
Γ4. Η γραφική παράσταση της (5) μέχρι τη χρονική στιγμή t1 = 2,7 s φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα. 

 
ΘΕΜΑ Δ  
Δ1 



Από την ισορροπία του σώματος 𝛴1

έχουμε: ΣF= 0=>T1 = w1=>𝑇1=𝑚1g=1∙10=10N 
Από την ισορροπία του σώματος 𝛴2 έχουμε: 
 ΣF = 0=> 
T2 = w2=>𝑇2=𝑚21g=1,5∙10=15N 
Από την ισορροπία του σώματος Σ έχουμε: 
 
𝛴𝜏(𝛰)=0=>𝛵22R-𝑇1R-𝑇3R=0=>2∙15-10-𝑇3=0=>𝑇3=20N 
Από την ισορροπία του σώματος 𝛴3στη θέση (Α) έχουμε:  
Σ𝐹𝑥=0=>𝐹𝜀𝜆1-𝑇3𝑥-𝑤3𝑥=0=>kΔ𝑙1-𝛵3συνφ-𝑚3gημφ=0=> 
=>300 Δ𝑙1-20∙0,6-3∙10∙0,8=0=>300 Δ𝑙1-36=0=> 
300 Δ𝑙1=36=> Δ𝑙1= 36

300
=0,12m 

 
Δ2. Στη θέση ισορροπίας (Β) της ταλάν-
τωσης του σώματος 𝛴3 το ελατήριο έχει 
επιμήκυνση Δ10 και ισχύει: 
Σ𝐹𝑥= 0=>𝐹𝜀𝜆0-𝑤3𝑥=0=> 
kΔ𝑙0-𝑚3gημφ=0=>300 Δ𝑙0=3∙10∙0,8 
300 Δ𝑙0=24=> Δ𝑙0= 24

300
=0,08m 

Δ10 =0,08 m. 
Κόβοντας το νήμα (3) Το σώμα 𝛴3 
ξεκινάει τη χρονική στιγμή t = 0 από την 



θέση (Α) χωρίς αρχική ταχύτητα. Συνεπώς η θέση αυτή είναι η κάτω ακραία θέση 
x= -A. 
Όπως φαίνεται από το σχήμα το πλάτος της ταλάντωσης είναι: 
A = Δ𝑙1- Δ𝑙0 = 0,12 - 0,08=0,04 m 
Η κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης είναι: 
D = k = 𝑚3𝜔2=> 300 = 3𝜔2=> ω = 10 rad/s. 
Η χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης είναι:  
x= Aημ(ωt +𝜑𝜊) (1) Για t = 0 είναι x= -A, οπότε η (1) δίνει: -Α = Aημ(ω∙0 
+𝜑𝜊)=>ημ𝜑𝜊=-1=>𝜑𝜊=3𝜋

2
 

Έτσι η (1) γίνεται:x= 0,04ημ(10t +3𝜋
2

)  (SI) 
Η χρονική εξίσωση της δύναμης επαναφοράς είναι: 
 
𝐹𝜀𝜋=-Dx=-300∙0,04ημ(10t +3𝜋

2
)=- 12 ημ(10t +3𝜋

2
) (SI) 

𝜅𝛼𝜄 για t= 𝜋
15

sη παραπάνω εξίσωση γίνεται: 

𝐹𝜀𝜋= - 12 ημ(10∙ 𝜋
15

 +3𝜋
2

)= - 12 ημ(2𝜋
3

 +3𝜋
2

)= - 12 ημ(2π +𝜋
6
) = - 12 ημ(𝜋

6
)= - 121

2
=-6Ν 

Έτσι το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος 𝛴3 την ίδια χρονική 
στιγμή είναι: 
�𝑑𝑝
𝑑𝑡
�=|𝐹𝜀𝜋|=6kgm/𝑠2 

 
 
Δ3. Επειδή τα νήματα δεν ολισθαίνουν στους 
κυλίνδρους ισχύουν οι σχέσεις: 
𝜐𝑐𝑚1=ωR    (4) 
𝑎𝑐𝑚1=𝛼𝛾𝜔𝜈R (5) 
𝜐𝑐𝑚2=ω2R    (6) 
𝑎𝑐𝑚2=𝛼𝛾𝜔𝜈2R (7) 
Για την μεταφορική κίνηση του σώματος 𝛴1 έχου-
με: 
Σ𝐹1=𝑚1𝑎𝑐𝑚1=>𝑇1′-𝑤1=𝑚1𝛼𝛾𝜔𝜈R=>𝑇1′-𝑚1𝑔=
𝑚1𝛼𝛾𝜔𝜈R=> 
𝑇1′-1 ∙ 10=1 ∙ 𝛼𝛾𝜔𝜈 ∙0,1=>𝑇1′-10=0,1𝛼𝛾𝜔𝜈   (8) 
Για την μεταφορική κίνηση του σώματος 𝛴2 
έχουμε:Σ𝐹2=𝑚2𝑎𝑐𝑚2=>𝑤2 − 𝑇2′-=𝑚2𝛼𝛾𝜔𝜈2R  
𝑚2𝑔-𝑇2′=𝑚2𝛼𝛾𝜔𝜈2R=>1,5∙10-𝑇2′=1,5𝛼𝛾𝜔𝜈0,2=>15-𝑇2′=0,3𝛼𝛾𝜔𝜈 (9) 
Για τη στροφική κίνηση του σώματος Σ έχουμε: 
Σ𝜏(𝜊)=𝛪𝛴𝛼𝛾𝜔𝜈=>𝑇2′2𝑅-𝑇1′𝑅=2M𝑅2𝛼𝛾𝜔𝜈=>2𝑇2′-𝑇1′=2∙1,5∙0,1∙𝛼𝛾𝜔𝜈=> 
2𝑇2′-𝑇1′=0,3∙𝛼𝛾𝜔𝜈  (10) 
Πολλαπλασιάζουμε την (9) επί 2 οπότε γίνεται: 



30- 2𝑇2′=  0,6 ·𝛼𝛾𝜔𝜈 (11)  
Με πρόσθεση κατά μέλη των σχέσεων (8), (10) και (11) προκύπτει: 
𝑇1′-10+2𝑇2′-𝑇1′+30-2𝑇2′=0,1·𝛼𝛾𝜔𝜈+0,3∙𝛼𝛾𝜔𝜈+0,6∙𝛼𝛾𝜔𝜈=>𝛼𝛾𝜔𝜈=20rad/𝑠2 
 
Δ4. Από τη σχέση (5) προκύπτει ότι 𝑎𝑐𝑚1 =20 ∙0,1 = 2 m/s2 και από την (7) ότι 
𝑎𝑐𝑚2=20 ∙0,2 = 4 m/s2. 
Έστω 𝑡1 η χρονική στιγμή που τα σώματα 𝛴1 και 𝛴2φθάνουν στο ίδιο οριζόντιο 
επίπεδο. Αν 𝑥1 και 𝑥2τα αντίστοιχα διαστήματα που διέτρεξαν, προφανώς ισχύει 
ότι: 𝑥1 +𝑥2 =h=>1

2
𝑎𝑐𝑚1𝑡12+1

2
𝑎𝑐𝑚2𝑡12=h=>1

2
2𝑡12+1

2
4𝑡12=0,48=> 

3𝑡12=0,48=>𝑡12=0,16=>𝑡1=0,4s 
Την ίδια στιγμή το στερεό Σ έχει αποκτήσει γωνιακή ταχύτητα μέτρου: 
𝜔1=𝛼𝛾𝜔𝜈 ∙ 𝑡1=20∙0,4=8rad/s 
Έτσι το μέτρο της στροφορμής του είναι: L = 𝛪𝛴·𝜔1 =2∙1,5∙0,12∙8=0,24kg𝑚2/s 
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