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Θέµα 1ο
Στις ερωτήσεις Α1-Α4να 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 απλή αρµονική ταλάντωση η αποµάκρυνση και η επιτάχυνση την ίδια χρονική στιγµή
α. έχουν πάντα αντίθετο πρόσηµο.
β. έχουν πάντα το ίδιο πρόσηµο.
γ. θα έχουν το ίδιο ή αντίθετο πρόσηµο ανάλογα µε την αρχική φάση της απλής αρµονικής
ταλάντωσης.
δ. µερικές φορές έχουν το ίδιο και άλλες φορές έχουν αντίθετο πρόσηµο.
(Μονάδες 5)
A2. Η ράβδος του σχήµατος είναι αβαρής και οι µάζες m απέχουν εξίσου από τον άξονα περιστροφής.

Αν η απόσταση των µαζών από τον άξονα περιστροφής υποδιπλασιαστεί, η ροπή αδράνειας του
συστήµατος
α. τετραπλασιάζεται.
β. διπλασιάζεται.
γ. υποδιπλασιάζεται.
δ. υποτετραπλασιάζεται.

(Μονάδες 5)

A3. Σφαίρα Σ1 συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα Σ2 τετραπλάσιας µάζας.
Μετά την κρούση
α. η σφαίρα Σ1 παραµένει ακίνητη.
β. η σφαίρα Σ1 συνεχίζει να κινείται στην ίδια κατεύθυνση.
γ. όλη η κινητική ενέργεια της σφαίρας Σ1 µεταφέρθηκε στη σφαίρα Σ2.
= −
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οι µεταβολές των ορµών των δύο σφαιρών.
δ. ισχύει
(Μονάδες 5)
A4.Σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν το πλάτος της ταλάντωσης αυτής
διπλασιαστεί, τότε διπλασιάζεται
α. η περίοδος.
β. η συχνότητα.
γ. η ολική ενέργεια της ταλάντωσης.
δ. η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος.
(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 απλή αρµονική ταλάντωση είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση.
β. Η µονάδα µέτρησης της ροπής αδράνειας είναι 1 kg⋅m2
γ.Τα υποθετικά στερεά που δεν παραµορφώνονται, όταν τους ασκούνται δυνάµεις, λέγονται
µηχανικά στερεά.
δ.Στις µη κεντρικές κρούσεις δεν ισχύει η αρχή διατήρησης της ορµής για το συγκρουόµενο
σύστηµα σωµάτων.
ε.Κατά την διάρκεια µιας περιόδου ενός σώµατος που εκτελεί Α.Α.Τ. το σώµα αποκτά κατα µέτρο την
µισή της µέγιστης ταχύτητας ταλάντωσης 4 φορές.
(Μονάδες 5)
Θέµα 2ο
Β1. Σώµα µάζας m εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση προσδεµένο σε άκρο ελατηρίου
σταθεράς κ. Αν την χρονική στιγµή µηδέν ισχύει K=3U και ότι το σώµα βρίσκεται σε αρνητική
αποµάκρυνση κινούµενο προς την ακραία θέση.
Η αρχική φάση φ0της ταλάντωσης είναι:
π
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Να επιλέξετε την σωστή επιλογή (Μονάδες 1)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας (Μονάδες 5)
Β2. Σώµα µάζας m κινείται µε ταχύτητα µέτρου 12m/s και συγκρούεται πλάγια και κεντρικά µε
3
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δεύτερο σώµα µάζας 2m το οποίο ισορροπεί όπως φαίνεται και στο σχήµα(ηµϕ =
, συνϕ = )
2
2
Αν συνολικά µεταφέρεται στο περιβάλλον ενέργεια ίση µε 33J σε µορφή θερµότητας.

Η τιµή της µάζας του σώµατος που ισορροπούσε πριν την κρούση είναι:
α) 2Kg
β) 0,5Kg
γ) 1Kg
Να επιλέξετε την σωστή επιλογή (Μονάδες 1)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας (Μονάδες 6)
Β3.Σώµα µάζας m1 κινείται µε ταχύτητα µέτρου u1= 8m/s και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά
µε δεύτερο σώµα µάζας m2 το οποίο κινείται µε ταχύτητα u2 όπως φαίνεται στο σχήµα. Οι δύο
m
µάζες συνδέονται µε την σχέση 1 = 3 . Μετά την κρούση το σώµα µάζας m1 αλλάζει φορά
m2
κίνησης και κινείται µε ταχύτητα µέτρου 2m/s.

Η ταχύτητα µε την οποία κινείται το σώµα µάζας m2 µετά την κρούση είναι:
α) 18m/s
β) 12m/s
γ)14m/s
Να επιλέξετε την σωστή επιλογή (Μονάδες 1)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας (Μονάδες 5)
Β4. Η διπλή τροχαλία του σχήµατος ισορροπεί. Η εσωτερική ακτίνα είναι Rενώ η εξωτερική ακτίνα
είναι 2R. Αν το σώµα µάζαςmδέχεται κατακόρυφη δύναµη F=80Ν προς τα πάνω όπως φαίνεται στο
σχήµα και το ελατήριο σταθεράς k=200N/mείναι επιµηκυµένο κατά 0,3m.

Η µάζα του σώµατος mείναι:
α) 6Kg
β) 5Kg
γ)8Kg
∆ίνεται g=10m/s2, τα νήµατα είναι αβαρή µη εκτατά και το ελατήριο είναι ιδανικό.
Να επιλέξετε την σωστή επιλογή (Μονάδες 1)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας (Μονάδες 5)
Θέµα 3ο
Οµογενής και ισοπαχής ράβδος µήκους L=6m και µάζας Μ=10kg στηρίζεται σε δύο στηρίγµατα
στα σηµεία Α και Β που απέχουν από το Ο αποστάσεις Χ1=1m και Χ2=5m αντίστοιχακαι
ισορροπεί.Στο Ο τοποθετείται µια σφαίρα µάζας m=1kg

Γ1.Να υπολογιστούν οι δυνάµεις που ασκούνται απο τα στηρίγµατα στην ράβδο.
(Μονάδες 5)
Αν η σφαίρα δεν ειναι ακίνητη αλλα εκτελει κύλιση χωρίς ολίσθηση µε υ 0cm = 2m / s και
επιτάχυνση αcm.:
Γ2.Να γραφούν οι εξισώσεις των δυνάµεων απο τα στηρίγµατα σε σχέση µε την αποµάκρυνση απο
το Ο και να βρεθεί αν υπάρχει περιοχή της ράβδου οπου αν κινηθεί η σφαίρα η ράβδος θα
ανατραπεί.
(Μονάδες 8)
Γ3.Να βρεθεί η χρονική στιγµή που η σφαίρα θα φτάσει στο µέσο της ράβδου µε ταχύτητα κέντρου
µάζας 4m/s
(Μονάδες 6)
Γ4.Να βρεθεί το µέτρο της ταχύτητας ενός σηµείου της περιφέρειας της σφαίρας που απέχει από το
έδαφος όσο η ακτίνα της,όταν έχει µετατοπιστεί κατα 1,25m.
(Μονάδες 6)
∆ίνεται g=10m/s2.

Θέµα 4ο
Σώµα µάζας m1=1Kgείναι δεµένο στο κάτω άκρο αβαρούς και µη εκτατού νήµατος µήκουςd=1,6m
µε το πάνω άκρο του να είναι δεµένο σε σταθερό σηµείο της οροφής. Το σώµα αφήνεται να πέσει
από θέση στην οποία το νήµα να σχηµατίζει γωνία 60ο µε το κατακόρυφο επίπεδο. Όταν το σώµα
περνάει από την κατώτερη θέση της τροχιάς του συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ένα
ακίνητο σώµα µάζας m2 το οποίο βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Μετά την κρούση το
σώµα µάζας m1 κινείται µε αντίθετη κατεύθυνση αυτής που είχε πριν την κρούση και µε ταχύτητα
µέτρου 2m/s.
Στην συνέχεια το σώµα µάζας m2 συναντά ένα οριζόντιο ιδανικό ελατήριο σταθεράς κ=200N/m. Το
ένα άκρο του ελατηρίου είναι ελεύθερο και το άλλο άκρο του να είναι στερεωµένο σε κατακόρυφο
τοίχο.
∆1. Να βρεθεί η µάζα m2.
(Μονάδες 4)
∆2. Να βρεθεί το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του σώµατος m1 που µεταβιβάστηκε στο m2
κατά την κρούση, καθώς και η µέγιστη γωνία ανάµεσα στο νήµα και το οριζόντιο επίπεδο κατά την
κίνηση του σώµατος m1 µετά την κρούση.
(Μονάδες 5)
∆3. Να βρεθεί η µέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου.
(Μονάδες 4)

Στην συνέχεια στερεώνουµε το ελατήριο κατακόρυφα µε το κάτω άκρο του να είναι δεµένο στο
δάπεδο και στο πάνω άκρο του έχουµε προσδεµένο στο ελατήριο ένα σώµα µάζας m=2Kg το οποίο
ισορροπεί.Την t=0s συσπειρώνουµε το ελατήριο κατά x= 0,1 2m και το εκτοξεύουµε προς την
θέση ισορροπίας του µε ταχύτητα µέτρου

2m / s .

∆4. Να δείξετε ότι το σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση και να γραφούν οι χρονικές
εξισώσεις της αποµάκρυνσης καθώς και την συνισταµένης δύναµης του σώµατος.(Μονάδες 6)
∆5. Να κατασκευαστούν οι γραφικές παραστάσεις (x-t) και (u-t).
(Μονάδες 6)
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∆ίνεται g=10m/s2 , ηµ 600 =
και συν 600 = .
2
2
Καλή Επιτυχία!
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Απαντήσεις:
Θέµα 1ο
Α1 α.
Α2 δ
Α3 δ
Α4 δ
Α5. α-Λ, β-Σ, γ-Σ, δ-Λ, ε-Σ
Θέµα 2ο
Β1. γ
Β2. γ
Β3. α
Β4. Β
Θέµα 3ο
Γ1. N1=62,5N ,N2=47,5N
Γ2. Ν1=62,5-2,5x , Ν2=47,5+2,5x
Γ3. t=3s
Γ4. u = 3 2m / s
Θέµα 4ο
∆1. m2=3Kg
∆2. 75% της ενέργειας του σώµατος µάζας m1µεταβιβάστηκε στο σώµα µάζας m2κατά την κρούση,
συνφmax=7/8
∆3.∆lmax = 0.159m
3π
3π
∆4. x(t ) = 0, 2 ⋅ηµ (10t + ) , ΣF (t ) = −40 ⋅ηµ (10t + )
4
4
∆5.

