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ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
1ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΘΔΜΑΣΑ
ΘΔΜΑ Α
Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ 1 - 4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ
ποόςαρηπ και δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη, η ξπξία ςη ρσμπληοώμει
ρχρςά.
1. ε κάθε κοξύρη μεςανύ δύξ ρχμάςχμ
α) η ξομή κάθε ρώμαςξπ παοαμέμει ρςαθεοή.
β) η μεςαβξλή ςηπ ξομήπ ςξσ εμόπ είμαι αμςίθεςη ςηπ μεςαβξλήπ ςηπ ξομήπ ςξσ
άλλξσ ρώμαςξπ.
γ) η μεςαβξλή ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ εμόπ είμαι αμςίθεςη ςηπ μεςαβξλήπ ςηπ
κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ άλλξσ ρώμαςξπ.
δ) η κιμηςική εμέογεια κάθε ρώμαςξπ παοαμέμει ρςαθεοή.
Μονάδες 5
2. ταίοα A μάζαπ m A και κιμηςικήπ εμέογειαπ K A ρσγκοξύεςαι κεμςοικά και
ελαρςικά με δεύςεοη ακίμηςη ρταίοα B μάζαπ m B . Η κιμηςική εμέογεια πξσ
μεςατέοεςαι από ςη ρταίοα A ρςη B καςά ςη διάοκεια ςηπ κοξύρηπ γίμεςαι
μέγιρςη όςαμ
α) mA  mB .
β) mA  mB .
γ) mA  mB .
δ) m A πξλύ μεγαλύςεοη ςηπ m B .
Μονάδες 5
3. Όςαμ η κοξύρη μεςανύ δύξ ρταιοώμ είμαι πλαρςική, διαςηοείςαι
α) η ξομή ςξσ ρσρςήμαςξπ
β) η μηυαμική εμέογεια ςξσ ρσρςήμαςξπ
γ) η κιμηςική εμέογεια ςξσ ρσρςήμαςξπ
δ) η κιμηςική εμέογεια κάθε ρταίοαπ
Μονάδες 5
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4. Ο όοξπ κοξύρη ρςη Υσρική δηλώμει κάθε
α) επατή δύξ ρχμάςχμ ή ρχμαςιδίχμ.
β) επατή δύξ ρχμάςχμ ή ρχμαςιδίχμ πξσ διαοκεί ελάυιρςξ υοόμξ και ρσμξδεύεςαι
από απόςξμεπ αλλαγέπ ςηπ θεομξκοαρίαπ ςξσπ.
γ) ταιμόμεμξ ρςξ ξπξίξ ρώμαςα ή ρχμαςίδια αλληλεπιδοξύμ με ρυεςικά μεγάλεπ
δσμάμειπ για πξλύ μικοό υοόμξ.
δ) ταιμόμεμξ ρςξ ξπξίξ ρώμαςα ή ρχμαςίδια αλληλεπιδοξύμ υχοίπ μα μεςαβάλλεςαι
η δσμαμική ςξσπ εμέογεια.
Μονάδες 5
5. Σςιπ παοακάςχ εοχςήρειπ μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξ γοάμμα κάθε
ποόςαρηπ και δίπλα ρε κάθε γοάμμα ςη λένη Σχρςό για ςη ρχρςή ποόςαρη και ςη
λένη Λάθξπ για ςη λαμθαρμέμη.
α) ςημ αμελαρςική κοξύρη ιρυύει η αουή διαςήοηρηπ ςηπ ξομήπ.
β) Αμ δύξ ρταίοεπ με ίρεπ μάζεπ ρσγκοξύξμςαι κεμςοικά και ελαρςικά, ςόςε
αμςαλλάρρξσμ ςαυύςηςεπ.
γ) ςημ πλάγια κοξύρη εμταμίζεςαι πάμςα θεομόςηςα.
δ) Ο όοξπ ρκέδαρη ρςη ρύγυοξμη τσρική δηλώμει διαρκξοπιρμό ρχμαςίχμ.
ε) Όςαμ μια ρταίοα ποξρπίπςει πλάγια ρε έμαμ ςξίυξ και ρσγκοξύεςαι ελαρςικά με
ασςόμ, ςόςε η δύμαμη πξσ δέυεςαι από ςξμ ςξίυξ έυει ςη διεύθσμρη ςηπ ςελικήπ
ςαυύςηςαπ ςηπ ρταίοαπ.
Μονάδες 5

ΘΔΜΑ Β
Για ςιπ παοακάςχ εοχςήρειπ μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ εοώςηρηπ
και δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη ρχρςή απάμςηρη.
1. Μια ρταίοα μάζαπ m1 ρσγκοξύεςαι μεςχπικά και ελαρςικά με ακίμηςη ρταίοα
μάζαπ m2. Αμ μεςά ςημ κοξύρη ξι ρταίοεπ κιμξύμςαι ρε αμςίθεςεπ καςεσθύμρειπ και
ςα μέςοα ςχμ ςαυσςήςχμ ςξσπ είμαι ίρα ςόςε ξ λόγξπ ςχμ μαζώμ m1 / m2 ςχμ δύξ
ρταιοώμ είμαι ίρξπ με
α. 1
β. 1/2
γ. 1/3
Μξμάδεπ 2
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Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ.
Μονάδες 4

2. Έμα ρώμα μάζαπ m ςξ ξπξίξ έυει κιμηςική εμέογεια Κ ρσγκοξύεςαι κεμςοικά
πλαρςικά με ρώμα ςοιπλάριαπ μάζαπ. Σξ δημιξσογξύμεμξ ρσρρχμάςχμα
ακιμηςξπξιείςαι. Η μηυαμική εμέογεια πξσ έγιμε θεομόςηςα καςά ςημ κοξύρη είμαι
ίρη με
α. 4Κ/3
β. Κ
γ. 5Κ/3
Μονάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ.
Μονάδες 4

3. Έμα βλήμα μάζαπ m κιμείςαι ξοιζόμςια και εσθύγοαμμα με ςαυύςηςα μέςοξσ  .
ε κάπξια υοξμική ρςιγμή εκοήγμσςαι ρε δύξ κξμμάςια ίρηπ μάζαπ m1  m 2 

m
. Σξ
2

έμα από ασςά αμέρχπ μεςά ςημ έκοηνη κιμείςαι με γχμία 900 χπ ποξπ ςημ αουική
διεύθσμρη και με ςαυύςηςα μέςοξσ 1   . Η ςαυύςηςα ςξσ άλλξσ κξμμαςιξύ μπξοεί
μα αμαλσθεί ρε δύξ κάθεςεπ ρσμιρςώρεπ πξσ έυξσμ μέςοα
α) σ και σ.
β) σ και 2σ.
γ) 2σ και 2σ.
Μονάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ.
Μονάδες 4

4. Έμα ρώμα ατήμεςαι μα πέρει από ύφξπ h πάμχ από ςξ ελεύθεοξ άκοξ
καςακόοστξσ ιδαμικξύ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ k. Η κίμηρη ςξσ ρώμαςξπ γίμεςαι ρςη
διεύθσμρη ςξσ άνξμα ςξσ ελαςηοίξσ υχοίπ ςοιβέπ και αμςιρςάρειπ από ςξμ αέοα. Σξ
ρώμα ατξύ ρσμπιέρει ςξ ελαςήοιξ ςξ εγκαςαλείπει ρςξ ίδιξ ρημείξ πξσ ςξ
ρσμάμςηρε.
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Σξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ ρώμαςξπ είμαι μέγιρςξ
α) ςη ρςιγμή πξσ έουεςαι ρε επατή με ςξ ελαςήοιξ.
β) ρςη θέρη όπξσ η ρσμιρςαμέμη ςχμ δσμάμεχμ πξσ δέυεςαι είμαι μηδέμ.
γ) ρςη θέρη μέγιρςηπ ρσρπείοχρηπ.
Μονάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ.
Μονάδες 5

ΘΔΜΑ Γ
Έμα ρώμα Α μάζαπ 1kg κιμξύμεμξ ρε ξοιζόμςιξ δάπεδξ, ποξρπίπςει με ςαυύςηςα
μέςοξσ 10m/s ρε ακίμηςξ ρώμα Β μάζαπ 4kg. Η κοξύρη ςχμ δύξ ρχμάςχμ είμαι
πλαρςική και μεςχπική. Ο ρσμςελερςήπ ςοιβήπ μεςανύ ρσρρχμαςώμαςξπ και
ξοιζξμςίξσ δαπέδξσ είμαι 0,5. Να σπξλξγίρεςε
α. ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ ρσρρχμαςώμαςξπ.
Μονάδες 5
β. Σξ έογξ ςηπ δύμαμηπ πξσ άρκηρε ςξ ρώμα Β ρςξ ρώμα Α ρςη διάοκεια ςηπ
κοξύρηπ.
Μονάδες 5
γ. ςη μεςαβξλή ςηπ μηυαμικήπ εμέογειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςχμ δύξ ρχμάςχμ λόγχ
ςηπ κοξύρηπ.
Μονάδες 5
δ. ςξ μέςοξ ςηπ μεςαςόπιρηπ ςξσ ρσρρχμαςώμαςξπ μέυοι μα ρςαμαςήρει.
Μονάδες 5
ε. ςη ρσμξλική θεομόςηςα πξσ μεςατέοθηκε ρςξ πεοιβάλλξμ.
Μονάδες 5
Δίμεςαι η επιςάυσμρη βαούςηςαπ g=10m/s2 και όςι η διάοκεια ςηπ κοξύρηπ είμαι
αμεληςέα.
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ΘΔΜΑ Δ
Σξ ρταιοίδιξ 1 ςξσ ρυήμαςξπ έυει
μάζα m1=1kg και είμαι δεμέμξ ρςξ μη
ελαρςικό και αβαοέπ μήμα μήκξσπ
1  1,6m . Σξ ρώμα 2 έυει μάζα
m2=3kg, είμαι ςξπξθεςημέμξ ρςξ
άκοξ ςηπ ξοιζόμςιαπ ραμίδαπ και
παοξσριάζει
ρσμςελερςή
ςοιβήπ
μ=1/8 με ασςήμ. Η ραμίδα 3 έυει
μάζα m3=5kg και δεμ παοξσριάζει
ςοιβέπ με ςξ ξοιζόμςιξ δάπεδξ.
Δκςοέπξσμε ποξπ ςα αοιρςεοά ςξ ρταιοίδιξ με ςξ μήμα ςεμςχμέμξ ώρςε μα
ρυημαςίρει γχμία τ=60ξ με ςημ καςακόοστξ. Δλεσθεοώμξσμε ςξ ρταιοίδιξ. Καθώπ
ασςό διέουεςαι από ςξ υαμηλόςεοξ ρημείξ ςηπ ςοξυιάπ ςξσ ρσγκοξύεςαι ελαρςικά με
ςξ ρώμα 2, ςξ ξπξίξ κιμξύμεμξ ποξπ ςα δενιά κιμεί και ςη ραμίδα. Να βοείςε:
α. ςημ ςαυύςηςα ςξσ ρώμαςξπ 2 αμέρχπ μεςά ςημ ελαρςική κοξύρη ςξσ με ςξ
ρταιοίδιξ 1.
Μονάδες 5
β. ςημ κξιμή ςαυύςηςα ςξσ ρσρςήμαςξπ 2 - ραμίδα.
Μονάδες 5
γ. ςη ρσμξλική θεομόςηςα πξσ εκλύθηκε ρςξ πεοιβάλλξμ.
Μονάδες 5
δ. ςξ υοξμικό διάρςημα κίμηρηπ ςξσ 2 πάμχ ρςη ραμίδα μέυοι μα απξκςήρξσμ κξιμή
ςαυύςηςα.
Μονάδες 5
ε. ςξ ελάυιρςξ μήκξπ d ςηπ ραμίδαπ ώρςε ςξ 2 μα μημ πέρει κάςχ απ’ ασςήμ.
Μονάδες 5
Δίμεςαι g=10m/s2, ρσμ60ξ =1/2.

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΦΙΑ

Σα θέμαςα επιμελήθηκαμ ξι Παλόγος Αντώνιος και τεφανίδης Κωνσταντίνος.
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ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
1ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΚΡΟΤΕΙ - ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ

ΘΕΜΑ Α
1. β.
2. β.
3. α.
4. γ.
5. α., β., γ.Λ, δ.Λ, ε.Λ.

ΘΕΜΑ B
1. Η ρωρςή απάμςηρη είμαι ςξ γ.
Έυξσμε ελαρςική κοξύρη δύξ ρωμάςωμ από ςα ξπξία ςξ έμα αουικά είμαι ακίμηςξ,
ξπόςε ξι ςαυύςηςέπ ςξσπ μεςά ςημ κοξύρη δίμξμςαι από ςιπ ρυέρειπ:

1 

m1 - m 2
1
m1  m2

2 

2m1
1
m1  m2

Σα ρώμαςα μεςά ςημ κοξύρη θα κιμηθξύμ ρςημ ίδια διεύθσμρη, αλλά με αμςίθεςεπ
τξοέπ. Όπωπ ποξκύπςει από ςιπ πιξ πάμω ρυέρειπ ςξ ρώμα 2 θα έυει ίδια τξοά με
ασςή πξσ είυε ποιμ ςημ κοξύρη ςξ 1. σμεπώπ για ςα μέςοα ςωμ ςαυσςήςωμ θα
ιρυύει:

-1  2  -

m1 - m2
2m1
1 
1
m1  m2
m1  m2

Από όπξσ ποξκύπςει: m1  m2  2m1  m2  3m1 

m1 1

m2 3

2. Η ρωρςή απάμςηρη είμαι ςξ α.
Ατξύ ςξ ρσρρωμάςωμα μέμει ακίμηςξ, ςξ ρώμα ςοιπλάριαπ μάζαπ κιμείςαι ρε
αμςίθεςη καςεύθσμρη.
Δπίρηπ, επειδή ςξ ρσρρωμάςωμα μέμει ακίμηςξ, όλη η κιμηςική εμέογεια πξσ είυαμ
ςα ρώμαςα ποιμ ςημ κοξύρη μεςαςοέπεςαι ρε θεομόςηςα.
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Q    

(1)

Από ςη διαςήοηρη ςηπ ξομήπ ποξκύπςει:

p  pά  m1  m2  0  m1 - 3m2  0  2 

1
3

Με αμςικαςάρςαρη ρςη ρυέρη (1) παίομξσμε:


1
1
1
1
1
1
1
m112  m 2 22  Q  m12  3m( 1 ) 2  m12  m12  
2
2
2
2
3
2
2
3
K
4
QK
 Q K
3
3
Q     

3. Η ρωρςή απάμςηρη είμαι ςξ β.

ςη διάοκεια ςηπ έκοηνηπ η ξομή διαςηοείςαι, p (  )  p (ά )
Η p (  ) έυει μέςοξ mσ και καςεύθσμρη ξοιζόμςια. Για μα είμαι η p (ά ) ξοιζόμςια
θα ποέπει η ςαυύςηςα ςξσ δεύςεοξσ κξμμαςιξύ μα αμαλύεςαι ρε δύξ κάθεςεπ
ρσμιρςώρεπ ωπ ενήπ:
-Μια ρσμιρςώρα σ2y κάθεςη ρςημ αουική διεύθσμρη η ξπξία θα έυει ςέςξιξ μέςοξ
ώρςε μα αμαιοεί ςημ ξομή ςξσ ποώςξσ κξμμαςιξύ.
-Μια ρσμιρςώρα σ2x παοάλληλη ρςημ αουική διεύθσμρη η ξπξία θα έυει ςέςξιξ μέςοξ
ώρςε μα δίμει ξομή ίρη με ςημ αουική (mσ).
Σα δύξ κξμμάςια έυξσμ ίδια μάζα. Σξ ποώςξ κξμμάςι έυει ξομή

m
 , άοα για μα
2

αμαιοείςαι η ξομή ςξσ ποέπει η ρσμιρςώρα σ2y ςξσ δεύςεοξσ κξμμαςιξύ μα έυει ίδιξ
μέςοξ ςαυύςηςαπ με ςξ ποώςξ κξμμάςι, σ2y=σ.
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Για μα είμαι η p (ά )  m , ποέπει η ρσμιρςώρα σ2x ςξσ δεύςεοξσ κξμμαςιξύ μα
έυει μέςοξ 2σ, έςρι

m
 2  m . Άοα σ2x=2σ.
2

4. Η ρωρςή απάμςηρη είμαι ςξ β.
Από ςη ρςιγμή πξσ ςξ ρώμα έουεςαι ρε επατή με ςξ ελαςήοιξ εκςόπ από ςξ βάοξπ
ςξσ αρκείςαι και η δύμαμη ςξσ ελαςηοίξσ με τξοά ποξπ ςα πάμω. Παίομξμςαπ ςα
θεςικά ποξπ ςα κάςω ξ θεμελιώδηπ μόμξπ ςηπ Μηυαμικήπ γοάτεςαι:

F  m  mg  F  m  mg  kx  m , όπξσ x η παοαμόοτωρη ςξσ
ελαςηοίξσ.
Καθώπ ςξ ρώμα καςεβαίμει ςξ x μεγαλώμει. Δπξμέμωπ η επιςάυσμρη α μικοαίμει.
σμευίζει όμωπ μα ασνάμεςαι η ςαυύςηςα ςξσ ρώμαςξπ, αλλά με μικοόςεοξ οσθμό.
Κάπξια ρςιγμή θα γίμει F=0, ρςη θέρη ασςή η ςαυύςηςα είμαι μέγιρςη και η
επιςάυσμρη ίρη με ςξ μηδέμ. ςη ρσμέυεια, επειδή ςξ x ασνάμεςαι, ςξ kx θα γίμει
μεγαλύςεοξ από ςξ mg, η επιςάυσμρη θα γίμει αομηςική και ςξ ρώμα θα αουίρει μα
επιβοαδύμεςαι.
Άοα ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ ρώμαςξπ είμαι μέγιρςξ ρςη θέρη πξσ ιρυύει F=0.

ΘΕΜΑ Γ

α) Για ςημ κοξύρη ιρυύει η αουή διαςήοηρη ςηπ ξομήπ

p  p  mA A  (mA  m )V  V 

mA A
1kg 10 m / s
m

 V  2
m A  m
1kg  4kg
s
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β) Σξ έογξ ςηπ δύμαμηπ πξσ άρκηρε ςξ ρώμα Β ρςξ ρώμα Α ρςη διάοκεια ςηπ
κοξύρηπ, είμαι ίρξ με ςη μεςαβξλή ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ ρώμαςξπ Α. Έςρι,
εταομόζξσμε για ςξ ρώμα Α ςξ θεώοημα έογξσ-εμέογειαπ για ςιπ θέρειπ λίγξ ποιμ
και λίγξ μεςά ςημ κοξύρη.

WF  K  K A(  )  K A(  )  WF 

1
1
m A V2  m A A2 
2
2

1
1
WF  1kg  (2m / s) 2  1kg  (10m / s) 2  WF  48J
2
2
γ)

1
1
E  E (  )  E (  )  (m A  m B )V2  m A A2 
2
2
1
1
E  (1kg  4kg)  (2m / s) 2  1kg  (10m / s) 2  E   40J
2
2
Σξ αομηςικό ποόρημξ ρημαίμει όςι η μηυαμική εμέογεια ελαςςώθηκε.
δ) Δταομόζξσμε ςξ θεώοημα έογξσ-εμέογειαπ για ςξ ρσρρωμάςωμα μεςανύ ςωμ
θέρεωμ αμέρωπ μεςά ςημ κοξύρη και ςηπ ςελικήπ, όςαμ ασςό ρςαμαςάει.

1
1
K   K   WF  0  (m A  m B )V2  T x  (m A  m B )V2  (m A  m B )gx 
2
2
2
2
V
(2m / s)
x  
 x  0, 4m
2g 2  0,5 10 m / s 2

ε) Η ρσμξλική θεομόςηςα είμαι ίρη με ςo άθοξιρμα ςηπ θεομόςηςαπ πξσ αμαπςύυθηκε
λόγω κοξύρηπ και ςηπ θεομόςηςαπ πξσ αμαπςύυθηκε λόγω ςηπ ςοιβήπ ξλίρθηρηπ
μεςά ςημ κοξύρη. Ατξύ ςξ ρύρςημα ςωμ δύξ ρωμάςωμ ςελικά ρςαμαςά, η ρσμξλική
θεομόςηςα πξσ μεςατέοθηκε ρςξ πεοιβάλλξμ είμαι ίρη και με ςημ αουική κιμηςική
εμέογεια ςξσ ρσρςήμαςξπ, δηλαδή ίρη με ςημ κιμηςική εμέογεια ςξσ ρώμαςξπ Α.

Q 

1
1
m A 2A  1kg  (10m / s) 2  Q  50J
2
2
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ΘΕΜΑ Δ

α) Με εταομξγή ςηπ διαςήοηρηπ ςηπ μηυαμικήπ εμέογειαπ βοίρκξσμε ςημ ςαυύςηςα
ςξσ ρταιοιδίξσ ελάυιρςα ποιμ ςημ κοξύρη:

U  K  m1g(  ) 
1  2 10

1
m112  1  2g (1  ) 
2

m
1
1, 6m (1  )  1  4m / s
2
s
2

Έυξσμε κεμςοική ελαρςική κοξύρη ςξσ 1 με ςξ ακίμηςξ 2. To 2 θα απξκςήρει
ςαυύςηςα

2 

2m1
2 1kg
m
m
1 
4
 2  2
m1  m2
1kg  3kg s
s

β) To 2 θα ξλιρθήρει πάμω ρςη ραμίδα (3) με απξςέλερμα μα αμαπςσυθξύμ
δσμάμειπ ςοιβήπ ξλίρθηρηπ μεςανύ ςωμ δύξ ρωμάςωμ. ύμτωμα με ςξμ 3ξ μόμξ ςξσ
Νεύςωμα η δύμαμη Σ2, πξσ αρκεί η ραμίδα 3 ρςξ ρώμα 2 έυει ίδιξ μέςοξ με ςη
δύμαμη Σ2΄ πξσ αρκεί ςξ 2 ρςη ραμίδα. Η δύμαμη Σ2 επιβοαδύμει ςξ 2, εμώ η Σ2΄
επιςαυύμει ςξ 3. Κάπξια ρςιγμή ςα δύξ ρώμαςα απξκςξύμ κξιμή ςαυύςηςα και η
ςοιβή μηδεμίζεςαι.
Οι δσμάμειπ ςοιβήπ Σ2 και Σ2΄ είμαι ερωςεοικέπ για ςξ ρύρςημα 2-3 ξπόςε έυξσμε
Fεν (ΤΣ)=0 . Δταομόζξσμε ςη διαςήοηρη ςηπ ξομήπ μεςανύ ςηπ ρςιγμήπ πξσ ςξ 2
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απξκςά ςαυύςηςα  (θέρη Β) και ςηπ ρςιγμήπ πξσ ςξ ρύρςημα απξκςά κξιμή
2
ςαυύςηςα Vκ (θέρη Γ).

pB  p  m2 2  0   m2  m3  Vk  Vk 

3kg
m
m
2
 Vk  0, 75
3kg  5kg s
s

γ) Η κοξύρη μεςανύ ςωμ 1 και 2 είμαι ελαρςική, ξπόςε η αμαπςσρρόμεμη ρςξ
ρύρςημα θεομόςηςα ξτείλεςαι μόμξ ρςημ ςοιβή πξσ αμαπςύρρεςαι μεςανύ ςωμ
ρωμάςωμ 2 και 3 μέυοι ασςά μα απξκςήρξσμ κξιμή ςαυύςηςα. Ασςή είμαι
αοιθμηςικά ίρη με ςη διατξοά ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ.

1
1
m 2 2 2   m 2  m3  Vk2 ή
2
2
1
1
Q  3kg  (2m / s) 2  (3kg  5kg)  (0, 75m / s) 2 ή Q  3, 75J
2
2

Q  K   K  

δ) Οι δσμάμειπ ςοιβήπ πξσ αμαπςύρρξμςαι έυξσμ μέςοξ

2  2 ΄  m2g 

1
m
3kg 10 2 ή 2  2 ΄  3, 75
8
s

Σξ 2 απξκςά επιςάυσμρη:   F  3, 75N ή   1, 25m / s 2
2
2

m2

και για ςημ

3kg

κίμηρη ςξσ ιρυύξσμ ξι ρυέρειπ:

΄  2   2 t (1) 

1
x  2 t   2 t 2 (2)
2

ςξ ζηςξύμεμξ υοξμικό διάρςημα η ςαυύςηςα ςξσ 2 από 2 έγιμε Vk .
Με αμςικαςάρςαρη ρςη ρυέρη (1) παίομξσμε:

0,75  2  (1, 25)t  t  1s
ε) ςημ θέρη Γ (βλέπε ρυήμα):
-η ραμίδα μεςαςξπίρςηκε καςά x3,
-ςξ ρώμα 2 μεςαςξπίρςηκε πάμω ρςη ραμίδα καςά x και ρσμξλικά x3+x=x2, άοα

x  x 2  x3
Για μα μημ πέρει ςξ 2 από ςη ραμίδα ποέπει d  x ή d  x  x (3)
2
3
Από ςη ρυέρη (2) βοίρκξσμε ςη μεςαςόπιρη x2 και από ςη ρυέρη ςηπ μεςαςόπιρηπ για
ςη ραμίδα βοίρκξσμε ςξ x3 .

x 2   2m / s  1s 

1
2
1, 25m / s2  1s  ή x 2  1,375m

2

Η ραμίδα απξκςά επιςάυσμρη α3 ίρη με

3 

F 3, 75N

ή 3  0, 75m / s 2
m3
5kg
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και για ςη μεςαςόπιρή ςηπ ιρυύει η ρυέρη

1
1
x 3  3 t 2 ή x 3   0, 75m / s 2  (1s)2 ή x 3  0,375m
2
2
Με αμςικαςάρςαρη ρςη ρυέρη (3) βοίρκξσμε:

d  1,375m  0,375m ή d min  1m

Η εκπόμηση του διαγωμίσματος έγιμε με τη βοήθεια Εθελομτώμ Εκπαιδευτικώμ:
Σα θέμαςα επιμελήθηκαμ ξι Παλόγος Αμτώμιος και τεφαμίδης Κωμσταμτίμος.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5) – ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ A
Στις προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.
Α1. Σε κάθε μετωπική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων διατηρείται
α. η ορμή κάθε σώματος ξεχωριστά.
β. η κινητική ενέργεια κάθε σώματος ξεχωριστά.
γ. η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων.
δ. η ορμή του συστήματος των δύο σωμάτων.
(Μονάδες 5)
Α2. Σε κάθε πλαστική κρούση μεταξύ δύο σωμάτων
α. διατηρείται η κινητική ενέργεια του συστήματός τους.
β. που πριν την κρούση τα σώματα έχουν αντίθετες ορμές, το δημιουργούμενο συσσωμάτωμα παραμένει ακίνητο.
γ. το σώμα μικρότερης μάζας υφίσταται μικρότερη κατά μέτρο μεταβολή στην ορμή
του.
δ. που πριν την κρούση τα σώματα κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις με ίσες κινητικές ενέργειες, η αρχική κινητική ενέργεια του συστήματος μετατρέπεται πάντα
όλη σε θερμότητα.
(Μονάδες 5)
Α3. Ένα σώμα μάζας m προσκρούει κάθετα και ελαστικά σε μια ακλόνητη επιφάνεια με ορμή
μέτρου p και κινητική ενέργεια Κ.
α. Η μεταβολή του μέτρου της ορμής του σώματος είναι 2p.
β. Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος είναι 2K.
γ. Το μέτρο της μεταβολής της ταχύτητας του σώματος είναι ίσο με μηδέν.
δ. Το έργο της συνολικής δύναμης που ασκεί η επιφάνεια στο σώμα είναι ίσο με μηδέν.
(Μονάδες 5)
Α4. Για την επιβράδυνση των νετρονίων στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, προκαλούμε την
κρούση τους με ακίνητους πυρήνες. Αν οι κρούσεις θεωρηθούν κεντρικές ελαστικές, για να
επιτύχουμε τα νετρόνια να έχουν μηδενική κινητική ενέργεια μετά την κρούση, θα πρέπει
αυτά να συγκρουστούν με πυρήνες
α. βηρυλλίου (mBe=8mn).
β. ηλίου (mΗe=4mn).
γ. υδρογόνου (mΗ=mn).
δ. oυρανίου (mU=238mn).
(Μονάδες 5)
1
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Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη
λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
Α. Στην έκκεντρη κρούση οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων που συγκρούονται είναι παράλληλες πριν και μετά την κρούση.
Β. Η σκέδαση είναι φαινόμενο του μακρόκοσμου.
Γ. Η πλαστική κρούση είναι ειδική περίπτωση ανελαστικής κρούσης που οδηγεί στη
συγκόλληση των σωμάτων.
Δ. Μια σφαίρα προσπίπτει πλάγια σε μια ακλόνητη επιφάνεια και συγκρούεται ελαστικά
με αυτήν. Για τη σφαίρα ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής.
Ε. Η ορμή ενός μονωμένου συστήματος σωμάτων διατηρείται και στην περίπτωση της
ανελαστικής κρούσης.
(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Β
Β1. Στο σχήμα δείχνονται δύο παιδιά με πατίνια που ήταν αρχικά ακίνητα. Η μάζα του αγοριού είναι μεγαλύτερη από τη
μάζα του κοριτσιού (mB>mA ). Tα παιδιά τραβούν το σχοινί
καθένα προς το μέρος του, όταν συναντηθούν αγκαλιάζονται
και παραμένουν αγκαλιασμένα. Αν αγνοηθούν οι τριβές τότε
το συσσωμάτωμα που δημιουργήθηκε θα
α. κινηθεί προς τα δεξιά.
β. κινηθεί προς τα αριστερά.
γ. παραμείνει ακίνητο.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 6)
Β2. Μια σφαίρα Σ1, μάζας m1, συγκρούεται κεντρικά ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2, μάζας
m2. Μετά την κρούση οι σφαίρες κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και το μέτρο της ταχύτητας της Σ1 είναι διπλάσιο από αυτό της Σ2. Τις μάζες των δύο σφαιρών τις συνδέει η
σχέση
α.

m1 1
 ,
m2 5

β.

m1 2
 ,
m2 5

γ.

m1 4
 .
m2 5

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 6)
2
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Β3. Δύο σώματα Σ1, Σ2 με μάζες m1=m και m2=m, κινούνται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο
σε κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις και με ταχύτητες μέτρου υ1=υ και υ2=3υ αντίστοιχα. Κάποια χρονική στιγμή, τα σώματα συγκρούονται πλαστικά. Τα ποσά θερμότητας που ελευθερώνονται κατά την κρούση είναι
α.

5 2
m .
2

β.

3 2
m .
2

γ.

1 2
m .
2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 6)
Β4. (Σε μια κεντρική ελαστική κρούση δύο σωμάτων που το ένα είναι ακίνητο, οι αναπτυσσόμενες εσωτερικές δυνάμεις προκαλούν επιτάχυνση του ενός σώματος και επιβράδυνση του
άλλου. Ταυτόχρονα, συμβαίνει παροδική μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε δυναμική ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης, η οποία δυναμική ενέργεια μεγιστοποιείται όταν τα δύο
σώματα στιγμιαία αποκτούν ίδιες ταχύτητες.)
Σε μια κεντρική ελαστική κρούση ένα σώμα, Σ1, μάζας m1 προσπίπτει σε ακίνητο σώμα, Σ2 ,
μάζας m2. Αν η μέγιστη δυναμική ενέργεια της ελαστικής παραμόρφωσης κατά τη διάρκεια
της κρούσης είναι ίση με τα 64/100 της αρχικής κινητικής ενέργειας του Σ1, τότε ο λόγος των
δύο μαζών είναι
α.

m1 1
 ,
m2 8

β.

m1 9
 ,
m 2 16

γ.

m1 16
 .
m2 9

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 7)

ΘΕΜΑ Γ
To σώμα Σ2 μάζας m2 του σχήματος ισορροπεί στην πάνω άκρη ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς k=120N/m του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωμένο στη βάση
πλάγιου επιπέδου γωνίας κλίσης φ, με
ημφ=0,6 και συνφ=0,8. Το πλάγιο επίπεδο
από τη βάση του μέχρι το σώμα Σ2 είναι
λείο, ενώ το υπόλοιπο τμήμα από το Σ2 μέχρι την κορυφή είναι τραχύ (βλέπε σχήμα).
Στη θέση ισορροπίας του σχήματος, το ελατήριο είναι συσπειρωμένο κατά ΔL=15cm. Από την κορυφή του επιπέδου, που απέχει s=4m
από το Σ2 , αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί ένα σώμα Σ1 μάζας m1=1kg, το οποίο κινούμενο
στην τραχειά επιφάνεια συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με το Σ2. Ο συντελεστή τριβής
ολίσθησης του σώματος Σ1 με την επιφάνεια είναι μ=0,5 και θεωρούμε t=0 τη χρονική στιγμή
της κρούσης. Να βρείτε:
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Γ1. Το μέτρο της ταχύτητας του Σ1 ελάχιστα πριν την κρούση.

(Μονάδες 4)

Γ2. Τις ταχύτητες των σωμάτων Σ1 και Σ2 αμέσως μετά την κρούση. Θεωρείστε ότι η διάρκεια
της κρούσης είναι αμελητέα.
(Μονάδες 5)
Γ3. Τη μέγιστη απόσταση που θα διανύσει το σώμα Σ2 μετά την κρούση μέχρι να σταματήσει
στιγμιαία για 1η φορά.
(Μονάδες 6)
Γ4. Τη χρονική στιγμή που το σώμα Σ1 θα σταματήσει στιγμιαία για 1η φορά μετά την κρούση.
(Μονάδες 5)
Γ5. Το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος Σ2 τη χρονική στιγμή που η
κινητική του ενέργεια μηδενίζεται για 1η φορά μετά την κρούση.
(Μονάδες 5)
Δίνεται: η επιτάχυνση βαρύτητας g = 10m/s.

2

ΘΕΜΑ Δ
Στη μια άκρη ενός αβαρούς και μη εκτατού νήματος μήκους  0, 4m
δένουμε ένα σώμα μάζας M=1,9kg. H άλλη άκρη του νήματος είναι στερεωμένη σε οροφή και το σύστημα βρίσκεται σε ισορροπία. Ένα βλήμα
μάζας m=0,1kg κινούμενο με ταχύτητα μέτρου υο=160m/s που σχηματίζει γωνία φ=60ο με την οριζόντια διεύθυνση σφηνώνεται ακαριαία στο
σώμα μάζας Μ. Να βρείτε:

Δ1. Την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.
(Μονάδες 5)
Δ2. Το επί τοις % ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βλήματος, που μετατράπηκε
σε θερμότητα κατά την κρούση.
(Μονάδες 6)
Δ3. Το συνημίτονο της γωνίας θ που σχηματίζει το νήμα με την κατακόρυφο, τη στιγμή που
το μέτρο της τάσης του νήματος είναι το μισό της τάσης που είχε αμέσως μετά την
κρούση.
(Μονάδες 7)
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Δ4. Το ρυθμό μεταβολής της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας του συσσωματώματος τη στιγμή
που το νήμα σχηματίζει με την κατακόρυφο τη γωνία θ.
(Μονάδες 7)

2

Δίνονται: επιτάχυνση βαρύτητας g = 10m/s , συν60ο=1/2,

980
 18 .
3

---- ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ----

Η εκπόνηση του διαγωνίσματος έγινε με τη βοήθεια Εθελοντών Εκπαιδευτικών:
Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Ιστάπολος Βασίλειος και Ποντικός Ηλίας, Φυσικοί.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο, Φυσικό.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5) - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
1. δ.
2. β.
3. δ.
4. γ.
5. α.Λ, β.Λ, γ.Σ, δ.Λ, ε.Σ.

ΘΕΜΑ B
B1. Σωστή απάντηση είναι η (γ).
Τα παιδιά πριν αρχίζουν να τραβούν το σχοινί είναι ακίνητα, άρα η συνολική ορμή
τους αρχικά είναι μηδέν. Όταν αυτά αγκαλιαστούν, η συνολική ορμή του συστήματος
είναι p (  )   mA  mB  V  (1). Το σύστημα – παιδιά - πατίνια σχοινί είναι ένα
μονωμένο σύστημα, άρα η συνολική του ορμή διατηρείται σταθερή και ίση με μηδέν.
Για να συμβαίνει αυτό, όπως προκύπτει από τη σχέση (1), πρέπει V   0 . Άρα το
συσσωμάτωμα θα παραμείνει ακίνητο.

B2. Σωστή απάντηση είναι η (α).
Έχουμε κεντρική ελαστική κρούση δύο σωμάτων από τα οποία το ένα αρχικά είναι
ακίνητο, οπότε οι ταχύτητές τους μετά την κρούση δίνονται από τις σχέσεις:

1 

m1 - m 2
1
m1  m2

2 

2m1
1
m1  m2

Τα σώματα μετά την κρούση θα κινηθούν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Όπως
προκύπτει από τις πιο πάνω σχέσεις το σώμα Σ2 θα έχει ίδια φορά με αυτή που είχε
πριν την κρούση το Σ1. Συνεπώς για τις αλγεβρικές τιμές των ταχυτήτων θα ισχύει:

-1  22  -

m1 - m2
2m1
1  2
1
m1  m2
m1  m2

Σελίδα 1 από 9

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»
1o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Από όπου προκύπτει: -m1  m2  4m1  m 2  5m1 

m1 1

m2 5

Β3. Σωστή απάντηση είναι η (α).
Η παραγόμενη θερμότητα είναι ίση με τη μείωση της κινητικής ενέργειας του
συστήματος:

1
1
1
1
1
1
Q  m112  m 2 22  (m1  m 2 )V 2  m2  m(3) 2  (m  m )V 2 
2
2
2
2
2
2
10
2
Q  m2  m V 2
1
2
2
όπου V, η κοινή ταχύτητα του
συσσωματώματος, που είναι και το μόνο
άγνωστο μέγεθος.
Εφαρμόζουμε την διατήρηση της ορμής για την
κρούση:

p  p η οποία για τα μέτρα δίνει

p  p12  p22

(2)

Όπου: p1  m11  m , p2  m3 .
Αντικαθιστώντας στην (2) παίρνουμε:

p 

 m

2

  m3  m 10
2

p   m  m  V  V 

m 10
 V  2,5 
2m

Με αντικατάσταση στη σχέση (1), προκύπτει:

Q

10
2
5
m2  m 2,52  Q  m2
2
2
2

Β4. Σωστή απάντηση είναι η (β).
Η δυναμική ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης μεγιστοποιείται όταν οι δυνάμεις
επαφής μεταξύ των δύο σωμάτων έχουν το μέγιστο μέτρο και τα σώματα έχουν ίδιες
ταχύτητες. Σε όλη τη διάρκεια της κρούσης οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις επαφής είναι
εσωτερικές , οπότε το σύστημα των δύο σωμάτων είναι μονωμένο. Εφαρμόζουμε την
αρχή διατήρησης της ορμής μεταξύ της θέσης ελάχιστα πριν την κρούση και τη θέσης
που τα σώματα έχουν ίδιες ταχύτητες.

p  p
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Παίρνοντας τα θετικά προς τα δεξιά η σχέση αλγεβρικά γράφεται:

m11
(1)
m1  m 2

p  p ή m11  m1 V m2 V ή V 

Επειδή η κρούση είναι ελαστική, η μηχανική ενέργεια του συστήματος διατηρείται
σταθερή στη διάρκεια του φαινομένου.
Η διατήρηση της ΕΜΗΧ μεταξύ των δύο θέσεων δίνει:

1
1
E ( )  E (  )  m112  (m1  m2 )V 2  U (max)
2
2
Σύμφωνα με την εκφώνηση U (max) 

(2)

64
K1
100

Έτσι η (2) γίνεται:

1
1
64 1
36 1
1
m112  (m1  m2 )V2 
 m112 
 m112  (m1  m2 )V 2
2
2
100 2
100 2
2
Η τελευταία σχέση σε συνδυασμό με τη σχέση (1) δίνει:

 m11 
36 1
1
 m112  (m1  m2 ) 

100 2
2
 m1  m2 

100m1  36(m1  m2 ) ή

2

m12
36

m1 

100
m1  m2

m1 9

m 2 16

ΘΕΜΑ Γ
Στο θέμα συναντάμε τα εξής φαινόμενα:
-Ισορροπία σώματος, του Σ2.
-Κίνηση του σώματος Σ1 σε τραχύ πλάγιο επίπεδο.
-Κεντρική ελαστική κρούση δύο σωμάτων από τα οποία το ένα είναι ακίνητο.
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-Κίνηση του σώματος Σ2 σε λείο πλάγιο επίπεδο, και κίνηση του σώματος Σ1 σε
τραχύ πλάγιο επίπεδο.

Γ1. Για την κίνηση του σώματος Σ1
στο

τραχύ

πλάγιο

επίπεδο

εφαρμόζουμε το θεώρημα έργου
ενέργειας από τη θέση (Α) που
ελευθερώνεται, μέχρι τη θέση (Β)
λίγο πριν την κρούση. Καθώς το Σ1
κατέρχεται η κινητική του ενέργεια
μεταβάλλεται λόγω του έργου που
προκαλούν
βάρους

η

m1gημφ

συνιστώσα
και

η

του
τριβή

ολίσθησης Τ, η οποία έχει μέτρο
Τ=μΝ=μm1gσυνφ.

   K   WW(AB)  WT(A B)

ή

1
m112  0  m1g s    m1g s ή 1  2gs(  )
2
m
m
1  2 10 2  4m(0, 6  0,5  0,8) ή 1  4
s
s

ή

Γ2. Έχουμε κεντρική ελαστική κρούση δύο σωμάτων από τα οποία το Σ2 είναι
ακίνητο, επομένως οι ταχύτητες των σωμάτων μετά την κρούση δίνονται από τις
σχέσεις:

1 

m1  m2
1 , (1)
m1  m2

2 

2m1
1 , (2)
m1  m2

Για την εύρεση της μάζας m2 εφαρμόζουμε τη συνθήκη ισορροπίας του Σ2, πριν την
κρούση, όταν αυτό ισορροπεί με το ελατήριο συμπιεσμένο κατά  .

F  0 ή m 2g  k    0 ή m 2 

k

g

Αντικαθιστώντας στις (1), (2) παίρνουμε
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1 

m1  m 2
1kg  3kg m
m
1 
4
ή 1  2
m1  m 2
1kg  3kg s
s

2 

2m1
2kg
m
1 
4
m1  m 2
1kg  3kg s

ή 2  2

m
s

Γ3. Μετά την κρούση το σώμα Σ2 κινείται σε πλάγιο επίπεδο υπό την επίδραση των
δυνάμεων της συνιστώσας του βάρους m2gημφ και της Fελ.
Εφαρμόζουμε το Θ.Ε.Ε. για το Σ2 από τη θέση (Γ) μέχρι τη θέση (Ε).

1
1
 E  K   WW( E)  WF ( E) ή 0  m 2 22  m 2 g x 2  k
2
2
1
1
1
1
2
 m 2 22  m 2 g x 2  k 2  k 2  k x 2  kx 2 ή
2
2
2
2
2
2
m 2 2  2m 2g x 2  2k x 2  kx 2
Αντικαθιστώντας στην παραπάνω σχέση όπου m2g  k  

2

1
2
 k   x2  ή
2

(συνθήκη

ισορροπίας του Σ2 πριν την κρούση) έχουμε:

m2 22  kx 2 2 ή

x 2  2

m2
m
3kg
10
2 
ή x2 
m
k
s 120 N
10
m

Γ4. Μετά την κρούση, το Σ1 ανέρχεται στο πλάγιο επίπεδο επιβραδυνόμενο μέχρι να
σταματήσει. Στο σώμα ασκούνται η συνιστώσα του βάρους και η τριβή ολίσθησης,
τα μέτρα των οποίων είναι σταθερά, άρα η κίνηση του Σ1 είναι ομαλά
επιβραδυνόμενη. Θα βρούμε το χρόνο κίνησής του στο πλάγιο επίπεδο
χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις κινηματικής.
Εύρεση του μέτρου της επιτάχυνσης του Σ1:

1 

F
m1



m1g  m1g
m
ή 1  g(  )  10 2
m1
s

Aπό την εξίσωση της ταχύτητας παίρνουμε:

m
  1  1 t ή t 
 s ή t  0, 2s
1 10 m
s2
1

2

Γ5. O ρυθμός μεταβολής της ορμής ισούται με τη συνισταμένη των δυνάμεων που
ασκούνται στο σώμα στο άξονα κίνησης. Όταν το σώμα Σ2 σταματήσει στιγμιαία,
προκαλεί τη μέγιστη συμπίεση στο ελατήριο και δέχεται αυτό (το σώμα Σ2) στον άξονα
κίνησης δύο δυνάμεις, την Fελ και τη συνιστώσα του βάρους του.
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dp
 F  k(  x 2 )  m 2g    k  kx 2  m 2g    kx 2 ή
dt
dp
N 10
dp
 120 
m ή
 12 10 kgm / s 2
dt
m 10
dt

ΘΕΜΑ Δ
Στο θέμα συναντάμε κατά χρονική σειρά τα εξής φαινόμενα:
-Ισορροπία σώματος που κρέμεται από νήμα.
-Πλάγια πλαστική κρούση βλήματος με το ακίνητο σώμα.
-Διαγραφή κυκλικής τροχιάς στο κατακόρυφο επίπεδο από ένα σώμα που είναι
δεμένο σε νήμα.

Δ1. Η αρχική ορμή του βλήματος αναλύεται σε δύο κάθετους άξονες. Η ορμή του
συστήματος των Μ και m διατηρείται μόνο στον οριζόντιο άξονα καθώς στον
κατακόρυφο άξονα το νήμα δεν επιτρέπει στο συσσωμάτωμα να κινηθεί προς τα
κάτω, δηλαδή στον κατακόρυφο άξονα το σύστημα δεν είναι μονωμένο.
Η εφαρμογή της αρχής διατήρησης της ορμής στον οριζόντιο άξονα για το σύστημα
ελάχιστα πριν και αμέσως μετά την ενσφήνωση του βλήματος στο ξύλο δίνει:

p x  p x ή mo   (M  m)V ή
V

mo 

Mm

0,1kg 160
2kg

m
 0,5
s

ή V4

m
s
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Δ2. To ποσοστό μετατροπής της αρχικής κινητικής ενέργειας του βλήματος σε
θερμότητα είναι :

% 

Q
100% 
K 

K  (  )  K 
K  (  )
2

1
1
mo 2  (m  M)V 2
2
100%  2
100% ή
1
2
mo
2
2

m

 m
0,1kg  160   2kg   4 
s

 s  100% ή  %  98, 75%
% 
2
m

0,1kg  160 
s


Δ3. Αφού το βλήμα σφηνωθεί στο σώμα δημιουργείται συσσωμάτωμα που εκτελεί
κυκλική τροχιά. Έτσι, σε κάθε θέση της κυκλικής τροχιάς η συνισταμένη των
δυνάμεων που βρίσκονται στην διεύθυνση της ακτίνας του κύκλου δημιουργούν την
απαραίτητη κεντρομόλο δύναμη.
Στη θέση (Α), αμέσως μετά την κρούση το συσσωμάτωμα έχει ταχύτητα V, άρα για
τη συνισταμένη των δυνάμεων που παίζει το ρόλο της κεντρομόλου δύναμης ισχύει:

F  F 

(M  m)V 2

ή

T1  (M  m)g 

(M  m)V 2

ή

2

 m
2kg   4 
2
(M  m)V
 s   20N
T1 
 (M  m)g 
0, 4m

ή T1  100N

Άρα, στη θέση (Γ) που το νήμα σχηματίζει γωνία θ με την κατακόρυφο, η τάση του
νήματος είναι Τ2=50Ν.
Στη θέση (Γ) για τη συνισταμένη των δυνάμεων που παίζει το ρόλο της κεντρομόλου
δύναμης ισχύει:

F  F 

(M  m) 2

50  20    5 2

ή
ή

T2  (M  m)g   

(M  m) 2

ή

10  4     2 , (1)

Κατά την κίνηση του συσσωματώματος από τη θέση (Α) μέχρι τη θέση (Γ) στο σώμα
ασκούνται οι δυνάμεις του βάρους και της τάσης του νήματος. Η τάση του νήματος
επειδή είναι διαρκώς κάθετη στην μετατόπιση δεν παράγει έργο. Εφαρμόζουμε το
Θ.Ε.Ε. για το συσσωμάτωμα από τη θέση (Α) μέχρι τη θέση (Γ).
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   K   WB  W ή

1
1
(  m)2  (  m)V 2  (  m)gh
2
2

1 2 1 2
  V  g (1  ) ή
2
2

ή

2  16  8(1  ) , (2)

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1), (2) παίρνουμε

10  4  16  8(1  )   

1
6

Δ4. Μετά την κρούση, η μηχανική ενέργεια του συστήματος διατηρείται σταθερή,
καθώς η μόνη δύναμη που παράγει έργο είναι η δύναμη του βάρους. Επομένως

E   K  U   ή dU  dK  0 ή

dU
dt



F  dx  
dK
 x
ή
dt
dt

dU
 F    
dt
Όπου ω είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της ΣFx και
της ταχύτητας υΓ στην εφαπτομενική διεύθυνση της
κυκλικής τροχιάς, εδώ ω=180ο.
Tη στιγμή που το νήμα σχηματίζει γωνία θ με την
κατακόρυφο, o ρυθμός μεταβολής της βαρυτικής ενέργειας
δίνεται από τη σχέση

dU
dt
dU
dt

 Fx    180  (M  m)g     180 ή
 (M  m)g    , (3)

Από την (1) με αντικατάσταση του συνθ βρίσκουμε την ταχύτητα  .

  10  4   10  4 

1m
56 m
  
6 s
6 s

Eπίσης από τη σχέση 2   2  1 βρίσκουμε το ημθ.

  1   2  1 

1
35

36
36

Αντικαθιστώντας στην (3) έχουμε
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dU
t
dU
t

 (M  m)g     20 
 60

35 56 m 20 980 J


ή
36
6 s
6
3 s

J
s

O ρυθμός μεταβολής της δυναμικής βαρυτικής ενέργειας είναι θετικός. Αυτό είναι
αναμενόμενο, αφού το σώμα ανεβαίνοντας αυξάνει τη δυναμική βαρυτική του
ενέργεια.

Η εκπόνηση του διαγωνίσματος έγινε με τη βοήθεια Εθελοντών Εκπαιδευτικών:
Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Ιστάπολος Βασίλειος και Ποντικός Ηλίας, Φυσικοί.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο, Φυσικό.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5) – ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ A
Στις προτάσεις Α1α έως Α4β να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.

Α1α. Κατά την ελαστική κρούση δύο σωμάτων διατηρείται
α. η κινητική ενέργεια κάθε σώματος ξεχωριστά.
β. η μηχανική ενέργεια κάθε σώματος ξεχωριστά.
γ. η ορμή κάθε σώματος ξεχωριστά.
δ. η μηχανική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων.
(Μονάδες 3)
Α1β. Σε όλες τις ανελαστικές κρούσεις δύο σωμάτων το μέγεθος το οποίο δεν διατηρείται
είναι
α. η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων
β. η ορμή του συστήματος των δύο σωμάτων.
γ. η ολική μάζα του συστήματος των δύο σωμάτων.
δ. η ενέργεια του συστήματος των δύο σωμάτων.
(Μονάδες 2)
Α2α. Μια σφαίρα Σ1 μάζας m1 συγκρούεται μετωπικά ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 μάζας
m2 (m2> m1). Μετά την κρούση η σφαίρα Σ1
α. συνεχίζει να κινείται στην ίδια κατεύθυνση.
β. κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από την αρχική.
γ. σε κατεύθυνση κάθετη της αρχικής της διεύθυνσης.
δ. ακινητοποιείται.
(Μονάδες 3)
Α2β. Ένα σώμα σταθερής μάζας m κινείται με ταχύτητα μέτρου υ και έχει ορμή μέτρου p. Αν
διπλασιαστεί το μέτρο της ορμής του, τότε
α. τετραπλασιάζεται η ταχύτητα του.
β. υποδιπλασιάζεται η ταχύτητα του.
γ. διπλασιάζεται η κινητική του ενέργεια.
δ. τετραπλασιάζεται η κινητική του ενέργεια.
(Μονάδες 2)
1
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Α3α. Το κριτήριο με το οποίο διακρίνουμε τις κρούσεις σε ελαστικές ή ανελαστικές είναι αν
διατηρείται
α. η μηχανική ενέργεια του συστήματος των συγκρουόμενων σωμάτων.
β. η ενέργεια στο σύστημα των συγκρουόμενων σωμάτων.
γ. η βαρυτική δυναμική ενέργεια του συστήματος των συγκρουόμενων σωμάτων.
δ. η ορμή του συστήματος των συγκρουόμενων σωμάτων.
(Μονάδες 3)
Α3β. Δύο σώματα Σ1, Σ2 κινούνται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούονται πλαστικά. Για να παραμείνει το συσσωμάτωμα που δημιουργείται κατά την κρούση ακίνητο πρέπει πριν την κρούση τα δύο σώματα να έχουν
α. αντίθετες ταχύτητες.
β. αντίθετες ορμές
γ. ίσες κινητικές ενέργειες.
δ. ίσες (διανυσματικά) ορμές.
(Μονάδες 2)
Α4α. Δύο σφαίρες Σ1, Σ2 κινούνται πάνω σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο και συγκρούονται μετωπικά και ελαστικά. Η διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα. Για το σύστημα των δύο
σωμάτων και για το φαινόμενο της κρούσης μπορούμε να γράψουμε την αρχή διατήρησης
της ορμής διότι
α. οι εσωτερικές δυνάμεις είναι μεγάλες.
β. τα σώματα πριν και μετά το φαινόμενο κινούνται στην ίδια διεύθυνση.
γ. το σύστημα τους μπορεί να θεωρηθεί μονωμένο.
δ. όλες οι δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα του συστήματος είναι συντηρητικές.
(Μονάδες 3)
Α4β. Δύο σφαίρες Α και Β ίσων μαζών mA=mB=m κινούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με
ταχύτητες μέτρων υA= 2υ και υB= υ αντίστοιχα. Οι σφαίρες συγκρούονται μετωπικά και ελαστικά. Αν με ΚΒ (πριν), ΚΒ (μετά), συμβολίσουμε τις κινητικές ενέργειες της μάζας Β πριν και μετά
την κρούση αντίστοιχα, τότε ισχύει:
α. ΚΒ (μετά)=ΚΒ(πριν).
β. ΚΒ (μετά)=2ΚΒ (πριν).
γ. ΚΒ (μετά)=3ΚΒ (πριν).
δ. ΚΒ (μετά)=4ΚΒ (πριν).
(Μονάδες 2)

2
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Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη
λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
α. Η πλαστική κρούση είναι ειδική περίπτωση ελαστικής κρούσης.
β. Επειδή η κρούση είναι ένα φαινόμενο που διαρκεί πολύ λίγο χρόνο, οι ωθήσεις των εξωτερικών δυνάμεων –αν υπάρχουν- είναι αμελητέες κατά τη διάρκεια της κρούσης.
γ. Με κριτήριο τις διευθύνσεις που κινούνται τα σώματα πριν συγκρουστούν, οι κρούσεις
διακρίνονται σε κεντρικές, έκκεντρες και πλάγιες.
δ. Όταν μία σφαίρα προσκρούει ελαστικά και πλάγια σε έναν τοίχο, τότε η γωνία πρόσπτωσης είναι μεγαλύτερη από τη γωνία ανάκλασης.
ε. Σε όλες τις μετωπικές κρούσεις δύο σωμάτων διατηρείται η μηχανική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων.
(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Β
Β1. Μία σφαίρα Σ1 μάζας m1=m κινούμενη πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου υ1 , συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με αρχικά ακίνητη σφαίρα Σ2 μάζας m2=2m. To
ποσοστό μεταβολής του μέτρου της ορμής της σφαίρας Σ1 είναι:
α.

200
%
3

β. 

200
%
3

γ. 

400
%
3

Επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(Μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 4)
Β2. Ένα σώμα Σ1 μάζας m1= 2kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου
υ1=6m/s και συγκρούεται πλαστικά με δεύτερο σώμα Σ2 μάζας m2, που κινείται αντίθετα με
το Σ1 με ταχύτητα μέτρου υ2. Κατά την κρούση όλη η κινητική ενέργεια του συστήματος μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια η οποία είναι ίση με 60J. Η μάζα m2 και το μέτρο της ταχύτητα
υ2, του σώματος Σ2 είναι
α. m2=3kg , υ2= 4m/s
β. m2=4kg , υ2= 3m/s
γ. m2=2kg , υ2= 6m/s
3
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(Μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 4)
Β3. Στην άκρη ενός κατακόρυφου ιδανικού νήματος μήκους L κρέμεται ένα σώμα Σ μάζας M.
Η άλλη άκρη του νήματος είναι δεμένη σε οροφή. Ένα βλήμα μάζας m= M/9 κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ=10√𝑔𝐿 σφηνώνεται ακαριαία στο σώμα Σ. Η μεταβολή του
μέτρου της τάσης του νήματος ελάχιστα πριν και αμέσως μετά την κρούση είναι
α. ΔT=0.
β. ΔT=mg.
γ. ΔT=11mg .
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(Μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 4)

Β4. Δύο σώματα Σ1, Σ2 κινούνται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο σε διευθύνσεις κάθετες
μεταξύ τους. Το σώμα Σ1 μάζας m1 κινείται με ταχύτητα μέτρου υ1=4m/s. Το σώμα Σ2 έχει
μάζα m2=3kg και ταχύτητα μέτρου υ2= 2m/s. Τα δύο σώματα συγκρούονται πλαστικά και το
δημιουργούμενο συσσωμάτωμα κινείται με ταχύτητα μέτρου V=2m/s.
Η μάζα του Σ1 είναι
α. m1=2kg.
β. m1=1kg.
γ. m1=0,5kg.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(Μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 5)

4
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ΘΕΜΑ Γ
Θεωρούμε λείο πλάγιο επίπεδο γωνίας κλίσης
φ=30ο. Στα σημεία (Α) και (Β) που απέχουν d,
κρατάμε ακίνητες δύο σφαίρες Σ1, Σ2 με μάζες
m1=3kg και m2=1kg αντίστοιχα. Κάποια χρονική
στιγμή αφήνουμε ελεύθερη τη σφαίρα Σ2 και
ταυτόχρονα εκτοξεύουμε τη σφαίρα Σ1 με ταχύτητα μέτρου υo=10m/s, παράλληλα στο πλάγιο
επίπεδο και με φορά προς την αρχική θέση της
Σ2. Οι δύο σφαίρες συγκρούονται κεντρικά ελαστικά τη χρονική στιγμή που έχουν αποκτήσει
αντίθετες ταχύτητες.
Να βρείτε:
Γ1. το χρονικό διάστημα που κινήθηκαν τα δύο σώματα μέχρι να συναντηθούν.
(Μονάδες 6)
Γ2. την απόσταση (ΑΒ) και τη θέση που έγινε η σύγκρουση.
(Μονάδες 6)
Γ3. τις ταχύτητες των σφαιρών αμέσως μετά την κρούση.
(Μονάδες 6)
Γ4. την απόσταση (ΒΔ), όπου Δ ονομάζουμε το σημείο στο οποίο η σφαίρα Σ2 σταματά στιγμιαία μετά την κρούση.
(Μονάδες 7)
Δίνεται g=10m/s2.

ΘΕΜΑ Δ
Μία σανίδα Σ μάζας Μ=4kg και μεγάλου μήκους, βρίσκεται ακίνητη πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Πάνω στη σανίδα και στο δεξιό
άκρο της είναι τοποθετημένο ένα σώμα Σ2
μάζας m2=1kg. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος Σ2 και της σανίδας είναι μ=0,4. Ένα σώμα Σ1 μάζας m1=2kg κινούμενο
πάνω στο λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου υ0=7,5m/s συγκρούεται μετωπικά και
ελαστικά με τη σανίδα στο αριστερό άκρο της (βλέπε σχήμα). Η διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα. Στο φαινόμενο που ακολουθεί δεν χάνεται η επαφή της σανίδας με το σώμα
Σ2 και τα δύο σώματα αποκτούν τελικά κοινή ταχύτητα. Να βρείτε:

Δ1. την ταχύτητα της σανίδας Σ και του σώματος Σ1 αμέσως μετά την κρούση.
(Μονάδες 5)
5
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Δ2. την κοινή ταχύτητα του συστήματος σανίδας – σώμα Σ2 , καθώς και τη συνολική θερμότητα
που παράχθηκε στο παραπάνω φαινόμενο.
(Μονάδες 5)
Δ3. το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας της σανίδας τη στιγμή που η ταχύτητα της
έχει μέτρο υ2=4,5m/s.
(Μονάδες 5)
Δ4. Το ελάχιστο μήκος που πρέπει να έχει η σανίδα, ώστε να μην πέσει το σώμα Σ 2 από
αυτήν.
(Μονάδες 5)
Δ5. την απόσταση των σωμάτων Σ1, Σ2 τη στιγμή που το σώμα Σ2 αποκτά κοινή ταχύτητα με
τη σανίδα, αν γνωρίζουμε ότι η σανίδα έχει μήκος 2,5m.
(Μονάδες 5)
Δίνεται g=10m/s2.
---- ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ----

Η εκπόνηση του διαγωνίσματος έγινε με τη βοήθεια Εθελοντών Εκπαιδευτικών:
Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Ιστάπολος Βασίλειος και Ποντικός Ηλίας, Φυσικοί.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο, Φυσικό.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5) - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1α. (δ)

Α1β. (α)

Α2α. (β)

Α2β. (δ)

Α3α. (α)

Α3β. (β)

Α4α. (γ)

Α4β. (δ)

Α5. α.Λ

β.Σ

γ.Σ

δ.Λ

ε.Λ

ΘΕΜΑ B
Β1. Σωστή απάντηση είναι η (β).
Η ορμή της σφαίρας Σ1 πριν την κρούση είναι
p1 = m1υ1 = m υ1
Η ορμή της σφαίρας Σ1 μετά την κρούση είναι

m1
 m  2m 
p1  m1  1  m  
 1 ή p1  
3
 m  2m 
To ποσοστό μεταβολής του μέτρου της ορμής της σφαίρας Σ1 είναι

% 

p1  p1
p1

m1
 m1
200
3

100% ή  %  
%
m1
3

Β2. Σωστή απάντηση είναι η (α).
Εφόσον κατά την κρούση όλη η κινητική
ενέργεια του συστήματος μετατρέπεται σε
θερμική ενέργεια, τα σώματα μετά την
πλαστική κρούση ακινητοποιήθηκαν.
Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της ορμής
για το σύστημα των δύο σωμάτων.

p  p
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Ορίζοντας θετικά προς τα δεξιά παίρνουμε:

m1  1  m2  2  0 ή m1  1  m2  2 ή m2  2  12kgm / s , 1

Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ενέργειας, η εκλυόμενη θερμότητα ισούται με
την αρχική κινητική ενέργεια των σωμάτων.

1
1
1
m1  12  m2  22  0 ή 60J  36J  m2  22 ή m2  22  48J , (2)
2
2
2
Συνδυάζοντας τις (1), (2) έχουμε
Q  K  K 

m2 2  2  48J ή 12kgm / s 2  48J

ή 2  4m / s

Αντικαθιστώντας στην (1) παίρνουμε m2=3kg

Β3. Σωστή απάντηση είναι η (γ).
Για το φαινόμενο της πλαστικής κρούσης,
εφαρμόζουμε την αρχή της διατήρησης της
ορμής στο σύστημα βλήμα-σώμα .

p  p ή m    (  m)V ή
V=

m 

ή
10m 10

V = gL , 1

Πριν την ενσφήνωση του βλήματος, η τάση του
νήματος έχει μέτρο
Τ=Μg=9mg
Αμέσως μετά την ενσφήνωση , το συσσωμάτωμα εκτελεί κυκλική τροχιά με την
συνισταμένη δύναμη που είναι κάθετη στην κοινή ταχύτητα V να παίζει το ρόλο της
κεντρομόλου δύναμης . Επομένως

F  F  T  (  m)g 
T 

(  m) 2
(  m) 2
V ή T 
V  (  m)g ή
L
L

(  m)
gL  (  m)g ή T  2(  m)g  20mg
L

ΔΤ=Τ’-Τ=11mg
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Β4. Σωστή απάντηση είναι η (α).
Οι αρχικές διευθύνσεις των σωμάτων είναι
κάθετες, εφαρμόζουμε το πυθαγόρειο θεώρημα
στο διάγραμμα ορμών του σχήματος προκειμένου
να βρούμε το μέτρο της ολικής αρχικής ορμής
του συστήματος των δύο σωμάτων.

p  p12  p22 ή p 

 m11    m2 2 
2

2

Η κρούση είναι πλαστική, οπότε η διατήρηση της
ορμής γράφεται:

p  p   m1  m2  V 

 m11    m22 
2

2

Αντικαθιστούμε στο σύστημα S.I. και υψώνουμε στο τετράγωνο:

 m1  3  2    m1 4    3  2   4m12  24m1  36  16m12  36  m1  2kg
2

2

2

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.
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Θεωρούμε σημείο αναφοράς το σημείο Α (xΑ=0) και θετικά προς τα πάνω.
Όταν εκτοξεύσουμε τη σφαίρα Σ1, αυτή θα εκτελέσει ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση
με επιτάχυνση

1 

m1g  
m
 g    1  5 2
m1
s

Η ταχύτητα, υ1, και η θέση, x1, της σφαίρας Σ1 μέχρι την στιγμή της κρούσης
δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις:

1  10  5 t (SI)

1 ,

x1  10 t  2,5t 2 (SI)

(2)

Όταν η σφαίρα Σ2 αφεθεί ελεύθερη, θα εκτελέσει ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση στην
αρνητική κατεύθυνση του άξονα κίνησης με επιτάχυνση

2 

m2g  
m
 g    2  5 2
m2
s

Η ταχύτητα, υ2, και η θέση, x2, της σφαίρας Σ2 μέχρι την στιγμή της κρούσης
δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις:

2  5 t (SI)

 3 ,

x2  d  2,5t 2

(4)

Σύμφωνα με την εκφώνηση, την στιγμή της κρούσης οι δύο σφαίρες έχουν
αντίθετες ταχύτητες, οπότε από τις σχέσεις (1) και (3) παίρνουμε:

1  2  10  5 t  (5 t)  t  1s
Γ2. Όταν τα δύο σώματα συναντιούνται βρίσκονται στην ίδια θέση, οπότε από τις
σχέσεις (3) και (4) με αντικατάσταση Δt=1s προκύπτει:

x1  x2  10 t  2,5t2  d  2,5t2  10

m
 1s  d  d  (AB)  10m
s

Με αντικατάσταση στη σχέση (2) , Δt=1s , βρίσκουμε τη θέση όπου γίνεται η
σύγκρουση

m
s

1
2

m
s

x1  (10 ) 1s  (5 2 )(1s)2  x1  7,5m
Άρα, η σύγκρουση έγινε σε απόσταση 7,5m από τη θέση Α και 2,5m από τη θέση Β.

Γ3. H κρούση είναι κεντρική ελαστική. Για τις ταχύτητες των σφαιρών υ 1’ και υ2’
μετά την κρούση έχουμε:
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1 

m1  m2
2m2
3kg  1kg m
2 1kg
m
m
1 
2 
5 
 5 ή 1  0
m1  m2
m1  m2
3kg  1kg s 3kg  1kg
s
s

2 

2m1
m  m1
2  3kg
m 1kg  3kg
m
m
1  2
2 
5 
 5 ή 2  10
m1  m 2
m1  m2
3kg  1kg s 3kg  1kg
s
s

Γ4. Eφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας για το Σ2 κατά τη
μετάβασή του από το θέση Γ μέχρι τη θέση Δ , όπου θα σταματήσει στιγμιαία.

1
2

K   K   Ww ή 0  m 2 22  m 2 g x ή
2

 m
10 
2

2
s 
x 
 
ή x  10m
m
2g 2 10 0,5
s2
Επομένως όταν το Σ2 σταματήσει στιγμιαία, θα βρίσκεται στη θέση x3=17,5m
H απόσταση (ΒΔ) είναι
(ΒΔ)=x3-d=17,5m-10m

ή

(ΒΔ)=7,5m

ΘΕΜΑ Δ
Δ1.Τo Σ1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με την αρχικά ακίνητη σανίδα
μεταφέροντας μέρος της ορμής του σε αυτή. Η κρούση είναι ακαριαία και το σώμα
Σ2 παραμένει ακίνητο, λόγω αδράνειας. Επομένως, στο φαινόμενο της κρούσης του
Σ1 με τη σανίδα, το Σ2 δεν συμμετέχει.
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Η ταχύτητα της σανίδας αμέσως μετά την κρούση δίνεται από τη σχέση

 

2m1
2  2kg
m
m
 
7,5
ή   5
m1  
2kg  4kg
s
s

Η ταχύτητα του Σ1 αμέσως μετά την κρούση δίνεται από τη σχέση

1 

m1  
2kg  4kg
m
m
 
7,5
ή 1  2,5
m1  
2kg  4kg
s
s

Δ2. Με την κίνηση της σανίδας, αναπτύσσεται τριβή ολίσθησης μεταξύ του Σ 2 και
της σανίδας με αποτέλεσμα η σανίδα να επιβραδύνεται και το Σ2 να επιταχύνεται.
Όταν οι ταχύτητες των δύο σωμάτων γίνουν ίσες , δεν υπάρχει σχετική κίνηση
μεταξύ των δύο σωμάτων και το σύστημα Σ-Σ2 κινείται με κοινή ταχύτητα υΣ’.
Οι δυνάμεις τριβής που αναπτύσσονται μεταξύ σώματος Σ2 και της σανίδας είναι
εσωτερικές του συστήματος Σ2 – σανίδα Σ, οπότε μπορούμε να εφαρμόσουμε την
αρχή διατήρησης της ορμής για το σύστημα Σ2 – σανίδα Σ από τη στιγμή που η
σανίδα αποκτά ταχύτητα υΣ έως τη στιγμή που τα δύο σώματα κινούνται ως ένα
σώμα με κοινή ταχύτητα μέτρου υΣ’.

p  p ή     (  m2 ) ή  =

  

  m2

4kg  5
5kg

m
s ή

 = 4

m
s

Tην ίδια ταχύτητα έχει και το Σ2.

Κατά την ελαστική κρούση του Σ1 με την σανίδα δεν έχουμε έκλυση θερμότητας. Η
συνολική θερμότητα που παράχθηκε στο παραπάνω φαινόμενο μπορεί να
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υπολογιστεί αν αφαιρέσουμε από την αρχική κινητική ενέργεια του συστήματος
σανίδας – σώμα Σ2 την τελική κινητική του ενέργεια , όταν κινούνται σαν ένα
σώμα.
2

1
1
1
 m 1
 m
Q    2  (  m2 )2  4kg   5   5kg  4 
2
2
2
 s 2
 s

2

ή Q  10J

Δ3. Η δύναμη που ασκείται στη σανίδα και
την επιβραδύνει είναι η τριβή ολίσθησης.
Επομένως όταν η ταχύτητα της σανίδας είναι
υ, ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής της
ενέργειας είναι

dK dWT T  dx


ή
dt
dt
dt

dK
 T   , (1)
dt

To μέτρο της τριβής ολίσθησης είναι

   2  m2g  0, 4 1kg 10

m
ή   4N
s2

Αντικαθιστώντας στη σχέση (1) έχουμε

dK
m
J
 4  4,5  18
dt
s
s

Δ4. Θεωρούμε ότι το Σ2 σταματά σε σχέση με τη σανίδα όταν φτάσει στο άλλο άκρο
της (δες σχήμα θέση Δ). Τη στιγμή αυτή η σανίδα έχει διανύσει διάστημα xΣ ενώ το
σώμα Σ2 διάστημα x2
Eφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας για το Σ2 από την
στιγμή που ξεκινά (θέση Β) μέχρι να αποκτήσει ταχύτητα υΣ’ (θέση Δ).

1
m2 2  0   x 2
2

 m
1
m2 2 0,5 1kg   4 
 s
ή x2  2


4N

2

ή x 2  2m

Eφαρμόζουμε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας για τη σανίδα από
την στιγμή που έχει ταχύτητα υΣ (θέση Β) μέχρι να αποκτήσει ταχύτητα υΣ’ (θέση Δ).

1
1
2  2     L  x 2  ή
2
2
2

2

1
 m 1
 m
4kg  4   4kg  5   4N   L  2m  ή
2
 s  2
 s 

-18J  4N   L  2m  ή - 4,5m  L  2m ή
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Δ5. Την στιγμή που το σώμα Σ2 θα αποκτήσει κοινή ταχύτητα με τη σανίδα (θέση Δ),
τα σώματα Σ1, Σ2 απέχουν μεταξύ τους s που είναι ίσο με :

s  x1  L  x 2  s  x1  2,5m  2m  s  x1  4,5m

(2)

Η κίνηση του Σ1 μετά την κρούση είναι ισοταχής. Για τον υπολογισμό του x1,
αρκεί να βρούμε το χρονικό διάστημα από τη στιγμή της κρούσης μέχρι τη χρονική
στιγμή που η σανίδα και το σώμα Σ2 αποκτούν κοινή ταχύτητα. Από το 2ο νόμο του
Νεύτωνα για το σώμα Σ2 παίρνουμε:

m
1kg  4
p2
p 2 m2   0
s  t  1s
F2 
 t 

 t 
t
F2
T
4N
Οπότε:

x1   '1 t  2,5

m
1s  x1  2,5m
s

Με αντικατάσταση στη σχέση (2) προκύπτει: s=7m

Η εκπόνηση του διαγωνίσματος έγινε με τη βοήθεια Εθελοντών Εκπαιδευτικών:
Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Ιστάπολος Βασίλειος και Ποντικός Ηλίας, Φυσικοί.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο, Φυσικό.
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2o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015: ΘΔΜΑΣΑ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
2ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΘΔΜΑΣΑ

ΘΔΜΑ Α
Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ 1 - 4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ ποόςαρηπ και
δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη, η ξπξία ςη ρσμπληοώμει ρχρςά.
1. ε έμα ρώμα μάζαπ m, ςξ ξπξίξ εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη, ρσμβξλίζξσμε ςη
δύμαμη επαματξοάπ πξσ ςξσ αρκείςαι με F. Σξ πηλίκξ F/m
α) παοαμέμει ρςαθεοό ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ.
β) μεςαβάλλεςαι αομξμικά ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ.
γ) ασνάμεςαι γοαμμικά ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ .
δ) γίμεςαι μέγιρςξ, όςαμ ςξ ρώμα διέουεςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ.
Μονάδες 5

2. Η πεοίξδξπ με ςημ ξπξία ςαλαμςώμεςαι έμα ρύρςημα μάζαπ-ελαςηοίξσ είμαι T. Ση
υοξμική ρςιγμή t=0, η ςαυύςηςα είμαι μέγιρςη. Η δσμαμική εμέογεια ςξσ ρσρςήμαςξπ θα
γίμει για ποώςη τξοά μέγιρςη μεςά από υοόμξ
α)

T
.
4

β)

T
.
2

γ)

3T
.
4

δ)  .
Μονάδες 5

3. Αμ ςξ πλάςξπ Α μιαπ τθίμξσραπ ςαλάμςχρηπ μεςαβάλλεςαι με ςξ υοόμξ t ρύμτχμα με
ςη ρυέρη A  A0et , όπξσ A 0 ςξ αουικό πλάςξπ και  μια θεςική ρςαθεοά, ςόςε
α) ξ λόγξπ δύξ διαδξυικώμ μέγιρςχμ απξμακούμρεχμ ποξπ ςημ ίδια καςεύθσμρη
μειώμεςαι με ςξ υοόμξ.
β) ςξ πλάςξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ είμαι ρςαθεοό ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ.
γ) η αμςιςιθέμεμη δύμαμη είμαι αμάλξγη ςηπ απξμάκοσμρηπ από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ.

ελίδα 1 από 5

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ»
2o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015: ΘΔΜΑΣΑ

δ) ςξ μέςοξ ςηπ αμςιςιθέμεμηπ δύμαμηπ μεγιρςξπξιείςαι όςαμ ςξ ρώμα διέουεςαι από ςη
θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ.
Μονάδες 5

4. Ο ρσμςξμιρμόπ είμαι μια καςάρςαρη εναμαγκαρμέμηπ ςαλάμςχρηπ, ρςημ ξπξία
α) η ρσυμόςηςα ςξσ διεγέοςη είμαι ίρη με ςημ ιδιξρσυμόςηςα ςξσ ρσρςήμαςξπ.
β) ςξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ ελαυιρςξπξιείςαι.
γ) η ρσυμόςηςα ςξσ διεγέοςη είμαι πξλύ μεγαλύςεοη από ςημ ιδιξρσυμόςηςα ςξσ
ρσρςήμαςξπ.
δ) η δσμαμική εμέογεια ςηπ ςαλάμςχρηπ είμαι κάθε ρςιγμή ίρη με ςημ κιμηςική.
Μονάδες 5

Σςημ παοακάςχ εοώςηρη 5 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξ γοάμμα κάθε ποόςαρηπ και
δίπλα ρε κάθε γοάμμα ςη λένη Σωστό για ςη ρχρςή ποόςαρη και ςη λένη Λάθος για ςη
λαμθαρμέμη.
5.
α) Πεοίξδξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ ξμξμάζεςαι ςξ απαιςξύμεμξ υοξμικό διάρςημα για μα κάμει
ςξ ρώμα δύξ διαδξυικέπ διελεύρειπ από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ.
β) ε μια απλή αομξμική ςαλάμςχρη, όςαμ έμα ρώμα πληριάζει ποξπ ςη θέρη ιρξοοξπίαπ
ςξσ, ςα διαμύρμαςα ςηπ ςαυύςηςαπ και ςηπ επιςάυσμρηπ είμαι πάμςα ξμόοοξπα.
γ) Σξ ρύρςημα αμάοςηρηπ ςξσ ασςξκιμήςξσ είμαι έμα ρύρςημα απξρβεμμύμεμχμ
ςαλαμςώρεχμ με πξλύ μικοό b .
δ) Η ρυέρη μεςανύ απξμάκοσμρηπ x και ςαυύςηςαπ σ ρςημ απλή αομξμική ςαλάμςχρη
είμαι σ=χx, όπξσ χ η γχμιακή ρσυμόςηςα ςαλάμςχρηπ.
ε) Σξ απξςέλερμα ςηπ ρύμθερηπ δύξ αομξμικώμ ςαλαμςώρεχμ πξσ γίμξμςαι πάμχ ρςημ
ίδια διεύθσμρη, γύοχ από ςημ ίδια θέρη ιρξοοξπίαπ και έυξσμ διατξοεςικά πλάςη αλλά
ςιπ ίδιεπ ρσυμόςηςεπ είμαι μια μέα αομξμική ςαλάμςχρη.
Μονάδες 5

ΘΔΜΑ Β
Για ςιπ παοακάςχ εοχςήρειπ μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ εοώςηρηπ και
δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη ρχρςή απάμςηρη.
1. ςξ παοακάςχ ρυήμα ταίμξμςαι ςα διαγοάμμαςα
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ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ρε ρσμάοςηρη με ςημ απξμάκοσμρη, U=f(x), για δύξ ρσρςήμαςα
μάζαπ – ελαςηοίξσ πξσ εκςελξύμ απλή αομξμική ςαλάμςχρη.
Αμ γμχοίζξσμε όςι ξι πεοίξδξι ςαλάμςχρηπ ρσμδέξμςαι με ςη ρυέρη
μαζώμ

1 1
 , ξ λόγξπ ςχμ
2 2

m1
είμαι ίρξπ με
m2

α) 2.
β) 1.
γ) 1/2.
Μονάδες 2
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
Μονάδες 6

2. Έμα ρώμα μάζαπ m είμαι ποξρδεμέμξ ρε ελαςήοιξ ρςαθεοάπ k και εκςελεί
εναμαγκαρμέμη ςαλάμςχρη. Η ρσυμόςηςα ςξσ διεγέοςη είμαι f  f 0 , όπξσ f 0 η
ιδιξρσυμόςηςα ςξσ ρσρςήμαςξπ. Αμςικαθιρςξύμε ςη μάζα m ςξσ ρώμαςξπ με άλλη
εμμιαπλάρια και διαςηοξύμε ςη ρσυμόςηςα ςξσ διεγέοςη ρςαθεοή. Η παοαπάμχ μεςαβξλή
ποξκαλεί
α) ςοιπλαριαρμό ςηπ ιδιξρσυμόςηςαπ και αύνηρη ςξσ πλάςξσπ ςαλάμςχρηπ ςξσ
ρσρςήμαςξπ.
β) σπξςοιπλαριαρμό ςηπ ιδιξρσυμόςηςαπ και μείχρη ςξσ πλάςξσπ ςαλάμςχρηπ ςξσ
ρσρςήμαςξπ.
γ) σπξςοιπλαριαρμό ςηπ ρσυμόςηςαπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ.
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
Μονάδες 2
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
Μονάδες 6
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3. Από ςη ρύμθερη δύξ απλώμ αομξμικώμ ςαλαμςώρεχμ, πξσ ξι ρσυμόςηςέπ ςξσπ f1 και
f2(f2>f1) διατέοξσμ πξλύ λίγξ, ποξκύπςει η πεοιξδική κίμηρη ςξσ ρυήμαςξπ.

Αμ η ρσυμόςηςα f1 ιρξύςαι με 19 Hz, η ρσυμόςηςα ςηπ πεοιξδικήπ κίμηρηπ ιρξύςαι με
α) 21Hz
β) 20 Hz
γ) 2 Hz
Μονάδες 2
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
Μονάδες 7

ΘΔΜΑ Γ
Έμα ρώμα εκςελεί κίμηρη πξσ ποξέουεςαι από ςη ρύμθερη δύξ απλώμ αομξμικώμ
ςαλαμςώρεχμ πξσ πεοιγοάτξμςαι από ςιπ ενιρώρειπ: x1  2 310t (cm) και

x 2  3(10t 

2
) (cm) . Οι δύξ ςαλαμςώρειπ γίμξμςαι γύοχ από ςξ ίδιξ ρημείξ και
3

ρςημ ίδια διεύθσμρη.
Να βοείςε:
α) ςημ πεοίξδξ Σ ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρώμαςξπ.
Μονάδες 6
β) ςξ πλάςξπ Α ςηπ ςαλάμςχρηπ.
Μονάδες 6
γ) ςημ αουική τάρη 0 ςηπ ρύμθεςηπ ςαλάμςχρηπ.
Μονάδες 6
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δ) ςη υοξμική ρςιγμή t1 ρςημ ξπξία ςξ ρώμα τςάμει ρε ακοαία θέρη ςηπ ςαλάμςχρήπ ςξσ
για ποώςη τξοά μεςά ςη υοξμική ρςιγμή t 0  0 .
Μονάδες 7

Δίμξμςαι: 


3

7
3
2
1
, 
.


  ,   
6
2
6
6
3
3
2

ΘΔΜΑ Δ
Έμα ρώμα 1 μάζαπ m1=3kg είμαι ρςεοεχμέμξ ρςξ άκοξ ξοιζόμςιξσ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ
k=576N/m, ςξ άλλξ άκοξ ςξσ ξπξίξσ είμαι ρςεοεχμέμξ ακλόμηςα. Σξ ρύρςημα εκςελεί
απλή αομξμική ςαλάμςχρη πλάςξσπ

12
m πάμχ ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ. Όςαμ ςξ
12

ρώμα διέουεςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ με θεςική ςαυύςηςα ρσγκοξύεςαι πλαρςικά
με ακίμηςξ ρώμα 2, μάζαπ m2=1kg και ςξ ρύρςημα ρσμευίζει μα ςαλαμςώμεςαι.
α) Να σπξλξγίρεςε ςημ ςαυύςηςα ςξσ ρσρρχμαςώμαςξπ αμέρχπ μεςά ςημ κοξύρη.
Μονάδες 6
β) Να γοάφεςε ςημ ρσμάοςηρη πξσ πεοιγοάτει ςη απξμάκοσμρη ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ
για ςη μέα ςαλάμςχρη. Να θεχοήρεςε t  0 ςη ρςιγμή ςηπ ρύγκοξσρηπ.
Μονάδες 6
γ) Να γοάφεςε ςημ ρσμάοςηρη πξσ πεοιγοάτει ςη δύμαμη επαματξοάπ ρε ρυέρη με ςημ
απξμάκοσμρη για ςη μέα ςαλάμςχρη και μα ςη ρυεδιάρεςε ρε αοιθμημέμξσπ άνξμεπ.
Μονάδες 6
δ) Να σπξλξγίρεςε για ςη μέα ςαλάμςχρη ςξ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ,
ςη υοξμική ρςιγμή πξσ ςξ ρσρρχμάςχμα βοίρκεςαι ρε θεςική απξμάκοσμρη, πληριάζει
ποξπ ςη θέρη ιρξοοξπίαπ και η δσμαμική εμέογεια ςηπ ςαλάμςχρηπ με ςημ κιμηςική
ρσμδέξμςαι με ςη ρυέρη U 

K
.
15
Μονάδες 7

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΦΙΑ

Σα θέμαςα επιμελήθηκαμ ξι Παλόγος Αντώνιος και τεφανίδης Κωνσταντίνος.
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ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
2ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ

ΘΕΜΑ Α
1. β.
2. α.
3. δ.
4. α.
5. α-Λ, β-, γ-Λ, δ-Λ, ε-.

ΘΕΜΑ B
1. ωρςή απάμςηρη είμαι η (β).
Ο λόγξπ ςξ πεοιόδωμ είμαι ίρξπ με:

T1

T2

2
2

m1
k1

1

2

ή

m2
k2

m1
k1
m2
k2

Από ςξ ρυήμα ποξκύπςει πωπ

U1(max)  U1(max) ή

1
1
k1A 2  k 2 (2A) 2 ή k1  4k 2
2
2

Με αμςικαςάρςαρη ρςημ αουική ρυέρη παίομξσμε: m1  m2

2. ωρςή απάμςηρη είμαι η (β).
1

Η ιδιξρσυμόςηςα ςξσ ρσρςήμαςξπ δίμεςαι από ςη ρυέρη f 0 
2π

m



1

D

2π

k

.

k

Aμ αμςικαςαρςήρξσμε ςη μάζα m ςξσ ρώμαςξπ με άλλη εμμιαπλάρια, m΄=9m, η μέα
ιδιξρσυμόςηςα θα είμαι
f0 

1

k

2π

m



1
2π

k

1 1
 
9m 3 2π

k

1
ή f 0  f 0
m
3
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Δτόρξμ αουικά η ρσυμόςηςα ςξσ διεγέοςη ήςαμ ίρη με ςημ ιδιξρσυμόςηςα ςξσ ρσρςήμαςξπ
είυαμε ςξ ταιμόμεμξ ςξσ ρσμςξμιρμξύ και ςξ πλάςξπ ήςαμ μέγιρςξ, Α1. Με ςημ αλλαγή
ςηπ ιδιξρσυμόςηςαπ παύει η ρσυμόςηςα ςξσ διεγέοςη μα ιρξύςαι με ςη μέα ιδιξρσυμόςηςα,
με ρσμέπεια μα παύει ςξ ταιμόμεμξ ςξσ ρσμςξμιρμξύ, ξπόςε ςξ πλάςξπ ςαλάμςωρηπ
ελαςςώμεςαι και γίμεςαι Α2< Α1, όπωπ ταίμεςαι ρςξ παοακάςω διάγοαμμα.

A
A1

A2
fo΄= f0/3 fo= fΔ

fΔ

3. Η ρωρςή απάμςηρη είμαι ςξ β.
Από ςξ ρυήμα σπξλξγίζξσμε ςημ πεοίξδξ ςξσ διακοξςήμαςξπ.

T  0,75s  0, 25s  T  0,5 s
Δπξμέμωπ, η ρσυμόςηςα ςξσ διακοξςήμαςξπ είμαι: f  

1
T

 f   2 Hz

Για ςη ρσυμόςηςα ςξσ διακοξςήμαςξπ ιρυύει: f   f 2  f1 και f 2  f1 , άοα

f 2  f1  2Hz  f 2 19Hz  2Hz  f 2  21 Hz
Η γωμιακή ρσυμόςηςα ςηπ ιρξύςαι με ςη μέρη ςιμή ςωμ 1 , 2 σπξλξγίζεςαι ωπ ενήπ:



1  2
2

 2 f 

2 f1  2 f 2
2

 f

f1  f 2
2

 f  20 Hz

ΘΕΜΑ Γ
α) Οι δύξ ςαλαμςώρειπ είμαι ςηπ μξοτήπ x1  A1(t) και x 2  A2(t  ) .
Δπξμέμωπ:

A1  2 3 cm
A2  3 cm
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rad
s

2
rad
3

Η ρύμθερη δύξ αομξμικώμ ςαλαμςώρεωμ πξσ γίμξμςαι ρςημ ίδια διεύθσμρη και γύοω από
ςξ ίδιξ ρημείξ με ίδια ω είμαι απλή αομξμική ςαλάμςωρη με ςημ ίδια ω, ςηπ μξοτήπ:

x  A(t  0 ) .
Δπξμέμωπ, για ςημ πεοίξδξ ςηπ ρύμθεςηπ ςαλάμςωρηπ, έυξσμε:

T

2
2
 T


10

T  0, 2 s

β) Για ςξ πλάςξπ Α ςηπ ςαλάμςωρηπ έυξσμε:
2

A  A12  A 2 2  2A1A 2  A  (2 3) 2  3  2  2 3  3  

1
A  12  3  12·( )cm 
2

2
3

cm 

A = 3 cm.

γ) Για ςημ αουική τάρη 0 ςηπ ςαλάμςωρηπ, έυξσμε:

2
3
2 
3
0 
 0 
2
1  2
2 3  3
3
3
3
3
0  2
 0 
 0 
.
3
3 3
3 3
2
Δπξμέμωπ (για 0  0  2 rad ) έυξσμε 0 

3
2
 0 
3
2 3
2


7
rad ή 0 
rad .
6
6
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Η ςιμή 0 

7
rad απξοοίπςεςαι διόςι η 0 ποέπει μα είμαι μεςανύ ςωμ αουικώμ
6

τάρεωμ ςωμ αουικώμ ςαλαμςώρεωμ, επξμέμωπ ποέπει 0  0 
για 0 

2
rad , ςξ ξπξίξ ιρυύει
3


rad
6


x  3·(10t  ) .
6

δ) Από ςη ρυέρη x  A(t  0 ) , με αμςικαςάρςαρη έυξσμε:


6

Η αμςίρςξιυη ενίρωρη ςηπ ςαυύςηςαπ είμαι   max (10t  ) . Θέςξμςαπ t 0  0


6

ρ' ασςή ςημ ενίρωρη έυξσμε: 0  max ( ) 

0  max

3
2

 0  0 .

Δπειδή η ςαλάμςωρη νεκιμά με θεςική ςαυύςηςα, ςξ ρώμα τςάμει ποώςα ρςη θεςική
ακοαία θέρη ςηπ ςαλάμςωρήπ ςξσ ( x  A ).


6

Θέςξμςαπ x  A  3 cm ρςημ ενίρωρη x  3(10t  )(cm) , έυξσμε:





3  3(10t1  )  (10t1  )  1  10t1   2k 

6
6
6
2
10t1  2k 

 
k 1

 t1  
2 6
5 30

Ποέπει: 0  t1  T  0  t1  0, 2s  0 



1 k 5
1
5
 
  k

30 5 30
6
6

k 1
6
 

5 30 30

k  0 ή k  1.

Δπειδή ςη υοξμική ρςιγμή t1 ςξ ρώμα τςάμει ρε ακοαία θέρη ςηπ ςαλάμςωρήπ ςξσ για
ποώςη τξοά μεςά ςη υοξμική ρςιγμή t 0  0 , θέςξσμε k  0 και έυξσμε:

1 

t1   0   s 
30 


t1 

1
s
30
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ΘΕΜΑ Δ
α)

Για ςη ρύγκοξσρη ςωμ δύξ ρωμάςωμ ιρυύει η αουή διαςήοηρηπ ςηπ ξομήπ.

m1  1  m2  0  (m1  m2 )V

(1)

Η ρύγκοξσρη γίμεςαι ρςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςηπ ςαλάμςωρηπ, ξπόςε η ςαυύςηςα σ 1
δηλώμει ςη μέγιρςη ςαυύςηςα ςηπ αουικήπ ςαλάμςωρηπ, σ1=σmax. Από ςη διαςήοηρη ςηπ
εμέογειαπ, για ςημ αουική ςαλάμςωρη, μεςανύ ςηπ θέρηπ ιρξοοξπίαπ και ςηπ ακοαίαπ
θέρηπ βοίρκξσμε ςημ σmax .

1
1
k
576N / m 12
m
K 2  U1  m2max  kA 2   max 
A

m   max  4
2
2
m
3kg
12
s
Με αμςικαςάρςαρη ρςη ρυέρη (1) παίομξσμε:

V 

m1  1
3kg  4m / s
m

 V  3
m1  m2
3kg  1kg
s

β) Η ζηςξύμεμη ρυέρη ρςη γεμική ςηπ μξοτή γοάτεςαι:

x  A (t  0 )

 2

Ποέπει μα σπξλξγίρξσμε ςα A, , 0
Δπειδή ςξ ρύρςημα ςαλαμςώμεςαι ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ, η θέρη ιρξοοξπίαπ ςηπ μέαπ
ςαλάμςωρηπ παοαμέμει ίδια με ςημ παλιά, ξπόςε
ςη υοξμική ρςιγμή t=0 ςξ
ρσρρωμάςωμα βοίρκεςαι ρςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ και έυει θεςική ςαυύςηςα.
Ασςό μαπ επιςοέπει μα ρσμπεοάμξσμε όςι:
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-η μέα ςαλάμςωρη δεμ έυει αουική τάρη, 0  0
- η ςαυύςηςα ςξσ ρσρρωμαςώμαςξπ, V  3m / s , απξςελεί ςη μέγιρςη ςαυύςηςα ςηπ μέαπ
ςαλάμςωρηπ.
Η κσκλική ρσυμόςηςα ςηπ μέαπ ςαλάμςωρηπ είμαι:

' 

k
576 N / m
rad

 '  12
m1  m2
3kg  1kg
s

Από ςη ρυέρη ςηπ μέγιρςηπ ςαυύςηςαπ βοίρκξσμε ςξ πλάςξπ ςηπ μέαπ ςαλάμςωρηπ:

V  max  A  A 

V
3m / s
1

 A  m  0, 25m
 12rad / s
4

Με αμςικαςάρςαρη ρςη ρυέρη (2) παίομξσμε:

x  0, 25 (12t) (SI)

(3)

γ) F  F  kx  F  576x (SI)   0, 25m  x  0, 25m
Για x  0, 25m ποξκύπςει F=144N. Σξ ζηςξύμεμξ διάγοαμμα ταίμεςαι ρςξ ρυήμα.

δ)

dK dWF F  x
dK
dK



 F   
 kx
dt
dt
t
dt
dt

Τπξλξγίζξσμε ςα x,  ςη υοξμική ρςιγμή πξσ ιρυύει U 

(4)
K
ή K  15U .
15

Από ςη διαςήοηρη ςηπ εμέογειαπ για ςημ ςαλάμςωρη παίομξσμε:

U  K  E  U  15U  E  U 

1
1
1 1 2
A
1
E  kx 2 
kA  x    x   m
16
2
16 2
4
16

Δπειδή αματεοόμαρςε ρε ρςιγμή με θεςική απξμάκοσμρη απξδεκςή ςιμή είμαι μόμξ η

x

1
m.
16
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Η ςαυύςηςα βοίρκεςαι με εταομξγή ςηπ διαςήοηρηπ ςηπ εμέογειαπ ρςημ ςαλάμςωρη.

UK E



2
1 2 1
1
k
kx  (m1  m 2 )2  kA 2    
(A 2  x ) 
2
2
2
m1  m 2

2 
576N / m  1 2
1
15 m
 ( m)  ( m)     3
3kg  1kg  4
16
4 s


Δπειδή αματεοόμαρςε ρε υοξμική ρςιγμή πξσ ςξ ρσρρωμάςωμα κιμείςαι από θεςική
απξμάκοσμρη ποξπ ςη θέρη ιρξοοξπίαπ, απξδεκςή ςιμή είμαι η   3

15 m
.
4 s

Με αμςικαςάρςαρη ρςη ρυέρη (4) βοίρκξσμε:

dK
N 1
15 m
dK
J
 576  m  (3
)
 27 15
dt
m 16
4 s
dt
s

Σα θέμαςα επιμελήθηκαμ ξι Παλόγος Αντώνιος και τεφανίδης Κωνσταντίνος.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) – ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ A
Στις προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.
Α1. Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση των εξής απλών αρμονικών
ταλαντώσεων:
x1=0,1 . ημ10t (SI) , x2=0,2 . ημ(10t+π) (SI)
Οι δύο ταλαντώσεις εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση
ισορροπίας.
α. το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης είναι Α=0,1m.
β. η μέγιστη ταχύτητα της σύνθετης ταλάντωσης είναι υmax=10m/s.
γ. η περίοδος της σύνθετης ταλάντωσης είναι Τ=0,1s.
δ. η φάση της σύνθετης ταλάντωσης είναι φ=10t (SI).
Α2. Ένα σύστημα μάζας ελατηρίου εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Η συχνότητα με την
οποία ταλαντώνεται το σύστημα θα μεταβληθεί αν μεταβάλλουμε
α. τη μάζα του σώματος.
β. τη σταθερά απόσβεσης b.
γ. τη σταθερά του ελατηρίου.
δ. τη συχνότητα της εξωτερικής περιοδικής δύναμης.
Α3. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του
είναι μέγιστος σε απόλυτη τιμή όταν
α. η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης του σώματος είναι μηδέν.
β. η ορμή του σώματος είναι μηδέν.
γ. η δύναμη επαναφοράς που δέχεται το σώμα είναι μηδέν.
δ. η κινητική ενέργεια του σώματος είναι μέγιστη.
Α4. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση στην οποία το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο
α. για ορισμένη τιμή της σταθεράς b, η περίοδος μειώνεται σε σχέση με το χρόνο.
β. η κίνηση γίνεται απεριοδική για πολύ μικρές τιμές της σταθεράς απόσβεσης b.
γ. όταν η σταθερά απόσβεσης μεγαλώνει, το πλάτος της ταλάντωσης μειώνεται πιο
γρήγορα.
δ. η σταθερά απόσβεσης εξαρτάται μόνο από το σχήμα του σώματος που
ταλαντώνεται.
Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη
λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»
2o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016: ΘΕΜΑΤΑ

Α. Στην απλή αρμονική ταλάντωση, η περίοδος της ταλάντωσης εξαρτάται από το
πλάτος της.
Β. Στα εκκρεμή ρολόγια θέλουμε πολύ μικρή σταθερά απόσβεσης b.
Γ. Το φαινόμενο του συντονισμού παρατηρείται μόνο στις εξαναγκασμένες
ταλαντώσεις.
Δ. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση το πλάτος παραμένει σταθερό σε σχέση με το
χρόνο.
Ε. Σε όλες τις φθίνουσες ταλαντώσεις, το πλάτος μειώνεται εκθετικά σε σχέση με το
χρόνο.
(Μονάδες 25)

ΘΕΜΑ Β
Β1. Ένα σώμα Σ1 μάζας m1 είναι δεμένο στην άκρη οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς
k και εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α σε λείο οριζόντιο επίπεδο . Όταν το Σ1
διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του, συγκρούεται πλαστικά με ακίνητο σώμα Σ2 μάζας
m2. Αν η ενέργεια της ταλάντωσης του συσσωματώματος μετά την κρούση είναι ίση με το ¼
της ενέργειας της ταλάντωσης του Σ1 πριν την κρούση, τότε ο λόγος m1/m2 των μαζών των
δύο σωμάτων είναι ίσος με
α. 3.

β. 1/3.

γ. 1.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 7)

Β2. Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση των εξής απλών αρμονικών
ταλαντώσεων:
x1=0,2. ημ50πt (SI) , x2= 0,2. ημ54πt (SI)
Οι δύο ταλαντώσεις εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση
ισορροπίας. Στο χρονικό διάστημα που το σώμα εκτελεί 260 ταλαντώσεις η ενέργεια
ταλάντωσης μηδενίζεται
α. 5 φορές .
β. 20 φορές .
γ. 52 φορές.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 6)
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Β3. Τα ελατήρια των δύο ταλαντωτών Α και Β του
σχήματος έχουν ίδιο φυσικό μήκος και σταθερές που
συνδέονται με τη
σχέση kΑ=2kΒ. Τα σώματα που
κρέμονται από τα ελατήρια είναι ίδια. Φέρνουμε τα
σώματα στη θέση που τα ελατήρια έχουν το φυσικό
τους μήκος και τα αφήνουμε ελεύθερα να εκτελέσουν
κατακόρυφη ταλάντωση. Λόγω των τριβών, μετά από
κάποιο χρονικό διάστημα τα σώματα θα σταματήσουν
να ταλαντώνονται. Αν η θερμότητα που εκλύθηκε στο
περιβάλλον λόγω των αποσβέσεων του σώματος Α είναι
2J η θερμότητα που εκλύθηκε στο περιβάλλον λόγω
των αποσβέσεων του σώματος Β είναι
α. 1J

β. 2J

γ. 4J

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 6)

Β4. Ένα σύστημα μάζας – ελατηρίου
(m=1kg,
k=400N/m)
εκτελεί
κατακόρυφη
εξαναγκασμένη
ταλάντωση με τη βοήθεια ενός
περιστρεφόμενου δίσκου (διεγέρτη).
To διάγραμμα απομάκρυνσης –
χρόνου δείχνεται στο διπλανό σχήμα.
Αντικαθιστούμε το σώμα με άλλο τετραπλάσιας μάζας και θέτουμε το σύστημα σε νέα
εξαναγκασμένη ταλάντωση χωρίς να μεταβάλλουμε τη συχνότητα του διεγέρτη. Θεωρούμε
ότι στις δύο καμπύλες συντονισμού τα μέγιστα πλάτη έχουν την ίδια τιμή.* Το διάγραμμα
απομάκρυνσης χρόνου για τη νέα ταλάντωση μπορεί να είναι το

α. (I)

β. (II)

γ. (III)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 6)
* Προσθήκη
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ΘΕΜΑ Γ
Ένα σώμα μάζας m=2kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η δύναμη επαναφοράς που
του ασκείται, μεταβάλλεται σε σχέση με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση
ΣF=-40ημωt

(SI)

O χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών περασμάτων του σώματος από τη θέση
ισορροπίας του είναι Δt=(π/10)s.
Γ1. Να βρείτε πόσο απέχουν μεταξύ τους οι ακραίες θέσεις της ταλάντωσης του σώματος.
(Μονάδες 6)
Γ2. Να γράψετε την εξίσωση και να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της δύναμης
επαναφοράς σε συνάρτηση με την απομάκρυνση του σώματος από τη θέση
ισορροπίας του σε αριθμημένους άξονες.
(Μονάδες 6)
Γ3. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση καθώς και το διάστημα που διένυσε το σώμα στο
χρονικό διάστημα από τη στιγμή t1=0, έως τη χρονική στιγμή t2=(5π/60)s.
(Μονάδες 6)
Γ4. Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος τη χρονική στιγμή
που το σώμα διέρχεται από τη θέση x=+A/2, όπου Α είναι το πλάτος της ταλάντωσης
και επιταχύνεται. Nα σχολιάσετε το αποτέλεσμα.
(Μονάδες 7)

ΘΕΜΑ Δ
Στην ελεύθερη άκρη ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς
k=100N/m, του οποίου η άλλη άκρη είναι στερεωμένη σε οροφή,
δένουμε σώμα Σ1 μάζας m1=2kg και τo αφήνουμε να ισορροπήσει. Σε
κατακόρυφη απόσταση h=4,4m κάτω από το σώμα Σ1 βρίσκεται σώμα
Σ2 μάζας m2=2kg το οποίο αρχικά είναι ακίνητο. Κάποια στιγμή
εκτοξεύουμε το σώμα Σ2 κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα
μέτρου υο και όταν φτάσει στο Σ1 συγκρούεται πλαστικά με αυτό. Το
συσσωμάτωμα που δημιουργείται μετά την κρούση, εκτελεί απλή
αρμονική ταλάντωση πλάτους 0,4m.
Δ1. Να βρείτε πόσες φορές μηδενίζεται η δυναμική ενέργεια του
ελατηρίου σε κάθε περίοδο της ταλάντωσης. Να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας.
(Μονάδες 6)
Δ2. Να βρείτε την αρχική ταχύτητα υο του σώματος Σ2.
(Μονάδες 8)
Δ3. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του συσσωματώματος σε συνάρτηση με το
χρόνο θεωρώντας t=0 τη στιγμή της κρούσης και τα θετικά προς τα πάνω.
(Μονάδες 5)
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Δ4. Να γράψετε την εξίσωση της δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου σε συνάρτηση με την
απομάκρυνση του συσσωματώματος από τη θέση ισορροπίας και να σχεδιάσετε την
αντίστοιχη γραφική παράσταση σε αριθμημένους άξονες.
(Μονάδες 6)
2

Δίνεται η επιτάχυνση βαρύτητας g=10m/s .
---- ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ----

Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Ιστάπολος Βασίλειος και Ποντικός Ηλίας, Φυσικοί.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο, Φυσικό.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ»
2o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
1. α.
2. δ.
3. β.
4. γ.
5. α-Λ, β-Σ, γ-Σ, δ-Σ, ε-Λ.

ΘΕΜΑ B
1. Σωστή απάντηση είναι η (β).
Εφαρμόζουμε την αρχή της διατήρησης της ορμής στον άξονα κίνησης για το σύστημα
των Σ1, Σ2 λίγο πριν και αμέσως μετά την κρούση.

px( )  px(  )
Θεωρώντας θετική την κατεύθυνση της κίνησης του σώματος Σ1 πριν την κρούση, η
σχέση γράφεται:

m11   m1  m2  V

 V 

m11
m1  m2

(1)

Aπό την εκφώνηση έχουμε ότι η ενέργεια ταλάντωσης του συσσωματώματος είναι ίση με
το ¼ της αρχικής ενέργειας ταλάντωσης.

1
  1
4

(2)

Η κρούση γίνεται στη θέση ισορροπίας, οπότε η ενέργεια ταλάντωσης συμπίπτει κάθε
φορά με την κινητική ενέργεια του σώματος που ταλαντώνεται. Άρα, η σχέση (2)
γράφεται:

1
11
 m1  m2  V2  m112
2
42
και με τη βοήθεια της (1) γίνεται:
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1
m12 12
11
m1
1
m1 1

m112 



 m1  m2 
2
2
m1  m2 4
m2 3
 m1  m2  4 2

2. Σωστή απάντηση είναι η (β).
Οι επιμέρους συχνότητες των ταλαντώσεων είναι

f1 

1 50
 54

 25Hz , f 2  2 
 27Hz
2 2
2 2

H μέση συχνότητα , που αποτελεί και τη συχνότητα ταλάντωσης του σώματος, είναι

f 

f1  f 2
 26 Hz
2

Οι 260 ταλαντώσεις πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα που βρίσκεται από τη
σχέση:

f 


N
260
 t  
 t  10s
t
f 26 Hz

H περίοδος του διακροτήματος είναι

 

1
 0,5s
f1  f 2

επομένως το πλάτος ταλάντωσης μηδενίζεται κάθε 0,5s. H ενέργεια της ταλάντωσης στο
διακρότημα μηδενίζεται κάθε φορά που μηδενίζεται το πλάτος του, συνεπώς η ενέργεια
ταλάντωσης μηδενίζεται 1 φορά κάθε 0,5 δευτερόλεπτα.
Άρα, στα 10 δευτερόλεπτα, η ενέργεια της ταλάντωσης μηδενίζεται 20 φορές.

3. Σωστή απάντηση είναι η (γ).
Η θερμότητα που εκλύεται στο περιβάλλον λόγω των αποσβέσεων ισούται αριθμητικά με
την αρχική ενέργεια ταλάντωσης. Επομένως για το σώμα Α

QA  E    2J 

1
k A A A2  2J
2

1

Όταν φέρουμε το σώμα στη θέση φυσικού μήκους του
ελατηρίου και το αφήσουμε να εκτελέσει ταλάντωση, το
πλάτος ταλάντωσης Α είναι η κατακόρυφη απόσταση από το
φυσικό μήκος μέχρι τη θέση ισορροπίας.
Για το σώμα Α στη θέση ισορροπίας έχουμε

mA g  k A A A

Για το σώμα B στη θέση ισορροπίας έχουμε

mB g  k B A B

Eπειδή mΑ=mB έχουμε

k A AA  k A  A  2AA
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2
1
1k
(1)
QB  E ( )  k BA B2  A  2A A   2QA 
 QB  4J
2
2 2

4. Σωστή απάντηση είναι η (α).
Μια εξαναγκασμένη ταλάντωση έχει συχνότητα ίση με την συχνότητα του διεγέρτη.
Επειδή η συχνότητα του διεγέρτη παρέμεινε σταθερή, η σωστή απάντηση θα έχει
περίοδο ταλάντωσης ίση με την αρχική,
(Ι) ή (ΙΙΙ).


s . Άρα σωστό μπορεί να είναι το διάγραμμα
5

Η ιδιοπερίοδος του ταλαντούμενου συστήματος είναι αρχικά

T01  2

m
1kg

10
 2
 T01  s  f 01  Hz
k
400N / m
10


Το σύστημα αρχικά ταλαντώνεται σε συχνότητα f1 
ιδιοσυχνότητά του f 01 

5
Hz που είναι μικρότερη από την


10
Hz .


Αντικαθιστώντας το σώμα με άλλο τετραπλάσιας μάζας, η ιδιοπερίοδός του γίνεται

T02  2

4m 
 s , που συμπίπτει με την περίοδο του διεγέρτη. Άρα
k
5

το σύστημα

βρίσκεται σε συντονισμό και το πλάτος του μεγιστοποιείται με συνέπεια Α2>Α1..

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Οι δύο ακραίες θέσεις της ταλάντωσης απέχουν d=2Α, όπου Α το πλάτος της
ταλάντωσης.
Από τη δοσμένη εξίσωση της δύναμης επαναφοράς γνωρίζουμε ότι η μέγιστη τιμή της
είναι
Fmax= DA=40N (1).
Aν προσδιορίσουμε τη σταθερά επαναφοράς D, από τη σχέση (1) θα υπολογίσουμε το
πλάτος Α.
O χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικά περάσματα από τη θέση ισορροπίας
είναι Τ/2, άρα,

 

 s  T s
2 10
5
οπότε από τη σχέση της περιόδου έχουμε:
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T  2

m
42 m 42  2kg
N
D  2 
 D  200
2
D
T
m
 
 s
5 

Aντικαθιστώντας στην (1) παίρνουμε



Fmax
40 N

 A  0, 2m
D 200 N / m

Άρα , οι δύο ακραίες θέσεις της ταλάντωσης απέχουν d=2Α=0,4m.

Γ2. Η σχέση που δίνει τη δύναμη επαναφοράς σε συνάρτηση με την απόσταση x από τη
θέση ισορροπίας είναι

F  Dx  F  200x (SI) 
 0, 2m  x  0, 2m
H

γραφική

παράσταση

φαίνεται

στο

διπλανό

διάγραμμα

Γ3. Από τη δοσμένη εξίσωση της δύναμης επαναφοράς γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει
αρχική φάση. Επομένως η θέση του σώματος δίνεται από τη σχέση

x  A t  0, 2 

2
t , (SI)
( / 5)

Αντικαθιστώντας στην παραπάνω εξίσωση την τιμή t=(5π/60)s παίρνουμε:

x  0, 2 

2 5
5
1
 0, 2 
 x  0, 2  m  x  0,1m
( / 5) 60
6
2

Η μετατόπιση του σώματος στο ζητούμενο χρονικό διάστημα είναι: Δx=x=0,1m.
H χρονική στιγμή

t2 

5
  3 
s είναι μεγαλύτερη από   s  και μικρότερη από
60
4  60 

  6 
  s  . Έτσι, το σώμα τη χρονική στιγμή t2 βρίσκεται σε θετική απομάκρυνση και
2  60 
κινείται προς τη θέση ισορροπίας, δηλαδή στο ζητούμενο χρονικό διάστημα το σώμα έχει
αλλάξει κατεύθυνση κίνησης. Άρα

s  x   x B  0, 2m  0m  0,1m  0, 2m  s  0,3m
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Γ4. O ρυθμός μεταβολής κινητικής ενέργειας του σώματος δίνεται από τη σχέση

dK dWF Fdx
dK


 F   
 Dx   , (2)
dt
dt
dt
dt
To σώμα διέρχεται από τη θέση x=A/2 και επιταχύνεται, επομένως κατευθύνεται προς τη
θέση ισορροπίας έχοντας αρνητική ταχύτητα.
Η ταχύτητα υ θα υπολογιστεί εφαρμόζοντας την διατήρησης ενέργειας για την
ταλάντωση μεταξύ των θέσεων x= Α/2 και της ακραίας θέσης.
2

1
1
1
1
1 A 1
K  U  E  m2  Dx 2  DA 2  m2  D    DA 2 
2
2
2
2
2 2 2


A 3D
0, 2 3  200 m
m

  3
2 m
2
2 s
s

Από τις δύο τιμές θα χρησιμοποιήσουμε την αρνητική.
Αντικαθιστώντας στη σχέση (2) παίρνουμε:

dK
N 0, 2m 
m
dK
J
 Dx    200 
 3  
 20 3
dt
m 2 
s
dt
s
To θετικό πρόσημο δηλώνει ότι η κινητική ενέργεια του ταλαντούμενου σώματος
αυξάνεται, κάτι που είναι αναμενόμενο αφού αυτό κατευθύνεται προς τη θέση
ισορροπίας της ταλάντωσης.

ΘΕΜΑ Δ
Στο πρόβλημα συναντάμε τα εξής φαινόμενα:
- Ισορροπία σώματος στερεωμένο σε κατακόρυφο ελατήριο, του Σ1.
- Κατακόρυφη εκτόξευση σώματος προς τα πάνω, του Σ2.
- Πλαστική κρούση δύο σωμάτων, των Σ1 και Σ2.
- Απλή αρμονική ταλάντωση συστήματος μάζας ελατηρίου, των (m1+m2) - k.
Δ1. Αν με 

συμβολίσουμε τη μεταβολή του φυσικού μήκους του ελατηρίου, η

δυναμική ενέργεια του ελατηρίου βρίσκεται από τη σχέση

1
U  k  2 και
2

μηδενίζεται κάθε φορά που το σώμα διέρχεται από το φυσικό μήκος του ελατηρίου.
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Πρέπει να βρούμε την πάνω ακραία θέση του συσσωματώματος σε σχέση με τη θέση
φυσικού μήκους του ελατηρίου. Αν το συσσωμάτωμα ξεπερνά τη θέση φυσικού μήκους,
η Uελατ θα μηδενίζεται δύο φορές ανά περίοδο. Αν δεν την ξεπερνά, δεν θα μηδενίζεται
καμία φορά και αν φθάνει μέχρι τη θέση φυσικού μήκους θα μηδενίζεται μία μόνο φορά.
Στη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης, θέση (Δ), το ελατήριο είναι επιμηκυμένο κατά
x1  x 2 που βρίσκεται από τη συνθήκη ισορροπίας, ΣF=0

k(x1  x 2 )   m1  m 2  g  0  x1  x 2

m1  m2  g  2kg  2kg 10m / s 2



k

100N / m



x1  x 2  0, 4m
Επειδή μας δίνεται ότι το πλάτος ταλάντωσης είναι 0,4m, αυτό δηλώνει ότι το
συσσωμάτωμα στην πάνω ακραία θέση του φθάνει μέχρι τη θέση φυσικού μήκους. Άρα η
δυναμική ενέργεια του ελατηρίου μηδενίζεται μια φορά ανά περίοδο.
Δ2. Στη θέση ισορροπίας του Σ1 (θέση Α) έχουμε:

F  0  m1g  k x1  x1 

m1g
 0, 2m
k

Λόγω της προσθήκης του σώματος Σ2 συμβαίνει μετατόπιση της θέσης ισορροπίας κατά
x2, που είναι ίσο με x2 = Α - x1 = 0,2m. Άρα η ταλάντωση του συστήματος ξεκινά από τη
θέση x2 =+ 0,2m με κατεύθυνση προς τα πάνω (θετικά).
Εφαρμόζουμε την αρχή της διατήρησης της ενέργειας για την ταλάντωση μεταξύ των
θέσεων (Β), όπου το συσσωμάτωμα έχει ταχύτητα Vκ, απομάκρυνση x2 και της ακραίας
θέσης της ταλάντωσης, θέση (Γ) .

1
1
1
k(A 2  x 2 )
m
2
2
(m1  m2 )V  kx 2  kA 2  V 
 3
2
2
2
m1  m2
s
2

KUE 

Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της ορμής για το σύστημα των Σ 1, Σ2 λίγο πριν και
αμέσως μετά την κρούση και θεωρώντας θετικά προς τα πάνω
παίρνουμε:

p(  )  p(  )  m2 1   m1  m2  V

 1 
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Εφαρμόζουμε τo θεώρημα έργου ενέργειας για το σώμα Σ2 από τη στιγμή που αυτό
εκσφενδονίζεται κατακόρυφα με ταχύτητα μέτρου υο μέχρι λίγο πριν την κρούση του με
το Σ1.

1
1
m2 12  m2 o 2   m2gh  o  12  2gh 
2
2
2
m
m
2 3  2 10  4, 4
 o  10
s
s

      Ww 
o 

 

Δ3. H εξίσωση της απομάκρυνσης, στην α.α.τ. στη γενική της μορφή , δίνεται από τη
σχέση x  A(t  o ) . (1)
Όπου: Α=0,4m και  

k
100 N / m
rad

5
.
m1  m2
2kg  2kg
s

Για τη χρονική στιγμή t=0, γνωρίζουμε ότι το συσσωμάτωμα βρίσκεται στη θέση x2=+A/2
έχοντας θετική ταχύτητα, επομένως η αρχική φάση της ταλάντωσης αναμένεται στο 1ο
τεταρτημόριο του τριγωνομετρικού κύκλου. Με αντικατάσταση στη σχέση (1) παίρνουμε:



5
 Ao  o   2K rad ή o   2K
2
6
6
Επειδή πρέπει 0<φ0<2π πιθανές λύσεις είναι οι o 
Επειδή πρέπει υ>0 , αποδεκτή είναι η λύση o 
Άρα,

η

εξίσωση

της

απομάκρυνσης


.
6

με


6

το

και o 

χρόνο

5
6

παίρνει

τη

μορφή


x  0, 4(5t  ) , (SI)
6
Δ4. Σε μια τυχαία θέση, που το συσσωμάτωμα απέχει x από τη θέση ισορροπίας της
ταλάντωσης, (θέση Ζ), η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου δίνεται από τη σχέση

1
U  k(A  x)2  50(0, 4  x) 2  U   50x 2  40x  8 (SI)   0, 4m  x  0, 4m
2
H γραφική παράσταση της U  f (t) είναι μια παραβολή με τα κοίλα προς τα θετικά.
Για x=-0,4m δίνει U=+32J.
Για x=+0,4m δίνει U=0J.
Για x=0 m δίνει U=+8J.
H γραφική παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Ιστάπολος Βασίλειος και Ποντικός Ηλίας, Φυσικοί.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο, Φυσικό.
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2ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) – ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ A
Στις προτάσεις Α1α έως Α4β να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.
Α1α. Ένα σώμα μάζας m είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζοντίου ελατηρίου και εκτελεί
απλή αρμονική ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο με περίοδο Τ. Αντικαθιστούμε το
σώμα μάζας m με ένα άλλο σώμα τετραπλάσιας μάζας και το αναγκάζουμε πάλι να
εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση. Η περίοδος της νέας ταλάντωσης είναι
α. Τ/2.
β. Τ.
γ. 2Τ.
δ. απροσδιόριστη, γιατί δεν έχουμε πληροφορίες για τα πλάτη των ταλαντώσεων.
(Μονάδες 3)
Α1β. Σε ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, όταν η επιτάχυνσή του είναι
θετική και το μέτρο της μειώνεται, τότε η ταχύτητα του σώματος είναι
α. θετική και το μέτρο της αυξάνεται
β. θετική και το μέτρο της μειώνεται
γ. αρνητική και το μέτρο της αυξάνεται
δ. αρνητική και το μέτρο της μειώνεται
(Μονάδες 2)
Α2α. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση περιόδου Τ και τη χρονική
στιγμή t=0 βρίσκεται στην ακραία αρνητική του απομάκρυνση. Μετά από χρονικό διάστημα
t1= Τ/2, το σώμα
α. περνά από τη θέση ισορροπίας του για δεύτερη φορά.
β. έχει αρνητική επιτάχυνση.
γ. έχει μέγιστη κινητική ενέργεια.
δ. έχει μέγιστη ταχύτητα για τρίτη φορά.
(Μονάδες 3)
Α2β. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι μεγαλύτερη από
την ιδιοσυχνότητα του συστήματος που ταλαντώνεται. Εάν συνεχίσουμε να αυξάνουμε
διαρκώς τη συχνότητα του διεγέρτη, το πλάτος της ταλάντωσης θα
α. αυξάνεται διαρκώς.
β. ελαττώνεται διαρκώς.
γ. μείνει αμετάβλητο.
δ. αυξάνεται αρχικά, μέχρι να λάβει μια μέγιστη τιμή και στη συνέχεια θα μειώνεται.
(Μονάδες 2)
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Α3α. Ένας ταλαντωτής εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση. Η δύναμη που αντιστέκεται στην
κίνηση έχει τη μορφή: F΄=–bυ. Ο λόγος δύο διαδοχικών μέγιστων απομακρύνσεων προς την
ίδια κατεύθυνση
α. μειώνεται συνεχώς
β. παραμένει σταθερός.
γ. αυξάνεται συνεχώς.
δ. είναι εκθετική συνάρτηση του χρόνου.
(Μονάδες 3)
Α3β. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση στην οποία το πλάτος ελαττώνεται εκθετικά σε
συνάρτηση με τον χρόνο, η περίοδος της ταλάντωσης σε σχέση με το χρόνο
α. παραμένει σταθερή.
β. μειώνεται εκθετικά.
γ. αυξάνεται εκθετικά.
δ. μειώνεται γραμμικά.
(Μονάδες 2)
Α4α. Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών
ταλαντώσεων που γίνονται πάνω στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας,
έχουν ίδιο πλάτος Α, μηδενική αρχική φάση και οι συχνότητες τους f1 και f2, διαφέρουν
λίγο μεταξύ τους. Η κίνηση του σώματος είναι περιοδική κίνηση
α. συχνότητας f1  f 2 .
β. με περίοδο

2
.
f1  f 2

γ. της οποίας το πλάτος παίρνει τιμές από Α έως 2Α.
δ. συχνότητας |f1 – f2|.
(Μονάδες 3)
Α4β. Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών
ταλαντώσεων που γίνονται πάνω στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας
και έχουν ίδιες συχνότητες. Το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης εξαρτάται
α. από τη μάζα του σώματος.
β. μόνο από τα πλάτη των επιμέρους απλών αρμονικών ταλαντώσεων.
γ. μόνο από τη διαφορά φάσης που παρουσιάζουν οι δύο επιμέρους απλές αρμονικές
ταλαντώσεις.
δ. από τα πλάτη και από τη διαφορά φάσης μεταξύ των επιμέρους απλών αρμονικών
ταλαντώσεων.
(Μονάδες 2)
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Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη
λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
α. Η περίοδος μιας φθίνουσας μηχανικής ταλάντωσης, για ορισμένη τιμή της σταθεράς b,
είναι ανεξάρτητη του πλάτους ταλάντωσης.
β. Το σύστημα ανάρτησης του αυτοκινήτου είναι μια περίπτωση δημιουργίας
εξαναγκασμένων ταλαντώσεων.
γ. Το φαινόμενο της παλίρροιας είναι ένα φαινόμενο εξαναγκασμένης ταλάντωσης.
δ. Η περίοδος μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης είναι ανάλογη του πλάτους ταλάντωσης.
ε. Κατά το συντονισμό, το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης εξαρτάται από τη
σταθερά απόσβεσης b.
(Μονάδες 5)
ΘΕΜΑ Β
Β1. Στο διπλανό σχήμα δείχνεται μια διάταξη δημιουργίας εξαναγκασμένων
ταλαντώσεων. Το ελατήριο έχει σταθερά k = 200 N/m και η μάζα του
δίσκου Δ είναι Μ = 1,2 kg. Στο δίσκο εκτός της δύναμης επαναφοράς δρα
μία δύναμη αντίστασης της μορφής Fαντ = –bυ και από το διεγέρτη μια
περιοδική δύναμη που περιγράφεται από τη σχέση Fδ = Fmaxσυν10t (S.I.).
Θεωρήστε ότι το b είναι πολύ μικρό. Για να μεταφέρεται η ενέργεια από
το δίσκο στο ταλαντούμενο σύστημα με το βέλτιστο τρόπο πρέπει στο δίσκο
να προστεθεί μάζα ίση με

O

K

Δ

α. m1 = 0,8 kg
β. m2 = 1,2 kg
γ. m3 = 2 kg
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(Μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 4)
Β2. Στο οριζόντιο ελατήριο του σχήματος, σταθεράς
Θ.Φ.Μ αρχικά
(+)
k=200N/m, έχουμε δέσει στο ελεύθερο άκρο του σώμα Σ
μάζας m=2kg. Απομακρύνουμε το σώμα κατά Α=0,3m από τη
Θ.Ι. και την χρονική στιγμή t0=0 το αφήνουμε ελεύθερο να
εκτελέσει ταλάντωση. Στο σώμα εκτός της δύναμης επαναφοράς δρα και δύναμη
αντίστασης της μορφής Fαντ = –bυ. Κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή t1 το σώμα περνά
από την θέση x = 0 έχοντας ταχύτητα υ=2m/s. Το έργο της δύναμης αντίστασης στο χρονικό
διάστημα 0 έως t1 είναι ίσο με
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α. –4 J
β. – 5 J
γ. – 9 J
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(Μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 4)

Β3. Ένα ιδανικό ελατήριο είναι στερεωμένο κατακόρυφα σε οριζόντιο δάπεδο. Στο πάνω
άκρο του ελατηρίου, το οποίο βρίσκεται στο φυσικό του μήκος, αφήνουμε ένα σώμα Σ1,
μάζας m και το σύστημα εκτελεί αμείωτη αρμονική ταλάντωση. Επαναλαμβάνουμε την ίδια
διαδικασία με ένα άλλο σώμα Σ2, μάζας 4m.
Αν συμβολίσουμε με α1(max) και α 2(max) τα πλάτη των επιταχύνσεων των σωμάτων κατά την
ταλάντωσή τους τότε ο λόγος

α1(max)
α 2(max)

ισούται με

α. 1
β. 2
γ. 4
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(Μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 4)

Β4. Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών
ταλαντώσεων που γίνονται πάνω στην ίδια ευθεία, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και
οι απομακρύνσεις των οποίων από τη θέση ισορροπίας τους περιγράφονται από τις
σχέσεις:
x1 = 4 . ημ10t (cm)

και x2 = 3 . ημ(10t + π) (cm)

Κάποια χρονική στιγμή, η απομάκρυνση λόγω της πρώτης ταλάντωσης είναι x1 = 3 cm. Την
ίδια χρονική στιγμή η απομάκρυνση της σύνθετης ταλάντωσης είναι
α. x = 1 cm

β. x = 0,75 cm

γ. x = -2,25 cm

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(Μονάδες 2)
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Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Γ
Ένα σώμα Σ μάζας m=2kg κρέμεται από το κάτω άκρο
κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k. Το πάνω άκρο
του ελατηρίου είναι στερεωμένο ακλόνητα στο ταβάνι.
Ανυψώνουμε το σώμα κατά 0,1m από τη θέση ισορροπίας του
και από την θέση αυτή, τη χρονική στιγμή t=0,
το

x (m)

0,2
0,1

εκτοξεύουμε με ταχύτητα 0 κατακόρυφα προς τα πάνω. Την
προς τα πάνω κατεύθυνση λαμβάνουμε ως θετική. Η γραφική –0,2
παράσταση της απομάκρυνσης του σώματος Σ από τη θέση
ισορροπίας του σε σχέση με το χρόνο φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.

π
12

t (s)

Γ1. Να υπολογίσετε την αρχική φάση και την περίοδο της ταλάντωσης.
(Μονάδες 6)
Γ2. Να βρείτε το μέτρο της αρχικής ταχύτητας υ 0 .
(Μονάδες 6)
Γ3. Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος όταν αυτό
δέχεται δύναμη επαναφοράς Fεπ=24 Ν και επιταχύνεται.
(Μονάδες 6)

Γ4. Να γράψετε τη συνάρτηση που περιγράφει τη δύναμη που ασκεί το ελατήριο στο σώμα
Σ σε σχέση με το χρόνο και να τη σχεδιάσετε σε αριθμημένους άξονες.
(Μονάδες 7)
Δίνεται g=10m/s2.

ΘΕΜΑ Δ
Στο διπλανό σχήμα δείχνεται ένα λείο πλάγιο
επίπεδο γωνίας κλίσης φ=30ο, στην κορυφή του
οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο το πάνω άκρο
ενός ελατηρίου σταθεράς k=100N/m. Στο κάτω άκρο
του ελατηρίου είναι στερεωμένο ένα σώμα Σ1 μάζας
Αρχική
m1=1kg. Με τη βοήθεια νήματος που έχει τη
θεση
διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου και είναι
Θ.Φ.Μ
στερεωμένο στο σώμα Σ1 συμπιέζουμε το ελατήριο
μέχρι τη θέση όπου η τάση του νήματος γίνεται 20Ν.
Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα και το σώμα Σ1 εκτελεί ταλάντωση. Να βρείτε:

φ
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Δ1. το πλάτος της ταλάντωσης.
(Μονάδες 6)
Δ2. το λόγο της μέγιστης κινητικής ενέργειας της ταλάντωσης προς τη μέγιστη δυναμική
ενέργεια του ελατηρίου.
(Μονάδες 6)

Κάποια στιγμή εκτοξεύουμε από την βάση του κεκλιμένου επιπέδου σώμα Σ2 μάζας m2 = 2,4
kg με ταχύτητα μέτρου υ0=

7
m/s και φορά προς την κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου. Το
3

Σ1 και το Σ2 συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά σε κάποια θέση της ταλάντωσης του Σ 1,
με αποτέλεσμα μετά την κρούση το συσσωμάτωμα να μείνει στη θέση αυτή μόνιμα ακίνητο.
Η διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα. Να βρείτε:
Δ3. το μέτρο της ταχύτητας υ1 που έχει το Σ1 ελάχιστα πριν την κρούση με το σώμα Σ2 .
(Μονάδες 6)
Δ4. το μήκος της διαδρομής που διάνυσε το σώμα Σ2 από τη θέση εκτόξευσης μέχρι τη θέση
της σύγκρουσης.
(Μονάδες 7)
Δίνεται g=10m/s2, ημ30 
0

1
3
, συν300 
2
2
---- ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ----

Τα θέματα επιμελήθηκε ο Δουκατζής Βασίλειος, Φυσικός.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο, Φυσικό.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1α. γ.
Α1β. α.
Α2α. β.
Α2β. β.
Α3α. β.
Α3β. α.
Α4α. β.
Α4β. δ.
Α5.
α. Σωστό
β. Λάθος
γ. Σωστό
δ. Λάθος
ε. Σωστό

ΘΕΜΑ Β
Β1. Σωστή απάντηση είναι η α.
Για να μεταφέρεται η ενέργεια από το δίσκο στο ταλαντούμενο σύστημα με το βέλτιστο
τρόπο πρέπει το σύστημα να βρεθεί σε συντονισμό. Άρα:

f δ  f 0 

ω
1
k
1
k
k
k
200
 δ 
 ωδ2 
 mολ  2  m ολ 
kg  m ολ  2kg
2π mολ
2π 2π mολ
mολ
ωδ
100

M  m  2kg  m = 0,8kg .
Β2. Σωστή απάντηση είναι η β.
Το έργο της δύναμης αντίστασης είναι ίσο με τη μείωση της ενέργειας ταλάντωσης του
συστήματος.
Η αρχική ενέργεια του συστήματος είναι:

1
1
Ε0  kA 2  E0  200  0,32 J  E 0 = 9 J
2
2
Την χρονική στιγμή t1 η ενέργεια του συστήματος είναι:
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1
1
Ε  Κ  U  mυ2  0  E  2  22 J  E = 4 J
2
2
Άρα, το έργο της δύναμης αντίστασης είναι:
WFαντ=– Εαπ = Ε– Ε0 ή WFαντ  4J  9J  WFαντ = -5J .

Β3. Σωστή απάντηση είναι η α.



Το πλάτος της επιτάχυνσης μιας α.α.τ. βρίσκεται από τη
σχέση α max    . Πρέπει να βρούμε τα πλάτη, Α και τις
2

γωνιακές συχνότητες, ω, των δύο ταλαντώσεων.
Και οι δύο ταλαντώσεις ξεκινούν από ακραία θέση, αφού
υ = 0, άρα τα πλάτη ταλάντωσης συμπίπτουν με την
συμπίεση των ελατηρίων που προκαλούν τα σώματα όταν
αυτά βρίσκονται στις θέσεις ισορροπίας, δηλαδή

Θ.Φ.Μ
Θ.Ι.1
Θ.Ι.2



Fελ,(1)
Δ
Σ1

Fελ,(2)

1

Δ



w1

2

Σ2



w2

Α1 = Δℓ1 και Α2 = Δℓ2 .
Η θέση ισορροπίας του συστήματος k – m, είναι μετατοπισμένη από το φυσικό μήκος του
ελατηρίου κατά Δ

1

, για το οποίο ισχύει:

ΣF  0  Fελ(1)  w1  kΔ 1  mg  Δ 1 

mg
k

Αντίστοιχα, η θέση ισορροπίας του συστήματος k – 4m, είναι μετατοπισμένη από το
φυσικό μήκος του ελατηρίου κατά Δ

ΣF  0  Fελ(2)  w 2  kΔ

2

2

 4mg  Δ

, για το οποίο ισχύει:

2



4mg
k

Η γωνιακή συχνότητα μιας α.α.τ βρίσκεται από τη σχέση D  m2 . Επειδή έχουμε
2
2
σύστημα μάζας ελατηρίου D  k και η σχέση γίνεται k  m   

k
.
m

Άρα, ο ζητούμενος λόγος γίνεται:

α1(max)
α 2(max)

k
ω12 Α1
 2
 m
k
ω2  2
4m

mg
k  α1(max) = 1
4mg
α 2(max)
k

Β4. Σωστή απάντηση είναι η β.
Σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας ισχύει
x = x1 + x2
Επειδή ημ(10t+π) =- ημ(10t) η σχέση (1) δίνει:
x= 4 ημ10t (cm) - 3 ημ10t (cm) ή x =1ημ(10t) (cm) .

(1)
(2)

Σύμφωνα με την εκφώνηση τη χρονική στιγμή που μας ενδιαφέρει , x1=3cm, άρα
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3  4ημ10t  ημ10t 

3
4

Με αντικατάσταση στη σχέση (2) προκύπτει: x = 0,75 cm.

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Από το διάγραμμα φαίνεται ότι την χρονική στιγμή t = 0 έχουμε x0 = 0,1 m και υ > 0,
άρα η αρχική φάση βρίσκεται στο 1ο τεταρτημόριο του τριγωνομετρικού κύκλου. Το
πλάτος της ταλάντωσης είναι Α = 0,2 m, οπότε:

x
0,1 1
ημφ0  0 
 
A 0, 2 2

π
π
φ0 

6  0φ0 2π
6

 
5π
5π
φ0  2κπ  
φ0 
6 
6
φ0  2κπ 

Για t = 0 θέλουμε υ > 0.

π
>0
6
5π
υ = υmaxσυν
<0
6
υ = υmaxσυν

Άρα αποδεκτή λύση είναι η φ 0 

π
.
6

Από το διάγραμμα φαίνεται επίσης ότι την χρονική στιγμή t1 =
πρώτη φορά.

π
s έχουμε x1 = 0 για
12

π
π
π
x1  0  Aημ(ωt1  )  0  ημ(ωt1  )  ημκπ  ωt1   κπ 
6
6
6
π π
ω   κπ  ω  12κ  2(S.I.)
12 6

Η πρώτη αποδεκτή λύση προκύπτει για κ=1 και είναι ω = 10 rad/s.
Άρα , Τ 

2π
 Τ = 0, 2π s .
ω

Γ2. Η εξίσωση της ταχύτητα είναι

π
υ  υmax συν(ωt  φ0 )  ωΑσυν(ωt  φ0 )  υ  2συν(10t  ) (SI)
6
Mε αντικατάσταση t=0 προκύπτει:

υ0  2συν

π m
m
 υ0 = 3 .
6 s
s

Γ3. Για τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας έχουμε:

dK dWF
dK F  dx
dK




 F 
dt
dt
dt
dt
dt
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Πρέπει να βρούμε την ταχύτητα υ.
Από την Α.Δ.Ε. για την ταλάντωση έχουμε:

1
1
1
k(A 2  x 2 )
E  K  U  kA 2  mυ2  kx 2  kA 2  mυ2  kx 2  υ  
2
2
2
m

(3)

Θα βρούμε την τιμή του x όταν Fεπ = 24 Ν .
Η σταθερά του ελατηρίου είναι k = mω2  k = 2∙102 N/m  k = 200 N/m.
Aπό τη σχέση της δύναμη επαναφοράς παίρνουμε:

Fεπ  kx  x 

Fεπ
24
x
m  x = -0,12 m .
k
200

Με αντικατάσταση στην σχέση (3) προκύπτει:

υ

200

N
(0, 04m 2  0, 0144m 2 )
m
m
 υ = ±1, 6
2kg
s

Το σώμα κινείται επιταχυνόμενα, δηλαδή κατευθύνεται προς την Θ.Ι. βρισκόμενο στον
αρνητικό ημιάξονα, άρα υ > 0, οπότε υ = 1,6 m/s.
Με αντικατάσταση στη σχέση (2) παίρνουμε:
Από την (2) 

dK
J
dK
J
 200(0,12)1,6 
= 38, 4
dt
s
dt
s

Γ4. Κάθε χρονική στιγμή ισχύει:

ΣF  Dx  Fελ  w  kAημ(ωt  φ0 )  Fελ  w  kAημ(ωt  φ 0 ) 
π
Fελ  20  40ημ(10t  ) (SI)
6



Η γραφική παράσταση φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

x



w

Fελ. (Ν)
60
40
20
0
–20

0,2π
t (s)
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ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Πριν κόψουμε το νήμα το σώμα ισορροπεί
άρα: ΣFx  0  T  Fελ,1  w1,x  0 (1)
Η δύναμη T έχει μέτρο 20Ν και φορά προς την
κορυφή του πλάγιου επιπέδου.
Η δύναμη w1,x έχει μέτρο 5Ν και φορά προς τη
βάση του πλάγιου επιπέδου.
Η Fελ,1 έχει φορά προς τη βάση του πλάγιου
επιπέδου , αφού το ελατήριο είναι συμπιεσμένο.
Η σχέση (1) γίνεται:

Τ  Fελ,1  w1,x  Τ  kΔ 1  m1gημφ  Δ 1 

Δ

1



20Ν  1kg 10
100

N
m

Τ  m1gημφ

k

m
 0,5
s2
 Δl1 = 0,15 m .

Αφού κόψουμε το νήμα, το σώμα εκτελεί ταλάντωση γύρω από θέση ισορροπίας στην
οποία το ελατήριο είναι επιμηκυμένο από το φυσικό του μήκος κατά  2 .

ΣFx  0  Fελ,2  w x  0  Fελ,2  w1,x  kΔ

Δ

2



2

 m1gημφ  Δ

2



m1gημφ

k

(2)

m
 0,5
s2
 Δl2 = 0, 05 m
N
100
m

1kg 10

Το σώμα ξεκινά την ταλάντωση του από ακραία θέση αφού υ = 0, οπότε η αρχική θέση
ισορροπίας αποτελεί και άκρο της ταλάντωσης, συνεπώς πλάτος ταλάντωσης είναι:

Α  Δ 1 Δ

2

 Α = 0, 2m .

Δ2. Η μέγιστη παραμόρφωση που υφίσταται το ελατήριο είναι
Δℓmax = Δℓ2 + Α =0,05m +0,20m ή Δℓmax =0,25 m.

Κ max
U
 max
U ελ,max U ελ,max

1 2
kA
Κ max
A2
(0, 2m) 2
16
2

 2 

= 0, 64 =
2
1
U ελ,max
25
kΔ 2max Δ max (0, 25m)
2

Δ3.
Για να μείνει το συσσωμάτωμα ακίνητο μετά την κρούση θα πρέπει στη θέση αυτή να
ισχύουν ταυτόχρονα:
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ΣF  0 και pσυσ  0 .
Η προσθήκη του σώματος Σ2 προκάλεσε πρόσθετη επιμήκυνση του ελατηρίου κατά x1, η
οποία θα προσδιοριστεί από τη συνθήκη ισορροπίας στη θέση αυτή. Έτσι, υπολογίζοντας
την πρόσθετη επιμήκυνση x1 του ελατηρίου βρίσκουμε σε ποια θέση της ταλάντωσης
έγινε η κρούση και στη συνέχεια εφαρμόζοντας τη διατήρηση της ενέργειας στην
ταλάντωση θα βρούμε την ταχύτητα του σώματος Σ1 πριν την κρούση.

ΣFx  0  Fελ,3  w ολ,x  0  Fελ,3  w ολ,x  k(Δ

2

 x1 )  (m1  m2 )gημφ 

(1)

m gημφ
kΔ 2  kx1  m1gημφ  m 2gημφ  kx1  m 2gημφ  x1  2
 x1 
k

m
 0,5
s2

N
100
m

2, 4kg 10

x1 = 0,12 m .
Εφαρμόζουμε τη διατήρηση της ενέργειας για την ταλάντωση του Σ 1 για να βρούμε το
μέτρο της ταχύτητας υ1 .

k(A 2  x12 )
1
1
1
E  K  U  kA 2  m1υ12  kx12  υ1 

2
2
2
m1

υ1 

100

Ν
 (0, 2m)2  (0,12m)2 
m
m
 υ1 = 1, 6 .
1kg
s

Δ4. Εφαρμόζουμε την Α.Δ.Ο. για την πλαστική κρούση με θετική την φορά προς τα
πάνω.
Για να είναι pσυσ  0 , πρέπει το σώμα Σ1 πριν την κρούση να κατέρχεται ώστε τα
σώματα να έχουν αντίθετες ορμές.

pαρχ  p τελ  p1  p2  0  m1υ1  m2 υ2  0  υ2 

m1υ1
 υ2 
m2

m
s υ =2m
2
2, 4kg
3 s

1kg 1, 6

Εφαρμόζουμε το Θ.Μ.Κ.Ε. για το Σ2 από την στιγμή της εκτόξευσης του μέχρι ελάχιστα
πριν την κρούση.

1
1
1
1
1
Κ τελ  Κ αρχ  ΣW  m2 υ22  m2 υ02  m2gημφ  s  υ22  υ02  g s  υ22  υ02  gs 
2
2
2
2
2
2

7 m 2 m
2
2

 

υ0  υ 2
3 s  3 s 

s
s
m
g
10 2
s

2

 s = 0,5 m
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ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
3ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΘΔΜΑΣΑ

ΘΔΜΑ Α
Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ 1 - 4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ ποόςαρηπ και
δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη, η ξπξία ςη ρσμπληοώμει ρχρςά.
1. ςα εγκάορια κύμαςα, ςξ μήκξπ κύμαςξπ λ είμαι ίρξ με ςημ απόρςαρη
α. μεςανύ δύξ διαδξυικώμ πσκμχμάςχμ.
β. μεςανύ μιαπ κξοστήπ και ςηπ επόμεμηπ κξιλάδαπ.
γ. πξσ διαμύει ςξ κύμα ρε μια πεοίξδξ.
δ. πξσ διαμύει ςξ κύμα ρε έμα δεσςεοόλεπςξ.
Μονάδες 5

2. Αομξμικό κύμα διαδίδεςαι καςά μήκξπ γοαμμικξύ ελαρςικξύ μέρξσ καςά ςξμ άνξμα x’x
και πεοιγοάτεςαι από ςημ ενίρχρη y  4  (2t 

2x
) (S.I.)
5

α. Η πεοίξδξπ ςξσ κύμαςξπ είμαι 1s.
β. Η τάρη εμόπ ρημείξσ ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ είμαι ίρη με t 

x
ακςίμια.
5

γ. To πλάςξπ ςαλάμςχρηπ ςχμ ρημείχμ ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ είμαι ίρξ με 4cm.
δ. Σξ μήκξπ κύμαςξπ είμαι ίρξ με 0,5 m.
Μονάδες 5

3. Έμαπ παοαςηοηςήπ και μια ηυηςική πηγή κιμξύμςαι ρςημ ίδια εσθεία με ρςαθεοέπ
ςαυύςηςεπ μέςοoσ σΑ και σS αμςίρςξιυα. Η πηγή παοάγει ήυξ ρσυμόςηςαπ fS και ξ
παοαςηοηςήπ ςξμ αμςιλαμβάμεςαι με ρσυμόςηςα fA. Αμ πηγή και παοαςηοηςήπ
α) απξμακούμξμςαι μεςανύ ςξσπ, ιρυύει fA > fS.
β) πληριάζξσμ μεςανύ ςξσπ, ιρυύει fA > fS.
γ) απξμακούμξμςαι με ςαυύςηςεπ ίδιξσ μέςοξσ, ιρυύει fA > fS.
δ) πληριάζξσμ μεςανύ ςξσπ με ςαυύςηςεπ ίδιξσ μέςοξσ, ιρυύει fA < fS.
Μονάδες 5
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4. Πηγή ήυξσ και παοαςηοηςήπ κιμξύμςαι ρςημ ίδια εσθεία. Όςαμ ρσμβαίμει ταιμόμεμξ
Doppler και ξ παοαςηοηςήπ ακξύει ήυξ μεγαλύςεοηπ ρσυμόςηςαπ από ςη ρσυμόςηςα ςξσ
ήυξσ πξσ εκπέμπει η πηγή,
α) μεςαβάλλεςαι η ρσυμόςηςα ςξσ ήυξσ πξσ εκπέμπει η πηγή κσμάςχμ.
β) ξ παοαςηοηςήπ και ηυηςική πηγή κιμξύμςαι με ςημ ίδια ςαυύςηςα.
γ) η απόρςαρη μεςανύ παοαςηοηςή και πηγήπ ήυξσ μειώμεςαι.
δ) η απόρςαρη μεςανύ παοαςηοηςή και πηγήπ ήυξσ ασνάμεςαι.
Μονάδες 5

5. Σςημ παοακάςχ εοώςηρη 5 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξ γοάμμα κάθε ποόςαρηπ
και δίπλα ρε κάθε γοάμμα ςη λένη Σωστό για ςη ρχρςή ποόςαρη και ςη λένη Λάθος για
ςη λαμθαρμέμη.

α. Έμαπ παοαςηοηςήπ ποξυχοά με ςαυύςηςα ρςαθεοξύ μέςοξσ σΑ ποξπ μια πηγή πξσ
εκπέμπει ήυξ ρςαθεοήπ ρσυμόςηςαπ fS. Αμ ξ ήυξπ διαδίδεςαι ρςξμ αέοα με ςαυύςηςα σηυ,
χπ ποξπ ςξμ παοαςηοηςή διαδίδεςαι με ςαυύςηςα σηυ -σΑ.
β. Σξ ταιμόμεμξ Doppler ανιξπξιείςαι για ςη μέςοηρη ςηπ ςαυύςηςαπ ςχμ ασςξκιμήςχμ
και ςχμ αεοξπλάμχμ με ςξ οαμςάο.
γ. ύγυοξμεπ πηγέπ ξμξμάζξμςαι ασςέπ πξσ δημιξσογξύμ ςασςόυοξμα μέγιρςα και
ελάυιρςα.
δ. Η ρσυμόςηςα ςαλάμςχρηπ ςηπ πηγήπ εμόπ κύμαςξπ είμαι ίρη με ςη ρσυμόςηςα
ςαλάμςχρηπ ςχμ ρημείχμ ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ πξσ διαδίδεςαι ςξ κύμα.
ε. ςξ ρςάριμξ κύμα ξι κξιλίεπ παοαμέμξσμ ρσμευώπ ακίμηςεπ.
Μονάδες 5

ΘΔΜΑ Β
Για ςιπ παοακάςχ εοχςήρειπ μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ εοώςηρηπ και
δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη ρχρςή απάμςηρη.
1. Ο πoδηλάςηπ Α ςξσ ρυήμαςξπ πληριάζει ποξπ
ςημ ακίμηςη ηυηςική πηγή S με ρςαθεοή επιςάυσμρη
μέςοξσ α. Η πηγή εκπέμπει ήυξ ρςαθεοήπ
ρσυμόςηςαπ fS. H ρσυμόςηςα fA πξσ αμςιλαμβάμεςαι
ξ πoδηλάςηπ ρε ρυέρη ςξ υοόμξ καθώπ ασςόπ
πληριάζει ςημ πηγή δίμεςαι από ςξ διάγοαμμα
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α. (I)
β. (II)
γ. (III)
Μονάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ.
Μονάδες 5

2.Ηυηςικά κύμαςα με διατξοεςικά μήκη κύμαςξπ διαδίδξμςαι ρε ξμξγεμέπ μέρξ
διάδξρηπ. Σξ διάγοαμμα πξσ παοιρςάμει ςη ρυέρη: ςαυύςηςα διάδξρηπ κύμαςξπ- μήκξπ
κύμαςξπ είμαι ςξ

Μονάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ
Μονάδες 4
3. Δύξ ρύγυοξμεπ ρημειακέπ πηγέπ Π1, Π2 πξσ βοίρκξμςαι ρςα ρημεία Α,Β δημιξσογξύμ
ρςξ ίδιξ μέρξ διάδξρηπ εγκάορια κύμαςα, παοάγξμςαπ ταιμόμεμα ρσμβξλήπ. Με Μ
ρσμβξλίζξσμε ςξ μέρξμ ςηπ απόρςαρηπ (ΑΒ) και Ν ρημείξ ςξσ εσθσγοάμμξσ ςμήμαςξπ ΑΒ
πξσ είμαι ςξ πληριέρςεοξ ρςξ Μ ρημείξ ρςξ ξπξίξ ρσμβαίμει εμιρυσςική ρσμβξλή. Η
απόρςαρη (ΜΝ) είμαι ίρη με
α. λ/2
β. λ
γ. 2λ
Μονάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ.
Μονάδες 4
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4. Ηυηςική πηγή κιμείςαι ρε ξοιζόμςιξ δοόμξ με ρςαθεοή ςαυύςηςα s   / 40 μεςανύ
δύξ ακίμηςχμ παοαςηοηςώμ Α και Β. Η πηγή καςεσθύμεςαι ποξπ ςξμ παοαςηοηςή Α και
απξμακούμεςαι από ςξμ παοαςηοηςή Β. Σξ μήκξπ κύμαςξπ  A πξσ εκπέμπει η ηυηςική
πηγή ποξπ ςημ καςεύθσμρη ςξσ παοαςηοηςή Α και ςξ μήκξπ κύμαςξπ  B πξσ εκπέμπει η
ηυηςική πηγή ποξπ ςημ καςεύθσμρη ςξσ παοαςηοηςή Β ρσμδέξμςαι με ςη ρυέρη
α.

 A 39

 B 40

β.

 A 39

 B 41

γ.

 A 40

 B 41
Μονάδες 2

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ.
Μονάδες 4

ΘΔΜΑ Γ
Αομξμικό εγκάοριξ κύμα πξσ πεοιγοάτεςαι από ςημ ενίρχρη

x
y  4 102 2(t  ) (S.I.)
2
διαδίδεςαι ρε ξμξγεμή ελαρςική υξοδή καςά ςη θεςική καςεύθσμρη ςξσ ημιάνξμα Οx . Ση
υοξμική ρςιγμή t=0, ςξ ρημείξ Ο ςηπ θέρηπ x=0 αουίζει μα ςαλαμςώμεςαι με θεςική
ςαυύςηςα.
α) Να σπξλξγίρεςε ςη ρσυμόςηςα, ςξ μήκξπ κύμαςξπ και ςημ ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ
κύμαςξπ.
Μονάδες 6
β) Για ςξ ρημείξ Α ςηπ υξοδήπ, πξσ βοίρκεςαι ρςη θέρη x=4m, μα βοείςε ςη υοξμική
ρςιγμή πξσ αουίζει μα ςαλαμςώμεςαι και μα γοάφεςε ςημ ενίρχρη ςηπ ςαυύςηςαπ ρε
ρυέρη με ςξ υοόμξ για ςξ υοξμικό διάρςημα 0  t  4s .
Μονάδες 6
γ). Αμ θεχοήρξσμε όςι ρςξ ρημείξ Α σπάουει ρςξιυειώδηπ μάζα 2 103 kg , μα
σπξλξγίρεςε ςημ εμέογεια ςαλάμςχρήπ ςηπ και μα ρυεδιάρεςε ρε αοιθμημέμξσπ άνξμεπ ςη
δσμαμική εμέογεια ςηπ ρςξιυειώδξσπ μάζαπ ρε ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ, για ςξ υοξμικό
διάρςημα 0  t  4s .
Μονάδες 6
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δ) Ση υοξμική ρςιγμή t=4s, μα βοείςε ςημ ξοιζόμςια απόρςαρη από ςξ ρημείξ Ο εκείμξσ
ςξσ ρημείξσ ςξ ξπξίξ πεομά από ςημ απξμάκοσμρη 2 102 m με θεςική ςαυύςηςα για 1η
τξοά.
Μονάδες 7
Δίμεςαι π2=10.

ΘΔΜΑ Δ
ε ξοιζόμςια ςεμςχμέμη υξοδή μήκξσπ L=1m πξσ έυει ςα δύξ άκοα ςηπ Α,Β ρςεοεχμέμα
ακλόμηςα, δημιξσογείςαι ρςάριμξ κύμα πξσ πεοιγοάτεςαι από ςημ ενίρχρη

y  2 102  5 x  4 t (S.I .)
Να σπξλξγίρεςε:
α) ςξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ και ςξ μήκξπ κύμαςξπ ςχμ αουικώμ κσμάςχμ πξσ
δημιξύογηραμ ςξ ρςάριμξ κύμα.
Μονάδες 6
β) ςξμ αοιθμό ςχμ κξιλιώμ και ςξ ρσμξλικό αοιθμό δερμώμ πξσ δημιξσογξύμςαι ρςη
υξοδή.
Μονάδες 6
γ) ςξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ Ν ςηπ υξοδήπ πξσ απέυει από ςξ μέρξμ ςηπ Μ

d

1
m.
30
Μονάδες 6

δ) ςημ αμέρχπ μικοόςεοη ρσυμόςηςα ρςάριμξσ πξσ μπξοεί μα απξκαςαρςαθεί ρςη υξοδή
καθώπ και ςξ μέξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ πξσ θα έυει ςξ ρημείξ Ν, αμ ςα πλάςη ςχμ αουικώμ
κσμάςχμ πξσ δημιξύογηραμ ςξ ρςάριμξ κύμα παοέμειμαμ ίδια.
Μονάδες 7
Δίμεςαι: 


3
11 4


, 
6
2
30 10

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΦΙΑ

Σα θέμαςα επιμελήθηκαμ ξι Παλόγος Αντώνιος και τεφανίδης Κωνσταντίνος.
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ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
3ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ

ΘΕΜΑ Α
1. γ.
2. α.
3. β.
4. γ.
5. α-Λ, β-, γ-, δ-, ε-Λ.

ΘΕΜΑ B
1. ωρςή απάμςηρη είμαι η (α).
Ο παοαςηοηςήπ πληριάζει κιμξύμεμξπ ποξπ ςημ πηγή μη ρςαθεοή επιςάυσμρη. Δπξμέμωπ
έυει ςαυύςηςα μέςοξσ σ =σξ+ αt.
H ρσυμόςηςα πξσ αμςιλαμβάμεςαι δίμεςαι από ςη ρυέρη

f A  fS

  


 fS

    t


   t 
 f A  fS  fS  

 




Η ςελεσςαία ρυέρη δείυμει όςι η ρσυμόςηςα f A είμαι ρσμάοςηρη 1ξσ βαθμξύ ωπ ποξπ ςξ
υοόμξ.

2. ωρςή είμαι η απάμςηρη α.
Η ςαυύςηςα διάδξρηπ ςωμ μηυαμικώμ κσμάςωμ είμαι αμενάοςηςη από ςξ μήκξπ κύμαςξπ
και εναοςάςαι μόμξ από ςιπ ιδιόςηςεπ ςξσ μέρξσ διάδξρηπ.

3. ωρςή είμαι η απάμςηρη α.
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ςξ ρημείξ Ν έυξσμε εμιρυσςική ρσμβξλή. Άοα για ςιπ απξρςάρειπ ιρυύει:

(AN)  (BN)  k 
Για ςξ μέρξμ Μ, η ρσμθήκη ςηπ εμιρυσςικήπ ρσμβξλήπ ιρυύει για k  0 , άοα για ςξ Ν, πξσ
είμαι ςξ πληριέρςεοξ ρςξ Μ θα είμαι k  1 , δηλαδή

(AN)  (BN)  

(1)

Ιρυύει επίρηπ (AN) 

(AB)
(AB)
 (MN) , (BN) 
 (MN)
2
2

Με αμςικαςάρςαρη ρςη ρυέρη (1) παίομξσμε: 2(MN)    (MN) 


2

4. ωρςή είμαι η απάμςηρη β
Η πηγή ποξπ ςξμ παοαςηοηςή Α εκπέμπει ήυξ με μήκξπ κύμαςξπ

    - s Ts   -

 1

39
    -    
40 fs
40
40

Η πηγή ποξπ ςξμ παοαςηοηςή Β εκπέμπει ήυξ με μήκξπ κύμαςξπ

 B    s Ts   

 1

41
 B   
 B  
40 fs
40
40

Με διαίοερη καςά μέλη ςωμ δύξ ρυέρεωμ ποξκύπςει:

39

  40

39

  
41
B
 B 41

40

ΘΕΜΑ Γ
α) Από ςη ρύγκοιρη ςηπ δξθείραπ ενίρωρηπ με ςη
κύμαςξπ y  A 2(

t x
 ) ποξκύπςει:
T 

A  4 102 m
t
 t  T  1s  f  1Hz
T
x x
    2m
 2
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Για ςημ ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ κύμαςξπ, από ςη θεμελιώδη ενίρωρη ςηπ κσμαςικήπ
βοίρκξσμε:   f  2m 1Hz    2

m
s

β) Η διαςαοαυή τςάμει ρςξ ρημείξ Α ςη υοξμική ρςιγμή t A 

xA
4m

 t A  2s .
 2m / s

Κάθε ρημείξ ρςξ ξπξίξ τςάμει η διαςαοαυή ασςό επαμαλαμβάμει ςημ κίμηρη ςξσ ρημείξσ
ςηπ θέρηπ x=0. Άοα ςξ ρημείξ Α, θα νεκιμήρει μα ςαλαμςώμεςαι ρύμτωμα με ςη ρυέρη:

4
yA  4 102 2(t  ) (S.I.) ή yA  4 102 2(t  2) (S.I.)  t  2s
2
και η ςαυύςηςά ςξσ θα πεοιγοάτεςαι από ςη ρυέρη:

A  (21)  (4 102 ) 2(t  2) (S.I.)  A  8102 2(t  2) (S.I.)  t  2s
Άοα


 A  0
 0  t  2s


2

 A  810  2(t  2) (S.I.)  t  2s

γ) Η εμέογεια ςαλάμςωρηπ ςηπ ρημειακήπ μάζαπ βοίρκεςαι από ςη ρυέρη:

1
1
1
rad 2
E  DA2  m2 A2  E  2 103 kg  (2
)  (4 102 m)2  E  64 106 J
2
2
2
s
Η δσμαμική εμέογεια ςαλάμςωρηπ ςξσ ρημείξσ Α ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ βοίρκεςαι από ςη
ρυέρη:

1
UA  DyA2  E2  2(t  2)   U A  64 106 2  2(t  2)  (S.I.)  t  2s
2

Η ζηςξύμεμη γοατική παοάρςαρη ταίμεςαι ρςξ ρυήμα πξσ ακξλξσθεί.
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δ) ςη δξθείρα ρυέρη ςηπ απξμάκοσμρηπ ποέπει μα αμςικαςαρςήρξσμε y  2 102 m και
t=4s.

x
x
1
x

2 102  4 102 2(4  )  2(4  ) 
 2(4  )  
2
2
2
2
6
Η λύρη ςηπ ςοιγωμξμεςοικήπ ενίρωρηπ δίμει δύξ ξμάδεπ λύρεωμ, μια ρςξ 1ξ και μια ρςξ
2ξ ςεςαοςημόοιξ. Δπειδή μαπ λέει όςι πεομά με θεςική ςαυύςηςα η ζηςξύμεμη λύρη θα
βοίρκεςαι ρςξ 1ξ ςεςαοςημόοιξ. Δπειδή μαπ λέει για 1η τξοά θα κοαςήρξσμε ςη λύρη πξσ
αμςιρςξιυεί ρςη μικοόςεοη τάρη, δηλαδή ςξ π/6. Άοα έυξσμε:

x

47
2(4  )   x 
m
2
6
6

ΘΕΜΑ Δ
α) Από ςη ρύγκοιρη ςηπ δξθείραπ ενίρωρηπ με ςη

y  2A 

γεμική ενίρωρη ςξσ ρςάριμξσ,

2x
 t ποξκύπςει:


2A  2 102 m  A  102 m
2x
 5x    0, 4m


β) Σα άκοα ςηπ υξοδήπ είμαι ρςεοεωμέμα ακλόμηςα, ξπόςε ρςα άκοα έυξσμε δερμξύπ,
επιπλέξμ γμωοίζξσμε όςι η απόρςαρη μεςανύ δύξ διαδξυικώμ δερμώμ είμαι λ/2 , δηλαδή
0, 2m . Άοα ρςξ ρςάριμξ ρυημαςίζξμςαι:
L / (λ/2)=1m/(0,2m) κξιλίεπ, δηλαδή 5 κξιλίεπ και 6 ρσμξλικά δερμξί.
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Έμα ρςιγμιόςσπξ ςξσ ρςάριμξσ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα.

γ) Σξ πλάςξπ ςαλάμςωρηπ εμόπ ρημείξσ ρε έμα ρςάριμξ βοίρκεςαι από ςη ρυέρη:

A  2A  

2x
με ςξ x μα μεςοά από κξιλία.


Σξ μέρξμ ςηπ υξοδήπ είμαι κξιλία, ξπόςε αμςικαθιρςξύμε ρςξμ ςύπξ όπξσ x  d 
και παίομξσμε:

A  2 102 5x (SI)  A  2 102 5

1
m
30

1

(SI)  A  2 102   (SI) 
30
6

A  3 102 m

δ) Η αμέρωπ μικοόςεοη ρσυμόςηςα ρςάριμξσ θα ξδηγήρει ρςξ αμέρωπ μεγαλύςεοξ μήκξπ
κύμαςξπ , λ΄ . ςα άκοα θα έυξσμε πάλι δερμξύπ. Ατξύ ποξηγξσμέμωπ για ςξ μήκξπ
ςηπ υξοδήπ L ίρυσε L=5λ/2, ςώοα θα ιρυύει L=4λ΄/2. Άοα έυξσμε:

4



5
 5        0,5m
2
2
4

Η ςαυύςηςα διάδξρηπ ςωμ κσμάςωμ ρςη υξοδή είμαι ίδια και ρςιπ δύξ πεοιπςώρειπ, ατξύ
εναοςάςαι μόμξ από ςιπ ιδιόςηςεπ ςηπ υξοδήπ. Γοάτξμςαπ ςη θεμελιώδη ενίρωρη ςηπ
κσμαςικήπ για ςιπ δύξ πεοιπςώρειπ, με μαθημαςική επενεογαρία βοίρκξσμε ςημ αμέρωπ
μικοόςεοη ρσυμόςηςα πξσ μπξοεί μα απξκαςαρςαθεί:

  f

,

  f 

f   f  f   f


0, 4
2
Hz  f   1, 6Hz

0,5

Σξ μέρξμ Μ ρςξ μέξ ρςάριμξ βοίρκεςαι ρε δερμό. Οπόςε για μα βοξύμε ςξ μέξ πλάςξπ
ςαλάμςωρηπ ςξσ ρημείξσ Ν θα ποέπει μα ςοξπξπξιήρξσμε ςη δξθείρα απόρςαρη

d

1
m , ώρςε μα δηλώμεςαι απόρςαρη από κξιλία.
30
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ύμτωμα με ςξ ρυήμα για μα έυξσμε απόρςαρη από κξιλία θα ποέπει, είςε μα
ποξρθέρξσμε ρςξ d ςξ
δεύςεοξ.

x



, είςε μα αταιοέρξσμε ςξ d από ςξ . Δπιλέγξσμε ςξ
4
4


0,5
1
15  4
11
d 
m m x 
mx 
m
4
4
30
120
120

Με αμςικαςάρςαρη ρςξμ ςύπξ ςξσ πλάςξσπ ςξσ ρςάριμξσ παίομξσμε:

2x
A  2A  
 2 102 
'

A  2 102 

11
120 (SI)  A  2 102  11 (SI) 
5
30
10

2

4
m  A  0,8 102 m
10

Σα θέμαςα επιμελήθηκαμ ξι Παλόγος Αντώνιος και τεφανίδης Κωνσταντίνος.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Doppler) – ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ A
Στις προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.
Α1. Tα ηχητικά κύματα διαδίδονται
α. μόνο στα αέρια.
β. μόνο στο κενό.
γ. δημιουργώντας πυκνώματα και αραιώματα ύλης.
δ. σχηματίζοντας όρη και κοιλάδες.
Α2. Ένα αρμονικό κύμα με μήκος κύματος λ διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Αν η
διαφορά φάσης των ταλαντώσεων μεταξύ δύο σημείων του μέσου διάδοσης είναι 5π,
οι θέσεις ισορροπίας τους απέχουν
α. 5λ.
β. 2,5λ.
γ. 10λ.
δ. 1,25λ.
Α3. Ένα στάσιμο κύμα δημιουργείται κατά μήκος ελαστικής χορδής και στη θέση x=0 σχηματίζεται κοιλία.
α. Η θέση των δεσμών δίνεται από τη σχέση x    2k  1


.
2

β. Η θέση των κοιλιών δίνεται από τη σχέση x   k  .
γ. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών είναι λ/4.
δ. Η ενέργεια ταλάντωσης των μορίων του μέσου είναι μέγιστη στις θέσεις x   k


2

Α4. Μία πηγή ηχητικών όταν είναι ακίνητη παράγει ήχο συχνότητας f και μήκους κύματος
λ. Όταν ένας παρατηρητής και η πηγή ηχητικών κυμάτων κινούνται στην ίδια ευθεία
με αντίθετες φορές ώστε η μεταξύ τους απόσταση να ελαττώνεται, τότε ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται
α. συχνότητα μεγαλύτερη από f και μήκος κύματος μεγαλύτερο από λ.
β. συχνότητα μεγαλύτερη από f και μήκος κύματος μικρότερο από λ.
γ. συχνότητα μικρότερη από f και μήκος κύματος μικρότερο από λ.
δ. συχνότητα μικρότερη από f και μήκος κύματος μεγαλύτερο από λ.

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη
λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
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Α. Η ταχύτητα διάδοσης του ηχητικού κύματος είναι ανάλογη της συχνότητας του.
Β. Στο στάσιμο όλα τα σημεία του μέσου εκτελούν διαδοχικά την ίδια κίνηση.
Γ. Φαινόμενα συμβολής έχουμε μόνον όταν οι πηγές είναι σύγχρονες.
Δ. Η ταχύτητα του φωτός είναι ίδια για όλα τα συστήματα αναφοράς.
Ε. Tο φαινόμενο Doppler εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει σχετική κίνηση πηγής - παρατηρητή.
Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Β

Β1. Tη χρονική στιγμή t=0 το σημείο Ο (x=0) μιας ελαστικής χορδής αρχίζει να ταλαντώνεται ξεκινώντας από τη
θέση ισορροπίας του με θετική ταχύτητα, δημιουργώντας
ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα που διαδίδεται κατά μήκος
του θετικού ημιάξονα Οx. Το σχήμα δείχνει πως μεταβάλλεται η φάση των σημείων του μέσου σε συνάρτηση με τη
θέση τους για τη χρονική στιγμή t=1s. Η εξίσωση του κύματος δίνεται από τη σχέση
α. y  A 2  4t  2x  , S.I. .




β. y  A  2  t 




x
 , S.I. .
2

γ. y  A  2  4t 

x
 ,  S.I. .
2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 7

Β2. Σε μια ελαστική χορδή που έχει τα άκρα της στερεωμένα ακλόνητα με κατάλληλο μηχανισμό μπορούμε να δημιουργούμε στάσιμα κύματα. Όταν δημιουργούμε στάσιμο με 4 κοιλίες, η συχνότητα ταλάντωσης είναι f1 . Όταν δημιουργούμε στάσιμο με 7 συνολικά δεσμούς, η συχνότητα ταλάντωσης είναι f2 . Η σχέση που συνδέει τις δύο συχνότητες είναι
α.

f2 5

f1 4

β.

f2 4

f1 5

γ.

f2 3
 .
f1 2
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
Β3. Σε οριζόντια τεντωμένη χορδή, που έχει τα δύο άκρα της Κ,Λ, στερεωμένα ακλόνητα,
δημιουργείται στάσιμο κύμα που περιγράφεται από την εξίσωση

y  2

2x
 t


Το σημείο Μ που βρίσκεται σε οριζόντια απόσταση d 
πλάτος ταλάντωσης


από το άκρο Κ της χορδής, έχει
12

α.  3 .
β.  .
γ.

 3
.
2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
Β4. Μια πηγή παραγωγής ηχητικών κυμάτων, S, συχνότητας fs=290Hz, κινείται προς μια ακλόνητη επιφάνεια
με ταχύτητα μέτρου S 


30

. Ένας παρατηρητής Α α-

πομακρύνεται από την επιφάνεια με ταχύτητα μέτρου υΑ
κατευθυνόμενος προς την πηγή. Η σύνθεση των ήχων
που ακούει ο παρατηρητής απευθείας και από ανάκλαση στον τοίχο του δημιουργεί διακροτήματα συχνότητας fδ=2Hz. Η ταχύτητα του παρατηρητή υΑ είναι
α. A 

β. A 

γ. A 


300

.

2
300

290

.

.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
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ΘΕΜΑ Γ
Το άκρο Ο (x=0) μιας οριζόντιας ελαστικής χορδής αρχίζει τη χρονική στιγμή t=0 να
ταλαντώνεται σύμφωνα με την εξίσωση yΟ=Aημωt. Το εγκάρσιο αρμονικό κύμα που
δημιουργείται διαδίδεται κατά μήκος του θετικού ημιάξονα Οx με ταχύτητα μέτρου υ. Κάθε
σημείο της χορδής που ταλαντώνεται κινείται μεταξύ δύο ακραίων θέσεων που απέχουν
μεταξύ τους d=0,4m και η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσής του μηδενίζεται με
συχνότητα 10Hz. Eπίσης, η οριζόντια απόσταση ενός όρους και της μεθεπόμενης κοιλάδας
είναι Δx=3m.
Γ1. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος.
Μονάδες 6
Γ2. Για το σημείο Κ του ελαστικού μέσου (xK=3m) να βρείτε τη χρονική στιγμή που αρχίζει
να ταλαντώνεται και να κάνετε τη γραφική παράσταση της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο σε αριθμημένους άξονες.
Μονάδες 6
Γ3. Δύο σημεία Μ και Ν της χορδής απέχουν μεταξύ τους οριζόντια απόσταση (ΜΝ)=5m με
xN>xM. Τη χρονική στιγμή που το σημείο Ν βρίσκεται σε απομάκρυνση yN=+A για 1η φορά, να υπολογίσετε τη φάση του σημείου Μ.
Μονάδες 6
Γ4. Αν η σημειακή μάζα του σημείου (Ο) είναι Δm=10-6kg, να βρείτε το μέτρο του ρυθμού
μεταβολής της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης του σημείου (Ο) τη στιγμή που η απομάκρυνσή τoυ από τη θέση ισορροπίας του είναι yo=+A/2.
Δίνεται π2=10.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ
Δύο σύγχρονες πηγές Π1,Π2, παραγωγής εγκαρσίων αρμονικών κυμάτων που διαδίδονται
στην επιφάνεια υγρού, απέχουν μεταξύ τους (Π1Π2)=5m και αρχίζουν να ταλαντώνονται τη
χρονική στιγμή t=0 με εξίσωση y=0,1ημ5πt (SΙ). Η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στο
υγρό είναι υ=2,5m/s.
Σε ένα σημείο Μ της επιφάνειας του υγρού που απέχει από τις δύο πηγές r1M, r2M (r1M>r2M)
το κύμα από την πηγή Π2 φτάνει τη χρονική στιγμή t2=1,2s και από από την πηγή Π1 με
χρονική διαφορά Δt=0,4s.
Δ1. Να βρείτε το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Μ μετά τη συμβολή των δύο κυμάτων
σ’ αυτό.
Μονάδες 6
Δ2. Αν η σημειακή μάζα του Μ είναι Δm=10-6kg, να βρεθεί η δυναμική του ενέργεια σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα 0  t  2s και να γίνει η γραφική της
παράσταση σε αριθμημένους άξονες.
Μονάδες 6
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Δ3. Να βρείτε πόσες υπερβολές απόσβεσης υπάρχουν μεταξύ των σημείων Π1, Π2.
Μονάδες 6
Δ4. Η τρίτη υπερβολή απόσβεσης που βρίσκεται δεξιά της μεσοκαθέτου τέμνει την ευθεία που διέρχεται από την πηγή Π2 και είναι κάθετη στο ευθύγραμμο τμήμα (Π1Π2) στα σημεία Κ και Κ΄ αντίστοιχα. Να βρείτε το μήκος (ΚΚ΄) .

Δίνεται π2=10.

Μονάδες 7
---- ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ----

Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Ιστάπολος Βασίλειος και Ποντικός Ηλίας, Φυσικοί.

Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο, Φυσικό.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
1. γ.
2. β.
3. δ.
4. β.
5. α-Λ, β-Λ, γ-Λ, δ-Σ, ε-Σ.

ΘΕΜΑ B
1. Σωστή απάντηση είναι η (α).
Η εξίσωση της φάσης ενός αρμονικού κύματος (χωρίς αρχική φάση) που διαδίδεται

 t x
 
T 

κατά μήκος του θετικού ημιάξονα Οx, δίνεται από τη σχέση   2 

Από τη γραφική παράσταση φάσης – θέσης βγάζουμε τα εξής 2 συμπεράσματα:
-Τη στιγμή t=1s η φάση της θέσης x=0m είναι 8π rad.
-Τη στιγμή t=1s η φάση της θέσης x=2m είναι 0 rad.
Mε αντικατάσταση στη σχέση (1) του πρώτου ζεύγους τιμών παίρνουμε:

1 0
8  2       0, 25s  f  4Hz
T 
Mε αντικατάσταση στη σχέση (1) του δεύτερου ζεύγους τιμών παίρνουμε:

2
 1
0  2 
     0,5m
 0, 25  
Άρα, η εξίσωση του κύματος είναι

 t x
y  A2     y  A2  4t  2x  , S.I.
T 
2. Σωστή απάντηση είναι η (γ).
Στα άκρα της χορδής,
δημιουργούνται δεσμοί.

που

είναι

ακλόνητα,

Στην 1η περίπτωση έχουμε 4 κοιλίες, οπότε για το
μήκος L της χορδής ισχύει: L  4

1
2

Στην 2η περίπτωση έχουμε 7 συνολικά δεσμούς,
δηλαδή 6 κοιλίες, οπότε για το ίδιο μήκος L της χορδής
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ισχύει: L  6

2
.
2

Τα δύο μήκη κύματος συνδέονται με τη σχέση:

L4

1


3
 6 2  21  3 2  1 
2
2
2 2

(1)

H ταχύτητα υ των τρεχόντων κυμάτων που δημιούργησαν το στάσιμο είναι ίδια και για
τις δύο συχνότητες αφού έχουμε την ίδια χορδή, επομένως

1  2  1f1   2 f 2 

f 2 1

f1  2

Η τελευταία σχέση με τη βοήθεια της (1) δίνει:

f2 3

f1 2

3. Σωστή απάντηση είναι η (β).
Το πλάτος ταλάντωσης ενός σημείου σε ένα στάσιμο, A ' , βρίσκεται από τη σχέση:

A '  2A  

2x
με το x να μετρά από κοιλία. Μας έχει δοθεί απόσταση d από δεσμό.


Για να την μετατρέψουμε σε απόσταση από την πλησιέστερη κοιλία θα πρέπει να
αφαιρέσουμε το d από το

x 


.
4


 


d    x   x  
4
4 12
6
6

A '  2A 

2   
 
    2A      A '  A
  6
 3

4. Σωστή απάντηση είναι η (α).
Ο παρατηρητής ακούει ταυτόχρονα δύο ήχους. Ο πρώτος ήχος συχνότητας f1 έρχεται
κατευθείαν από την πηγή ενώ ο δεύτερος συχνότητας f2 προέρχεται από τον τοίχο μετά
από ανάκλαση που υφίσταται σε αυτόν.
Απευθείας αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας: f1  fs

Σελίδα 2 από 6
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, (1)
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Στον τοίχο φτάνει ήχος συχνότητας f 2  fs


  S

Ο παρατηρητής απομακρύνεται από τον τοίχο και ακούει συχνότητα

f 2  f 2

  A


 fS


  S



  A


 f 2  fS

  A
  S

, (2)

O παρατηρητής ακούει διακροτήματα συχνότητας fδ=2Ηz. Επειδή f1>f2 ισχύει:

f   f1  f 2  fS
f   fS

  A
  S

 fS

  A
  S

 f   fS

2 A

  S

29   2z

2 A
2  30
 f   fS A
 A 
 A  

29
290Hz  2  30
300
  
30

ΘΕΜΑ Γ
1. Από τη εκφώνηση έχουμε: d=2A=0,4m άρα Α=0,2m.
H δυναμική ενέργεια της ταλάντωσής ενός μορίου που ταλαντώνεται μηδενίζεται 2
φορές σε κάθε περίοδο, δηλαδή έχει συχνότητα διπλάσια από αυτήν της ταλάντωσης.
Άρα η συχνότητα της ταλάντωσης είναι f=5Hz.
H απόσταση μεταξύ ενός όρoυς και της μεθεπόμενης
κοιλάδας είναι  

3
 3m
2

ή


, επομένως
2

λ=2m.

Η εξίσωση του κύματος είναι

x
 t x

y  A2     y  0, 22  5t   , (SI)
2
T 

2. Το κύμα φτάνει στο σημείο Κ τη χρονική στιγμή που το σημείο Κ αρχίζει να
ταλαντώνεται, δηλαδή έχει φάση ίση με μηδέν,

3

2  5t    0 ή t=0,3s. Από τη στιγμή αυτή και μετά το Κ ταλαντώνεται, σύμφωνα με
2

3

την εξίσωση y  0, 22  5t   (SI)
2

Η εξίσωση επιτάχυνσης του σημείου K είναι :

t x 
 K   2 A2   K    K   200 2  5t  1,5 , (SI) με t  0,3s
T  
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H γραφική παράσταση ακ=f(t) δίνεται στο
διπλανό σχήμα.

3. Όταν το Ν βρίσκεται στο y=+Α για πρώτη φορά έχει φάση π/2. Η διαφορά φάσης
μεταξύ των Μ και Ν είναι

 t x  2  x N  x   2 5m
t x 
M  N  2      2     

 M  N  5

2m
T  
T  
Άρα M  5 


11
 M 
2
2

4. Το μέτρο του ρυθμού της μεταβολής της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης του
σημείου Ο σε οποιαδήποτε θέση ισούται με το μέτρο του ρυθμού της μεταβολής της
κινητικής του ενέργειας.

U  K  E 

dU dK
dU dK dWF F  dx

0



dt dt
dt
dt
dt
dt

dU
 F    Dx   ,
dt



(1)

Όταν η σημειακή μάζα διέρχεται από τη θέση y=A/2, έχει ταχύτητα μέτρου υ, η οποία θα
υπολογιστεί από την διατήρηση της ενέργειας της ταλάντωσης μεταξύ των θέσεων
y=Α/2 και y=A.
2

1
1
1
1
1
A 1
K  U  E  m2  Dy 2  DA 2  m2  m2    m2 A 2 
2
2
2
2
2
2 2


A 3
2

Αντικαθιστώντας στην (1) παίρνουμε

dU
A
3 m A
 m2 A

dt
2
2
4
3

2

3



106 kg  10 

dU
J
  3 104
dt
s
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ΘΕΜΑ Δ
1. Από την δοσμένη εξίσωση ταλάντωσης των πηγών βρίσκουμε την περίοδο και τη
συχνότητα της ταλάντωσης.

  5

rad
2 2 
1
, T
 s  T  0, 4s , f   2,5Hz
s
 5
T

Tα κύματα φτάνουν στο σημείο Μ με διαφορά χρόνου Δt=0,4s=T.

t1  t 2  0, 4s  T 

r1 r2 
 
 r1  r2  
  

H διαφορά των αποστάσεων του σημείου Μ από την πηγή είναι λ, επομένως στο σημείο
αυτό έχουμε ενίσχυση και το πλάτος ταλάντωσής του είναι
Α΄Μ=2Α=0,2m.
Επίσης εύκολα προκύπτουν:

m
 0, 4s    1m
s
r2  t 2  3m  r1  4m

  T  2,5

2. Η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης του Μ δίνεται από τη σχέση

1
1
U  Dy2  m2 2M 2t
2
2
Όπου AΜ είναι το πλάτος ταλάντωσης του σημείου Μ.
Διακρίνουμε 3 φάσεις.
1η φάση: 0  t  1, 2s To σημείο Μ παραμένει ακίνητο καθώς τη χρονική στιγμή t2 =1,2s
φτάνει το κύμα από την κοντινότερη πηγή (Π2).
2η φάση: 1, 2s  t  1,6s Το σημείο Μ ταλαντώνεται με πλάτος ΑM=0,1m , σύμφωνα με
τη διαταραχή που προκαλείται μόνο από την πλησιέστερη πηγή, Π2. Η συμβολή θα
αρχίσει τη χρονική στιγμή t1=t2+T=1,6s.

1
1
1
2
2
U  Dy 2  m2 A 22(t  1, 2)  U  106   5   0,1  2 5(t  1, 2) , (S.I.)
2
2
2
6
2
 U  1, 25 10  5(t  1, 2) , (S.I.)  1, 2s  t  1, 6s
3η φάση: 1,6s  t To σημείο Μ ταλαντώνεται με πλάτος Α΄Μ=0,2m λόγω της ενισχυτικής
συμβολής. Η απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας δίνεται από τη σχέση

y  2A 

2  r1  r2 
 t r r 
2   1 2   0, 2  (1) 2  2,5t  3,5  (S.I.) 
2
2 
T

y  0, 2 2  2,5t  3,5  (S.I)  1,6s  t

2
1
1
1
2
2
U  Dy2  m2   0, 2  2  2,5t  3,5    U  106   5   0, 2   2 2(2,5 t  3,5) , (S.I.)
2
2
2
6
2
 U  5 10  2(2,5 t  3,5) , (S.I.)  1, 6s  t

Σελίδα 5 από 6

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»
3o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

To διάγραμμα δυναμικής ενέργειας –
χρόνου μέχρι τα 2s δείχνεται στο
διπλανό σχήμα.

3. Για να έχουμε απόσβεση πρέπει η διαφορά των
αποστάσεων ενός σημείου από τις πηγές να είναι

 2  1 


2

Έστω το σημείο Λ που απέχει x από την Π1 και d-x από την Π2.

x  (d  x)   2  1 


2

 2x  d   2  1 
ακέραιος.


N
 2x  5m   2  1  0,5m  x   2,75m
2
2

, όπου Ν

Για τη θέση του σημείου Λ θα πρέπει

N
 2,75  5m   5,5  N  4,5 .
2
Επομένως N= 5,  4,  3,  2, 1, 0, 1, 2, 3, 4  , δηλαδή 10 σημεία. Άρα, 10
0  x  5m  0 

υπερβολές απόσβεσης υπάρχουν μεταξύ των σημείων Π1, Π2.
4. Η τρίτη υπερβολή απόσβεσης που βρίσκεται δεξιά της
μεσοκαθέτου ικανοποιεί τη συνθήκη

r1  r2   2  1 

5

με Ν=2 , δηλαδή r1  r2 
2
2

Έστω το σημείο Κ που βρίσκεται πάνω στην ευθεία που
είναι κάθετη στο τμήμα Π1Π2 και διέρχεται από το Π2. Οι
αποστάσεις του από τις πηγές είναι α και β (δες σχήμα).
Για τη διαφορά των αποστάσεων από τις πηγές ισχύει

 

5
 2,5    2,5   , (1)
2

Από το σχηματιζόμενο ορθογώνιο τρίγωνο Π1ΚΠ2 έχουμε

2  2  (1 2 )2 , (2)
Αντικαθιστώντας την (1) στη (2) παίρνουμε

 2,5    2 2  (1 2 )2



 2,5    2  2   5

2



6, 25  5   2   2  25  5  18,75    3,75m
Eπομένως η απόσταση ΚΚ’ είναι 2α =7,5m.
Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Ιστάπολος Βασίλειος και Ποντικός Ηλίας, Φυσικοί.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο, Φυσικό.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

3ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2) – ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ A
Στις προτάσεις Α1α-Α4β να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα
το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.
Α1α. Η συχνότητα του ήχου που ακούει ένας παρατηρητής είναι μικρότερη από τη
συχνότητα του ήχου που εκπέμπει η πηγή όταν
α) η πηγή πλησιάζει τον ακίνητο παρατηρητή.
β) πηγή και παρατηρητής έχουν ταχύτητες αντίθετης φοράς πλησιάζοντας ο ένας τον
άλλο.
γ) η απόσταση παρατηρητή-πηγής μεγαλώνει ανεξάρτητα αν κινούνται και τα δύο
σώματα ή μόνο το ένα.
δ) ο παρατηρητής «κυνηγάει» την απομακρυνόμενη απ’ αυτόν πηγή με ταχύτητα
μεγαλύτερη από τη ταχύτητα της πηγής.
(Μονάδες 3)
Α1β. Μια ακίνητη ηχητική πηγή εκπέμπει κύμα με μήκος κύματος λ1. Ένας παρατηρητής
που απομακρύνεται από την πηγή αντιλαμβάνεται το ηχητικό κύμα να έχει μήκος κύματος
λ2. Η σχέση που συνδέει τα δύο μήκη κύματος είναι
α) λ2< λ1.
β) λ2> λ1 .
γ) λ2= λ1.
δ) άγνωστη καθώς δεν επαρκούν τα δεδομένα για να απαντήσουμε.
(Μονάδες 2)
Α2α. Ακίνητη ηχητική πηγή που βρίσκεται πάνω σε μία βάρκα ταλαντώνεται με συχνότητα f
και παράγει ηχητικό κύμα που διαδίδεται στον αέρα με ταχύτητα υ και μήκος κύματος λ. Το
κύμα συνεχίζει τη διάδοσή του μέσα στο νερό της θάλασσας με ταχύτητα υ΄>υ και μήκος
κύματος λ΄. Το ηχητικό κύμα που διαδίδεται στο νερό της θάλασσας είναι
α) διάμηκες με μήκος κύματος 𝜆′ < 𝜆
β) διάμηκες με μήκος κύματος 𝜆′ > 𝜆
γ) εγκάρσιο με μήκος κύματος 𝜆′ < 𝜆
δ) εγκάρσιο με μήκος κύματος 𝜆′ > 𝜆.
(Μονάδες 3)
Α2β. H σειρήνα ενός τρένου που κινείται ισοταχώς εκπέμπει ήχο σταθερής συχνότητας fs.
Αν με fA συμβολίσουμε τη συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο μηχανοδηγός του τρένου, οι δύο
συχνότητες συνδέονται με τη σχέση
α) fA=fS
β) fA=2fS
γ) fA=fS/2
δ) fA= fS/4.
(Μονάδες 2)
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Α3α. Κατά μήκος μιας ελαστικής χορδής διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα χωρίς απώλειες
ενέργειας. Καθώς απομακρυνόμαστε από τη πηγή του κύματος
α) η συχνότητα της ταλάντωσης των σημείων της χορδής μειώνεται.
β) το μήκος κύματος μειώνεται.
γ) το πλάτος της ταλάντωσης των σημείων της χορδής μειώνεται.
δ) η φάση της ταλάντωσης των σημείων της χορδής μειώνεται.
(Μονάδες 3)
Α3β. Σε ένα στάσιμο κύμα όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου που ταλαντώνονται έχουν
α) ίδιο πλάτος ταλάντωσης.
β) ίδια συχνότητα ταλάντωσης.
γ) ίδια φάση ταλάντωσης.
δ) ίδια ενέργεια ταλάντωσης.
(Μονάδες 2)
Α4α. Στην επιφάνεια ενός υγρού που ηρεμεί δύο σύγχρονες πηγές που βρίσκονται στα
σημεία Α και Β, παράγουν αρμονικά κύματα. Μετά τη συμβολή των δύο κυμάτων, τα σημεία
της μεσοκαθέτου του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ ταλαντώνονται με
α) διαφορετικά πλάτη.
β) διαφορετικές συχνότητες.
γ) διαφορετικές φάσεις.
δ) διαφορετικές ενέργειες.
(Μονάδες 3)
Α4β. Κατά μήκος μιας ελαστικής χορδής που έχει τη διεύθυνση του άξονα x΄Οx έχει
σχηματιστεί μια κυματική διαταραχή για την οποία γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν απώλειες
ενέργειας. Δύο σημεία της χορδής Κ και Λ εκτελούν απλές αρμονικές ταλαντώσεις με
απομακρύνσεις που δίνονται από τις σχέσεις
yΚ = 0,4ημ(ωt + π) και yΛ =
0,2ημ(ωt) αντίστοιχα (στο σύστημα S.I.). Πάνω στην χορδή
α) διαδίδεται μόνο ένα κύμα προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα x΄Οx.
β) διαδίδεται μόνο ένα κύμα προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα x΄Οx.
γ) έχει αποκατασταθεί στάσιμο κύμα και τα σημεία Κ και Λ βρίσκονται εκατέρωθεν του
ίδιου δεσμού σε απόσταση μικρότερη από μισό μήκος κύματος.
δ) έχει αποκατασταθεί στάσιμο κύμα και τα σημεία Κ και Λ βρίσκονται μεταξύ δύο
διαδοχικών δεσμών.
(Μονάδες 2)
Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη
λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
α) Τα διαμήκη μηχανικά κύματα μπορούν να διαδοθούν και στο κενό.
β) Η αρχή της επαλληλίας ισχύει μόνον όταν τα κύματα που συμβάλλουν προέρχονται
από σύγχρονες πηγές.
γ) Δύο συμφασικές κοιλίες ενός στάσιμου κύματος απέχουν μεταξύ τους ακέραιο
πολλαπλάσιο του μήκους κύματος.
δ) Η διαφορά φάσης δύο συγκεκριμένων σημείων μιας χορδής μεγάλου μήκους που
πάνω της διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα, παίρνει τιμές που αυξάνονται με το χρόνο.
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ε) Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται στον οριζόντιο άξονα x΄Οx. Ένα σημείο της χορδής
ταλαντώνεται σύμφωνα με την εξίσωση 𝑦 = 0,5 𝜂𝜇(5𝜋𝑡 + 10𝜋) (𝑆.𝐼. ). Επομένως το κύμα
διαδίδεται προς τον αρνητικό ημιάξονα.
(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Β
Β1.Τη στιγμή 𝑡 = 0 αρχίζει να ταλαντώνεται, χωρίς
αρχική φάση, η αρχή Ο ενός γραμμικού ελαστικού
μέσου Οx, με αποτέλεσμα να αρχίσει να διαδίδεται στο
μέσο κύμα πλάτους 𝛢 = 0,2 𝑚. Η γραφική παράσταση
της φάσης ενός σημείου Κ του μέσου, που βρίσκεται στη
θέση 𝑥𝛫 = 0,5 𝑚 σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο
διπλανό διάγραμμα. Η χρονική εξίσωση της ταλάντωσης
του σημείου Κ στο S.I. είναι:
α) yK = 0,2ημ2π(t − 1) για t>1 s.
β) yK = 0,2ημ2π(2t − 1) για t>1 s .
γ) yK = 0,2ημ2π(t − 0,5) για t>1 s.
i. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(Μονάδες 2)
ii. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 4)
Β2.Δύο περιπολικά Α και Β κινούνται το ένα προς το άλλο με ταχύτητες μέτρων αντίστοιχα
υΑ και υΒ, με υΑ> υΒ . Οι σειρήνες των περιπολικών εκπέμπουν ήχους της ίδιας συχνότητας.
Ο ήχος που παράγεται από το περιπολικό Β γίνεται αντιληπτός από τον οδηγό του
περιπολικού Α με συχνότητα fA . Ο ήχος που παράγεται από το περιπολικό Α γίνεται
αντιληπτός από τον οδηγό του περιπολικού Β με συχνότητα fΒ . Οι συχνότητες fΑ , fΒ
συνδέονται με τη σχέση
α) fΑ> fΒ
β) fΑ< fΒ
γ) fΑ = fΒ
i. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(Μονάδες 2)
ii. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 4)
Β3.Στην επιφάνεια ενός υγρού βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων Π1 και
Π2, στα σημεία Α,Β αντίστοιχα τα οποία απέχουν μεταξύ τους L. Οι πηγές ταλαντώνονται
κατακόρυφα, χωρίς αρχική φάση δημιουργώντας στην επιφάνεια του υγρού φαινόμενα
συμβολής. Ένα σημείο Ρ του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ απέχει από τη πηγή Π1 𝑑 = 0,3𝐿 και
είναι το πλησιέστερο προς το μέσο Μ του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ που παραμένει
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διαρκώς ακίνητο. Το πλήθος των σημείων του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ που βρίσκονται
μεταξύ των Α,Β και εκτελούν ταλάντωση με μέγιστο πλάτος, είναι
α) 1
β) 3
γ) 5
i. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(Μονάδες 2)
ii. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 5)
Β4. Μία χορδή μήκους L έχει στερεωμένα ακλόνητα τα δύο άκρα της. Όταν η χορδή
διεγείρεται με συχνότητες 500Hz και 600Hz κατά μήκος της δημιουργούνται στάσιμα
κύματα. Αν μεταξύ των συχνοτήτων 500Hz και 600Hz δεν υπάρχει άλλη τιμή συχνότητας για
την οποία σχηματίζεται στη χορδή στάσιμο κύμα, τότε όταν η χορδή διεγείρεται με
συχνότητα 500Ηz, οι κοιλίες που δημιουργούνται κατά μήκος της χορδής είναι
α) 5
β) 4
γ) 3
i. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
(Μονάδες 2)
ii. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 4)

ΘΕΜΑ Γ
Η οριζόντια χορδή του σχήματος έχει το άκρο της Β
ακλόνητα στερεωμένο και το μήκος του ευθυγράμμου
τμήματος ΟΒ είναι (ΟΒ)=L=1,4m . Το σημείο Ο της
χορδής, xO  0 , τη χρονική στιγμή 𝑡 = 0, αρχίζει να
ταλαντώνεται σε διεύθυνση κάθετη στη διεύθυνση της χορδής με την απομάκρυνση του
σημείου Ο από τη θέση ισορροπίας του σε σχέση με το χρόνο να περιγράφεται από την
συνάρτηση

y  A 5t (SI)
Κατά μήκος της χορδής δημιουργείται εγκάρσιο αρμονικό κύμα το οποίο διαδιδόμενο με
ταχύτητα υ=2m/s, φτάνει στο ακλόνητο σημείο B
και ανακλάται με αποτέλεσμα να δημιουργείται στη
χορδή στάσιμο κύμα, με κοιλία στο σημείο Ο.
Στο διπλανό διάγραμμα βλέπουμε την απομάκρυνση
ενός σημείου Α της χορδής, σε σχέση με το χρόνο.
Γ1. Να βρείτε το μήκος κύματος των κυμάτων που δημιουργούν το στάσιμο.
(Μονάδες 6)
Γ2. Να βρείτε τις θέσεις των σημείων της χορδής στις οποίες σχηματίζονται δεσμοί.
(Μονάδες 7)
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Γ3. Να βρείτε την οριζόντια απόσταση του σημείου Α από το άκρο Ο της χορδής, xA, καθώς
και τη χρονική στιγμή 𝑡2 .
(Μονάδες 6)
Γ4. Να σχεδιαστεί το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος 0,7s μετά από κάποια χρονική
στιγμή που το σημείο Ο, καθώς ταλαντώνεται με πλάτος 2Α, διέρχεται από την αρνητική
ακραία θέση της ταλάντωσής του.
(Μονάδες 6)

ΘΕΜΑ Δ
Δύο πηγές εγκαρσίων κυμάτων Π1 και Π2 που βρίσκονται στην επιφάνεια υγρού, τη χρονική
στιγμή 𝑡 = 0 , αρχίζουν να εκτελούν ταυτόχρονα αρμονικές ταλαντώσεις που
περιγράφονται από την ίδια εξίσωση,
𝑦 = 0,4𝜂𝜇(10𝜋𝑡) (S.I.)
Για να φθάσει το κύμα της κάθε πηγής στην άλλη, χρειάζεται χρονικό διάστημα 0,7s. Ένα
σημείο της επιφάνειας του υγρού, Σ, που απέχει 4,5m από την πηγή Π1 και 7,5m από τη
πηγή Π2 αρχίζει να ταλαντώνεται τη χρονική στιγμή 0,45s.
Δ1. Να βρείτε την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στην επιφάνεια του υγρού, καθώς και
το μήκος κύματος.
(Μονάδες 4)
Δ2. Να βρείτε το πλήθος των σημείων ενισχυτικής συμβολής που βρίσκονται μεταξύ των
δύο πηγών.
(Μονάδες 5)
Δ3. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας ταλάντωσης του σημείου Σ σε
συνάρτηση με τον χρόνο σε αριθμημένους άξονες για το χρονικό διάστημα 0s  t  1s .
(Μονάδες 5)
Δ4. Να βρείτε την ελάχιστη αύξηση επί τοις % που πρέπει να προκαλέσουμε στη
συχνότητα των πηγών, ώστε το σημείο Σ να αποκτήσει το μέγιστο πλάτος σύνθετης
ταλάντωσης.
(Μονάδες 5)
Δ5. Ένα σημείο Κ της επιφάνειας του υγρού απέχει από τις πηγές Π1 και Π2 αποστάσεις rK1
και rK2 αντίστοιχα. Η υπερβολή που διέρχεται από το Κ τέμνει το ευθύγραμμο τμήμα Π1Π2
στο σημείο Λ που απέχει 1,5m από το Π1. Να βρείτε τις αποστάσεις rK1 και rK2 αν γνωρίζετε
ότι το σημείο Κ έχει εξίσωση σύνθετης ταλάντωσης 𝑦 = 0,8𝜂𝜇(10𝜋𝑡 − 8𝜋) (S.I.).
(Μονάδες 6)
---- ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ----

Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Ποντικός Ηλίας και Σδρίμας Ιωάννης.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο.
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ΘΕΜΑ Α
Α1α. (γ)
Α2α. (β)
Α3α. (δ)
Α4α. (γ)
Α5. α.Λ

Α1β.
Α2β.
Α3β.
Α4β.
β.Λ

(γ)
(α)
(β)
(γ)
γ.Σ

δ.Λ

ε.Σ

ΘΕΜΑ B
Β1. Σωστή απάντηση είναι η (α).
To κύμα φτάνει στο σημείο Κ που απέχει xK=0,5m τη στιγμή t=1s, επομένως η ταχύτητα
του κύματος είναι



x 0,5m
m

ή   0,5
t
1s
s

H κλίση στο διάγραμμα φάσης – χρόνου ισούται αριθμητικά με τη γωνιακή ταχύτητα.



 4 rad
rad

ή   2
t (3  1)s
s

T

H περίοδος Τ είναι

Το μήκος κύματος είναι:

2
2

ή T  1s
 2 rad/ s
λ=υΤ=0,5m

H εξίσωση ταλάντωσης του Κ είναι

t x 
yK  A 2   K  ή yK  0,22  t  1 , (SI)
T  

Β2. Σωστή απάντηση είναι η (β).
Έστω fs η συχνότητα του ήχου που εκπέμπουν
τα περιπολικά. Ο οδηγός του αυτοκινήτου Α
αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας fΑ, που είναι
ίση με:

f  fS

  
  

, (1)

Ο οδηγός του αυτοκινήτου Β αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας fΒ, που είναι ίση
με: f  fS

  

  

, (2)
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Διαιρούμε τις (1),(2) κατά μέλη και έχουμε

  
2
   
 2
f

 2
   
f
 2
fS
  
fS

υΑ>υΒ ,

άρα

( 2  2 )  ( 2  2 ) άρα fΑ < fΒ

Β3. Σωστή απάντηση είναι η (β).
Το σημείο Ρ είναι το πρώτο, αριστερά του μέσου
Μ, σημείο που είναι ακίνητο, επομένως:

r1  r2  (2N  1)


με Ν=-1, οπότε:
2

0,3L -(L-0,3L) = - λ/2

ή

λ=0,8L

Για την θέση του τυχαίου σημείου Κ που εκτελεί
ταλάντωση με μέγιστο πλάτος έχουμε

x  (L  x)  N ή x =

Θα πρέπει

L N

   0,  1, 2...
2 2

0 x L  0

L N
L N  0,8L

 L ή 0 
 L ή  1,25  N  1,25
2 2
2
2

Eπομένως, Ν = -1, 0, +1 , άρα 3 σημεία.

Β4. Σωστή απάντηση είναι η (α).
Εφόσον τα άκρα της χορδής είναι ακλόνητα, ισχύει L=Nλ/2, όπου L το μήκος της
χορδής, λ το μήκος κύματος του στάσιμου και Ν ο αριθμός των κοιλιών.
Για τη συχνότητα f1=500Hz έχουμε:

LN

1
2

Παίρνοντας υπόψη τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής ,   f , η προηγούμενη σχέση
γίνεται:

L N


, (1)
2f1

Για την επόμενη συχνότητα δημιουργίας στάσιμου στη χορδή, f2=600Hz , έχουμε
αντίστοιχα:

L   N  1

2

  N  1
,
2
2f2

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1),(2) έχουμε:

N



N  N  1
  N  1



2f1
2f2
f1
f2

  600Hz  N  1  500Hz  ή N  5
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ΘΕΜΑ Γ

 5rad/ s
1

ή f  2,5Hz , T   0,4s
2
2
f
 2m/ s
ή   0,8m
Επομένως το μήκος κύματος του κύματος είναι  
f 2,5Hz
Γ1. Η συχνότητα του κύματος είναι

f

Γ2. Οι θέσεις των δεσμών δίνονται από τη σχέση

x   2  1


0,8m
  2  1
ή x   2  1 0,2
4
4

, (SI)

Αντικαθιστώντας κ=0,1,2…. παίρνουμε
κ=0 , x1= 0,2m
κ=1 , x2= 0,6m
κ=2 , x3= 1m
κ=3 , x4= 1,4m
Άρα συνολικά δημιουργούνται 4 δεσμοί, στις θέσεις
0,2m, 0,6m, 1,0m και 1,4m.
Γ3.Από τη γραφική παράσταση απομάκρυνσης –
χρόνου για το σημείο Α βλέπουμε ότι το κύμα φτάνει
για πρώτη φορά στο Α τη χρονική στιγμή t1 για την
οποία ισχύει:

t1 

xA


(1)

Mετά την ανάκλασή του στον τοίχο επιστρέφει στο σημείο Α τη χρονική στιγμή t2 για την
οποία ισχύει:

t2 

L  (L  xA )


(2)

Eπίσης , t2-t1= 2T όπου Τ η περίοδος του κύματος. Επομένως t2-t1=2T=0,8s
Mε αφαίρεση κατά μέλη των σχέσεων (1) και (2) παίρνουμε:

L  (L  xA ) xA
2L  2xA

 2 




m
xA  L  T  1,4m  2 0,4s  xA  0,6m
s

t2  t1 

Με αντικατάσταση στη σχέση (2) βρίσκουμε τη χρονική στιγμή t2.

t2 

2L  xA 2  1,4m  0,6m

 t2  1,1s
m

2
s
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Γ4. To χρονικό διάστημα 0,7s αντιστοιχεί σε
χρονική διάρκεια

4
3
0,4s 0,3s  T  T .
4
4

Θεωρούμε ως νέα αρχή μέτρησης των χρόνων
τη χρονική στιγμή που το Ο ταλαντευόμενο
βρίσκεται στην ακραία αρνητική του
απομάκρυνση. Μετά από χρονικό διάστημα 7Τ/4
, το σημείο Ο θα βρίσκεται στη θέση ισορροπίας,
έχοντας αρνητική ταχύτητα. Επομένως όλα τα
σημεία της χορδής θα διέρχονται από τη θέση
ισορροπίας τους.
Τα βέλη στο στιγμιότυπο δείχνουν τις ταχύτητες
των σημείων της χορδής.

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Τo σημείο Σ που απέχει r1=4,5m από την πηγή Π1 ξεκινά να ταλαντώνεται τη στιγμή
t1=0,45s, επομένως



r1 4,5m
m

ή   10
t1 0, 45s
s

Η συχνότητα του κύματος είναι

f

 10rad/ s
1

ή f  5Hz , T   0,2s
2
2
f

Το μήκος κύματος του κύματος είναι



 10m/ s

ή   2m
f
5Hz

Δ2. To κύμα θέλει χρόνο 0,7s για να μεταβεί από την Π1 στην Π2. Επομένως η απόσταση
μεταξύ των πηγών είναι

(12 )  d   t  10m/s 0,7s ή d  7m
Για το τυχαίο σημείο Κ στο οποίο συμβαίνει
ενισχυτική συμβολή και απέχει x από την πηγή Π1
ισχύει:

x  (d  x)  N ή

x

d N

ή x  (3,5m  N)m , (1)
2 2

Θα πρέπει 0m  x  7m  0m  (3,5m  N )m  7m ή  3,5  N  3,5
Οι αποδεκτές λύσεις είναι Ν=-3,-2,-1,0,+1,+2,+3 , άρα 7 σημεία.
Eπομένως, μεταξύ των δύο πηγών υπάρχουν 7 σημεία ενίσχυσης.
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Δ3. Μέχρι τη χρονική στιγμή t1=0,45s το σημείο Σ παραμένει ακίνητο. Το Σ θα αρχίσει να
ταλαντώνεται τη χρονική στιγμή t1=0,45s με πλάτος Α μέχρι τη στιγμή t2 , όταν φτάνει
το κύμα από την Π2 και ξεκινά η συμβολή.
Η χρονική στιγμή t2 είναι

t2 

r2
7,5m

ή t2  0,75s
 10m/ s

Για το χρονικό διάστημα 0,45s  t  0,75s , η απομάκρυνση του Σ από τη θέση
ισορροπίας του δίνεται από τη

 t r1 
   y  0,42  5t  2,25 , (SI)
T 

σχέση: y  0,42 

Και η ταχύτητα ταλάντωσης του Σ από τη σχέση:

t r 
  A 2   1     42  5t  2,25 , (SI)
T 
Για t > 0,75s έχουμε συμβολή και το πλάτος ταλάντωσης του Σ προκύπτει από τη
σχέση:

 r r 
 4,5  7,5 
 3 
  2 A 2  1 2   2 A 2 
    2 A 2      0
 22 
 4 
 2 
Άρα, μετά τη συμβολή στο σημείο Σ έχουμε απόσβεση και το Σ ακινητοποιείται.
Συνολικά έχουμε:

 0s  t  0,45s
0 , (SI)

  42  5t  2,25 , (SI)  0,45s  t  0,75s
0 , (SI)
 0,75s  t  1s

Το διάγραμμα ταχύτητας του Σ σε συνάρτηση
με το χρόνο δίνεται στο διπλανό σχήμα.

Δ4. Για να έχουμε ενισχυτική συμβολή στο σημείο Σ πρέπει r1-r2=Nλ άρα

r1  r2  N


N
ή f
ή
f
r1  r2

f N

Για Ν=1, η (2) δίνει f΄=10/3 Hz ,

10
(SI) , (2)  f  5Hz
3
που είναι f΄<5Hz , απορρίπτεται

Για Ν=2 η (2) δίνει f΄=20/3 Hz, που είναι f΄> 5Hz και είναι δεκτή.
Επομένως για να έχουμε στο Σ ενίσχυση θα πρέπει να αυξήσουμε τη συχνότητα στην
τιμή f΄=20/3Hz και η επί τοις εκατό αύξηση της συχνότητας είναι

20
Hz  5Hz
f  f
100
% 
100%  3
100% ή % 
%
f
5Hz
3
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Δ5. Γνωρίζουμε από το ερώτημα Δ2 (σχέση 1) σε ποια σημεία οι υπερβολές ενίσχυσης
τέμνουν το Π1Π2. Μας δίνεται ότι το σημείο Λ, που βρίσκεται στην ίδια υπερβολή με το
Κ, απέχει 1,5m από την Π1, άρα αντικαθιστώντας στη σχέση (1) του ερωτήματος Δ2 ,
x=1,5m , βρίσκουμε την υπερβολή που ανήκει το σημείο Λ.

1,5m  3,5m  N ή N = -2
Επομένως και το Κ ανήκει στην υπερβολή ενίσχυσης με Ν=-2 και ισχύει

rK1  rK 2  2 ή rK1  rK2  4m , (3)
Από τη σύγκριση της εξίσωσης απομάκρυνσης του Κ με τη γενική εξίσωση
απομάκρυνσης στη συμβολή κυμάτων

y  2 2

r1  r2
 t r r 
2   1 2 
2
 T 2 

προκύπτει ότι:
ΑΚ΄=0,8m=2Α.

 t r r 
10t  8  2(5t  4)  2   K1 K2 
2 
T
Επομένως

rK1  rK 2
 4 ή rK1  rK 2  16m , (4)
2

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (3),(4) παίρνουμε
rK1=6m και rK2=10m.

Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Ποντικός Ηλίας και Σδρίμας Ιωάννης.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο.
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ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
4ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΘΔΜΑΣΑ

ΘΔΜΑ Α
Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ 1 - 4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ ποόςαρηπ και
δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη, η ξπξία ςη ρσμπληοώμει ρχρςά.
1. Ο μόμξπ ςξσ Bernoulli είμαι ρσμέπεια ςηπ αουήπ διαςήοηρηπ ςηπ
α. μηυαμικήπ εμέογειαπ
β. εμέογειαπ.
γ. μάζαπ.
δ. ξομήπ για ςα οεσρςά.
Μομάδες 5

2. Έμα ιδαμικό οεσρςό οέει μέρα ρε έμα ρχλήμα πξσ ρε κάπξιξ ρημείξ ςξσ παοξσριάζει
μία ρςέμχρη. ςη ρςέμχρη η ςαυύςηςα οξήπ
α. παοαμέμει ρςαθεοή
β. μειώμεςαι αμάλξγα με ςημ πίερη.
γ. μειώμεςαι αμάλξγα με ςξ εμβαδόμ ςηπ ρςέμχρηπ.
δ. ασνάμεςαι αμςιρςοότχπ αμάλξγα με ςξ εμβαδόμ ςηπ ρςέμχρηπ.
Μομάδες 5

3. ε έμα ιδαμικό οεσρςό πξσ οέει καςά μήκξπ εμόπ ξοιζόμςιξσ ρχλήμα μεςαβληςήπ
διαςξμήπ η πίερη ςξσ οεσρςξύ
α. είμαι αμενάοςηςη ςηπ ςαυύςηςαπ οξήπ ςξσ.
β. είμαι αμςιρςοότχπ αμάλξγη ςηπ ςαυύςηςαπ οξήπ ςξσ.
γ. ασνάμεςαι, όπξσ η ςαυύςηςα οξήπ ασνάμεςαι.
δ. ασνάμεςαι, όπξσ η ςαυύςηςαπ οξήπ μειώμεςαι.
Μομάδες 5
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4. Σξ Ινώδεπ εμόπ οεσρςξύ ξτείλεςαι ρςιπ
α. ερχςεοικέπ δσμάμειπ ςοιβώμ πξσ αμςιςίθεμςαι ρςημ κίμηρή ςξσ όςαμ ασςό είμαι
ιδαμικό.
β. ερχςεοικέπ δσμάμειπ ςοιβώμ πξσ αμαπςύρρξμςαι όςαμ ασςό είμαι ποαγμαςικό.
γ. ενχςεοικέπ δσμάμειπ πξσ αμαγκάζξσμ ςξ ποαγμαςικό οεσρςό μα κιμηθεί.
δ. ενχςεοικέπ δσμάμειπ πξσ αμαγκάζξσμ ςξ ιδαμικό οεσρςό μα κιμηθεί.
Μομάδες 5

5. Σςημ παοακάςχ εοώςηρη 5 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξ γοάμμα κάθε ποόςαρηπ
και δίπλα ρε κάθε γοάμμα ςη λένη Σωστό για ςη ρχρςή ποόςαρη και ςη λένη Λάθος για
ςη λαμθαρμέμη.
α. ύμτχμα με ςημ αουή ςξσ Pascal, ρε έμα δξυείξ ςξ ξπξίξ είμαι αμξικςό ρςημ
αςμόρταιοα, η αςμξρταιοική πίερη μεςαδίδεςαι η ίδια ρε όλα ςα ρημεία εμόπ σγοξύ.
β. Η σδοξρςαςική πίερη ποξκαλεί δσμάμειπ πξσ αρκξύμςαι κάθεςα ρε κάθε επιτάμεια
πξσ βοίρκεςαι μέρα ρε έμα σγοό.
γ. Σα ποαγμαςικά οεσρςά ξμξμάζξμςαι και Νεσςώμεια οεσρςά.
δ. Όςαμ έμα ποαγμαςικό οεσρςό οέει καςά μήκξπ εμόπ ξοιζόμςιξσ ρχλήμα ρςαθεοήπ
διαςξμήπ, όλα ςα μόοια ςξσ οεσρςξύ πξσ διέουξμςαι από μια διαςξμή ςξσ ρχλήμα έυξσμ
ςημ ίδια ςαυύςηςα.
ε. Η ενίρχρη ςηπ ρσμέυειαπ είμαι ρσμέπεια ςηπ αουήπ διαςήοηρηπ ςηπ ύληπ ρςα οεσρςά.
Μομάδες 5

ΘΔΜΑ Β
Για ςιπ παοακάςχ εοχςήρειπ μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ εοώςηρηπ και
δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη ρχρςή απάμςηρη.
1. ςξ διπλαμό ρυήμα ταίμεςαι έμα αμξιυςό κσλιμδοικό δξυείξ
ρςαθεοήπ διαμέςοξσ πξσ πεοιέυει δύξ ιδαμικά σγοά
πσκμξςήςχμ ο1 και ο2 αμςίρςξιυα με ο1>ο2. Σα σγοά έυξσμ
ύφξπ Η/2 ςξ καθέμα και διαυχοίζξμςαι από έμα αβαοέπ
διάτοαγμα, πξσ μπξοεί μα κιμείςαι υχοίπ ςοιβέπ. Όςαμ ςξ
σγοό πσκμόςηςαπ ο1 βοίρκεςαι από κάςχ και ςξ ρύρςημα
ιρξοοξπεί, ςξ ύφξπ ςηπ ρςήληπ πξσ ρυημαςίζεςαι ρςξμ επίρηπ
αμξιυςό καςακόοστξ λεπςό ρχλήμα είμαι h1. Αμ αλλάνξσμε ςη
θέρη ςχμ δύξ σγοώμ (βλ. δεύςεοξ ρυήμα), ςξ ύφξπ ςηπ
ρςήληπ πξσ θα ρυημαςιρςεί ςώοα από ςξ σγοό πσκμόςηςαπ ο2
ρςξ καςακόοστξ ρχλήμα θα είμαι h2. Σα δύξ ύφη ρσμδέξμςαι
με ςη ρυέρη
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α. h2>h1
β. h2<h1
γ. h2=h1
Μομάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ.
Μομάδες 6

2. Η ςαυύςηςα με ςημ ξπξία οέξσμ ςα μεοά εμόπ πξςαμξύ, ρςαθεοξύ πλάςξσπ d, ρε έμα
ρημείξ όπξσ ςξ μέρξ βάθξπ είμαι h1, είμαι σ1. ε έμα άλλξ ρημείξ ςξσ πξςαμξύ όπξσ ςα
μεοά οέξσμ με ςαυύςηςα σ2=2 σ1, ςξ μέρξ βάθξπ ςξσ πξςαμξύ είμαι h2 πξσ είμαι ίρξ με
α. h1.
β. h1 /2.
γ. 2 h1.
Μομάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ.
Μομάδες 7

3. ςξ διπλαμό μεςανύ ςχμ πλακώμ σπάουει έμα ποαγμαςικό
σγοό. ςεοεώμξσμε ςη κάςχ πλάκα ρςξ ςοαπέζι και δέμξσμε
ςη πάμχ πλάκα με αβαοέπ μήμα ρςη άλλη άκοη ςξσ ξπξίξσ
κοεμάμε ρώμα  βάοξσπ w. Ατήμξσμε ελεύθεοξ ςξ ρύρςημα
ξπόςε μεςά από κάπξιξ υοξμικό διάρςημα ςξ ρώμα  απξκςά
ρςαθεοή ςαυύςηςα σξο. Δπαμαλαμβάμξσμε ςξ ποξηγξύμεμξ
πείοαμα έυξμςαπ αμςικαςαρςήρει ςξ ρώμα  με έμα άλλξ
μεγαλύςεοξσ βάοξσπ.
Σξ ρώμα  ςελικά θα εκςελέρει
α. επιςαυσμόμεμη κίμηρη.
β. ιρξςαυή κίμηρη με ςαυύςηςα ίρη με ςημ ποξηγξύμεμη σξο.
γ. ιρξςαυή κίμηρη με ςαυύςηςα μεγαλύςεοη με ςημ ποξηγξύμεμη σ ξο.
Μομάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ.
Μομάδες 6
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ΘΔΜΑ Γ
ςξ ρυήμα ταίμεςαι έμα σδοασλικό πιερςήοιξ, ςα
έμβξλα ςξσ ξπξίξσ έυξσμ διαςξμέπ Α1=2cm2 ,
Α2=200cm2 (αοιρςεοό και δενιό αμςίρςξιυα) και
μπξοξύμ μα κιμξύμςαι υχοίπ ςοιβέπ. Σα έμβξλα έυξσμ
βάοη W1=2N και W2=100Ν, εμώ ςα ρσγκξιμχμξύμςα
δξυεία ςξσ πιερςηοίξσ πεοιέυξσμ ιδαμικό σγοό
πσκμόςηςαπ ο=0,8∙103Kg/m3 .

1. Πάμχ ρςξ δενιό έμβξλξ βοίρκεςαι ακίμηςξ έμα ασςξκίμηςξ βάοξσπ w, με ςα έμβξλα μα
ιρξοοξπξύμ ρςξ ίδιξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ (διακεκξμμέμη γοαμμή) με ςημ άρκηρη δύμαμηπ
F1=98Ν ρςξ αοιρςεοό έμβξλξ.
α) Να βοείςε ςημ πίερη πξσ επικοαςεί ρςξ σγοό πξσ είμαι ρε επατή με ςξ μικοό έμβξλξ.
Μομάδες 7
β) Να βοεθεί ςξ βάοξπ w ςξσ ασςξκιμήςξσ.
Μομάδες 6

2. Θέλξσμε μα αμσφώρξσμε ςξ ασςξκίμηςξ καςά h2=10cm.
α) Να βοείςε πόρξ ποέπει μα μεςακιμήρξσμε ποξπ ςα κάςχ ςξ αοιρςεοό έμβξλξ.
Μομάδες 6
β) Να βοείςε ςη μέα ςιμή ςηπ δύμαμηπ F1 πξσ ποέπει μα αρκξύμε ςώοα για μα
ιρξοοξπήρξσμε ςξ ρύρςημα ρςη μέα ςξσ θέρη.
Μομάδες 6

Δίμξμςαι: η αςμξρταιοική πίερη pαςμ=105Ν/m2 και η επιςάυσμρη ςηπ βαούςηςαπ
g=10m/sec2.

ΘΔΜΑ Δ
ςξ παοακάςχ ρυήμα μια βούρη με ρςαθεοή παοξυή οίυμει μεοό ρςη δεναμεμή, ώρςε μα
διαςηοεί ςξ ύφξπ ςξσ μεοξύ h1 ρςαθεοό. ςη βάρη ςηπ δεναμεμήπ σπάουει έμαπ
ξοιζόμςιξπ ρχλήμαπ διαςξμήπ Α2=5cm2 πξσ ρςη ρσμέυεια ρςεμεύει ρε διαςξμή Α3=2cm2
από ςξ άκοξ ςξσ ξπξίξσ ςξ μεοό υύμεςαι ρε έμα δξυείξ πξσ ιρξοοξπεί ρςεοεχμέμξ ρςξ
πάμχ μέοξπ καςακόοστξσ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ k=2000N/m , ςξσ ξπξίξσ ςξ άλλξ άκοξ
είμαι ακλόμηςα ρςεοεχμέμα ρςξ δάπεδξ. Μεςά από οξή μεοξύ πξσ διαοκεί υοξμικό
διάρςημα Δt=10sec, ςξ ελαςήοιξ ρσρπειοώμεςαι επιπλέξμ καςά ΔL=0,1m.
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Να σπξλξγιρςξύμ:
α) Η μάζα Δm ςξσ μεοξύ πξσ ενήλθε από ςξμ ξοιζόμςιξ ρχλήμα ρςξ υοόμξ Δt=10s.
Μομάδες 6
β) Η παοξυή ςηπ βούρηπ και η ςαυύςηςα με ςημ ξπξία ενέουεςαι ςξ μεοό από ςξμ
ξοιζόμςιξ ρχλήμα.
Μομάδες 6
γ) Σξ ύφξπ h2 ςξσ μεοξύ ρςξ καςακόοστξ αμξικςό ρχλήμα (βλέπε ρυήμα) πξσ είμαι
ρσμδεδεμέμξπ με ςξμ ξοιζόμςιξ ρχλήμα διαςξμήπ Α2.
Μομάδες 7
δ) Σξ ύφξπ h1 ςξσ μεοξύ ρςη δεναμεμή.
Μομάδες 6
Δίμξμςαι:
η επιςάυσμρη ςηπ βαούςηςαπ g=10m/sec2, η αςμξρταιοική πίερη p0=105 N/m2 , η
πσκμόςηςα ςξσ μεοξύ ο=103Kg/m3 και όςι ασςό ρσμπεοιτέοεςαι ραμ ιδαμικό οεσρςό.

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΦΙΑ

Η εκπόμηση του διαγωμίσματος έγιμε με τη βοήθεια Δθελομτώμ Δκπαιδευτικώμ:
Σα θέμαςα επιμελήθηκαμ ξι δρίμας Ιωάμμης και Πομτικός Ηλίας.
Ο επιρςημξμικόπ έλεγυξπ ποαγμαςξπξιήθηκε από ςξσπ Παλόγο Αμτώμιο και τεφαμίδη
Κωμσταμτίμο.
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ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
4ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ

ΘΕΜΑ Α
1. β.
2. δ.
3. δ.
4. β.
5. α-, β-, γ-Λ, δ-Λ, ε-.

ΘΕΜΑ B
1. χρςή απάμςηρη είμαι η (α).
Σα ρημεία A και B βοίρκξμςαι ρςξ ίδιξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ εμόπ
σγοξύ πξσ βοίρκεςαι ρε ιρξοοξπία, άοα έυξσμ ςημ ίδια ξλική
πίερη,

pA  pB

(1)

Για ςημ πίερη ρςξ ρημείξ Α , όπξια και αμ είμαι η διάςανη ςχμ σγοώμ , ιρυύει:

pA  p  p  1g

H
H
H
 2g  p ή pA  g  1  2   p
2
2
2

(2)

Για ςημ πίερη ρςξ ρημείξ Β:
Όςαμ ρςξ κάςχ μέοξπ ςξσ δξυείξσ και ρςξμ ρχλήμα σπάουει ςξ σγοό πσκμόςηςαπ ο 1 ,
ιρυύει:

p1  p  p  1gh1  p

(3)

Όςαμ ρςξ κάςχ μέοξπ ςξσ δξυείξσ και ρςξμ ρχλήμα σπάουει ςξ σγοό πσκμόςηςαπ ο 2 ,
ιρυύει:

p2  p  p  2gh 2  p

(4)

Από ςιπ ρυέρειπ (1), (3) και (4) ποξκύπςει:

p1  p2 ή 1gh1  p  2gh 2  p ή 1gh1  2gh 2
Δπειδή ο1>ο2 θα έυξσμε h2>h1.
Άοα, ρχρςή απάμςηρη είμαι η (α).
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2. χρςή είμαι η απάμςηρη β.
Από ςημ ενίρχρη ςηπ ρσμέυειαπ ποξκύπςει όςι η παοξυή είμαι ρςαθεοή.
Π1=Π2 ή Α1 σ1=Α2 σ2

(1)

Σξ εμβαδό Α ςηπ διαςξμήπ ςξσ πξςαμξύ είμαι Α= d·h . Δτόρξμ ςξ πλάςξπ ςξσ πξςαμξύ,
d, είμαι ρςαθεοό, ςξ εμβαδό είμαι αμάλξγξ ςξσ βάθξσπ h.
Έςρι, η ρυέρη (1) γίμεςαι:
d·h1·σ1=d·h2·σ2

h1·σ1= h2·2 σ1

h2= h1/2.

3. χρςή είμαι η απάμςηρη (γ).
ςη διεύθσμρη κίμηρηπ ςηπ πλάκαπ αρκξύμςαι δύξ ξοιζόμςιεπ δσμάμειπ η F εναιςίαπ ςξσ
βάοξσπ ςξσ  και η δύμαμη ςηπ ςοιβήπ, T  n

A

.

Όρξ η F είμαι μεγαλύςεοη από ςημ Σ η κίμηρη είμαι
επιςαυσμόμεμη. Η αύνηρη ςηπ ςαυύςηςαπ ποξκαλεί
αύνηρη ςξσ μέςοξσ ςηπ Σ, με απξςέλερμα κάπξια
ρςιγμή ςα μέςοα ςχμ δσμάμεχμ μα γίμξσμ ίρα και η
ςαυύςηςα μα απξκςήρει ξοιακή ςιμή σξο, πξσ είμαι
ίρη με

Fw T ή w n

Ao

ή o 

w
nA

Από ςημ ςελεσςαία ρυέρη ποξκύπςει , όςι όςαμ ςξπξθεςήρξσμε μεγαλύςεοξ βάοξπ, η
πλάκα πάλι απξκςά ρςαθεοή ςαυύςηςα μεγαλύςεοξσ μέςοξσ από ςξ σξο.

ΘΕΜΑ Γ
1. α) ςξ ρημείξ 1 επικοαςεί πίερη πξσ δίμεςαι από ςη ρυέρη:
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p1  p  p  p 

p1 

F1 w1
F  w1

 p ή p1  0  1
 p
A1 A1
A1

98N  2N
N
N
 105 2 ή p1  6 105 2
4
2
2 10 m
m
m

β) Σα ρημεία 1 και 2 βοίρκξμςαι ρςξ ίδιξ
ξοιζόμςιξ

επίπεδξ

εμόπ

σγοξύ

πξσ

ιρξοοξπεί, άοα έυξσμ ςημ ίδια ξλική πίερη,

p2  p1  6 105

N
m2

H ύπαονη πίερηπ κάςχ από ςξ μεγάλξ έμβξλξ ποξκαλεί ςη δημιξσογία καςακόοστηπ
δύμαμηπ κάθεςηπ ρςημ επιτάμειά ςξσ πξσ έυει μέςοξ ίρξ με

N 

F2  p2 A 2   6 105 2    200 104 m2   F2  12000N .
m 

To έμβξλξ είμαι ρε ιρξοοξπία, άοα F=0 ή

F2  w 2  p 2  w  0  w  F2  w 2  p  2 
N 

w  12000N  100N  105 2    200 104 m2   w  9900N
m 


2. α) Σξ σγοό είμαι μη ρσμπιερςό, άοα
όγκξπ σγοξύ ΔV1 πξσ εκδιώυςηκε από ςξ
δξυείξ μικοήπ διαςξμήπ είμαι ίρξπ με ςημ
αύνηρη ςξσ όγκξσ ςξσ σγοξύ ΔV2 ρςξ δξυείξ
μεγάληπ διαςξμήπ .

ΔV1 =ΔV2

ή A1h1  A 2 h 2  h1 

A 2 h 2 200 104 m2

0,1m  h1  10m
A1
2 104 m2

ελίδα 3 από 6

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ»
4o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΜΑΡΣΙΟ 2016: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

β) ςη μέα θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ μεγάλξσ εμβόλξσ ενακξλξσθεί μα ιρυύει F=0 , υχοίπ μα
έυξσμ μεςαβληθεί ξι δσμάμειπ πξσ αρκξύμςαι ρε ασςό. Άοα η αρκξύμεμη καςακόοστη
ποξπ ςα επάμχ δύμαμη ενακξλξσθεί μα έυει μέςοξ F2  12000N και η

πίερη πξσ

επικοαςεί ρςξ σγοό πξσ είμαι ρε επατή με ςξ έμβξλξ ενακξλξσθεί μα είμαι ίρη με

p 2  6 105

N
.
m2

Σα δύξ έμβξλα έυξσμ ςώοα διατξοά ύφξσπ Δh=h1+h2=10,1m.
Tα ρημεία 3 και 4 βοίρκξμςαι ρςξ ίδιξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ εμόπ σγοξύ πξσ βοίρκεςαι ρε
ιρξοοξπία, άοα έυξσμ ςημ ίδια πίερη

p3  p 4
Όμχπ

p 4  p   p  gh  p ή
kg

p 4   0,8 103 3
m


  m
5 N
5 N
  10 2   10,1m   6 10 2  ή p 4  6,808 10 2
m
m
  s 

Άοα ρςξ μικοό έμβξλξ αρκείςαι από ςξ σγοό ποξπ ςα πάμχ καςακόοστη δύμαμη πξσ έυει
μέςοξ

N 

F3  p3A1   6,808 105 2    2 104 m2   F3  136,16N
m 

To μικοό έμβξλξ είμαι ρε ιρξοοξπία, άοα F=0 ή

F3  w1  p 1  F1'  0  F1'  F3  w1  p 1 
N 

F1'  136,16N  2N  105 2    2 104 m 2   F1'  114,16N
m 
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ΘΕΜΑ Δ
α) Για ςημ αουική θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ
εμβόλξσ ιρυύει:

F1  0  F1  w1  0 ,

(1)

όπξσ με w1 ρσμβξλίζξσμε ςξ βάοξπ
δξυείξσ ρσμ
ςξ βάοξπ ςξσ μεοξύ
πεοιέυεςαι αουικά ρςξ δξυείξ και F1
δύμαμη πξσ αρκεί αουικά ςξ ελαςήοιξ
δξυείξ.

ςξσ
πξσ
ςημ
ρςξ

Μεςά ςημ ποξρθήκη ρςξ δξυείξ μεοξύ μάζαπ Δm, για ςη μέα θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ δξυείξσ
ιρυύει:

F  0   F1  k   (w1  m  g)  0

(2)

Από ςξ ρσμδσαρμό ςχμ ρυέρεχμ (1) και (2) ποξκύπςει:

k  m  g  m 

β)  

 2000N / m   0,1m  m  20kg
k

g
10m / s 2

3
3
V m /  20kg / 10 kg / m 
m3


   2 103
t
t
10s
s

m3
2 10

s    10 m
  A33  3 

3
4
A3 2 10 m2
s
3

γ) Δταομόζξσμε ςημ ενίρχρη ςξσ Bernoulli για μια οεσμαςική τλέβα πξσ διέουεςαι από
ςα ρημεία 2 και 3 ςξσ ξοιζόμςιξσ ρχλήμα.

1 2
1
1
2  p2  32  p3  p2    32  22   p3
2
2
2
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Από ςημ ενίρχρη ςηπ ρσμέυειαπ μεςανύ ςχμ διαςξμώμ Α2 και Α3 ποξκύπςει:


2 2  33  2  3 3 
2

m
s   4m .
2
4
2
5 10 m
s

2 104 m 2 10

Δπειδή ρςξ ρημείξ 3 ςξ μεοό ενέουεςαι ρςημ αςμόρταιοα p3  p
Με αμςικαςάρςαρη ρςημ ρυέρη (3) παίομξσμε:

1
1
kg
N
2
2
p 2    32  22   p3  103 3 10m / s    4m / s    105 2 


2
2
m
m
N
N
N
p 2  0, 42 105 2  105 2  p 2  1, 42 105 2
m
m
m
Σα ρημεία 2 και 4 έυξσμ ςημ ίδια πίερη. Για ςημ πίερη ρςξ ρημείξ 4 από ςημ σδοξρςαςική
έυξσμε:

p 2  p 4  p  gh 2  h 2 

p 2  p
g



N
N
 105 2
2
m
m  h  4, 2m
2
kg
m
103 3 10 2
m
s

1, 42 105

δ) Δταομόζξσμε ςημ ενίρχρη ςξσ Bernoulli για μια οεσμαςική τλέβα πξσ διέουεςαι από
ςα ρημεία 1 και 2. To ρημείξ 1 βοίρκεςαι ρςημ επιτάμεια ςξσ σγοξύ ςηπ δεναμεμήπ και
βοίρκεςαι ρε ύφξπ h1 πάμχ από ςξ ρημείξ 2.

1
1
1
gh1  12  p1  0  22  p2  gh1    22  12   p2  p1
2
2
2

(4)

Σξ ρημείξ 1 βοίρκεςαι ρςημ επιτάμεια ςξσ σγοξύ, πξσ παοαμέμει ρε ρςαθεοό ύφξπ, άοα
σ1=0 και p1=pαςμ
Αμςικαθιρςώμςαπ ρςη ρυέρη (4) παίομξσμε:

1
1
kg
N
N
2
gh1  22  p 2  p1  103 3  4m / s   1, 42 105 2  105 2 
2
2
m
m
m
N
0,5 105 2
N
m  h  5m
gh1  0,5 105 2  h1 
1
kg
m
m
103 3 10 2
m
s

Η εκπόμηση του διαγωμίσματος έγιμε με τη βοήθεια Εθελομτώμ Εκπαιδευτικώμ:
Σα θέμαςα επιμελήθηκαμ ξι δρίμας Ιωάμμης και Πομτικός Ηλίας.
Ο επιρςημξμικόπ έλεγυξπ ποαγμαςξπξιήθηκε από ςξσπ Παλόγο Αμτώμιο και τεφαμίδη
Κωμσταμτίμο.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α
Στις ημιτελείς προτάσεις 1 - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.
Α1. Η παροχή μίας βρύσης είναι Π = 0,004 m3/s. Ο όγκος του νερού που ρέει από τη
βρύση σε χρονικό διάστημα Δt = 1 min είναι
α. V = 0,24cm3.
β. V = 0,24 m3.
γ. V = 2.400cm3.
δ. V = 0,024 m3.
Μονάδες 5
Α2. Σύμφωνα με την αρχή του Pascal, η πρόσθετη πίεση που δημιουργεί ένα εξωτερικό
αίτιο σε κάποιο σημείο του υγρού μεταφέρεται αναλλοίωτη
α. μόνο στα σημεία του υγρού που βρίσκονται πλησίον του σημείου στο οποίο
επέδρασσε το εξωτερικό αίτιο.
β. σε όλα τα σημεία του υγρού.
γ. μόνο στα σημεία του υγρού που βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση με το εξωτερικό
αίτιο.
δ. μόνο στα σημεία του υγρού που βρίσκονται σε διεύθυνση κάθετη με την διεύθυνση
του εξωτερικού αιτίου.
Μονάδες 5
Α3. Η εξίσωση της συνέχειας είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της
α. ταχύτητας.
β. υδροστατικής πίεσης.
γ. ύλης.
δ. ενέργειας.
Μονάδες 5
Α4. Το ιξώδες ενός νευτώνειου υγρού.
α. εκφράζει την εσωτερική τριβή μεταξύ των στρωμάτων του υγρού.
β. είναι σταθερό και ανεξάρτητο της ταχύτητας ροής του υγρού.
γ. ελαττώνεται, όταν ελαττώνεται το πάχος του υγρού.
δ. αυξάνεται , όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του υγρού.
Μονάδες 5
Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα
τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
α. Τα Νευτώνεια υγρά είναι ιδανικά ρευστά.
β. Εκεί που πυκνώνουν οι ρευματικές γραμμές η ταχύτητα της ροής αυξάνεται.
γ. Η παροχή είναι μονόμετρο μέγεθος ενώ η πίεση διανυσματικό.
δ. Η εξίσωση του Bernoulli είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της μάζας.
ε. Η ταχύτητα κάθε μορίου ενός ρευστού είναι εφαπτομένη της ρευματικής γραμμής.
Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ Β
Β1. Το δοχείο του σχήματος βρίσκεται στην ατμόσφαιρα,
είναι γεμάτο με ιδανικό υγρό και κλείνεται ερμητικά με δύο
F2
F1
έμβολα (1) και (2) που τα εμβαδά τους Α1 και Α2 αντίστοιχα
συνδέονται με τη σχέση Α2 = 4Α1. Κάθετα στην επιφάνεια του
(1)
(2)
εμβόλου (1) ασκούμε δύναμη μέτρου F1. Για να παραμείνουν
τα έμβολα ακίνητα στις αρχικές τους θέσεις, πρέπει ταυτόχρονα στο έμβολο (2) να
ασκήσουμε κάθετη δύναμη που έχει μέτρο F2 για το οποίο ισχύει
α. F2 = 4F1,
β. F2 = F1,
γ. F2 

F1
.
4

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
B2. Στο διπλανό διάγραμμα βλέπουμε τις γραφικές
παραστάσεις των παροχών σε σχέση με το χρόνο κατά το
άδειασμα δύο δοχείων (1) και (2) από τις βρύσες τους. Τα
δύο δοχεία αρχικά ήταν εντελώς γεμάτα με νερό, που το
θεωρούμε ιδανικό ρευστό. Για τις χωρητικότητες των δύο
δοχείων ισχύει
α. V1 > V2
β. V1 = V2
γ. V1 < V2
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Π (m3/s)
8
(1)
4,8
(2)
3

5 t (s)

Μονάδες 6
Β3. Η συνολική πίεση στον πυθμένα ενός ανοικτού δοχείου γεμάτου με υγρό
πυκνότητας ρ1 είναι p1 = 1,2pατμ. Αντικαθιστούμε το αρχικό υγρό με άλλο ίσου όγκου ,
πυκνότητας ρ2 για την οποία ισχύει ρ2 = 2ρ1. Η συνολική πίεση p2 που επικρατεί στον
πυθμένα του δοχείου είναι
α. p2 = 1,4 pατμ
β. p2 = 2,4 pατμ.
γ. p2 = 2,8 pατμ.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
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Β4. Στο διπλανό σχήμα δείχνεται ένας οριζόντιος
σωλήνας μεταβλητής διατομής ο οποίος μέσω των
κατακόρυφων σωλήνων (1) και (2) επικοινωνεί με το
νερό δύο ίδιων δοχείων, Α και Β, που περιέχουν ίδιες
ποσότητες νερού. Διοχετεύουμε στον οριζόντιο σωλήνα
αέρα, τον οποίο θεωρούμε ιδανικό ρευστό. Για τη στάθμη
του νερού στους σωλήνες (1), (2) μετά τη διοχέτευση του
αέρα ισχύει
α. h1 = h2
β. h1 > h2
γ. h1 < h2
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

(1)

Αέρας (2)
h1

Α
Νερό

h2

Β
Νερό

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ
Το ανοιχτό δοχείο του διπλανού σχήματος
περιέχει νερό και λάδι με πυκνότητες ρν = 1.000
kg/m3 και ρλ = 800 kg/m3 αντίστοιχα. Το στρώμα
του λαδιού έχει πάχος d1 = 0,50 m, ενώ του
νερού έχει πάχος d2 = 1,4 m. Στη βάση του
πυθμένα και στην πλευρική του επιφάνεια
υπάρχει οπή εμβαδού 2 cm2 που είναι κλεισμένη
με τάπα.
Γ1. Να βρείτε πόση είναι η συνολική πίεση στη
διαχωριστική επιφάνεια λαδιού-νερού.
(Μονάδες 6)
Γ2. Να βρείτε τη δύναμη (μέτρο και κατεύθυνση)
που ασκείται από το νερό στην τάπα, που
βρίσκεται στον πυθμένα του δοχείου.
(Μονάδες 6)

Αφαιρούμε την τάπα.
Γ3. Να βρείτε την ταχύτητα εκροής
του νερού από την οπή αμέσως μετά
την αφαίρεση της τάπας. Να
θεωρήσετε το εμβαδό της οπής πολύ
μικρότερο από την επιφάνεια του
δοχείου.
(Μονάδες 7)
Γ4. Να βρείτε το ύψος d στο οποίο
βρίσκεται η βάση του δοχείου, αν
γνωρίζουμε ότι η φλέβα νερού, που
σχηματίζεται
αμέσως μετά
την
αφαίρεση της τάπας, συναντά το
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Αέρας
d1

d2

d

Λάδι

Νερό
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δάπεδο σε οριζόντια απόσταση 3m από την οπή.
(Μονάδες 6)
Δίνονται: pατμ = 105 Ν/m2, g = 10 m/s2.

ΘΕΜΑ Δ
Στο διπλανό σχήμα δείχνεται μία
δεξαμενή διατομής Α = 5 m2 την οποία
γεμίζουμε με νερό μέσω αντλίας από
H
πηγάδι του οποίου η επιφάνεια του
νερού βρίσκεται σταθερά σε βάθος H1
Γ
= 2,8 m κάτω από το οριζόντιο έδαφος.
Η δεξαμενή έχει ύψος H = 1,8 m και
βρίσκεται σε βάση ύψους h = 3,2 m
από το έδαφος. Η παροχή της αντλίας
είναι Π1 = 2·10–3 m3/s και το νερό
εκρέει στη δεξαμενή με ταχύτητα υ = 2
h
m/s (βλέπε σχήμα). Η αντλία με
κατάλληλο μηχανισμό έναρξης –
διακοπής κρατά διαρκώς γεμάτη τη
Α2
Δ
δεξαμενή. Στο σημείο Γ , δίπλα στη
βάση της δεξαμενής, υπάρχει οπή με
διατομή Α2 = 4 cm2, που συνδέεται με
λάστιχο ίδιας διαμέτρου και μετά το σημείο Δ καταλήγει σε στενότερο σωλήνα διατομής
Α3 = 2 cm2 , ο οποίος στο σημείο Ζ συναντά την ατμόσφαιρα. Στο σημείο Γ υπάρχει
διακόπτης που αρχικά είναι κλειστός.
Να υπολογίσετε:
α. την ισχύ της αντλίας.
β. τον χρόνο που χρειάζεται για να γεμίσει η δεξαμενή.
Ανοίγουμε τον διακόπτη και μετά από λίγο έχουμε μόνιμη και στρωτή ροή μέσα στον
σωλήνα. Να βρείτε:
γ. την κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου στο σημείο Ζ.
δ. την πίεση στο σημείο Γ
Δίνεται για το νερό ρ = 103 kg/m3, g = 10 m/s2, pατμ = 105 Ν/m2.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η εκπόνηση του διαγωνίσματος έγινε με τη βοήθεια Εθελοντών Εκπαιδευτικών:
Τα θέματα επιμελήθηκε ο Δουκατζής Βασίλειος - Φυσικός.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο.
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ΘΕΜΑ Α
1. β.
2. β.
3. γ.
4. α.
5. α-Λ, β-Σ, γ-Λ, δ-Λ, ε-Σ.

ΘΕΜΑ B
Β1. Σωστή απάντηση είναι η (α).
Tα έμβολα διατηρούνται ακίνητα, άρα για καθένα από αυτά

F2

ισχύει F  0 .
Η πίεση του υγρού είναι ίδια στα σημεία που ασκούνται οι
(1)
(2)
δυνάμεις από το υγρό στα έμβολα, επειδή αυτά βρίσκονται στο
ίδιο επίπεδο.
Στο έμβολο (1) ασκούνται εξωτερικά οι δυνάμεις F1 + Fατμ , και εσωτερικά η δύναμη
p 1 .

F1

Επομένως για την ισορροπία του ισχύει:

F1  F  p  A1  p  

F1 F
F

 p   1  p
1 1
1

(1)

Αντίστοιχα για την ισορροπία του εμβόλου (2) ισχύει:

F2  F  p  A 2  p  

F2 F
F

 p   2  p (2)
2 2
2

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει:

F1
F
F
F
 p  2  p  2  1  F2  4F1
1
2
2 1
B2. Σωστή απάντηση είναι η (β).
Σε ένα διάγραμμα Παροχής- Χρόνου , το σχηματιζόμενο
εμβαδό (Π . Δt= ΔV) δηλώνει τον όγκο του υγρού.

3s  8
Για το δοχείο (1): V1 = Εμβαδόν(1) =

2

m3
s = 12 m3

5s  4,8
Για το δοχείο (2): V2 = Εμβαδόν(2) =
Άρα V1 = V2.

2

m3
s = 12 m3
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Β3. Σωστή απάντηση είναι η (α).
Έστω h το βάθος του υγρού πυκνότητας ρ1 στο δοχείο. Για την αρχική πίεση στον
πυθμένα θα ισχύει:
p1 = pατμ + ρ1gh ή 1,2pατμ = pατμ + ρ1gh ή ρ1gh = 0,2pατμ (1).
Μετά την αλλαγή του υγρού θα ισχύει:
(1)
p2 = pατμ + ρ2gh ή p2 = pατμ + 2ρ1gh 
 p2 = pατμ + 2∙0,2pατμ ή p2 = 1,4pατμ
Β4. Σωστή απάντηση είναι η (β).
Στις ελεύθερες επιφάνειες των δοχείων Α και Β η
πίεση είναι ίση με την ατμοσφαιρική πίεση.
Άρα και για τα σημεία Γ και Δ που βρίσκονται στο ίδιο
οριζόντιο επίπεδο ενός υγρού σε ισορροπία θα ισχύει:
pΓ = pΔ = pατμ .
Αν με p1 και p2 συμβολίσουμε τις πιέσεις του αέρα
πάνω από τις στήλες νερού σε κάθε δοχείο, τότε:
pΓ = p1 + ρgh1 και pΔ =p2 + ρgh2 , οπότε προκύπτει:

Αέρας (2)

(1)

Α Γ h1

Β Δ h2

Νερό

Νερό

p1  gh1  p2  gh 2  p1  p2  g  h 2  h1 

(1)

Από την εξίσωση συνέχειας στο στένωμα και στο άνοιγμα του σωλήνα αέρα έχουμε:
Π1 = Π2 ή Α1υ1 = Α2υ2 ή

1 2

2 1

αλλά Α2 > Α1

οπότε υ1 > υ2 .

(2)

Εφαρμόζουμε την εξίσωση Bernoulli για μία ρευματική γραμμή στα ίδια σημεία και
έχουμε:

1
1
p1   12  p2   22
2
2

(3)

Λόγω της (2), η (3) μας δίνει p1 < p2

και από την (1) παίρνουμε h1>h2 .

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Η πίεση στην διαχωριστική επιφάνεια
λαδιού – νερού δίνεται από τη σχέση:
PΛ = pατμ + ρλgd1 ή

Αέρας

pλ = 105 N/m2 + (800kg/m3)∙(10m/s2)∙(0,5m) ή

d1

Λάδι

Λ

pΛ = 1,04∙105 N/m2.
d2

Γ2. Η πίεση στον πυθμένα του δοχείου είναι ίση

Νερό
Ν

με:
pΝ = pΛ + ρνgd2

ή

pν = 1,04∙105 N/m2 +
d

(1000kg/m3)∙(10m/s2)∙(1,4m) ή
pΝ = 1,18∙105 N/m2 .
Θεωρώντας πολύ μικρό το εμβαδόν της τάπας
μπορούμε να δεχτούμε ότι σε όλα τα σημεία

της, επικρατεί η ίδια πίεση, έτσι η δύναμη που δέχεται από τα υγρά έχει μέτρο:
F = pΝ Α = ( 1,18∙105 N/m2)∙(2∙10–4 m2) ή

F = 23,6 N.


 Fατμ

Τ
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H διεύθυνση της δύναμης είναι οριζόντια και έχει κατεύθυνση από το εσωτερικό του
δοχείου προς το εξωτερικό.
Αέρας
d1

Γ3. Αφαιρώντας την τάπα, το νερό

Λάδι

Λ

Β
Γ

χύνεται με ταχύτητα εκροής μέτρου
υ.

d2

Εφαρμόζουμε την εξίσωση Bernoulli

Νερό
Δ

Ν

κατά μήκος της ρευματικής γραμμής
ΓΔ, όπου Γ σημείο της
διαχωριστικής επιφάνειας των δύο

d

υγρών και Δ σημείο στην έξοδο του
νερού στην ατμόσφαιρα. Θεωρούμε
επίπεδο μηδενικής δυναμικής
ενέργειας τον πυθμένα του δοχείου.

s

1
1
p   2   gd 2  p   2
2
2

(1)

Δεχόμενοι ότι το δοχείο έχει πολύ μεγαλύτερη διατομή, από την οπή, μπορούμε να
δεχτούμε, ότι η επιφάνεια του λαδιού παραμένει σε σταθερό ύψος, οπότε και η
διαχωριστική επιφάνεια των δύο υγρών ηρεμεί , άρα το σημείο Γ έχει ταχύτητα υ Γ = 0.
Για την πίεση στο σημείο Γ ισχύει: pΓ = pΒ + ρλgd1. (2)
Επίσης τα σημεία Β και Δ είναι σε επαφή με την ατμόσφαιρα , άρα pΔ = pΒ = pατμ
Με αντικατάσταση όλων των παραπάνω στη σχέση (1) παίρνουμε:

1
1
p   gd1   gd 2  p   2 ή  gd1   gd 2   2 ή
2
2

  2 10


m  800kg / m3

 0,5  1, 4m 
2 
3
s  1000kg / m


2g(


d1  d 2 )   ή


ή υΔ = 6 m/s.

Γ4. Η φλέβα κάνει οριζόντια βολή. Σύμφωνα με την αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων η
χρονική διάρκεια της πτώσης, Δt, εξαρτάται από το ύψος εκτόξευσης, d. Το νερό θα
φτάσει στο έδαφος μετά από χρονικό διάστημα Δt για το οποίο ισχύει:

d

1
gt
2

2

To χρονικό διάστημα Δt θα βρεθεί από την οριζόντια μετατόπισή της φλέβας, s.
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s   t ή t 

s
3m
ή t 
ή t  0,5s

6m / s

Το ύψος που d που βρίσκεται η οπή είναι:

1
1
m
2
d  gt 2 ή d  10 2   0,5s  ή d = 1,25 m.
2
2
s

ΘΕΜΑ Δ
α. Η ισχύς της αντλίας είναι ίση
με την ενέργεια ανά μονάδα
χρόνου που προσφέρει η

H

αντλία στο νερό. Η ενέργεια

Γ

αυτή έχει ως συνέπεια, το νερό
στο ανοικτό άκρο να
εμφανίζεται με αυξημένη
κινητική και δυναμική ενέργεια
h

σε σχέση με αυτή που είχε στο
πηγάδι.

Α2

Δ

Με Hολ συμβολίζουμε τη

Α3
Ζ

διαφορά υψομέτρου μεταξύ της
ελεύθερης επιφάνειας του νερού στο πηγάδι και του ανοικτού άκρου του σωλήνα,
Ηολ = Η1 + Η + h = 7,8 m.
Για την ισχύ της αντλίας έχουμε:

1

d  m2 
2
2
d
mgH

dU dK
2
 
  P  dm  gH   1 dm   dV  gH   1 dV   
P


 
dt
dt
dt
dt
dt
2 dt
dt
2 dt
3
1 2  3 kg  
m
1
2
3 m  
P   (gH    )  10 3    2 10
  10 2  7,8 m   2m / s    P  160W
2
m  
s   s
2



β. Ο όγκος της δεξαμενής είναι: V = A∙H ή V = 5∙1,8 m3 ή V = 9 m3
Από την παροχή έχουμε:  

V
V
ή t 
t


ή t 

9
s ή t  4500s ή
2 103

Δt=1h και 15min.

γ. H κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου στο σημείο Ζ είναι ίση με :
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Εφαρμόζουμε την εξίσωση του Bernoulli για μία ρευματική γραμμή από το σημείο Β
(επιφάνεια δεξαμενής) μέχρι το σημείο Ζ . Ως επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας
θεωρούμε το έδαφος.

1
1
p  2  g(H  h)  p   2  0
2
2

(2)
Β

Στα σημεία Β, Ζ το νερό είναι σε επαφή
με την ατμόσφαιρα, άρα pΒ = pΖ = pατμ.

H

Επίσης, η επιφάνεια της δεξαμενής

Γ

είναι πολύ μεγαλύτερη του ανοίγματος
στο σημείο Ζ, άρα μπορούμε να
θεωρήσουμε υΒ = 0 . Οπότε η σχέση (2)
h

μας δίνει:

Α2
Δ

Α3
Ζ

1
1
p  g(H  h)  p  2  0  2  g(H  h), Ά,
2
2
K 1 2
K
kg
m
J
   g(H  h)  103 3 10 2  1,8m  3, 2m     5 104 3
V 2
m
s
V
m
Επίσης για την ταχύτητα υΖ προκύπτει

5 104

J
1
J
1
kg
m
 2  5 104 3  103 3  2    10
3
m
2
m
2
m
s

δ. Από την εξίσωση συνέχειας για τα σημεία Γ και Ζ έχουμε:
ΠΓ = ΠΖ ή Α2υΓ = Α3υΖ ή  

3   
2

ή

 

2 cm 2 10 m
ή υΓ = 5 m/s.
4 cm 2 s

Εφαρμόζoυμε την εξίσωση Bernoulli για μία ρευματική γραμμή από το σημείο Β έως το Γ.

1
1
1
1
p  2  g(H  h)  p  2  gh  p   gH  p   2  p   p   gH  2
2
2
2
2
p  105

N
kg
m
1
kg
N
2
 103 3 10 2 1,8m  103 3   5m / s   p   1, 055 105 2
2
m
m
s
2
m
m

Η εκπόνηση του διαγωνίσματος έγινε με τη βοήθεια Εθελοντών Εκπαιδευτικών:
Τα θέματα επιμελήθηκε ο Δουκατζής Βασίλειος - Φυσικός.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3) – ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α
Στις προτάσεις Α1α έως Α4β να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.
Α1α. Στον οριζόντιο σωλήνα του σχήματος ρέει
ένα ιδανικό υγρό. Για τα σημεία 1 και 2 της ίδιας
ρευματικής γραμμής ισχύει
α. υ1=υ2 και p1=p2
β. υ1>υ2 και p1>p2
γ. υ1<υ2 και p1>p2
δ. υ1<υ2 και p1<p2
Μονάδες 3
Α1β. Σε ένα σωλήνα μεταβλητής διατομής που ρέει ιδανικό υγρό, όταν οι δυναμικές
γραμμές πυκνώνουν, αυξάνεται
α. η παροχή του σωλήνα.
β. η ταχύτητα του υγρού.
γ. η πυκνότητα του υγρού.
δ. ο όγκος του υγρού ανά μονάδα χρόνου.
Μονάδες 2
Α2α. Έχουμε ένα δοχείο που περιέχει υγρό πυκνότητας ρ και η ελεύθερη επιφάνεια του
υγρού βρίσκεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Η πίεση σε ένα σημείο του υγρού
σε συνάρτηση με το βάθος y από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού, δίνεται από την
γραφική παράσταση

α) I
β) II
γ) III
δ) IV.
Μονάδες 3
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Α2β. Ένα ανοικτό κυλινδρικό δοχείο με μεγάλο
εμβαδό βάσης περιέχει νερό. Στο πλευρικό τοίχωμα
του δοχείου και στην ίδια κατακόρυφο ανοίγουμε δύο
μικρές οπές οι οποίες απέχουν από τη βάση του
δοχείου h1 και h2 , όπου h1=2h2, όπως στο σχήμα. Για
τα μέτρα των ταχυτήτων εκροής του νερού από τις
δύο οπές ισχύει
α. υ1 =4 υ2
β. υ1 = υ2
γ. υ1 < υ2
δ. υ1 =2 υ2
Μονάδες 2

Α3α. Στο διπλανό σχήμα ανάμεσα στην πλάκα, Π,
εμβαδού Α και του επιπέδου υπάρχει ένα στρώμα
από νευτώνειο υγρό πάχους d. H πλάκα Π κινείται
με σταθερή ταχύτητα υ όταν δέχεται οριζόντια
δύναμη F. Εάν η πλάκα είχε διπλάσιο βάρος τότε για
να κινείται με την ίδια ταχύτητα υ θα πρέπει να του ασκηθεί οριζόντια δύναμη F1 για την
οποία θα ισχύει
α) F1= F
β) F1 = 2F
γ) F1 = F/2
δ) δεν μπορούμε να γνωρίζουμε.
Μονάδες 3
Α3β. Ρίχνουμε την ίδια ποσότητα νερού σε τρία κυλινδρικά δοχεία που έχουν εμβαδά
βάσης Α, 2Α και 3Α αντίστοιχα. Οι υδροστατικές πιέσεις στις βάσεις των δοχείων είναι
αντίστοιχα p1, p2 και p3 . Οι τρεις πιέσεις συνδέονται με τη σχέση
α) p1 = p2 = p3
β) p1 = p2 >p3
γ) p1 < p2 <p3
δ) p1 > p2 >p3
Μονάδες 2
Α4α. Ιδανικό υγρό ρέει σε ένα πλάγιο σωλήνα που σχηματίζει
γωνία με το οριζόντιο δάπεδο και παρουσιάζει στένωση, όπως
στο σχήμα. Για τις παροχές του σωλήνα στις περιοχές 1 , 2 και
3 ισχύει
α) Π1 > Π2 > Π3
β) Π1 < Π2 = Π3
γ) Π1 > Π2 = Π3
δ) Π1 = Π2 = Π3
Μονάδες 3
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Α4β. H εξίσωση του Bernoulli για οποιαδήποτε σημεία της ίδιας ρευματικής γραμμής
γράφεται

1
2
β.    ό.
1 2
γ.   gh  p.
2
1 2
δ. p    gh.
2

2
α. p    gh  ό.

Μονάδες 2

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα
τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
α. Η υδροστατική πίεση σε ένα ορισμένο βάθος ενός υγρού είναι ανάλογη του βάθους,
ανάλογη της πυκνότητας του υγρού και ανάλογη της επιτάχυνσης της βαρύτητας.
β. Ένας κύλινδρος επιπλέει εν μέρει βυθισμένος σε ένα υγρό. Η υδροστατική πίεση στη
κάτω βάση του κυλίνδρου είναι ανάλογη του εμβαδού της βάσης του κυλίνδρου.
γ. Ασυμπίεστα θεωρούνται τα ρευστά των οποίων η πυκνότητα δε μεταβάλλεται αν
μεταβληθεί η πίεσή τους για μια δεδομένη θερμοκρασία.
δ. Δύο ρευματικές γραμμές δεν μπορεί να τέμνονται γιατί στο σημείο τομής τους ένα
μόριο του ρευστού θα είχε δύο ταχύτητες.
ε. Τα νευτώνεια υγρά συμπεριφέρονται σαν ιδανικά ρευστά.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1. Το δοχείο του σχήματος έχει μεγάλη διατομή και
περιέχει νερό ύψους Η και πυκνότητας ρ. Στο πυθμένα της
δεξαμενής υπάρχει ένας οριζόντιος λεπτός σωλήνας. Το
άκρο του, Γ , είναι κλειστό και η πίεση του νερού στο σημείο
Γ είναι p1. Αν ανοίξουμε το άκρο Γ του σωλήνα, το νερό
εξέρχεται στην ατμόσφαιρα και η πίεση του νερού στο
άκρο Γ γίνεται p2.
Η μεταβολή της πίεσης στο άκρο του σωλήνα, Δp , είναι ίση
με
α. Δp=-ρgH
β. Δp=+ρgH
γ. Δp=-ρgH+patm
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 4
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Β2. Διαθέτουμε δύο όμοια κυλινδρικά
δοχεία, Α,Β, στις βάσεις των οποίων
υπάρχουν δύο όμοιες οπές με πολύ
μικρό εμβαδό σε σχέση με το εμβαδό
βάσης των δοχείων. Οι οπές είναι
κλειστές με τάπες. Διαθέτουμε επίσης
δύο υγρά με πυκνότητες ρ1 , ρ2 με ρ1 =
4ρ2.
Τοποθετούμε τα υγρά στα δύο δοχεία
όπως στο σχήμα, διαχωρισμένα μεταξύ
τους με λεπτό αβαρές διάφραγμα που
μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Το
ύψος κάθε στήλης υγρού είναι ίσο με h.
Τη χρονική στιγμή t=0 βγάζουμε ταυτόχρονα τις δύο τάπες από τα δοχεία. Αν με υ Α , υΒ
συμβολίσουμε τις ταχύτητες εκροής των δύο οπών, τη χρονική στιγμή t=0 αυτές
συνδέονται με τη σχέση
α) υA = υB
β) υA = 2υB
γ) υB = 2υA
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 4
Β3. Ένας γεωργός για να ελέγχει την παροχή νερού
μέσα σε ένα σωλήνα άρδευσης κάνει το εξής. Σε
ένα οριζόντιο τμήμα του σωλήνα που έχει στένωση
προσαρμόζει δυο λεπτούς κατακόρυφους διαφανείς
σωλήνες, όπως φαίνεται στο σχήμα. Όταν η παροχή
του σωλήνα είναι Π1 , οι στήλες νερού στους
κατακόρυφους σωλήνες παρουσιάζουν υψομετρική
διαφορά Δh1. Αν η παροχή νερού μέσα στο σωλήνα
διπλασιαστεί, οι στήλες νερού στους κατακόρυφους
σωλήνες θα παρουσιάσουν υψομετρική διαφορά
Δh2 για την οποία ισχύει
α) Δh2 = Δh1
β) Δh2 =2Δh1
γ) Δh2 = 4Δh1
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 4
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Β4. Στο σωλήνα του σχήματος που είναι μεταβλητής
διατομής ρέει ιδανικό υγρό. Η προσφερόμενη ενέργεια ανά
μονάδα όγκου για τη μετακίνηση του υγρού από το τμήμα Α
στο τμήμα Β είναι μικρότερη από την προκαλούμενη αύξηση
της δυναμικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου του υγρού. Οι
διατομές Α1 και Α2 συνδέονται με τη σχέση
α) Α1 = Α2
β) Α1 < Α2
γ) Α1 > Α2.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Γ
Ένας μακρύς οριζόντιος σωλήνας με
εμβαδό διατομής Α=0,06m2 βρίσκεται σε
ύψος H πάνω από οριζόντιο δάπεδο,
διαρρέεται από νερό και το δεξιό του
άκρο είναι κλειστό. Ο σωλήνας έχει στο
τέλος του δύο οπές με εμβαδά Α1=10cm2,
Α2=20 cm2 κάτω από τις οποίες
υπάρχουν δύο κυλινδρικά δοχεία με
εμβαδά βάσης ΑA και ΑΒ=1,5 ΑA αντίστοιχα και ύψος h, (h<Η). Οι βάσεις των δύο
δοχείων συνδέονται μεταξύ τους με λεπτό οριζόντιο σωλήνα, ο οποίος διαθέτει διακόπτη,
δ, που αρχικά είναι κλειστός. Η ταχύτητα εκροής του νερού από την οπή εμβαδού
Α1=10 cm2 είναι υ1= 10m/s .
Γ1. Να βρείτε την ταχύτητα εκροής του νερού από την οπή εμβαδού Α2=20 cm2.
Μονάδες 6
Γ2. Να βρείτε την κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου του νερού στα σημεία εκροής του
από τις οπές.
Μονάδες 6
Γ3. Να βρείτε το μέτρο της ταχύτητας του νερού στον οριζόντιο σωλήνα καθώς και την
πίεση σε ένα εσωτερικό σημείο της περιοχής Δ, αυτού.
Μονάδες 6
Γ4. Όταν το ύψος του νερού στο πρώτο δοχείο είναι hΑ=1,2m διακόπτουμε την παροχή
νερού και ανοίγουμε τον διακόπτη. Να βρεθεί τελικά σε τι ύψος θα φτάσει το νερό σε
κάθε δοχείο.
Μονάδες 7
Δίνονται: Η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2,η ατμοσφαιρική πίεση Ρατμ.=105N/m2 και
η πυκνότητα του νερού ρ=103Kg/m3. Θεωρούμε ότι το νερό είναι ιδανικό ρευστό.
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ΘΕΜΑ Δ
Μια ανοικτή κυλινδρική δεξαμενή
με μεγάλη ακτίνα βάσης και ύψος
Η=25m βρίσκεται σε οριζόντιο
επίπεδο στην επιφάνεια της Γης
και είναι γεμάτη με νερό. Στην
πλευρική επιφάνεια της δεξαμενής
και σε βάθος h1=5m από την
επιφάνεια του νερού υπάρχει μια
μικρή οπή με εμβαδό Αοπ= 5 cm2 η
οποία είναι κλεισμένη με μια τάπα.
Στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με τη βάση της δεξαμενής και σε απόσταση d=24m από τη
δεξαμενή υπάρχει μια ακίνητη λεπτή κατακόρυφη δοκός ύψους hδοκού =15m η οποία
είναι στερεωμένη σε οδηγό , ο οποίος οδηγός μπορεί να κινείται στο οριζόντιο επίπεδο
διατηρώντας τη δοκό διαρκώς κατακόρυφη. Τη χρονική στιγμή to=0 αφαιρούμε την
τάπα από την οπή και ταυτόχρονα επιταχύνουμε τη δοκό με σταθερή επιτάχυνση, α 1,
προς τη δεξαμενή. Tη χρονική στιγμή t1, η πρώτη σταγόνα νερού που φτάνει στο
έδαφος συναντά τη δοκό στο χαμηλότερο σημείο της, Γ. Στη συνέχεια επιβραδύνουμε
ομαλά τη δοκό με επιτάχυνση α2 και αυτή σταματά τη χρονική στιγμή t2 σε μια θέση
όπου η φλέβα νερού περνά οριακά πάνω από ψηλότερο σημείο της δοκού, Β. Να
βρείτε:
Δ1. την ταχύτητα του νερού τη στιγμή που φτάνει στο έδαφος (μέτρο και κατεύθυνση).
Δ2. το εμβαδόν, A, της κάθετης διατομής της φλέβας λίγο πριν αυτή φτάσει στο έδαφος.
Δ3. την επιτάχυνση α1 της δοκού.
Δ4. την επιτάχυνση α2 της δοκού και να σχεδιάσετε σε αριθμημένους άξονες το
διάγραμμα της ταχύτητας της δοκού σε συνάρτηση με το χρόνο από τη στιγμή t=0 μέχρι
τη στιγμή t=10s.
Δίνονται: Η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2, η ατμοσφαιρική πίεση Ρατμ.=105N/m2 ,
η πυκνότητα του νερού ρνερού=103Kg/m3 και ότι σε όλη τη διάρκεια του φαινομένου το
ύψος του νερού στη δεξαμενή παραμένει σταθερό.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η εκπόνηση του διαγωνίσματος έγινε με τη βοήθεια Εθελοντών Εκπαιδευτικών:
Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Λάλος Νικόλαος και Ποντικός Ηλίας, Φυσικοί.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο, Φυσικό.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1α. (γ)
Α2α. (β)
Α3α. (α)
Α4α. (δ)
Α5. α.Σ

Α1β.
Α2β.
Α3β.
Α4β.
β.Λ

(β)
(γ)
(δ)
(α)
γ.Σ

δ.Σ

ε.Λ

ΘΕΜΑ B
Β1. Σωστή απάντηση είναι η (α).
Με κλειστό το άκρο Γ του σωλήνα, έχουμε υγρό σε ισορροπία και η πίεση στο άκρο Γ
είναι p1= patm+ρgH.
Ανοίγοντας το άκρο Γ του οριζόντιου σωλήνα, το νερό βρίσκεται σε επαφή με την
ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα η πίεση στο Γ να γίνει ίση με p2=patm.
Επομένως η πίεση μεταβλήθηκε κατά Δp= p2 - p1=-ρgH.
Β2. Σωστή απάντηση είναι η (γ).
Για το δοχείο Α
Eφαρμόζουμε την εξίσωση του
Bernoulli για τα σημεία 1 και 2 της
ίδιας ρευματικής γραμμής.

1
1
p1  112  1gh  p  12
2
2

Για το σημείο 1 που βρίσκεται κάτω
από το διάφραγμα ισχύει p1=ρ2gh+pατμ
και υ1=0 αφού η επιφάνεια βάσης του
δοχείου είναι πολύ μεγαλύτερη αυτής
της οπής.
Αντικαθιστώντας
στην
εξίσωση
Bernoulli παίρνουμε

 1  2  gh 

1
12
2

(1)

Επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη διαδικασία για το δοχείο Β.
Eφαρμόζουμε την εξίσωση του Bernoulli για τα σημεία 3 και 4 της ίδιας ρευματικής
γραμμής.

1
1
p3  2 32  2gh  p  2 2
2
2

Για το σημείο 3 που βρίσκεται κάτω από το διάφραγμα ισχύει p3=ρ1gh+pατμ και υ3=0,
αφού η επιφάνεια βάσης του δοχείου είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή της οπής.
Αντικαθιστώντας στην εξίσωση Bernoulli παίρνουμε
Συγκρίνοντας τις (1),(2) παίρνουμε
Β3. Σωστή απάντηση είναι η (γ).

 1  2  gh 

1
2 2 , (2)
2

1
1
12  2 2 ή 42  2 ή   2
2
2
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Eφαρμόζουμε την εξίσωση του Bernoulli για τα
σημεία 1 και 2 της ίδιας οριζόντιας ρευματικής
γραμμής.

1
1
p1  12  p2  2 2
2
2

(1)

όπου p1=ρgh1+pατμ , (2)
και
p2=ρgh2+pατμ ,
(3)
Aντικαθιστώντας τις (2), (3) στην (1) παίρνουμε

1
1
1
gh1  p  12  gh 2  p  2 2 ή g(h1  h 2 )    2 2  12  ή
2
2
2
2
2
  1
2g  h  2 2  12 ή h  2
2g
Aν η παροχή διπλασιαστεί, θα διπλασιαστεί το μέτρο των ταχυτήτων υ1 , υ2 και η
διαφορά ύψους θα γίνει

 22    21 
h 
2

2

2g



4  22  12 
2g

ή h  4h

Β4. Σωστή απάντηση είναι η (β).
Η προσφερόμενη ενέργεια ανά μονάδα όγκου για τη μετακίνηση του υγρού από το τμήμα
Α στο τμήμα Β ισούται με το άθροισμα των μεταβολών της δυναμικής ενέργειας λόγω
βαρύτητας και της κινητικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου.

E 
V



U K

V V

Επομένως, η μεταβολή της κινητικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου είναι

K E  U


V V V

Από την εκφώνηση, η προσφερόμενη ενέργεια ανά μονάδα όγκου για τη μετακίνηση του
υγρού από το τμήμα Α στο τμήμα Β είναι μικρότερη από την προκαλούμενη αύξηση της
δυναμικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου του υγρού, άρα

K
 0 ή K 2  K1
V

ή 2  1

Εφόσον η παροχή διατηρείται σταθερή ισχύει

A  B ή 11  22 ή A2  A1
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ΘΕΜΑ Γ
Γ1) Εφαρμόζουμε την εξίσωση
Bernoulli για δύο σημεία μιας
ρευματικής γραμμής που διέρχεται
από την εσωτερική περιοχή Δ του
σωλήνα, σημείο 3 και από το σημείο
2, όπου η φλέβα νερού εξέρχεται
στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα
μέτρου υ2.

1
1
p3  32  gH  p  2 2  gH 
2
2

1
1
p3  32  p  22 (1)
2
2

Επαναλαμβάνουμε το ίδιο για τη ρευματική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 4 και 1
(βλέπε σχήμα).

1
1
p4  4 2  gH  p  12  gH 
2
2

1
1
p4  42  p  12
2
2

(2)

Στην περιοχή Δ οι πιέσεις στα σημεία 3 και 4 είναι ίδιες, επομένως, συγκρίνοντας τις (1)
και (2) , προκύπτει ότι υ1=υ2=10m/s.
Γ2) H κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου του νερού στα σημεία εκροής του από τις
τρύπες δίνεται από τη σχέση

1
2
m  2
K
1
1
kg  m 
2

 2  1000 3 10 
V
V
2
2
m  s 

ή

K
J
 50.000 3
V
m

Γ3) H παροχή του σωλήνα είναι σταθερή, επομένως σύμφωνα με την εξίσωση της
συνέχειας έχουμε:

 3  1   2 ή A  A11  A 2 2 ή
 

A11  A 2 2

A

10 10

4

m2  20 104 m2 10
600 104 m2

m
s ή   0,5 m

s

H πίεση στο Δ (p3) θα υπολογιστεί από τη σχέση (1)

2
2
1
N 1
kg   m  
m 
2
2
p3  p    2  3   100.000 2  1000 3  10    0,5   ή
2
m 2
m   s  
s  

p3  149.875

N
m2

Γ4) Η αιτία κίνησης των ρευστών είναι η διαφορά πίεσης. Η ροή του νερού από το ένα
δοχείο προς το άλλο θα σταματήσει όταν οι πιέσεις εκατέρωθεν του διακόπτη γίνουν
ίσες. Αυτό θα συμβεί όταν η ελεύθερες στάθμες του νερού στα δύο δοχεία φθάσουν στο
ίδιο οριζόντιο επίπεδο.
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Αρχικά, βρίσκουμε το ύψος του νερού στο δοχείο Β , όταν στο πρώτο δοχείο είναι
hΑ=1,2m.
Αν με VA, VB, συμβολίσουμε τον όγκο νερού που συλλέγεται αντίστοιχα στα δοχεία Α και
Β , τότε για το λόγο τους ισχύει:

V   t A 2 2
V


  2
VA  A t A1 1
VA
hB 



Ah B
1,5A A h B
2
2
AA h A
AAh A

2
2
hA 
1, 2m  h B  1, 6m
1,5
1,5

Αν με mA, mB, συμβολίσουμε τις μάζες νερού που συλλέγονται αντίστοιχα στα δοχεία Α
και Β και m΄A , m΄B τις μάζες νερού που αποκτούν τελικά τα δοχεία, τότε από την αρχή
διατήρησης της ύλης μπορούμε να γράψουμε:

m A  m B  m΄A  m΄B  VA  VB  VA  VB 
A A h A  A Bh B  A A h  A Bh  h 
h 

A A h A  A B h B A A h A  1,5A A h B


AA  AB
A A  1,5A A

h A  1,5h B 1, 2m  1,5 1, 6m

 h  1, 44m
1  1,5
2,5

ΘΕΜΑ Δ
Δ1.
Όταν η τάπα αφαιρεθεί, το νερό που θα βγει από την οπή θα εκτελέσει οριζόντια βολή
από ύψος H-h1 με ταχύτητα  της οποίας το μέτρο βρίσκεται από το θεώρημα
Torricelli (το ύψος του νερού στη δεξαμενή παραμένει σταθερό).
Προκύπτει

  2gh1  2 10

m
m
 5m ή   10
2
s
s

Όταν το νερό φθάνει στο έδαφος, σημείο Δ, έχει ταχύτητα που προκύπτει από το
διανυσματικό άθροισμα των ταχυτήτων του στους δύο άξονες.
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Θεωρούμε ορθογώνιο σύστημα αναφοράς xOy, που έχει x=0, y=0 το σημείο Ο που
βρίσκεται στη βάση της δεξαμενής και είναι πλησιέστερα προς την κατακόρυφη δοκό.
Οι εξισώσεις που περιγράφουν την κίνηση της 1ης σταγόνας νερού που εξέρχεται από
την οπή γράφονται:
Άξονας Οx:

υx= υA=10m/s
x= υAt ή x= 10t (SI)

(1)
(2)

Άξονας Οy: υy= -gt ή υy= -10t (SI)

1
y  (H  h1 )  gt 2 ή
2

(3)

y  20  5t 2 (SI)

(4)

Όταν το νερό φθάνει στο έδαφος έχει y=0, οπότε με αντικατάσταση στη σχέση (4) y=0
βρίσκουμε τη χρονική στιγμή t1 που η 1η σταγόνα φθάνει στο έδαφος.
Προκύπτει, 0  20  5t12  t1  2s
Mε αντικατάσταση στη σχέση (3) βρίσκουμε την κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας
ελάχιστα πριν φθάσει στο έδαφος.
Προκύπτει, υy= -20 m/s
To μέτρο της ταχύτητας της φλέβας λίγο πριν κτυπήσει στο δάπεδο, σημείο Δ, είναι
2

 m  m
      10    20 
 s  s
2

2
y

2

ή   5 10

m
s

με κατεύθυνση που σχηματίζει με το οριζόντιο δάπεδο γωνία φ για την οποία ισχύει:

 

y
x

 2

Δ2. Από την εξίσωση συνέχειας, για τη φλέβα νερού έχουμε

   ή

       ή

 
   


5 104 m 2 10
m
5 10
s

m
s

ή

 104 m 2
Δ3. Τη χρονική στιγμή to=0 που αφαιρούμε την τάπα, η δοκός ξεκινά από τη θέση
xo=24m και τη στιγμή t1=2s φτάνουν ταυτόχρονα στο σημείο Δ (θέση x1) η πρώτη
σταγόνα και η βάση της δοκού.
Η θέση x1 αντιστοιχεί στην οριζόντια μετατόπιση της σταγόνας και βρίσκεται με
αντικατάσταση στη σχέση (2), t=t1=2s.

x1  10  t1  10

m
 2s ή x1  20m
s2

H δοκός στο ίδιο χρονικό διάστημα (0s-2s) εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς
αρχική ταχύτητα και η κίνησή της περιγράφεται από τις εξισώσεις :

  1  t 0s  t  2s
1
1
x   x o  1  t 2 ή x   24  1  t 2 (SI) με 0s  t  2s
2
2
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Η επιτάχυνση α1 βρίσκεται με αντικατάσταση στη σχέση (6), x   x1  20m και t=t1=2s,
προκύπτει,

1
m
2
20m  24m  1   2s  ή 1  2 2
2
s

Το αρνητικό πρόσημο δηλώνει την κατεύθυνση του διανύσματος της επιτάχυνσης.
Δ4. Τη στιγμή t1 η δοκός έχει αποκτήσει ταχύτητα, υ1, που βρίσκεται από τη σχέση (5),

m
, προκύπτει
s2
m
ή 1  4
s

αν αντικαταστήσουμε t=t1=2s και 1  2

  1  t  1   2

m
 2s
s2

Από τη στιγμή t1 και μετά η δοκός επιβραδύνεται
ομαλά και σταματά τη χρονική στιγμή t2 στη θέση
x2 όπου η φλέβα νερού περνά οριακά πάνω από
ψηλότερο σημείο της σημείο Μ, (βλέπε σχήμα).
Το σημείο Μ έχει συντεταγμένες,
xΜ= x2 και yΜ=hδοκού=15m
Από την εξίσωση τροχιάς της φλέβας νερού,
υπολογίζουμε την απόσταση x2 .
Ο συνδυασμός των σχέσεων (2) και (4) δίνει:
2

5 2
x
y  20  5    y  20 
x
100
 10 
Και με αντικατάσταση, y= yΜ=hδοκού=15m προκύπτει 15  20 

5 2
x 2  x 2  10m
100

Οι εξισώσεις που περιγράφουν την κίνηση της δοκού στη φάση της επιβραδυνόμενης
κίνησης είναι

  1  2t

ή

  4  2 (t  2) (SI)
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1
x   x1    t   2  t 2
2

1
ή x   20  4(t  2)   2  (t  2)2 (SI) (8)
2

Όταν   0 , x   10m .
Έτσι, οι σχέσεις (7) και (8) γίνονται αντίστοιχα:

0  4  2 (t  2) (SI)

, 10  20  4(t  2) 

1
 2  (t  2) 2 (SI)
2

H λύση του συστήματος των δύο τελευταίων εξισώσεων δίνει:

 2  0,8

m
και t=7s
s2

Άρα, η συνάρτηση που περιγράφει την
ταχύτητα της δοκού σε σχέση με το χρόνο
είναι:



  2t(SI)
0  t  2s


  4  0,8 t  2 (SI) 2s  t  7s
 


To διάγραμμα ταχύτητας- χρόνου για τη δοκό φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Η εκπόνηση του διαγωνίσματος έγινε με τη βοήθεια Εθελοντών Εκπαιδευτικών:
Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Λάλος Νικόλαος και Ποντικός Ηλίας, Φυσικοί.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο, Φυσικό.
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ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
5ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΘΔΜΑΣΑ

ΘΔΜΑ Α
Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ 1 - 4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ
ποόςαρηπ και δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη, η ξπξία ςη ρσμπληοώμει
ρχρςά.
1. Η γχμιακή επιςάυσμρη εμόπ ρςεοεξύ ρώμαςξπ πξσ εκςελεί ξμαλά μεςαβαλλόμεμη
ρςοξτική κίμηρη γύοχ από ρςαθεοό άνξμα πεοιρςοξτήπ έυει ίδια καςεύθσμρη
α. με ςημ γχμιακή ςαυύςηςα ςξσ ρώμαςξπ.
β. με ςη ρσμιρςαμέμη ςχμ δσμάμεχμ πξσ αρκξύμςαι ρςξ ρώμα.
γ. με ςξ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ ρώμαςξπ.
δ. με όλα ςα παοαπάμχ μεγέθη.
Mομάδες 5
2. Έμαπ αθληςήπ καςαδύρεχμ εκςιμάρρεςαι από ςημ ενέδοα, ρςη ρσμέυεια
ρσρπειοώμεςαι και εκςελώμςαπ μια πεοιρςοξτή γύοχ από ςξμ εασςό ςξσ πέτςει ρςη
πιρίμα. ε όλη ςη διάοκεια ςηπ κίμηρηπ ςξσ αθληςή θεχοήρξσμε αμεληςέα ςημ
αμςίρςαρη ςξσ αέοα.
α. ςξμ αθληςή αρκείςαι μόμξ ςξ βάοξπ ςξσ, πξσ είμαι ενχςεοική δύμαμη με
απξςέλερμα μα έυξσμε μεςαβξλή ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ.
β. Ση ρςιγμή πξσ ξ αθληςήπ εγκαςαλείπει ςημ ενέδοα δεμ έυει γχμιακή
ςαυύςηςα.
γ. Η ξομή ςξσ αθληςή ρςη διάοκεια ςηπ πςώρηπ μεςαβάλλεςαι.
δ. Η γχμιακή ςαυύςηςα ςξσ αθληςή παοαμέμει ρςαθεοή, γιαςί παοαμέμει
ρςαθεοή και η ρςοξτξομή ςξσ.
Mομάδες 5
3. Έμαπ δακςύλιξπ και έμαπ δίρκξπ ίδιαπ μάζαπ και ακςίμαπ μπξοξύμ μα
πεοιρςοέτξμςαι γύοχ από καςακόοστξ ρςαθεοό άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ
κέμςοξ ςξσπ και είμαι κάθεςξπ ρςξ επίπεδξ ςξσπ. Αουικά ςα δύξ ρώμαςα είμαι
ακίμηςα και ςημ t=0 αρκξύμε εταπςξμεμικά ρςημ πεοιτέοεια ςξσπ ξοιζόμςιεπ
δσμάμειπ ρςαθεοξύ και ίδιξσ μέςοξσ. ςξμ ίδιξ υοόμξ t μεγαλύςεοη
α. ρςοξτξομή θα απξκςήρει ξ δακςύλιξπ.
β. ρςοξτξομή θα απξκςήρει ξ δίρκξπ.
γ. γχμιακή ςαυύςηςα θα απξκςήρει ξ δακςύλιξπ.
δ. γχμιακή ςαυύςηςα θα απξκςήρει ξ δίρκξπ.
Mομάδες 5
4. Έμαπ ςοξυόπ οίυμεςαι από ςη βάρη εμόπ κεκλιμέμξσ επιπέδξσ με κιμηςική
εμέογεια Κ και κσλίεςαι (υχοίπ μα ξλιρθαίμει) καςά μήκξπ ςξσ. Αουικά αμέουεςαι και
ρςη ρσμέυεια καςέουεςαι. Θεχοξύμε αμεληςέα ςημ αμςίρςαρη ςξσ αέοα. ε όλη ςη
διάοκεια ςηπ κίμηρηπ ςξσ ςοξυξύ
α. ξ οσθμόπ μεςαβξλήπ ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ χπ ποξπ ςξ μξηςό άνξμα πξσ
διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ μεςαβάλλεςαι.
β. η τξοά ςξσ διαμύρμαςξπ ςηπ γχμιακήπ επιςάυσμρηπ ςξσ ςοξυξύ ρε όλη ςη
διάοκεια ςηπ κίμηρηπ ςξσ παοαμέμει ρςαθεοή.
γ. η τξοά ςξσ διαμύρμαςξπ ςηπ γχμιακήπ ςαυύςηςαπ ςξσ ςοξυξύ παοαμέμει
ρςαθεοή.
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δ. η κιμηςική εμέογεια με ςημ ξπξία θα επιρςοέφει ρςη βάρη ςξσ κεκλιμέμξσ
είμαι μικοόςεοη από Κ.
Mομάδες 5
5. ςιπ παοακάςχ εοχςήρειπ μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξ γοάμμα κάθε
ποόςαρηπ και δίπλα ρε κάθε γοάμμα ςη λένη Σωστό για ςη ρχρςή ποόςαρη και ςη
λένη Λάθος για ςη λαμθαρμέμη.
α. Η οξπή μιαπ δύμαμηπ πξσ αμαγκάζει έμα ρςεοεό ρώμα μα ρςοατεί γύοχ από
ρςαθεοό άνξμα, έυει πάμςα διεύθσμρη ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςξσ ρςεοεξύ.
β. ςη μεςατξοική κίμηρη εμόπ ρςεοεξύ ρώμαςξπ μπξοεί όλα ςα σλικά ςξσ ρημεία
μα εκςελξύμ κσκλικέπ κιμήρειπ.
γ. Για μα ςοιπλαριάρξσμε ςη ρςοξτξομή εμόπ δίρκξσ πξσ εκςελεί ρςοξτική κίμηρη
γύοχ από ρςαθεοό άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ αοκεί μα
σπξςοιπλαριάρξσμε ςη γχμιακή ςξσ ςαυύςηςα.
δ. Η οξπή αδοάμειαπ εμόπ ρςεοεξύ ρώμαςξπ, έυει ςημ ίδια ςιμή χπ ποξπ
ξπξιξμδήπξςε άνξμα πεοιρςοξτήπ ςξσ ρςεοεξύ πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ
ςξσ.
ε. Η οξπή εμόπ ζεύγξσπ δσμάμεχμ χπ ποξπ ρημείξ πξσ αμήκει ρςξ επίπεδό ςξσπ
είμαι αμενάοςηςη ςηπ θέρηπ ςξσ ρημείξσ.
Mομάδες 5

ΘΔΜΑ Β

1. Η λεπςή ξμξγεμήπ οάβδξπ ςξσ ρυήμαςξπ έυει
μάζα m, μήκξπ L και πεοιρςοέτεςαι υχοίπ ςοιβέπ ρε
καςακόοστξ επίπεδξ γύοχ από ξοιζόμςιξ άνξμα

Ο
θ

πξσ διέουεςαι από ςξ άκοξ ςηπ Ο, χπ ποξπ ςξμ
ξπξίξ έυει οξπή αδοάμειαπ Ι. Ση υοξμική ρςιγμή t=0
η οάβδξπ ατήμεςαι από ςημ ξοιζόμςια θέρη, εμώ ςη
υοξμική t1 ρυημαςίζει γχμία θ με ςη καςακόοστη και καςέουεςαι έυξμςαπ γχμιακή
ςαυύςηςα χ1. Η γχμιακή επιςάυσμρη ςηπ οάβδξσ ςη υοξμική ρςιγμή t1 είμαι

α.   

1
t1

β.   

mgL
2I
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γ.   

mgL
2I

Δπιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη.
Μομάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ.
Μομάδες 4

2. Ο αουικά ακίμηςξπ ςοξυόπ ςξσ ρυήμαςξπ έυει
ακςίμα R και κσλίεςαι υχοίπ μα ξλιρθαίμει ρε
ξοιζόμςιξ δάπεδξ, με ςη βξήθεια ρςαθεοήπ
ξοιζόμςιαπ δύμαμηπ F πξσ αρκείςαι μέρχ εμόπ
αβαοξύπ και μη εκςαςξύ μήμαςξπ πξσ είμαι ςσλιγμέμξ
ρςη πεοιτέοεια ςξσ. Ο ςοξυόπ έυει οξπή αδοάμειαπ Ι χπ ποξπ άνξμα πξσ διέουεςαι
από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ και ςξ μήμα νεςσλίγεςαι υχοίπ μα γλιρςοά ρςη πεοιτέοεια
ςξσ ςοξυξύ. Μεςά από υοόμξ t, ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ ςοξυξύ έυει μεςαςξπιρςεί καςά

x cm και ξ ςοξυόπ πεοιρςοέτεςαι με γχμιακή ςαυύςηςα  . Σξ έογξ ςηπ δύμαμηπ
ρςη υοξμική διάοκεια t είμαι
α. W  2Fx cm
β. W  Fx cm

γ. W 

1 2

2

Δπιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη.
Μομάδες 2
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Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ.
Μομάδες 4
3. Έμαπ δίρκξπ ακςίμαπ R κσλίεςαι πάμχ ρε ξοιζόμςιξ επίπεδξ με μεςατξοική
ςαυύςηςα σcm. Έμα ρημείξ Α ςξσ δίρκξσ απέυει r 

3
R από ςξ κέμςοξ ςξσ δίρκξσ
2

και έυει ρσμξλική ςαυύςηςα πξσ ςξ διάμσρμά ςηπ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ ςξσ
δίρκξσ. Η ρσμξλική ςαυύςηςα ςξσ ρημείξσ Α έυει μέςοξ πξσ είμαι ίρξ με
α. cm
β. cm / 2

γ.

2
cm
2

Δπιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη.
Μομάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ.
Μομάδες 4
4. Έμαπ ςοξυόπ βάοξσπ W ιρξοοξπεί πάμχ
ρε κεκλιμέμξ επίπεδξ γχμίαπ κλίρηπ θ=600
με ςη βξήθεια ξοιζόμςιξσ μήμαςξπ πξσ
είμαι ςσλιγμέμξ ρςη πεοιτέοεια ςξσ, όπχπ
ρςξ ρυήμα. Δπξμέμχπ ξ ςοξυόπ δέυεςαι
δύμαμη ρςαςικήπ ςοιβήπ με τξοά ποξπ ςα

α. κάςχ και μέςοξ  

W
.
3
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β. πάμχ και μέςοξ  

W
.
3

γ. πάμχ και μέςοξ  

W
.
3

Δπιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη.
Μομάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρη ραπ. Δίμεςαι 60  3 / 2 , 600  1/ 2 .
Μομάδες 5

ΘΔΜΑ Γ
Έμαπ δίρκξπ μάζαπ m=2Kg και ακςίμαπ R=0,2m, ρςοέτεςαι ελεύθεοα με γχμιακή
ςαυύςηςα χ1=8rad/sec γύοχ από καςακόοστξ άνξμα υχοίπ ςοιβέπ. Κάπξια υοξμική
ρςιγμή έμαπ άλλξπ παμξμξιόςσπξπ δίρκξπ πξσ έυει ςξμ ίδιξ άνξμα πεοιρςοξτήπ και
είμαι ακίμηςξπ, έουεςαι ρε επατή με ςξμ ποώςξ δίρκξ. Οι δύξ δίρκξι ατξύ
γλιρςοήρξσμ ξ έμαπ χπ ποξπ ςξμ άλλξ για υοξμικό διάρςημα Δt=2s, ςελικά
απξκςξύμ κξιμή γχμιακή ςαυύςηςα χ2. Ο κάθε δίρκξπ έυει οξπή αδοάμειαπ

I

1
mR 2 χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςξσ. Να βοεθξύμ:
2

χ1

α. η κξιμή γχμιακή ςαυύςηςα χ2 ςημ ξπξία θα απξκςήρξσμ ξι δίρκξι.
Μομάδες 8
β. ςξ μέςοξ ςηπ μέρηπ οξπήπ ςηπ ςοιβήπ ξλίρθηρηπ πξσ αρκεί ξ έμαπ δίρκξπ ρςξμ
άλλξμ ρςη υοξμική διάοκεια ςχμ 2s.
Μομάδες 8
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γ. ξ αοιθμόπ ςχμ πεοιρςοξτώμ ςξσ κάθε δίρκξσ ρςξ παοαπάμχ υοξμικό διάρςημα,
αμ θεχοήρξσμε όςι έκαμαμ ξμαλά μεςαβαλλόμεμεπ ρςοξτικέπ κιμήρειπ.
Μομάδες 9

ΘΔΜΑ Δ
ςξ παοακάςχ ρυήμα ςξ ρώμα 1 βοίρκεςαι πάμχ ρε λείξ κεκλιμέμξ επίπεδξ γχμίαπ
κλίρηπ τ=300 και είμαι δεμέμξ ρςξ πάμχ άκοξ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ K=100N/m, ξ
άνξμαπ ςξσ ξπξίξσ είμαι παοάλληλξπ ρςξ κεκλιμέμξ. Σξ κάςχ άκοξ ςξσ ελαςηοίξσ
είμαι ρςεοεχμέμξ ακλόμηςα, εμώ ςξ ρώμα είμαι επίρηπ δεμέμξ ρε μη εκςαςό μήμα
πξσ διέουεςαι από ςξ ασλάκι αβαοξύπ ςοξυαλίαπ. ςξ άλλξ άκοξ ςξσ μήμαςξπ είμαι
δεμέμξ άλλξ ρώμα 2 ίρηπ μάζαπ m με ςξ 1 και ςξ ρύρςημα ιρξοοξπεί. Σα ρώμαςα
1 και 2 θεχοξύμςαι σλικά ρημεία. Κόβξμςαπ ςξ μήμα, ςξ ρώμα 1 εκςελεί απλή
αομξμική ςαλάμςχρη πλάςξσπ Α=0,2m πάμχ ρςξ κεκλιμέμξ επίπεδξ.
α. Να βοεθεί αμ ςξ ελαςήοιξ έυει επιμηκσμθεί ή ρσρπειοχθεί καθώπ και η μάζα m
ςχμ ρχμάςχμ 1 και 2.
Μομάδες 5

Μεςά ςξ κόφιμξ ςξσ μήμαςξπ ςξ ρώμα 2 πέτςει από ύφξπ h=5m και ρσγκοξύεςαι με
ακίμηςη ξμξγεμή οάβδξ μάζαπ M=4Kg και μήκξσπ L=6m πξσ ςξ κάςχ άκοξ ςηπ Γ
ακξσμπά ρςξ έδατξπ και μπξοεί μα ρςοέτεςαι υχοίπ ςοιβέπ γύοχ από ξοιζόμςιξ
ρςαθεοό άνξμα κάθεςξ ρςη οάβδξ πξσ διέουεςαι από ςξ Ο με (ΟΓ)=2(ΟΔ). Η οάβδξπ
ρυημαςίζει με ςξ ξοιζόμςιξ έδατξπ γχμία θ=600, η κοξύρη ςχμ δύξ ρχμάςχμ είμαι
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πλαρςική και γίμεςαι ρςξ πάμχ άκοξ Δ ςηπ οάβδξσ. H οξπή αδοάμειαπ ςηπ οάβδξσ
χπ ποξπ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ έμα άκοξ ςηπ και είμαι κάθεςξπ ρςη οάβδξ

1
L2 και ςξ ρώμα 2 ελάυιρςα ποιμ ςημ κοξύρη έυει ρςοξτξομή χπ ποξπ
3
ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςηπ οάβδξσ πξσ δίμεςαι από ςη ρυέρη m2 2d 2 , όπξσ d 2
είμαι  

είμαι η απόρςαρη ςξσ τξοέα ςηπ σ2 από ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςηπ οάβδξσ.
Nα βοεθξύμ:
β. η κξιμή γχμιακή ςαυύςηςα με ςημ ξπξία θα πεοιρςοατεί ςξ ρύρςημα οάβδξπρώμα 2 αμέρχπ μεςά ςη πλαρςική ςξσπ κοξύρη.
Μομάδες 8
γ. η απώλεια ςηπ μηυαμικήπ εμέογειαπ καςά ςη πλαρςική κοξύρη.
Μομάδες 4
δ. ξ οσθμόπ μεςαβξλήπ ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ ρσρςήμαςξπ αμέρχπ μεςά ςη κοξύρη.
Μομάδες 4
ε. ςξ είδξπ ςηπ πεοιρςοξτικήπ κίμηρηπ πξσ θα εκςελέρει ςξ ρύρςημα μεςά ςη
πλαρςική κοξύρη.
Μομάδες 4

Δίμξμςαι: g=10m/s2, ημ30ξ =

, ρσμ300=

/2, ημ60ξ =

, ρσμ600=1/2

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΦΙΑ

Η εκπόμηση του διαγωμίσματος έγιμε με τη βοήθεια Δθελομτώμ Δκπαιδευτικώμ:
Σα θέμαςα επιμελήθηκε ξ δρίμας Ιωάμμης, Υσρικόπ.
Ο επιρςημξμικόπ έλεγυξπ ποαγμαςξπξιήθηκε από ςξμ Παλόγο Αμτώμιο.
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ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
5ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ – ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΘΔΜΑ Α
1. γ
2. γ
3. δ
4. β
5. α. 

β. 

γ. Λ

δ. Λ

ε. 

ΘΔΜΑ Β
1. χρςή απάμςηρη η γ.
Ο δεύςεοξπ Νόμξπ ςξσ Νεύςχμα χπ ποξπ ςξμ άνξμα
πεοιρςοξτήπ πξσ διέουεςαι από ςξ άκοξ Ο ςηπ οάβδξσ
γοάτεςαι:

     Wd  I   W

L
MgL
  I     
2
2

2. χρςή απάμςηρη η α.
ύμτχμα με ςξμ ξοιρμό, ςξ έογξ ςηπ F είμαι ίρξ με W  Fx όπξσ Δx η μεςαςόπιρη ςξσ
ρημείξσ εταομξγήπ ςηπ. Δπειδή ξ ςοξυόπ κάμει κύλιρη, ςξ αμώςεοξ ρημείξ ςξσ έυει
επιςάυσμρη α=2αcm με απξςέλερμα ςξ ρημείξ εταομξγήπ ςηπ δύμαμηπ μα μεςαςξπίζεςαι
καςά

1
1
x  t 2  2cm t 2  2x cm .
2
2
Μια άλλη δικαιξλόγηρη είμαι: Η F παοάγει έογξ και ρςημ μεςατξοική και ρςημ ρςοξτική
κίμηρη. Άοα W  W  W  Fx cm    Fx cm  FR  Fx cm  Fs  2Fx cm
γιαςί ρςη κύλιρη ιρυύει x cm  s .
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3. χρςή απάμςηρη είμαι η β.
Η σcm έυει ρςαθεοή καςεύθσμρη εμώ η γοαμμική
χr, μπξοεί μα έυει ξπξιαδήπξςε αλλά πάμςα
κάθεςη ρςημ επιβαςική ακςίμα. Για μα είμαι η
ρσμξλική ςαυύςηςα ποξπ ςξ κέμςοξ η σcm ποέπει
μα αμαλύεςαι ρε δύξ κάθεςεπ ρσμιρςώρεπ από ςιπ
ξπξίεπ η μία μα αμαιοεί ςημ χr και η άλλη, η
ακςιμική, μα απξςελεί ςη ρσμξλική ςαυύςηςα ςξσ
ρημείξσ Α.
Από ςξ ξοθξγώμιξ ςοίγχμξ πξσ ρυημαςίζεςαι
παίομξσμε:
2



2
cm

2

cm

3
2
               r



 2  cm

2
2 
4
2

2
1

2
2

2
2

2
cm

2
1

2
cm

4. χρςή απάμςηρη η γ.
ςξ ςοξυό αρκξύμςαι ξι δσμάμειπ (βλ. ςξ παοακάςχ ρυήμα): η ςάρη ςξσ ξοιζόμςιξσ
μήμαςξπ Σ, ςξ βάοξπ ςξσ W και η αμςίδοαρη ςξσ επιπέδξσ πξσ αμαλύεςαι ρςη κάθεςη
ρσμιρςώρα Ν και ρςημ ρςαςική ςοιβή Σρς. Η ρςαςική ςοιβή έυει τξοά ποξπ ςα πάμχ για
μα δημιξσογεί αοιρςεοόρςοξτη οξπή χπ ςξ cm ςξσ ςοξυξύ, η ξπξία μα ενξσδεςεοώμει ςη
δενιόρςοξτη οξπή ςηπ ςάρηπ ςξσ μήμαςξπ. Δπειδή ξ ςοξυόπ ιρξοοξπεί ιρυύξσμ ξι
ρυέρειπ:

(cm)  0  TR   R  0  T  

(1).

Fx  0  T    W  0 ,
η ξπξία με ςη βξήθεια ςηπ ρυέρηπ (1) γοάτεςαι:


3
3
3
W
.
   W
   W
  
2
2
2
2
3
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ΘΔΜΑ Γ

α. Η οξπή αδοάμειαπ ςξσ κάθε δίρκξσ είμαι I 

1
1
mR 2  2·0, 2Kgm2  0, 04 Kgm2 και
2
2

ςξσ ρσρςήμαςξπ I  2  0,08Kg·m2 .
Από ςημ αουή διαςήοηρηπ ςηπ ρςοξτξομήπ για ςξ ρύρςημα ςχμ δύξ δίρκχμ έυξσμε
L  L  1   2  2  4 rad / sec .

χ1

χ2

β. Ο δεύςεοξπ μόμξπ ςξσ Νεύςχμα ρςη γεμικόςεοη έκτοαρη ςξσ για ςξμ 2Ο δίρκξ
(θεχοώμςαπ όςι η οξπή ςηπ ςοιβήπ ρςη διάοκεια t είμαι ρςαθεοή) γοάτεςαι:

2 

L2 L2    0 2 0, 04·4Nm



 0, 08Nm .
t
t
t
2

ύμτχμα με ςξ μόμξ δοάρηπ-αμςίδοαρηπ ξ ποώςξπ δίρκξπ θα δευθεί οξπή
1  2  0,08Nm .
γ. Ο ποώςξπ δίρκξπ μεςά ςη κοξύρη θα εκςελέρει ξμαλά μεςαβαλλόμεμη κίμηρη με
επιςάυσμρη   
επιςάυσμρη 2

1 0, 08 rad
rad

 2 2 και ξ δεύςεοξπ ξμαλά επιςαυσμόμεμη με
2

0, 04 sec
sec

rad
.
sec 2

Οι γχμίεπ πξσ θα πεοιρςοατξύμ είμαι:

1
1
1  1t    t 2  (8·2  ·2·22 )rad  12rad και
2
2

1
2    t 2  4 rad
2
Ο αμςίρςξιυξπ αοιθμόπ ςχμ πεοιρςοξτώμ είμαι

1 

1 6
2 2
 c και  2 
 c.
2 
2 
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ΘΔΜΑ Δ
α. Η ρσμθήκη ιρξοοξπίαπ για ςξ m2 γοάτεςαι:

F  0  T  B2  T  m2g (1)
Δπειδή 1x  T ςξ ελαςήοιξ έυει επιμηκσμθεί και η F έυει τξοά ποξπ ςα κάςχ.
Η ρσμθήκη ιρξοοξπίαπ για ςξ m1 γοάτεςαι:

F  0  T  B1X  F  T  m1g  kL2

(2)

Από ςι π ρυέρειπ (1) και (2) έυξσμε:

m2g  m1g  kL2  L2 

m2g  m1g
k

(3)

ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ m1 θα ιρυύει:

F  0  F  B1X  kL1  m1g  L1 

m1g
k

(4)

Δπξμέμχπ ςξ πλάςξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ πξσ θα εκςελέρει ςξ m1 μεςά ςξ κόφιμξ ςξσ
μήμαςξπ είμαι:

  L1  L2   

mg  mg  mg
 k  mg  m  2kg .
k

Β ςοόπξπ: Όςαμ κξπεί ςξ μήμα, η δύμαμη επαματξοάπ ςξσ 1 έυει μέςοξ ίρη με ςημ Σ=m2g

F  kA  m2 g ή m2 

kA
 2kg
g

β. Με ςξ κόφιμξ ςξσ μήμαςξπ ςξ m2 εκςελεί ελεύθεοη πςώρη, ξπόςε εταομόζξμςαπ ςημ
αουή διαςήοηρηπ ςηπ μηυαμικήπ εμέογειαπ σπξλξγίζξσμε ςη ςαυύςηςα ποιμ ςη κοξύρη
ςξσ με ςη οάβδξ:

1
mgh  m22  2  2gh  2  10m / s
2
Για ςημ απόρςαρη ςξσ cm ςηπ οάβδξσ (ρημείξ Κ) από ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςηπ Ο
έυξσμε:

        6m  3     6m      2 m ,
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άοα η ζηςξύμεμη απόρςαρη είμαι    

L
     1m .
2

Ο σπξλξγιρμόπ ςηπ οξπήπ αδοάμειαπ ςηπ οάβδξσ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςηπ
δεμ μπξοεί μα γίμει εταομόζξμςαπ απ’ εσθείαπ ςξ θεώοημα ςξσ Steiner γιαςί δεμ είμαι
γμχρςή η οξπή αδοάμειαπ ςηπ χπ ποξπ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ cm ςηπ. Δπξμέμχπ
εταομόζξσμε διαδξυικά δύξ τξοέπ ςξ θεώοημα: η οξπή αδοάμειαπ ςηπ οάβδξσ χπ ποξπ
άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςηπ είμαι
2

1
L2
1
L
I  Icm  M    ML2  Icm  M  Icm  ML2  12 Kgm2
3
4
12
2
και η οξπή αδοάμειαπ ςηπ οάβδξσ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςηπ

I  Icm  M  OK   16 Kgm2 .
2

Καςά ςη κοξύρη ςχμ δύξ ρχμάςχμ ιρυύει η αουή διαςήοηρηπ ςηπ ρςοξτξομήπ χπ ποξπ
ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ πξσ διέουεςαι από ςξ Ο και είμαι κάθεςξπ ρςη οάβδξ, η ξπξία
γοάτεςαι:

L  L  m2d 2     m2        

(5)

Όπξσ    I  m2 (O)2  24 Kgm2 η οξπή αδοάμειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ m2-οάβδξπ.
Από ςη ρυέρη (5) λύμξμςαπ χπ ποξπ χ παίομξσμε  

5
rad / s .
6

γ. Η απώλεια ςηπ μηυαμικήπ εμέογειαπ καςά ςη κοξύρη είμαι:

       

1
1
275
m22    2 και με αμςικαςάρςαρη  
J.
2
2
3

δ. Δταομόζξμςαπ για ςξ ρσρρχμάςχμα ςξ μόμξ ςξσ Νεύςχμα για ςη ρςοξτική κίμηρη ρςη
γεμικόςεοη έκτοαρη ςξσ έυξσμε:

dL
   2d 2  Wd1  2      W      0 .
dt

ε. Δπειδή η ρσμιρςαμέμη οξπή πξσ δέυεςαι ςξ ρύρςημα οάβδξπ-m2 χπ ποξπ ςξμ άνξμα
πεοιρςοξτήπ Ο είμαι ρσμευώπ μηδεμική, η κίμηρη πξσ θα εκςελέρει ςξ ρύρςημα θα είμαι
ξμαλή ρςοξτική με ρςαθεοή γχμιακή ςαυύςηςα  
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Η εκπόμηση του διαγωμίσματος έγιμε με τη βοήθεια Δθελομτώμ Δκπαιδευτικώμ:
Σα θέμαςα επιμελήθηκε ξ δρίμας Ιωάμμης, Υσρικόπ.
Ο επιρςημξμικόπ έλεγυξπ ποαγμαςξπξιήθηκε από ςξμ Παλόγο Αμτώμιο.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α
Στις προτάσεις 1 - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.
Α1. Η ροπή μιας δύναμης ως προς έναν άξονα παραμένει σταθερή όταν
α. διπλασιαστεί το μέτρο της δύναμης.
β. αλλάξει μόνο η φορά της δύναμης.
γ. η δύναμη μετατοπιστεί πάνω στο φορέα της.
δ. η δύναμη μετατοπιστεί παράλληλα στο φορέα της.
Μονάδες 5

Α2. Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής ενός στερεού
σώματος σε σχέση με το χρόνο μεταβάλλεται
όπως στο διπλανό σχήμα. Από τα παρακάτω
διαγράμματα εκείνο που αποδίδει τη γωνιακή
επιτάχυνση του σώματος σε συνάρτηση με το
χρόνο είναι το

ω

O

t1

4t1 t

αγ

αγ

O

O

t1

t1

4t1 t

4t1 t
(β)
(α)

αγ

αγ

O
O

t1

t1

4t1 t

4t1 t
(δ)
(γ)
Μονάδες 5
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Α3. Ένα στερεό εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση. Επομένως
α. κάποια χρονική στιγμή δύο σημεία του μπορεί να έχουν διαφορετικές ταχύτητες
β. κάποια σημεία του μπορεί να παραμένουν ακίνητα
γ. όλα τα υλικά του σημεία μπορεί να κινούνται σε κυκλικές τροχιές
δ. η απόσταση δύο σημείων του μπορεί να μεταβάλλεται.
Μονάδες 5
Α4. Εκτοξεύουμε προς τα πάνω και ταυτόχρονα θέτουμε σε περιστροφή ένα νόμισμα.
Για όσο χρονικό διάστημα το νόμισμα βρίσκεται στον αέρα (η αντίσταση του αέρα
θεωρείται αμελητέα) διατηρούνται σταθερά τα μεγέθη
α. μόνο η στροφορμή του
β. μόνο η μηχανική του ενέργεια
γ. η μηχανική του ενέργεια και η στροφορμή του
δ. η μηχανική του ενέργεια, η ορμή του και η στροφορμή του.
Μονάδες 5

Α5. Για τις παρακάτω προτάσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης
και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για
τη λανθασμένη.
α. Η στροφορμή ενός υλικού σημείου έχει τη κατεύθυνση της γραμμικής του
ταχύτητας.
β. Η στατική τριβή που δέχεται μία σφαίρα που κυλίεται πάνω σε κεκλιμένο
επίπεδο, αφαιρεί μηχανική ενέργεια και την μετατρέπει σε θερμότητα.
γ. Όταν σε ένα αρχικά ακίνητο στερεό ασκηθεί ένα ζεύγος δυνάμεων, αυτό θα
εκτελέσει μόνο στροφική κίνηση.
δ. Στην ομαλή στροφική κίνηση ενός στερεού, όλα τα σημεία του έχουν την ίδια
γραμμική ταχύτητα.
ε. Η στιγμιαία ισχύς μιας δύναμης μεταβλητής ροπής δίνεται από τη σχέση P=τ∙ω.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται μία οριζόντια ράβδος ΑΒ,
βάρους w1, που στηρίζεται με άρθρωση στο άκρο της Α σε
κατακόρυφο τοίχο. Στο άκρο Β της ράβδου κρεμάμε σώμα
βάρους w. Η ράβδος διατηρείται οριζόντια με τη βοήθεια
αβαρούς νήματος το οποίο ενώνει το άκρο Β με το σημείο Γ
του κατακόρυφου τοίχου, βλέπε σχήμα. Η δύναμη που δέχεται
η ράβδος από την άρθρωση έχει διεύθυνση
α. οριζόντια με φορά προς το άκρο Β της ράβδου
β. κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω.
γ. πλάγια, με κατεύθυνση προς τα πάνω αριστερά.
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 4

Β2. ∆ύο ίδιες ομογενείς ράβδοι είναι ενωμένες μεταξύ τους,
ώστε να σχηματίζουν ορθή γωνία. Αφήνουμε το σύστημα να
πέσει ελεύθερα από τη θέση που δείχνεται στο σχήμα. Καθώς
το σύστημα των δύο ράβδων ελευθερώνεται αυτό εκτελεί
α. μόνο μεταφορική κίνηση.
β. μεταφορική κίνηση και ταυτόχρονα στρέφεται όπως οι
δείκτες του ρολογιού.
γ. μεταφορική κίνηση και ταυτόχρονα στρέφεται αντίθετα από τους δείκτες του
ρολογιού.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 4
Β3. Ένας ομογενής τροχός αφήνεται από τη κορυφή ενός πλάγιου επιπέδου. Ο τροχός
κυλίεται σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του και φθάνει στη βάση του επιπέδου με ολική
κινητική ενέργεια Κ. Αν η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς άξονα που διέρχεται από
το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του είναι
, τότε η κινητική
ενέργεια του τροχού λόγω της μεταφορικής κίνησης του, Κμετ είναι ίση με

2

3
1
β.  .
3
1
γ.  .
2
α.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 4
Β4.
Ο αρχικά ακίνητος οριζόντιος δίσκος του διπλανού σχήματος,
μάζας Μ και ακτίνας R, μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές
γύρω από ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και
είναι κάθετος στο επίπεδό του. Μέσω νήματος, που ξετυλίγεται
χωρίς να ολισθαίνει ως προς το δίσκο, ασκείται εφαπτομενικά
στην περιφέρειά του σταθερή οριζόντια δύναμη F.
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Όταν ο δίσκος αποκτά κινητική ενέργεια Κ1, η στιγμιαία ισχύς της δύναμης F ισούται με
Ρ1. Η στιγμιαία ισχύς της δύναμης F, θα διπλασιαστεί όταν η κινητική ενέργεια του
δίσκου αυξηθεί κατά
α. Κ1.
β. 2Κ1.
γ. 3Κ1.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Γ
H ράβδος ΓΔ του σχήματος έχει μάζα Μ=3Kg , μήκος L=2m
και μπορεί να στρέφεται στο κατακόρυφο επίπεδο γύρω
από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το ένα άκρο της Γ,
ενώ στο άλλο άκρο της Δ, είναι κολλημένο σημειακό σώμα,
Σ1, μάζας m1=1Kg. Εκτρέπουμε τη ράβδο από τη θέση
ισορροπίας της σε θέση που να σχηματίζει με τη
κατακόρυφο γωνία θ=600 , και την ελευθερώνουμε. Όταν η
ράβδος διέρχεται από την κατακόρυφη θέση το σώμα Σ1
συγκρούεται κεντρικά με σημειακό σώμα Σ2, μάζας m2=4Kg,
που ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου νήματος
που έχει μήκος ίσο με αυτό της ράβδου. Το σύστημα
ράβδος-σώμα Σ1 ακινητοποιείται αμέσως μετά τη κρούση.
Γ1. Να βρείτε τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδος –σώμα Σ1 ως προς τον άξονα
περιστροφής του.
Μονάδες 5
Γ2. Τη στιγμή που η ράβδος σχηματίζει γωνία 300 με την κατακόρυφο, να βρείτε τη
γωνιακή επιτάχυνση του συστήματος ράβδος –σώμα Σ1 και το ρυθμό μεταβολής της
στροφορμής μόνο της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της.
Μονάδες 6
Γ3. Να βρείτε την κινητική ενέργεια του συστήματος ράβδος –σώμα Σ1 ως προς τον
άξονα περιστροφής του, όταν η ράβδος διέρχεται από την κατακόρυφη θέση και
ελάχιστα πριν συγκρουσθεί με το σώμα Σ2.
Μονάδες 7
Γ4. Να εξετάσετε αν η κρούση είναι ελαστική.
Μονάδες 7
Δίνονται: ημ300=συν600= , ημ600=συν300=

, η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον

άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της και είναι κάθετος σε αυτή
2

επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s . Τριβές δεν υπάρχουν.
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ΘΕΜΑ Δ
Στο διπλανό σχήμα, το σώμα Σ, έχει μάζα
m, ενώ η ομογενής σφαίρα έχει μάζα
Μ=4Kg και ακτίνα R 


m . Το κεκλιμένο
7

επίπεδο έχει γωνία κλίσης φ=600 και είναι
λείο στο τμήμα ΓΔ, ενώ στο τμήμα ΔΖ
είναι τραχύ. Το σύστημα των σωμάτων
ισορροπεί με τη βοήθεια ελατηρίου
σταθεράς k=200N/m. Το νήμα που ενώνει
το σώμα, Σ, με τη σφαίρα είναι αβαρές,
μη εκτατό, παράλληλο με το κεκλιμένο
επίπεδο και η διεύθυνση του συμπίπτει με τον άξονα του ελατηρίου. Το νήμα δένεται σε
ένα σημείο Ρ της σφαίρας που απέχει από το κεκλιμένο επίπεδο απόσταση d=R/2, όπως
φαίνεται και στο σχήμα. Κάποια χρονική στιγμή το νήμα κόβεται και το σώμα εκτελεί
απλή αρμονική ταλάντωση, ενώ η σφαίρα κυλίεται (χωρίς ολίσθηση) προς τη βάση του
κεκλιμένου επιπέδου. Όταν το σώμα, Σ, έχει εκτελέσει μία πλήρη ταλάντωση το σημείο Ρ
της σφαίρας έχει βρεθεί πάλι σε απόσταση d από το κεκλιμένο επίπεδο για πρώτη
φορά.
Δ1. Να υπολογίσετε το μέτρο της τάσης του νήματος πριν κοπεί.
Μονάδες 6
Δ2. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελεί το σώμα, Σ, μετά το κόψιμο
του νήματος.
Μονάδες 5
Δ3. Να υπολογίσετε τη μάζα m του σώματος Σ.
Μονάδες 7
Δ4. Τη χρονική στιγμή που το σώμα, Σ, έχει εκτελέσει μία πλήρη ταλάντωση ,να βρεθεί
το μέτρο της ταχύτητας του σημείου της σφαίρας που βρίσκεται στην μεγαλύτερη
απόσταση

από

το

οριζόντιο

δάπεδο.)

(Δίνονται:

5 3  3,

π2=10

και

  2  2  2 )
Μονάδες 7
Να θεωρηθούν γνωστά: ημ300 = συν600 = , ημ600 = συν300 =

, g=10m/s2, η ροπή

αδράνειας της σφαίρας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η εκπόνηση του διαγωνίσματος έγινε με τη βοήθεια Εθελοντών Εκπαιδευτικών:
Τα θέματα επιμελήθηκε ο Σδρίμας Ιωάννης - Φυσικός.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1. γ.
Α2. δ.
Α3. γ.
Α4. γ.
Α5. α. Λάθος

β. Λάθος

γ. Σωστό

δ. Λάθος

ε. Σωστό

ΘΕΜΑ B
B1. Σωστή απάντηση είναι η (γ).
Η ράβδος δέχεται συνολικά τέσσερις δυνάμεις, δύο
τάσεις Τ1 και Τ2 από τα νήματα, το βάρος της w1 και
την δύναμη F από την άρθρωση.
Από τη συνθήκη
, καταλαβαίνουμε ότι η
οριζόντια συνιστώσα της δύναμης F πρέπει να έχει
φορά προς τα αριστερά, αντίθετη της Τ2x.
Από τη συνθήκη
καταλαβαίνουμε ότι η κατακόρυφη συνιστώσα της F πρέπει
να έχει φορά προς τα πάνω για να προκαλεί ροπή, αντίθετη της ροπής που προκαλεί το
βάρος w1.
Β2. Σωστή απάντηση είναι η (α).
Το σύστημα των δύο ράβδων είναι ένα ελεύθερο στερεό. Τα ελεύθερα στερεά
περιστρέφονται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας τους. Το βαρυτικό
πεδίο μέσα στο οποίο κινείται το σώμα είναι ομογενές , οπότε το κέντρο μάζας συμπίπτει
με το κέντρο βάρους. Η μόνη δύναμη που ασκείται στο σύστημα είναι το βάρος του,
του οποίου η ροπή ως προς το κέντρο μάζας του είναι ίση με μηδέν. Άρα, αφού δεν
ασκείται στο σύστημα ροπή αυτό δεν θα περιστραφεί, αλλά θα εκτελέσει μόνο
μεταφορική κίνηση.
Β3. Σωστή πρόταση είναι η (α).
Ο λόγος της κινητικής ενέργειας λόγω μεταφορικής κίνησης ,   , προς την κινητική
ενέργεια λόγω στροφικής κίνησης ,   , είναι ίσος με:

 
 

1
2
mcm
2
mcm
2


1 2
1
I
mR 2 2
2
2

Επειδή ο τροχός κυλίεται, ισχύει cm  R και η προηγούμενη σχέση γίνεται:
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1
 2      
2

Όμως η συνολική κινητική ενέργεια, Κ, είναι:

1
3
2
K              K        
2
2
3
Β4. Σωστή είναι η (γ).
Για τη στιγμιαία ισχύ της F στη στροφική κίνηση ισχύει Ρ = τF.ω.
Η ροπή της F είναι σταθερή και ίση με τF = F.R , οπότε για να διπλασιαστεί η ισχύς Ρ
αρκεί να διπλασιαστεί η γωνιακή ταχύτητα ω.
Από τη σχέση της στροφικής κινητικής ενέργειας, K 

1 2
I , προκύπτει ότι όταν
2

διπλασιάζεται η γωνιακή ταχύτητα η κινητική ενέργεια τετραπλασιάζεται.
Άρα, Κ2=4Κ1 και η ζητούμενη αύξηση της κινητικής ενέργεια είναι 3Κ1.
Άρα σωστή είναι η (γ).

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Η ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδος –Σ1 ως προς τον άξονα περιστροφής της
που διέρχεται από το άκρο Γ είναι ίση με :

 ( )  ά( )  1 ( )
Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το Γ, υπολογίζεται με
το θεώρημα του Steiner:
2
2
ML2 3kg  (2m) 2
 L  ML ML
 Icm  M   

  ά(  ) 


12
4
3
3
2
2

 ά(  )

 ά(  )  4kgm2
Η ροπή αδράνειας της σημειακής μάζας m1 είναι

1 ( )  m1L2  1kg   2m    1 ( )  4kgm2 .
2

Eπομένως η ροπή αδράνειας του συστήματος είναι:

 (  )   ά( )   1 ( )  4kgm2  4kgm2    ( )  8kgm2
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Γ2. Ο θεμελιώδης νόμος
της στροφικής κίνησης για
το σύστημα, στη θέση που
η ράβδος σχηματίζει με τη
κατακόρυφη γωνία φ=300
γράφεται

(  )   (  )   

 

g

m 1 2m
m 1
L
3kg 10 2  
 1kg 10 2   2m
 m1gL
25 rad
s 2 2
s 2
2
  
  
2
  (  )
8kgm
8 s2

Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής (μόνο) της ράβδου ως προς τον άξονα
περιστροφής της είναι ίσος με:

 dL 


 
( ά )
 dt ( ά.)
Με αντικατάσταση παίρνουμε:

kgm2
 dL 
 dL 
2 25 rad

4kgm



12,5
 
 
8 s2
s2
 dt ( ά.)
 dt ( ά.)

Γ3. Η κινητική ενέργεια που θα αποκτήσει το σύστημα ράβδος-σώμα Σ1 ελάχιστα πριν
συγκρουστεί με το σώμα Σ2 θα βρεθεί με εφαρμογή της αρχής διατήρησης της μηχανικής
ενέργειας μεταξύ της θέσης ελευθέρωσης και της κατακόρυφης θέσης:
(1)
 (  )   ( )  U     U   
Θεωρώντας επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας το χαμηλότερο σημείο της κυκλικής
τροχιάς του σώματος Σ1, για τις δυναμικές ενέργειες έχουμε:

L
m 2m
 0  3kg 10 2 
 U   30J
2
s 2
L
1
 gh 2  mgh1  Mg(L  )  mg(L  L)  M gL(1  )  m gL(1  ) 
2
2
m
1 1
m
1
 3kg 10 2  2m(1   )  1kg 10 2  2m(1  )  U   45J  10J  U   55J
s
2 2
s
2

U   g
U 
U 

Mε αντικατάσταση στη σχέση (1) παίρνουμε:

U     U     30J     55J  0     25J
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Γ4. Για να χαρακτηριστεί μια κρούση ελαστική πρέπει η ολική κινητική ενέργεια του
συστήματος πριν την κρούση να είναι ίση με την ολική κινητική ενέργεια μετά την
κρούση.
Πριν την κρούση, κινητική ενέργεια είχε μόνο το σύστημα ράβδος- Σ1 , αφού το Σ2 ήταν
ακίνητο. Έτσι, το σύστημα ράβδος- Σ1 - Σ2 πριν την κρούση έχει   (  )  25J .
Μετά την κρούση, κινητική ενέργεια είχε μόνο το Σ2 αφού το σύστημα ράβδος- Σ1

1
(2)
m2 22 .
2
Την ταχύτητα υ2 που αποκτά το σώμα Σ2 μετά την κρούση θα την βρούμε με εφαρμογή
της διατήρησης της στροφορμής για το σύστημα ράβδος - Σ1,Σ2 στην κρούση.
  (  ) 
(3)
Lά  L  m2 2 L    (  )  2 
mL
H γωνιακή ταχύτητα ω βρίσκεται από την κινητική ενέργεια του συστήματος πριν την
κρούση:
1
1
rad
     (  )2   8kgm22  25J    2,5
2
2
s
rad
2
  (  )  8kgm  2,5 s
m
Με αντικατάσταση στη (3) παίρνουμε: 2 

 2  2,5
m2 L
4kg  2m
s
Με αντικατάσταση στην (2) παίρνουμε:
ακινητοποιείται. Έτσι,   (ά) 

2

1
1
m

  (ά)  m2 22  4kg   2,5     (ά)  12,5J
2
2
s

Επειδή   (  )    (ά) η κρούση είναι ανελαστική.

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Στη σφαίρα ασκούνται οι δυνάμεις:
-το βάρος του σώματος, Mg, που αναλύεται σε δύο
κάθετες συνιστώσες,
- η κάθετη δύναμη στήριξης ,Ν, από το πλάγιο
επίπεδο,
- η τάση του νήματος Τ και η
- η στατική τριβή, Τστ, από το πλάγιο επίπεδο.
Επειδή η σφαίρα ισορροπεί οι συνθήκες ισορροπίας της γράφονται:

cm  0  T

R
T
 T R  0  T 
2
2

(1)

T

2
m
T  2  Mg  2  4kg 10 2  600  T  40 3N
s

(1)
Fx  0  Mg  T  T 
 Mg 
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Δ2. Η αρχική θέση ισορροπίας του
σώματος Σ, αποτελεί την ακραία θέση
της απλής αρμονικής ταλάντωσης που θα
εκτελέσει το σώμα Σ, μόλις κοπεί το
νήμα. Έστω ΔL η επιμήκυνση του
ελατηρίου από το φυσικό του μήκος στη
θέση ισορροπίας της α.α.τ. και Α το
πλάτος της α.α.τ.. Από τις συνθήκες
ισορροπίας του σώματος Σ στις δύο
θέσεις έχουμε:

Αρχική θέση Ισορροπίας σώματος Σ.
(2)
Θέση Ισορροπίας ταλάντωσης:
Mε αφαίρεση της σχέσης (3) από τη σχέση (2) υπολογίζουμε το πλάτος της ταλάντωσης.

T  kA  A 

40 3 N
3
A
m
200N / m
5

Δ3. Όταν κοπεί το νήμα, το σώμα Σ ξεκινά ταλάντωση και η
σφαίρα κατέρχεται κυλιόμενη. Όταν το σημείο Ρ της σφαίρας
βρεθεί πάλι σε απόσταση d από το κεκλιμένο επίπεδο για
πρώτη φορά, αυτή θα έχει περιστραφεί κατά
γωνία
  2  2 .

R/2


R
3

4
Άρα,   2  2    
(4)
3
3
Η κίνηση της σφαίρας είναι στροφικά ομαλά επιταχυνόμενη , οπότε για τη γωνία
στροφής, Δφ, ισχύει:
1
2
    t 2  t 2 
(5)
2

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, Δt, το σώμα έχει κάνει μια πλήρη ταλάντωση, άρα
m
4 2 m
(6)
t  T  2
 t 2 
k
k
Από τη δυναμική μελέτη της κίνησης της σφαίρας θα υπολογίσουμε την γωνιακή
επιτάχυνση, αγ, την οποία θα αντικαταστήσουμε στη σχέση (5). Από το συνδυασμό των
σχέσεων (5) και (6) θα υπολογίσουμε τη μάζα m του σώματος.
Όμως  

Για την κύλιση της σφαίρας στο κεκλιμένο επίπεδο ο θεμελιώδης νόμος της μηχανικής
για τη μεταφορική και τη στροφική κίνηση γράφονται αντίστοιχα:
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Fx  m cm  Mg  T  M cm

(7)

2
2
  I   T R  MR 2   T  MR 
5
5
Επειδή η σφαίρα κυλίεται, ισχύει cm    R

8
(9)

Η σχέση (8) με τη βοήθεια της (9) γίνεται:

T 


2
2
MR cm  T  Mcm
5
R
5

Με αντικατάσταση της Τστ που προέκυψε στην (7),
παίρνουμε:

2
g
Mg  M cm  M cm   cm 

7
5
5

5 10m / s 2 
7

3
2    25 3 m
cm
7 s2

25 3 m
2

25 3 rad
Άρα η γωνιακή επιτάχυνση της σφαίρας είναι:    cm  7 s    

R
 s2
m
7
Οι σχέσεις (5) και (6) έχουν τα πρώτα μέλη ίσα, άρα μπορούμε να γράψουμε:

4

2  rad 200
42 m 2
2 k
3
m  m  16 3 kg

m
 2

2
k

  4
9
25 3 rad 4
2
 s

Δ4. Η ταχύτητα του ψηλότερου σημείου είναι η
συνισταμένη της ταχύτητας του κέντρου μάζας υcm και της
γραμμικής ταχύτητας υε. Οι δύο ταχύτητες όμως έχουν ίσα
μέτρα
και η γωνία μεταξύ τους είναι ίση με τη γωνία του


. Επομένως από το κανόνα του
3
παραλληλογράμμου έχουμε:

2
(10)
  cm
 2  2cm   cm 3
3
κεκλιμένου



Για την ταχύτητα
cm  cm t

ισχύει:
(11)

Το χρονικό διάστημα Δt θα τον υπολογίσουμε από τη σχέση (5) λύνοντας ως προς Δt και
αντικαθιστώντας τις τιμές των Δφ και αγων .

2
2
t 2 
 t 




4
rad
2  4 2 3
4 5 3
4
3

s  t 
s  t  s
3  25  3
35
5
25 3 rad
2
 s
2

Mε αντικατάσταση στη σχέση (11) βρίσκουμε:
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cm  cm t 

25 3 m 4
20 3 m
 s  cm 

2
7 s 5
7 s

Mε αντικατάσταση στη σχέση (10) βρίσκουμε την ταχύτητα του σημείου που βρίσκεται
στο μεγαλύτερο ύψος από το δάπεδο.

  cm 3 

20 3
m
60 m
.
3 
7
s
7 s

Η εκπόνηση του διαγωνίσματος έγινε με τη βοήθεια Εθελοντών Εκπαιδευτικών:
Τα θέματα επιμελήθηκε ο Σδρίμας Ιωάννης - Φυσικός.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ Α
Στις προτάσεις Α1α-Α4β να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.

Α1α. Όταν ένα στερεό σώμα εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση, τότε
α. το σώμα αλλάζει προσανατολισμό.
β. η τροχιά του σώματος είναι πάντα ευθύγραμμη.
γ. υπάρχουν σημεία του στερεού που παραμένουν ακίνητα.
δ. όλα τα σημεία του στερεού έχουν την ίδια ταχύτητα.
Μονάδες 3
Α1β. Αν σ’ ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο σώμα ασκηθεί δύναμη που ο φορέας της
διέρχεται από το κέντρο μάζας του, τότε το σώμα θα εκτελέσει
α. μόνο μεταφορική κίνηση.
β. μόνο στροφική κίνηση.
γ. στροφική κίνηση γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του και
μεταφορική κίνηση.
δ. σύνθετη κίνηση, της οποίας ο προσδιορισμός απαιτεί και άλλες πληροφορίες.
Μονάδες 2
Α2α. Ένα στερεό σώμα στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα περιστροφής. Αν η κινητική
του ενέργεια τετραπλασιαστεί τότε η γωνιακή ταχύτητα του σώματος
α. διπλασιάζεται.
β. τετραπλασιάζεται.
γ. υποδιπλασιάζεται.
δ. μένει σταθερή.
Μονάδες 3
Α2β. Η ροπή αδράνειας ενός σώματος
α. είναι μέγεθος διανυσματικό.
β. εξαρτάται μόνο από τη μάζα του σώματος.
γ. υπολογίζεται ως προς ένα σημείο του σώματος.
δ. εξαρτάται από τον άξονα περιστροφής ως προς τον οποίον την υπολογίζουμε.
Μονάδες 2
Α3α. Η ροπή δύναμης ως προς άξονα περιστροφής
α. είναι μέγεθος μονόμετρο.
β. εκφράζει την ικανότητα μιας δύναμης να στρέφει ένα σώμα.
γ. αυξάνεται όσο μικραίνει ο μοχλοβραχίονας της δύναμης.
δ. έχει διεύθυνση κάθετη στον άξονα περιστροφής.
Μονάδες 3
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Α3β. Η ροπή αδράνειας ενός σώματος, ως προς κάποιον άξονα περιστροφής
α. εκφράζει την αδράνεια του σώματος στη μεταφορική κίνηση.
β. μονάδα μέτρησης της είναι το 1Nm.
γ. όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο πιο δύσκολα αλλάζουμε την περιστροφική κατάσταση του
σώματος.
δ. είναι μηδέν όταν το σώμα δε στρέφεται
Μονάδες 2
Α4α. Ο ρυθμός παραγωγής έργου στη στροφική κίνηση
α. είναι μέγεθος διανυσματικό.
β. υπολογίζεται από τη σχέση

dW
 
dt

γ. είναι αντιστρόφως ανάλογος με τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής όταν η ροπή της
δύναμης παραμένει σταθερή.
δ. είναι σταθερός , όταν η ροπή της δύναμης είναι σταθερή.
Μονάδες 3
Α4β. Το κέντρο μάζας ενός στερεού σώματος
α. είναι πάντα σημείο του σώματος.
β. απλοποιεί τη μελέτη της κίνησης του στερεού σώματος.
γ. συμπίπτει πάντα με το κέντρο συμμετρίας του σώματος.
δ. συμπίπτει πάντα με το κέντρο βάρος του σώματος.
Μονάδες 2
Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα
τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
α. Η ροπή μιας δύναμης μεταβάλλει την κινητική ενέργεια του σώματος κατά ποσότητα
ίση με το έργο της.
β. Ένα στερεό σώμα έχει πολλές ροπές αδράνειας.
γ. Όταν σ’ ένα αρχικά ακίνητο στερεό ασκηθεί ζεύγος δυνάμεων, τότε αυτό θα αρχίσει
να εκτελεί μόνο μεταφορική κίνηση .
δ. Αν ο φορέας μιας δύναμης διέρχεται από τον άξονα περιστροφής, τότε η ροπή της
δύναμης ως προς αυτόν τον άξονα είναι μηδέν.
ε. Η ροπή του ζεύγους δύο ομοεπίπεδων δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε
σημείο του επιπέδου των δύο δυνάμεων.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Ένα ποδήλατο κινείται ευθύγραμμα
και ομαλά σε οριζόντιο έδαφος με τους
τροχούς του να κυλίονται. Ο μεγάλος
δίσκος στον οποίο είναι
προσαρμοσμένα τα πετάλια έχει ακτίνα
R1 και εκτελεί 120 στροφές το λεπτό. Ο
μικρός δίσκος, ο οποίος είναι
στερεωμένος στον τροχό, έχει ακτίνα
R2= R1 /3.
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Αν ο τροχός του ποδηλάτου έχει ακτίνα R 
μέτρο

5
m , τότε η ταχύτητα του ποδηλάτου έχει
4

α. 0,6π m/s
β. 15 m/s
γ. 6 m/s
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 4
Β2. Στο διπλανό σχήμα, ο τροχός έχει ακτίνα R και
βάρος w . Το εμπόδιο έχει ύψος h 

R
. Ασκούμε
3

στον τροχό στην οριζόντια διεύθυνση δύναμη
μέτρου F, της οποίας ο φορέας διέρχεται από το
κέντρο μάζας του τροχού. Ο τροχός χάνει την επαφή
με το δάπεδο και υπερπηδά το εμπόδιο, όταν το
μέτρο της δύναμης, F, είναι
α) F 

5
w
2

β) F  3 w
γ) F  2 w
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6

Β3. Ένας δίσκος μάζας Μ, ακτίνας R και ροπής αδράνειας ως προς άξονα που περνά από
το κέντρο μάζας του και είναι κάθετος στο επίπεδο του I= 1/2MR2 , αφήνεται ελεύθερος
από την κορυφή πλάγιου επιπέδου. Ο δίσκος κατέρχεται κυλιόμενος. Καθώς ο δίσκος
κατέρχεται, ο λόγος της κινητικής ενέργειας εξαιτίας της μεταφορικής κίνησης , προς
την κινητική ενέργεια εξαιτίας της στροφικής κίνησης
α) αυξάνεται
β) μειώνεται
γ) παραμένει σταθερός.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 4
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Β4. Ένας αθλητής του πατινάζ στρέφεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχοντας τα χέρια του
απλωμένα. Κάποια στιγμή συμπτύσσει απότομα τα χέρια του και τα κολλά στο σώμα του
με συνέπεια η ροπή αδράνειας του να μειωθεί στα

2
της αρχικής της τιμής. Αν
3

αγνοηθούν οι τριβές, τότε το ποσοστό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του αθλητή
είναι
α. 50 %
β. 100/3 %
γ. 0%
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Γ
Στο παρακάτω σχήμα το τεταρτοκύκλιο (ΑΒ)
έχει ακτίνα R=0,08m και η άκρη του Β απέχει
από το έδαφος απόσταση h=0,2m. Από την
άκρη Α του τεταρτοκυκλίου αφήνουμε μικρή
σφαίρα μάζας m=35g και ακτίνας r= R/8. Η
σφαίρα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει στο
τεταρτοκύκλιο και μετά το σημείο Β εκτελεί
μεταφορικά οριζόντια βολή, μέχρι να χτυπήσει
στο έδαφος. Να βρείτε:
Α. την ταχύτητα του κέντρου μάζας της σφαίρας στο σημείο Β.
Μονάδες 6
Β. την κάθετη δύναμη που ασκεί το τεταρτοκύκλιο στη σφαίρα στο σημείο Β.
Μονάδες 6
Γ. το μέτρο της στροφορμής της σφαίρας ως προς τον άξονα περιστροφής της,
ελάχιστα πριν να χτυπήσει στο έδαφος.
Μονάδες 6
Δ. το ρυθμό μεταβολής της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας της σφαίρας ελάχιστα πριν
να χτυπήσει στο έδαφος.
Μονάδες 7
Δίνονται η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς τον άξονα περιστροφής της, I= 2/5mr2,
g=10m/s2.
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ΘΕΜΑ Δ
Στο παρακάτω σχήμα δείχνεται ένα στερεό (καρούλι) που έχει συνολική μάζα Μ=1kg.
Το στερεό αποτελείται από δύο παράλληλους ομοαξονικούς κολλημένους δίσκους, μάζας
0,5kg ο καθένας και ακτίνας R=0,05m, οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους με αβαρή
κύλινδρο ακτίνας r= R/3.
Στο αυλάκι του στερεού έχουμε τυλίξει πολλές φορές αβαρές και μη εκτατό νήμα. Τη
στιγμή t=0 και ενώ ο δίσκος βρίσκεται στη θέση (Α), ασκούμε στο άκρο (Δ) του νήματος
σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F 

9
N , με αποτέλεσμα ο δίσκος να αρχίσει να
4

κυλίεται πάνω στο οριζόντιο δάπεδο και τη χρονική στιγμή t=2s φτάνει στη θέση (Β).
Μετά τη θέση (Β) το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο, ενώ η δύναμη F συνεχίζει να ασκείται
στο σώμα μέχρι τη χρονική στιγμή t=4s.

Δ1. Να βρείτε την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του στερεού στο χρονικό διάστημα 0
έως 2s, καθώς και την απόσταση ΑΒ.
Μονάδες 6
Δ2. Να βρείτε το ρυθμό παραγωγής έργου από τη δύναμη F για το χρονικό διάστημα 0
έως 2s και να σχεδιάσετε τη γραφική του παράσταση σε αριθμημένους άξονες (ρυθμός
παραγωγής έργου της F- χρόνος )
Μονάδες 6
Δ3. Να σχεδιάσετε σε αριθμημένους άξονες πως μεταβάλλεται η γωνιακή ταχύτητα του
στερεού σε συνάρτηση με το χρόνο για το χρονικό διάστημα 0 έως 4s και να
υπολογίσετε πόσες στροφές κάνει ο δίσκος στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Μονάδες 7
Δ4. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κατώτερου σημείου του δίσκου τη χρονική στιγμή
t=4s.
Μονάδες 6
Δίνονται η ροπή αδράνειας του στερεού I= 1/2MR2 και ότι το νήμα δε γλιστρά στο
αυλάκι.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η εκπόνηση του διαγωνίσματος έγινε με τη βοήθεια Εθελοντών Εκπαιδευτικών:
Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Ιστάπολος Βασίλειος και Ποντικός Ηλίας, Φυσικοί.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο, Φυσικό.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1α. (δ)
Α2α. (α)
Α3α. (β)
Α4α. (β)
Α5. α.Σ

Α1β.
Α2β.
Α3β.
Α4β.
β.Σ

(α)
(δ)
(γ)
(β)
γ.Λ

δ.Σ

ε.Σ

ΘΕΜΑ B
Β1. Σωστή απάντηση είναι η (β).
H συχνότητα του μεγάλου δίσκου
είναι f1 

120
 2Hz .
60s

Τα σημεία 1 και 2 είναι σημεία της
αλυσίδας η οποία είναι τυλιγμένη
γύρω από το δίσκο του πεντάλ
ακτίνας R1 και το μικρό δίσκο του
πίσω τροχού ακτίνας R2. Eπειδή όλα
τα σημεία της αλυσίδας έχουν την ίδια ταχύτητα (η αλυσίδα είναι μη εκτατή) ισχύει

1  2

ή

1R1  2 R 2 ή

2f1R1  2f 2 R 2 ή

f1R1  f 2

R1
ή f 2  3f1  6Hz
3

Tα σημεία 2 και 3 είναι σημεία του ίδιου τροχού, άρα έχουν την ίδια γωνιακή ταχύτητα.

2  3 ή

2f 2 

3
ή
R

3  2f 2 R  2 6Hz 

5
m
m ή 3  15
4
s

Kάθε σημείο της περιφέρειας του τροχού, όπως το σημείο 3, έχει γραμμική ταχύτητα
υγρ=ωR που έχει μέτρο ίσο με την υcm , η οποία συμπίπτει με την ταχύτητα υ του
ποδηλάτου.
Β2. Σωστή απάντηση είναι η (α).
Στον τροχό ασκούνται οι εξής δυνάμεις:
-

το βάρος του w
η οριζόντια δύναμη F η οποία διέρχεται
από το κέντρο μάζας
η δύναμη FA από το σημείο επαφής Α.

Εφόσον ο τροχός χάνει την επαφή με το δάπεδο,
τότε Ν=0.
Για να υπερπηδήσει ο τροχός το εμπόδιο θα πρέπει η ροπή της δύναμης F ως προς το
σημείο Α να είναι ίση ή μεγαλύτερη από αυτήν του βάρους.

F(A)  W(A) ή
όπου y=R-h=2R/3

F  y  w  x , (1)
και

x  R 2  y2  R 2 

4R 2
ή
9
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Αντικαθιστώντας στη σχέση (1) παίρνουμε

F

2R
R 5
 w
3
3

ή Fw

5
2

Β3. Σωστή απάντηση είναι η (γ).
Καθώς ο δίσκος κατέρχεται κυλιόμενος, ο λόγος της κινητικής ενέργειας εξαιτίας της
μεταφορικής κίνησης , προς την κινητική ενέργεια εξαιτίας της στροφικής κίνησης είναι

 
 

1
2
Mcm
2
, (1)
1 2
I
2

Αντικαθιστώντας όπου I 

 
 


1
MR 2 και   cm (λόγω κύλισης) στη σχέση (1) παίρνουμε
2
R

1
2
Mcm
1
 2
 2
2
1

11
MR 2 cm2
2
22
R

Επομένως, κατά την κύλιση, ο λόγος της κινητικής ενέργειας εξαιτίας της μεταφορικής
κίνησης , προς την κινητική ενέργεια εξαιτίας της στροφικής κίνησης παραμένει
σταθερός.
Β4. Σωστή απάντηση είναι η ( α ).
Όταν ο αθλητής κολλά τα χέρια στο σώμα του, η ροπή αδράνειας ως προς τον
κατακόρυφο άξονα περιστροφής ελαττώνεται. Αν με τα χέρια απλωμένα είχε ροπή
αδράνειας Ι, όταν κολλήσει τα χέρια στο σώμα του θα έχει ροπή αδράνειας

 

2

3

Οι τριβές αγνοούνται, επομένως στον αθλητή δεν ασκούνται εξωτερικές ροπές και η
στροφορμή του διατηρείται. Αν L είναι η στροφορμή του με τα χέρια απλωμένα και L’ η
στροφορμή του όταν τα κολλά στο σώμα του, σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της
στροφορμής έχουμε

L  L ή    ή

2
3
   ή   
3
2

Αν K είναι η κινητική ενέργεια του αθλητή λόγω περιστροφής, με τα χέρια απλωμένα και
Κ’ όταν τα κολλά στο σώμα του, το ποσοστό μεταβολής της κινητικής του ενέργειας
είναι
2

2 3 2
1
1
I     I2
2  I2
I
K  K
3
2
2
% 
100%  2
100%    2
100% ή
1 2
K
I

I
2
3 
 %    1100%  50%
2 
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ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Η σφαίρα αφήνεται στο (Α) και
κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει στο
τεταρτοκύκλιο μέχρι τη θέση (Β).
Για να βρούμε την ταχύτητά της στη
θέση (Β) θα εφαρμόσουμε το
θεώρημα έργου ενέργειας μεταξύ
των θέσεων Α και Β.

1
1
mB2  IB2  0  mg  R  r  ή
2
2
1
1 2 2 2B
7R
10
10
m
m
m2B 
mr 2  mg
ή B 
gR 
10 2  0, 08m  B  1
2
25
r
8
8
8
s
s

 (B)   (A)  Ww ή

Γ2. Στη θέση Β, στην διεύθυνση που είναι κάθετη στην ταχύτητα της σφαίρας ασκούνται
οι εξής δυνάμεις:
-

το βάρος της w
η κάθετη δύναμη στήριξης , ΝΒ , από την επιφάνεια.

Η συνισταμένη των δύο αυτών δυνάμεων παίζει το ρόλο της κεντρομόλου δύναμης,
επομένως

F  F  N B  mg 

m2B
R r

ή N B  mg 

 m
0, 035kg  1 
m
 s
N B  0, 035kg 10 2 
7
s
0, 08m
8

mB2

R r

2

ή N B  0,85N

Γ3. Η στροφορμή της σφαίρας ως προς τον άξονα περιστροφής της ελάχιστα πριν αυτή
χτυπήσει στο έδαφος δίνεται από τη σχέση L=IωΓ , όπου ωΓ είναι η γωνιακή ταχύτητα της
σφαίρας στη θέση Γ , ελάχιστα πριν χτυπήσει στο έδαφος.
Η γωνιακή ταχύτητα στη θέση Γ είναι ίδια με αυτήν που έχει η σφαίρα στη θέση Β όταν
εγκαταλείπει το τεταρτοκύκλιο, αφού από τη θέση Β μέχρι τη θέση Γ η μοναδική δύναμη
που ασκείται στη σφαίρα είναι το βάρος της του οποίου ο φορέας διέρχεται από το
κέντρο μάζας και δεν προκαλεί ροπή.

m

rad
s
  B  B 
ή   100
r 0, 01m
s
1
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Άρα, το μέτρο της στροφορμής είναι ίσο με

L

2 2
2
rad
2
mr   0, 035kg   0, 01m  .100
5
5
s

ή

L  1, 4 104

kgm2
s

Γ4. Ο ρυθμός μεταβολής της βαρυτικής
δυναμικής ενέργειας της σφαίρας ελάχιστα
πριν χτυπήσει στο έδαφος δίνεται από τη
σχέση

dU
dt



dWw
mgdy

 mg  y ,
dt
dt

(1)

Όπου υΓy είναι η κατακόρυφη συνιστώσα
της ταχύτητας της σφαίρας στη θέση Γ.
Η σφαίρα μεταφορικά εκτελεί οριζόντια βολή. Θεωρούμε σημείο αναφοράς τη θέση Β και
τα θετικά προς τα κάτω.
Στον άξονα y έχουμε ελεύθερη πτώση. Ο χρόνος για να μεταβεί η σφαίρα από τη θέση Β
στη θέση Γ είναι

1
2h
2  0, 2m
h  gt 2 ή t 

ή
m
2
g
10 2
s

t  0, 2s

Η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας έχει μέτρο

y  gt  10

m
 0, 2s ή
s

y  2

m
s

Αντικαθιστώντας στην (1) παίρνουμε

dU
dt

 0, 035kg 10

m m
2
s
s

ή

dU
dt

 0, 7

J
s

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Από τη στιγμή t=0 μέχρι τη στιγμή t=2s το
στερεό κυλίεται πάνω στο οριζόντιο τραχύ
δάπεδο εκτελώντας ταυτόχρονα μεταφορική
και στροφική κίνηση.
Εφαρμόζουμε το θεμελιώδη νόμο της
μηχανικής για τη μεταφορική κίνηση.

F  Mcm ή F  T  Mcm , (1)
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Με T συμβολίζουμε τη συνολική στατική τριβή που δέχεται το στερεό.
Εφαρμόζουμε το θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για τη στροφική κίνηση

Fr  T R    ή F

R
M
 T R  R 2  , (2)
3
2

Έχουμε κύλιση επομένως αcm=αγωνR , (3)
Συνδυάζοντας τις (1), (2) ,(3) παίρνουμε

9
8 N
4F 3M
8F
m

cm ή  cm 
 4
ή  cm  2 2
3
2
9M 9 1kg
s
H κίνηση του στερεού από τη θέση (Α) μέχρι τη θέση (Β) είναι ευθύγραμμη ομαλά
επιταχυνόμενη και στο χρονικό διάστημα από 0-2s η μετατόπισή του είναι

1
1 m
2
(AB)  cm t 2  2 2  2s  ή (AB)  4m
2
2 s

Δ2. O ρυθμός παραγωγής έργου από τη δύναμη F για το χρονικό διάστημα 0 έως 2s
δίνεται από τη σχέση

dWF F  dx 

 F   ,
dt
dt

(4)

Το σημείο Δ είναι σημείο του σχοινιού και έχει την
ίδια ταχύτητα με ένα οποιοδήποτε άλλο σημείο του
σχοινιού όπως το Κ που είναι και σημείο της
περιφέρειας ακτίνας r. Η ταχύτητα του σημείου Κ
ισούται με το διανυσματικό άθροισμα δύο
ταχυτήτων. Της μεταφορικής ταχύτητας του στερεού
(υcm) και της ταχύτητας λόγω στροφικής κίνησης
(ωr).

  cm  


4
4
R
 cm  cm  cm  cm t
3
3
3
3

Αντικαθιστώντας στην (4) έχουμε

dWF
4
9
4 m
 F   cm t  N  2  2 t ή
t
3
4
3 s
dWF
 6t , (SI)  0s  t  2s
dt

Σελίδα 5 από 8

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»
5o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

H γραφική παράσταση του ρυθμού παραγωγής έργου της F σε συνάρτηση με το χρόνο
φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Δ3. Όταν το στερεό εισέλθει στο λείο έδαφος δεν ασκείται τριβή, οπότε η κίνησή του
είναι σύνθετη αλλά όχι κύλιση.

Για το χρονικό διάστημα 0-2s (τραχύ δάπεδο):
Έχουμε κύλιση του στερεού.
Η μεταφορική ταχύτητα του στερεού δίνεται από τη σχέση

Bcm  cm t  2t (SI) 0  t  2s
Η γωνιακή ταχύτητα του στερεού δίνεται από τη σχέση

   t 

cm
2
t
t (SI)    40t (SI)
R
0, 05

0  t  2s

Στη θέση (Β) το στερεό έχει αποκτήσει γωνιακή ταχύτητα B  80

rad
s

Για το χρονικό διάστημα 2-4s (λείο δάπεδο):
Στον τροχό συνεχίζει να ασκείται η F με
αποτέλεσμα να εφαρμόζεται σταθερή ροπή
και να επιταχύνεται στροφικά με γωνιακή
επιτάχυνση α’γων.

Εφαρμόζουμε το θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για τη στροφική κίνηση

Fr   ή

9
2 N
R M 2
2F
4
F  R  ή  

3 2
3MR 3 1kg  0, 05m

ή   30

rad
s2

Για το χρονικό διάστημα 2-4s (λείο δάπεδο) η γωνιακή ταχύτητα δίνεται από τη σχέση
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  B   (t  2) ή   80  30(t  2) (SI)

2s  t  4s

Άρα, η γωνιακή ταχύτητα σε σχέση με το χρόνο είναι:

ω  40t (SI)

0  t  2s 

ω  30t  20(SI) 2s  t  4s 
Στη θέση (Γ), τη χρονική στιγμή t=4s, το στερεό έχει αποκτήσει γωνιακή ταχύτητα ίση με

  30  4  20(SI) ή   140

rad
s

H γραφική παράσταση γωνιακής ταχύτητας –χρόνου
δείχνεται στο διπλανό διάγραμμα.
Mπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό στροφών που
εκτέλεσε το στερεό από το εμβαδόν του διαγράμματος
γωνιακής ταχύτητας – χρόνου.
Το εμβαδόν μεταξύ της γραφικής παράστασης και του
άξονα του χρόνου στο διάγραμμα ω-t είναι αριθμητικά
ίσο με τη γωνιακή μετατόπιση Δθ.

1 rad
  1  2  80
 2s 
2
s
  300rad

80

rad
rad
 140
s
s 2s ή
2

O αριθμός των στροφών είναι  

 150
στροφές.

2


Δ4. Το στερεό τη στιγμή t=4s διέρχεται από
τη θέση (Γ) εκτελώντας σύνθετη κίνηση.
Το σημείο επαφής Ε του στερεού με το
δάπεδο έχει ταχύτητα

  cm   R ,

(5)

Για να υπολογίσουμε την ταχύτητα του στερεού στη θέση Γ θα εφαρμόσουμε το
νόμο του Νεύτωνα στη μεταφορά για το χρονικό διάστημα 2-4s.

F  Mcm ή cm 

F
m
 2, 25 2
M
s

Το μέτρο της υ Γcm δίνεται από τη σχέση

cm  Bcm  cm (4s  2s)  4

m
m
 2, 25 2 2s ή
s
s

cm  8,5
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Αντικαθιστώντας στη σχέση (5) παίρνουμε

  8,5

m
rad
m
 140
0, 05m ή   1,5
s
s
s

Η εκπόνηση του διαγωνίσματος έγινε με τη βοήθεια Εθελοντών Εκπαιδευτικών:
Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Ιστάπολος Βασίλειος και Ποντικός Ηλίας, Φυσικοί.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο, Φυσικό.
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ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
6ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ (Δφ' όλης της ύλης) - ΘΔΜΑΣΑ

ΘΔΜΑ Α
1. ςιπ τθίμξσρεπ ςαλαμςώρειπ ρςιπ ξπξίεπ η αμςιςιθέμεμη δύμαμη είμαι αμάλξγη ςηπ
ςαυύςηςαπ, ςα τσρικά μεγέθη πξσ έυξσμ πάμςα ςημ ίδια τξοά είμαι
α. η ςαυύςηςα και η δύμαμη επαματξοάπ.
β. η ςαυύςηςα και η απξμάκοσμρη.
γ. η δύμαμη επαματξοάπ και η αμςιςιθέμεμη δύμαμη.
δ. η ρσμιρςαμέμη δύμαμη και η επιςάυσμρη.
Μομάδες 5

2. Έμα ρώμα εκςελεί ςαλάμςχρη πξσ ποξέουεςαι από ςη ρύμθερη ςχμ απλώμ αομξμικώμ
ςαλαμςώρεχμ: x1 = Α1ημχt και x2= Α2ημ(χt+π/3). Οι δύξ ςαλαμςώρειπ γίμξμςαι γύοχ από
ςξ ίδιξ ρημείξ ρςημ ίδια διεύθσμρη. Η ςαλάμςχρη πξσ εκςελεί ςξ ρώμα
α. είμαι απλή αομξμική ςαλάμςχρη.
β. έυει ρσυμόςηςα διατξοεςική από ςημ χ.
γ. έυει πλάςξπ Α1 + Α2.
δ. έυει πλάςξπ Α1 - Α2.
Μομάδες 5

3. Καςά μήκξπ εμόπ γοαμμικξύ ελαρςικξύ μέρξσ δημιξσογείςαι ρςάριμξ κύμα. Όλα ςα
ρημεία ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ πξσ ςαλαμςώμξμςαι
α. έυξσμ ςημ ίδια ξλική εμέογεια.
β. έυξσμ ςημ ίδια μέγιρςη ςαυύςηςα.
γ. έυξσμ τάρη 0 ή π rad.
δ. ακιμηςξπξιξύμςαι ρςιγμιαία ςασςόυοξμα.
Μομάδες 5

4.Ηυηςική πηγή S και παοαςηοηςήπ Α κιμξύμςαι ρςη διεύθσμρη ςξσ άνξμα x με ρςαθεοέπ
ςαυύςηςεπ χπ ποξπ ςξμ ακίμηςξ αέοα σS και σΑ αμςίρςξιυα, νεκιμώμςαπ από ςξ x=0. H
πηγή κιμείςαι ποξπ ςημ αομηςική καςεύθσμρη ςξσ άνξμα, εμώ ξ παοαςηοηςήπ ποξπ ςη
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θεςική. Αμ ξ παοαςηοηςήπ αμςιλαμβάμεςαι ςξμ ήυξ πξσ παοάγει η πηγή με ρσυμόςηςα

f A , ςόςε η ρσυμόςηςα ςξσ ήυξσ πξσ εκπέμπει η πηγή είμαι
α.

β.

γ.

δ.

  S
  A
  S
  A

  A
  S
  A
  S

fA

fA

fA

fA
Μομάδες 5

5. ςιπ παοακάςχ εοχςήρειπ μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξ γοάμμα κάθε ποόςαρηπ και
δίπλα ρε κάθε γοάμμα ςη λένη Σωστό για ςη ρχρςή ποόςαρη και ςη λένη Λάθος για ςη
λαμθαρμέμη.
α) Η ενίρχρη ςξσ Bernoulli είμαι ρσμέπεια ςηπ διαςήοηρηπ ςηπ εμέογειαπ ρςη οξή ςχμ
ιδαμικώμ οεσρςώμ.
β) ε έμα ρώμα πξσ εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη, ρςημ ακοαία αομηςική θέρη, ξ
οσθμόπ μεςαβξλήπ ςηπ ςαυύςηςαπ είμαι μέγιρςξπ.
γ) Ο ρσμςελερςήπ ινώδξσπ είμαι έμαπ καθαοόπ αοιθμόπ.
δ) Η οξπή αδοάμειαπ εμόπ ρςεοεξύ εναοςάςαι από ςη θέρη ςξσ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςξσ.
ε) Οι αέοιεπ μάζεπ πξσ πεομξύμ από ςξ πάμχ μέοξπ μιαπ πςέοσγαπ αεοξπλάμξσ, πξσ
πεςά , έυξσμ μεγαλύςεοη ςαυύςηςα ρε ρυέρη με ασςέπ πξσ πεομξύμ από ςξ κάςχ μέοξπ
ςηπ .
Μομάδες 5

ΘΔΜΑ Β
Για τις παρακάτω ερωτήσεις μα γράψετε στο τετράδιό σας τομ αριθμό της ερώτησης και
δίπλα το γράμμα που αμτιστοιχεί στη σωστή απάμτηση.

1.ςξ διπλαμό ρυήμα ταίμεςαι μια δεναμεμή μεγάληπ
διαςξμήπ, πξσ πεοιέυει μεοό ύφξσπ Η. ςη βάρη ςηπ
δεναμεμήπ σπάουει ξοιζόμςιξπ ρχλήμαπ ρςαθεοήπ
διαςξμήπ από ςξ ρςόμιξ ςξσ ξπξίξσ ςξ μεοό ενέουεςαι
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ρςημ αςμόρταιοα. ςξ ξοιζόμςιξ ρχλήμα σπάουει ποξραομξρμέμξπ έμαπ καςακόοστξπ
ρχλήμαπ, αμξικςόπ ρςημ αςμόρταιοα. Θεχοώμςαπ ςξ μεοό ιδαμικό οεσρςό, για ςξ ύφξπ
h ςηπ ρςήληπ ρςξμ καςακόοστη ρχλήμα ιρυύει
α. h=0
β. h=H
γ. 0<h<H
Μομάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ.
Μομάδες 6

2. Δύξ ρταίοεπ Α και Β με μάζεπ m και 4m
κιμξύμςαι πάμχ ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ, ρςξμ
άνξμα x, όπχπ ρςξ ρυήμα. Η κιμηςική εμέογεια
κάθε ρταίοαπ ποιμ ςημ κοξύρη είμαι ίρη με Κ. Οι
ρταίοεπ ρσγκοξύξμςαι μεςχπικά και πλαρςικά. Η
μεςαβξλή ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ εναιςίαπ ςηπ κοξύρηπ είμαι

9
5

α.  

4
5

β.  

3
5

γ.  
Μομάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ.
Μομάδες 7

3. ςημ πεοίμεςοξ ξοιζόμςιαπ πλαςτόομαπ,
ρυήμαςξπ κσκλικξύ δίρκξσ ακςίμαπ R, ρςέκεςαι
έμα παιδί μάζαπ m, ςξ ξπξίξ θεχοξύμε σλικό
ρημείξ. Σξ ρύρςημα πεοιρςοέτεςαι γύοχ από
ρςαθεοό καςακόοστξ άνξμα z’z, ξ ξπξίξπ
διέουεςαι από ςξ κέμςοξ ςηπ πλαςτόομαπ, υχοίπ
ςοιβέπ με ρςαθεοή γχμιακή ςαυύςηςα μέςοξσ χ1,
όπχπ δείυμει ςξ ρυήμα. Σξ παιδί αουίζει μα
κιμείςαι ακςιμικά και ρςαμαςά ρε απόρςαρη r=R/2
από ςξ κέμςοξ ςηπ πλαςτόομαπ.
Σξ μέςοξ ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ παιδιξύ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςηπ πλαςτόομαπ
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α. παοαμέμει ρςαθεοό.
β. ασνάμεςαι.
γ. μειώμεςαι
Μομάδες 2
Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ.
Μομάδες 6

ΘΔΜΑ Γ
Δύξ πηγέπ κσμάςχμ

1 και  2

βοίρκξμςαι ρςα ρημεία x=0m,y=0m και

x  7,56 m , y=0m αμςίρςξιυα, ςηπ
ελαρςικήπ επιτάμειαπ εμόπ σγοξύ,
όπχπ ρςξ ρυήμα. Οι πηγέπ νεκιμξύμ
ςη
υοξμική
ρςιγμή
t=0
μα
ςαλαμςώμξμςαι
κάθεςα
ρςημ
επιτάμεια ςξσ σγοξύ υχοίπ αουική
f  2Hz
τάρη
με
ρσυμόςηςα
δημιξσογώμςαπ εγκάορια κύμαςα
πλάςξσπ 0,1m, ςα ξπξία διαδίδξμςαι με ςαυύςηςα 1,6 m/s και ρσμβάλλξσμ ρςημ
επιτάμεια ςξσ σγοξύ. Έμα ρημείξ (Μ) ςηπ επιτάμειαπ βοίρκεςαι ρςη θέρη x=0m,y=2m.
Γ1. Να βοείςε ςξ μήκξπ κύμαςξπ ςχμ κσμάςχμ και μα γοάφεςε ςημ ενίρχρη ςξσ
ςοέυξμςξπ κύμαςξπ πξσ δημιξσογεί η πηγή Π1 πάμχ ρςξμ άνξμα y΄Oy.
Μομάδες 4
Γ2. Να γοάφεςε ςιπ ενιρώρειπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ M εναιςίαπ κάθε κσμαςικήπ
διαςαοαυήπ νευχοιρςά.
Μομάδες 5
Γ3. Να βοείςε ςξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ M ςη υοξμική διάρςημα 5s<t< 10s.
Μομάδες 5
Γ4. Να βοείςε αμ η δεύςεοη εμιρυσςική σπεοβξλή αοιρςεοά από ςξ μέρξ ςξσ Π1Π2 (Ν=2)
ςέμμει ςξ εσθύγοαμμξ ςμήμα ΟΜ.
Μομάδες 5
Γ5. Αμ η πηγή Π1 είυε αουική τάρη +π/2, μα βοείςε ςξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ
M.
Μομάδες 6
Δίμξμςαι: 3, 42  11,56, 300 

3

2
1
,  
, 600  .
2
4
2
2
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ΘΔΜΑ Δ
Σξ ρςεοεό Π ςξσ ρυήμαςξπ 1 (καοξύλι), έυει
μάζα Μ1 = 2 kg και απξςελείςαι από δύξ
παοάλληλξσπ ξμξανξμικξύπ κξλλημέμξσπ
δίρκξσπ ακςίμαπ R=0,2m, ξι ξπξίξι
εμώμξμςαι μεςανύ ςξσπ με κύλιμδοξ ακςίμαπ
r= R/2. To ρςεοεό έυει οξπή αδοάμειαπ χπ
ποξπ ςξμ κξιμό άνξμα ςχμ δύξ δίρκχμ

1
IK  M1R 2 . ςξμ κύλιμδοξ ακςίμαπ r
4
έυξσμε ςσλίνει αβαοέπ λεπςό και μη εκςαςό μήμα.
Σξπξθεςξύμε ςξ ποξηγξύμεμξ ρςεοεό Π ρε ξοιζόμςιξ επίπεδξ, αρκξύμε ρςξ ελεύθεοξ
άκοξ ςξσ ρςαθεοή ξοιζόμςια δύμαμη F, όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα 1.Tη υοξμική ρςιγμή
t=0 ςξ ατήμξσμε ελεύθεοξ μα κιμηθεί και ασςό κσλίεςαι.

Δ1. Να βοείςε ςημ καςεύθσμρη ρςημ ξπξία θα μεςαςξπιρςεί ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ ρςεοεξύ
Π.
Μομάδες 4

Δ2.Να σπξλξγίρεςε ςημ ςαυύςηςα ςξσ ρημείξσ εταομξγήπ ςηπ δύμαμηπ, Z, και ςξ μέςοξ
ςηπ ρςοξτξομήπ ςξσ ρςεοεξύ ςη υοξμική ρςιγμή πξσ ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ ρςεοεξύ έυει
απξκςήρει ςαυύςηςα cm  1m / s .
Μομάδες 6
ςη διάςανη ςξσ ρυήμαςξπ 2 ςξ ρύρςημα
απξςελείςαι από ςξ παοαπάμχ ρςεοεό Π,
μια ςοξυαλία Ρ αμεληςέαπ μάζαπ και έμα
ρώμα  μάζαπ Μ2 = 2 kg πξσ είμαι ακίμηςξ
και ςξ μήμα είμαι ξοιζόμςιξ, αβαοέπ, μη
εκςαςό και ςεμςχμέμξ.
Ατήμξσμε ςξ ρύρςημα ελεύθεοξ μα κιμηθεί.
Σξ
ρώμα  πέτςει και ςξ ρςεοεό Π
κσλίεςαι ρςξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ υχοίπ ςξ
μήμα μα ξλιρθαίμει ρςξ ασλάκι ςηπ
ςοξυαλίαπ.

Δ3. Να γοάφεςε ςξ θεμελιώδη μόμξ ςηπ Μηυαμικήπ για ςξ ρςεοεό Π και ςξ ρώμα  καθώπ
και ςιπ ρυέρειπ πξσ ρσμδέξσμ ςιπ επιςαυύμρειπ ςξσπ.
Μομάδες 6
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Δ4.Να σπξλξγίρεςε ςημ επιςάυσμρη ςξσ κέμςοξσ μάζαπ ςξσ ρςεοεξύ Π.
Μομάδες 6
Δ5.Να σπξλξγίρεςε ςξ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ ρςεοεξύ Π ρε
ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ.
Μομάδες 3
Δίμεςαι g  10m / s2 .
EYXOMAΣΔ ΔΠΙΣΤΦΙΑ

Η εκπόμηση του διαγωμίσματος έγιμε με τη βοήθεια Δθελομτώμ Δκπαιδευτικώμ:
Σα θέμαςα επιμελήθηκαμ ξι Κουσίδης ταύρος και Ντούβαλης Γεώργιος, Υσρικξί.
Ο επιρςημξμικόπ έλεγυξπ ποαγμαςξπξιήθηκε από ςξσπ Παλόγο Αμτώμιο και τεφαμίδη
Κωμσταμτίμο.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
1. δ
2. α
3. δ
4. β.
5. α) Σωστό
β) Σωστό
γ) Λάθος
δ) Σωστό
ε) Σωστό

ΘΕΜΑ Β
1. Σωστή είναι η απάντηση (α).

Εφαρμόζουμε την εξίσωση του Bernoulli μεταξύ των σημείων 1 και 2 του οριζόντιου
σωλήνα.

1 2
1
1  p1  22  p2
2
2
Επειδή ο οριζόντιος σωλήνας είναι σταθερής διατομής από την εξίσωση της συνέχειας
προκύπτει 1  2 . Άρα p1  p2
Επειδή στο σημείο 2 το νερό εξέρχεται στην ατμόσφαιρα p2  p , άρα

p1  p

(1)

Το σημείο 3 βρίσκεται στη βάση της κατακόρυφης στήλης νερού και είναι ακίνητο, άρα
από την υδροστατική έχουμε:

p3  p   gh
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Επειδή μεταξύ του σημείου 1 και 3 δεν υπάρχει κίνηση ρευστού, τα δύο σημεία έχουν την
ίδια πίεση p1  p3
Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει h=0

Άρα, σωστή είναι η απάντηση (α).
2. Σωστή είναι η α

K  , ά   , 
 ,   2

(1)

(2)

1
 , ά  (m 4m)V2 (3)
2
Θα υπολογίσουμε το V .
Πριν την κρούση έχουν ίδια κινητική ενέργεια,

   ή
Επειδή

τα

1
1
m2  4m2B ή   2 B
2
2
σώματα

  2 B ή B  

κινούνται

σε

αντίθετες

κατευθύνσεις

δεκτή

είναι

η


.
2

Η διατήρηση της ορμής για την κρούση δίνει:

p, ά  p,  , παίρνοντας τα θετικά προς τα δεξιά έχουμε:
m   4m



  m  4m  V ή V   
2
5

Με αντικατάσταση στη σχέση (3) παίρνουμε:

1
1

   1
 5m      m2
ή   , ά 
2
2
5
5
 5 
2

  , ά

(4)

Με αντικατάσταση στη σχέση (1) των (2) και (4) παίρνουμε:

K 


9
 2 ή K   
5
5

3. Σωστή είναι η γ.
Για το σύστημα πλατφόρμα + παιδί η στροφορμή διατηρείται καθώς δεν υπάρχουν
εξωτερικές ροπές.
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L ,   L, ά ή

I







 mR  1  I  m  R / 2  2 ή 2 
2

2

I  mR 2
I  m  R / 2 

2

1

Άρα 2  1
Επίσης ισχύει:

L  0 ή L  L  0 (1)
Όμως, L  L,   L,   0 καθώς 2  1 .

Από την (1) προκύπτει:

L  0 ή L,   L,  0

ή L,   L,

Άρα η στροφορμή του παιδιού μειώνεται.

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Για την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων ισχύει:   f ή  

1, 6 m / s
ή   0,8 m
2 Hz

Θεωρούμε ότι η ταλάντωση γίνεται στον κατακόρυφο άξονα z. Με αντικατάσταση στη
γενική εξίσωση του τρέχοντος κύματος προκύπτει

y 

z1  0,12  2t 
, (S.I.)
0,8 

Γ2. Το σημείο M λόγω της πηγής Π1 θα
ταλαντωθεί σύμφωνα με τη σχέση:

2 

z M1  0,12  2t 
, (S.I.) ή
0,8 

z M1  0,12  2t  2,5  , (S.I.)  t  1, 25s

Η απόσταση του Μ από την πηγή Π2 είναι

  2  

(1 2 )2  (OM)2  7,56  22 m ή

  2   3, 4m

Άρα το Μ λόγω της πηγής Π2 θα ταλαντωθεί σύμφωνα με τη σχέση:

3, 4 

z M2  0,12  2t 
, (S.I.) ή z M2  0,12  2t  4, 25  , (S.I.)  t  2,125s
0,8 
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Γ3. Το Μ ξεκινά σύνθετη ταλάντωση αφού φθάσει και το δεύτερο κύμα. Το κύμα από την
πηγή Π2 φτάνει στο σημείο Μ τη στιγμή που η φάση της yM2  f (t) είναι ίση με μηδέν.

2  2t 2  4, 25  0 ή t 2  2,125s
(Εναλλακτικά: t 2 

 2M  


3, 4m
ή t 2  2,125s )
1, 6m / s

Τη ζητούμενη χρονική περίοδο έχει φθάσει και το δεύτερο κύμα, άρα το πλάτος
ταλάντωσης βρίσκεται από τον τύπο του πλάτους για συμβολή κυμάτων από σύγχρονες
πηγές.

7
 3, 4  2 
 r r 
΄  2A  2 1 2   2  0,1  2
m  0, 2
ή ΄  0,1 2m

2 
2  0,8 
4


Γ4. Τα σημεία ενισχυτικής συμβολής που βρίσκονται πάνω στην υπερβολή Ν=2
ικανοποιούν τη σχέση r2  r1  2 .
Από τη γεωμετρία του σχήματος προκύπτει : r2  r12  7,56
Άρα η προηγούμενη σχέση γίνεται:

7,56  4 2 7,56  4  0,82
5
r  7,56  r1  2 ή r  7,56  2  r1 ή r1 

m ή r1 
m
4
4  0,8
3, 2
2
1

Επειδή 0 

2
1

5
m  2m , η ενισχυτική υπερβολή για Ν=2 διέρχεται από το ευθύγραμμο
3, 2

τμήμα ΟΣ.
Γ5. Αν η πηγή έχει αρχική φάση π/2, τότε το κύμα που δημιουργείται και διαδίδεται









στην διεύθυνση Π1Σ περιγράφεται από την εξίσωση y΄1  0,1  2  2t 
Επειδή η πηγή έχει αρχική φάση,την t=0
το κύμα από την Π1 έχει διαδοθεί σε
απόσταση d, μέχρι το σημείο Ρ, το οποίο
θα έχει φάση ίση με μηδέν.

d  

2  2  0 
  0 ή x1  0, 2m
0,8  2

Έτσι, το σημείο P και η πηγή Π2 τη
χρονική στιγμή t=0 και κάθε μελλοντική
στιγμή είναι σε συμφωνία φάσης και
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους
τύπους της συμβολής για σύγχρονες
πηγές.
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 3, 4  1,8 
 r  (r1  0, 2) 
΄΄  2A  2 2
m  0, 22 ή ΄  0, 2m
  2  0,1  2
2
2  0,8 




ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Για τη μελέτη της μεταφορικής κίνησης
σχεδιάζουμε τις δυνάμεις στο κέντρο μάζας.
Στο στερεό ασκούνται η δύναμη F, η
στατική τριβή, το βάρος w1 και η δύναμη
στήριξης Ν1. Η μεταφορική κίνηση γίνεται
στον οριζόντιο άξονα. Eπειδή η ασκούμενη
δύναμη είναι προς τα δεξιά το κέντρο μάζας,
Κ, του στερεού θα μετατοπιστεί προς τα
δεξιά.

Δ2. To κέντρο μάζας μετατοπίζεται προς τα δεξιά και σύμφωνα με την εκφώνηση
κυλίεται, άρα το σώμα κυλίεται δεξιόστροφα. Το σημείο εφαρμογής Ζ της δύναμης και
το σημείο Μ έχουν την ίδια ταχύτητα. Z  M  cm  r ή Z  cm 
Παίρνοντας υπόψη ότι r 

cm
r
R


R
προκύπτει ή Z  cm ή Z  0,5m / s
2
2


1
1
1
L  IK   M1R 2 cm  M1Rcm ή L  2kg  0, 2m 1m / s ή L  0,1kgm2 / s
4
R
4
4

Δ3. Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα.
Ο Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής για την τροχαλία γράφεται:

  I ή T2 r  T1r  I 
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Επειδή η τροχαλία Ρ είναι αμελητέας μάζας, I  0 , άρα T2 r  T1r  0 και T2  T1 .
Ο Θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής για τη μεταφορική και στροφική κίνηση του στερεού
Π γράφεται:

F  M1cm ή T1  T  M1cm
  I ή T R  T1r  IK  

(1)
(2)

Επειδή το σώμα Π κυλίεται , cm    R

(3)

Ο θεμελιώδης νόμος της Μηχανικής για το σώμα Σ γράφεται:

F  M2 ή M2g  T1  M2

(4)

Για να βρούμε τη σχέση μεταξύ   και  cm σκεφτόμαστε ως εξής:
Αν το σώμα Σ κατέβει κατά Δy , το σημείο Ζ έχει μετατοπιστεί οριζόντια κατά ΔxZ= Δy.
Παίρνοντας χρονικούς ρυθμούς μεταβολής προκύπτει,υΖ=υΣ
Παίρνοντας πάλι χρονικούς ρυθμούς μεταβολής των ταχυτήτων προκύπτει, αΖ=αΣ.
Όμως  Z   M   cm    r ή  Z   cm 
παίρνοντας υπόψη ότι r 

cm
r
R

R
προκύπτει :
2

   Z 

cm
2

(5)

Δ4.
Η σχέση (2) με την βοήθεια της (3) δίνει:

T R  T1


T 1
R 1
 M1R 2 cm ή T  1  M1cm
2 4
R
2 4

(6)

Μεταξύ των σχέσεων (1) και (6) κάνουμε απαλοιφή του T .
(1)  T  T1  M1cm
(6)  T1  M1cm 

T1 1
5
 M1cm ή T1  M1cm
2 4
2

(7)

Από τις σχέσεις (7) και (4) παίρνονταςυπόψη την (5) παίρνουμε:


2M 2g
5
 M 2g  M1cm  M 2 cm ή cm 
2
2
5M1  M 2
Αντικαθιστώντας M1  M2  2kg , g  10m / s2 προκύπτει  cm 
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Δ5. Το νήμα και η τροχαλία είναι χωρίς μάζα. Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σύστημα
των σωμάτων είναι συντηρητικές, οπότε η μηχανική ενέργεια του συστήματος των Π,
Σ, διατηρείται σταθερή. Η μείωση της δυναμικής ενέργειας του σώματος Σ μετατρέπεται
σε κινητική ενέργεια του Σ και κινητική ενέργεια του Π.

U  K   K   ό ή

dU dK  dK 


0
dt
dt
dt

ή

dK 
dU
dK
  
dt
dt
dt

(8)


dU 
 gdy
 2
  2 g   2 g  t   2g cm t ή
dt
dt
2
dU 
dU 
m 10 m
100
 2kg 10 2 
t ή

t (SI)
2
dt
s 6 s
dt
3
dK 
 F    M 2g  T1   t
dt

(9)

Η τιμή του Τ1 βρίσκεται από τη σχέση (7)

5
5
10
50
T1  M1cm   2kg m / s 2 ή T1  
2
2
3
3
Με αντικατάσταση στην (9) βρίσκουμε:

dK 
dK  50
50  10

  M 2g  T1   t   20   t (SI) ή
 t (SI)
dt
36
dt
9

Με αντικατάσταση στην (8) παίρνουμε:

dK 
dU
dK   100 50 
  
 
t  t  (SI)
dt
dt
dt
9 
 3

ή

dK  250

t (SI) .
dt
9

Η εκπόνηση του διαγωνίσματος έγινε με τη βοήθεια Εθελοντών Εκπαιδευτικών:
Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Κουσίδης Σταύρος και Ντούβαλης Γεώργιος, Φυσικοί.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τους Παλόγο Αντώνιο και Στεφανίδη
Κωνσταντίνο.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (Εφ' όλης της ύλης) - ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α
Στις προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα
το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.

Α1. Δύο σφαιρικά σώματα συγκρούονται. Αν με Καρχ, Κτελ συμβολίσουμε τις ολικές
κινητικές ενέργειες του συστήματος πριν και μετά το συμβάν, αντίστοιχα, τότε το πηλίκο
Καρχ/Κτελ παίρνει τη ελάχιστη τιμή του όταν η κρούση είναι
α. πλαστική.
β. ανελαστική.
γ. πλάγια ανελαστική.
δ. ελαστική.
Μονάδες 5

Α2. Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών
αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται πάνω στην ίδια διεύθυνση , γύρω από την ίδια
θέση ισορροπίας, έχουν ίδιες συχνότητες, αλλά διαφορετικά πλάτη Α1 και Α2. Αν οι
ταλαντώσεις παρουσιάζουν διαφορά φάσης π/2, τότε το πλάτος, Α, της σύνθετης
ταλάντωσης είναι
α. A  A1  A2 .
β. A  A1 A2 .
γ. A  A1  A2 .
δ. A  A12  A 22 .
Μονάδες 5

Α3. Ο συντονισμός είναι μια περίπτωση εξαναγκασμένης ταλάντωσης όπου το πλάτος
ταλάντωσης του συστήματος γίνεται μέγιστο διότι
α. ο διεγέρτης του προσφέρει ενέργεια με τον άριστο τρόπο.
β. η συχνότητα του διεγέρτη δεν το επηρεάζει.
γ. το ταλαντούμενο σύστημα δεν χάνει ενέργεια λόγω τριβών.
δ. η συχνότητα του διεγέρτη είναι μέγιστη.
Μονάδες 5
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Α4. Στην επιφάνεια ενός υγρού διαδίδονται εγκάρσια κύματα ίδιου πλάτους και μήκους
κύματος λ, που δημιουργούνται από δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 . Για τα σημεία του
υγρού που είναι ακίνητα, η διαφορά των αποστάσεών τους από τις πηγές είναι
α. πολλαπλάσια του λ/2.
β. περιττό πολλαπλάσιο του λ/2.
γ. άρτιο πολλαπλάσιο του λ/2.
δ. άρτιο πολλαπλάσιο του λ/4.
Μονάδες 5

Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα
τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
α. Από τη σύνθεση δύο ταλαντώσεων που έχουν την ίδια διεύθυνση και την ίδια θέση
ισορροπίας, αλλά οι συχνότητές τους διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, προκύπτει μια νέα
αρμονική ταλάντωση.
β. Στην απλή αρμονική ταλάντωση, το ταλαντούμενο σώμα έχει μέγιστη ταχύτητα όταν ο
ρυθμός μεταβολής της ορμής του είναι μηδενικός.
γ. Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής σε ένα στερεό που περιστρέφεται γύρω από
σταθερό άξονα είναι ανάλογος της γωνιακής του επιτάχυνσης.
δ. Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται στα στερεά αλλά όχι στα υγρά και στα αέρια.
ε. Μια προϋπόθεση για τη δημιουργία στάσιμου κύματος σε μια χορδή από δύο γραμμικά
αρμονικά κύματα είναι τα δυο κύματα να έχουν ίδιες συχνότητες.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο σε κατεύθυνση που
συμπίπτει με τη θετική κατεύθυνση του άξονα x’Ox . Η εξίσωση του κύματος είναι:
y=0,4ημπ(4t-2x) , (SI).
Το πηλίκο της μέγιστης ταχύτητας ταλάντωσης των σημείων του μέσου προς την
ταχύτητα διάδοσης του κύματος ισούται με
α. 0,2π.
β. 0,4π.
γ. 0,8π.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
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Β2. Τα σώματα Σ1 και Σ2 του σχήματος έχουν μάζες m1 και m2 αντίστοιχα. Το
σώμα Σ1 βρίσκεται πάνω στο Σ2. Το σώμα Σ2 είναι στερεωμένο στο πάνω
άκρο του κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k του οποίου το άλλο άκρο είναι
ακλόνητα στερεωμένο στο δάπεδο. Αφαιρούμε απότομα το σώμα Σ1 , οπότε
το Σ2 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση έχοντας ως πάνω ακραία θέση τη
θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου.
Τη στιγμή που το ελατήριο είναι μέγιστα συμπιεσμένο, ο

λόγος της ενέργειας

ταλάντωσης του συστήματος Σ2-k προς την ενέργεια του ελατηρίου,

ET
, είναι
U 

α. 1 .
4

β. 1 .
2

γ. 1.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6

Β3. Το σώμα Σ1 μάζας m κινείται προς το ακίνητο σώμα
Σ2 μάζας 3m με ταχύτητα μέτρου υ1=υηχ/5 και
συγκρούεται κεντρικά ελαστικά με αυτό. Στο σώμα Σ2
είναι κατάλληλα στερεωμένη ηχητική πηγή, S, που εκπέμπει κύματα σταθερής
συχνότητας fS , ενώ στο Σ1 είναι κατάλληλα στερεωμένος δέκτης ηχητικών κυμάτων, Δ.
Αν το μήκος κύματος που αντιλαμβάνεται ο δέκτης πριν την κρούση είναι λ1 και αυτό
που αντιλαμβάνεται μετά την κρούση είναι λ2, τότε ο λόγος

1
είναι
2

α. 9

10

β. 10

11

γ. 5
6

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 6
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Β4. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο
ενός στάσιμου κύματος που έχει δημιουργηθεί
σε μια χορδή ΑΒ. To πλάτος ταλάντωσης των
τρεχόντων κυμάτων που δημιούργησαν το
στάσιμο είναι A και η συχνότητα ταλάντωσης
των σημείων της χορδής είναι f. To σημείο Μ
βρίσκεται δεξιά του δεσμού Δ2 και απέχει απ’ αυτόν οριζόντια λ/8. Η μέγιστη ταχύτητα
ταλάντωσης του σημείου Μ είναι
α. 2πfA
β. 4πfA
γ. 2 2 πfA
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Γ

Στην κυλινδρική δεξαμενή του διπλανού σχήματος
που έχει ύψος Η=4,45m περιέχεται νερό μέχρι το ύψος
h=3,8m από τον πυθμένα. Στο πλευρικό τοίχωμα, σε
απόσταση h1=2m από το πυθμένα της δεξαμενής,
υπάρχει μια οπή εμβαδού 1cm2 κλεισμένη με τάπα,
ενώ η δεξαμενή μπορεί να τροφοδοτείται από βρύση
που ρίχνει το νερό της στην ελεύθερη επιφάνεια του
νερού. Αφαιρούμε την τάπα και ταυτόχρονα
ανοίγουμε τη βρύση, που έχει παροχή Π=6,4·10-4m3/s.
Γ1. Να υπολογίσετε την ταχύτητα με την οποία εκρέει το νερό από την οπή, αμέσως μετά
την αφαίρεση της τάπας.
Μονάδες 6
Γ2. Να υπολογίσετε την παροχή της οπής αμέσως μετά την αφαίρεση της τάπας. Να
εξετάσετε αν η ελεύθερη επιφάνεια του νερού στη δεξαμενή ανέρχεται, κατέρχεται ή
παραμένει στο ίδιο ύψος.
Μονάδες 6
Γ3. Να βρείτε αν η δεξαμενή θα ξεχειλίσει. Στην περίπτωση που δεν ξεχειλίσει, να βρείτε
σε ποιο ύψος θα σταθεροποιηθεί η στάθμη του νερού στη δεξαμενή.
Μονάδες 6
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Γ4. Όταν η στάθμη του νερού στη δεξαμενή είναι σταθεροποιημένη, να βρείτε το εμβαδό
της κάθετης διατομής της φλέβας του νερού ελάχιστα πριν κτυπήσει στο έδαφος.
Μονάδες 7
Να θεωρήσετε το νερό ιδανικό ρευστό. Να αγνοηθεί η αντίσταση του αέρα
Δίνονται g=10m/s2 και 6,42≈41.

ΘΕΜΑ Δ

Δύο όμοιες ομογενείς ράβδοι, ΚΛ , ΛΜ, μήκους
= 30 cm και μάζας m1=m2=m= 2kg, είναι
ενωμένες ακλόνητα στο σημείο Λ ώστε να
σχηματίζουν ορθή γωνία. Το σύστημα μπορεί
να στρέφεται χωρίς τριβές στο κατακόρυφο
επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που
διέρχεται από το άκρο Κ της ράβδου ΚΛ. Με τη
βοήθεια νήματος που είναι δεμένο στα σημεία
Λ, Δ και σχηματίζει γωνία φ= 300 με την
οριζόντια διεύθυνση, το σύστημα των δύο
ράβδων βρίσκεται σε ισορροπία σε θέση που η
ράβδος ΚΛ να είναι οριζόντια και η ΛΜ κατακόρυφος.
Δ1. Να υπολογίσετε την τάση Τ του νήματος και το μέτρο της δύναμης F που δέχεται η
οριζόντια ράβδος από την άρθρωση Κ κατά τη διάρκεια της ισορροπίας του συστήματος
των δύο ράβδων.
Μονάδες 6
Μία σημειακή σφαίρα, Σ, μάζας m3=m=2 kg
βρίσκεται δεμένη στην άκρη κατακόρυφου
αβαρούς νήματος μήκους = 30 cm, το οποίο
είναι δεμένο στο σημείο Κ. Εκτοξεύουμε τη
σφαίρα Σ με οριζόντια ταχύτητα υο και αυτή
αφού
διαγράψει
τεταρτοκύκλιο
ακτίνας
συγκρούεται πλαστικά με τις ράβδους μάζας
m1 και m2 στο σημείο σύνδεσης Λ. Εξαιτίας της
σύγκρουσης το νήμα που συγκρατεί τις ράβδους
κόβεται χωρίς απώλεια ενέργειας και το
σύστημα των τριών μαζών αφού περιστραφεί
στο κατακόρυφο επίπεδο, χωρίς τριβές, κατά
1800 σταματά στιγμιαία.
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Να υπολογίσετε:
Δ2. τη ροπή αδράνειας του συστήματος των ράβδων και της σημειακής σφαίρας ως προς
τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από το σημείο Κ και είναι κάθετος στο επίπεδο
των δύο ράβδων.
Μονάδες 6
Δ3. την ταχύτητα υο με την οποία εκτοξεύσαμε τη σφαίρα Σ.
Μονάδες 6
Δ4. το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του συστήματος των ράβδων και της
σημειακής σφαίρας τη στιγμή που έχει περιστραφεί κατά 900.
Μονάδες 7
Δίνονται η επιτάχυνση της βαρύτητας g =10 m/s2 και η ροπή αδράνειας ράβδου μήκους
1
και μάζας m ως προς άξονα κάθετο στο κέντρο της, Icm  m 2 .
12
EYXOMAΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η εκπόνηση του διαγωνίσματος έγινε με τη βοήθεια Εθελοντών Εκπαιδευτικών:
Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Μπετσάκος Παναγιώτης, Ποντικός Ηλίας και Σδρίμας Ιωάννης,
Φυσικοί.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
1. δ

2.δ

3.α

4.β

5.α.Λ β.Σ γ.Σ δ.Λ ε.Σ

ΘΕΜΑ B
Β1. Σωστή απάντηση είναι η (γ).

 t x
 
T 
με τη δοσμένη εξίσωση y  0, 4  4t  2 x   0, 42  2t  x  , ( SI ) έχουμε:
Συγκρίνοντας τη γενική εξίσωση του αρμονικού κύματος y  A2 

A=0,4m, T=0,5s, λ=1m.
H ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι  

 1m
m

 2
 0,5s
s

H μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των μορίων του ελαστικού μέσου είναι

2
2
m
A  max 
0, 4m  max  1,6

0,5s
s
m
1, 6

s  0,8
Άρα max 
m

2
s
max  A 

Β2. Σωστή απάντηση είναι η (α).
Στο σχήμα βλέπουμε τις θέσεις ισορροπίας του
Σ2 και του συστήματος των Σ1+Σ2.
Για τη θέση ισορροπίας του Σ2 έχουμε:
ΣF=0 ή m2g=kx2, (1)
Για τη θέση ισορροπίας των Σ1+Σ2 έχουμε:
ΣF=0 ή (m1+m2)g=k(x1+x2) , (2)
Συνδυάζοντας τις (1), (2) παίρνουμε: m1g=kx1
Άρα η αφαίρεση του Σ1 προκαλεί μετατόπιση της θέσης ισορροπίας του Σ2 προς τα πάνω
κατά x1.
Όταν αφαιρέσουμε το Σ1, το Σ2 ξεκινά να ταλαντώνεται κατακόρυφα, χωρίς ταχύτητα,
γύρω από τη νέα θέση ισορροπίας του. Επομένως το πλάτος ταλάντωσης είναι
A=x1=m1g/k.
Το Σ2 φτάνει μέχρι τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου, άρα 2Α=2x1=x1+x2 και x1=x2.
Στη μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου (x1+x2) το ζητούμενο πηλίκο είναι

1 2
kx1
ET
1
2


U 1 k(x  x ) 2 4
1
2
2

Σελίδα 1 από 8

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»
6o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΜΑΪΟΣ 2017: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Β3. Σωστή απάντηση είναι η (β).
Η κρούση είναι κεντρική και ελαστική. Οι ταχύτητες των σωμάτων μετά την κρούση είναι


m1  m2
m  3m 
1 

 1   
m1  m2
m  3m 5
10

2m1
2m 
2 
1 

 2  
m1  m2
m  3m 5
10

1 

To μήκος κύματος λ1 που αντιλαμβάνεται ο δέκτης πριν την κρούση είναι λs (πηγή
ακίνητη).
Μετά την κρούση, η πηγή απομακρύνεται με ταχύτητα υ2’, επομένως ο δέκτης
αντιλαμβάνεται μήκος κύματος

 s
11
 2  s
10 
10
1
s
Άρα το ζητούμενο πηλίκο είναι:


2 11 s
10
2  s  2 T  s 

1 10

2 11

Β4. Σωστή απάντηση είναι η (γ).
Η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Μ δίνεται από τη σχέση
υΜ(max)=ωΑ΄Μ (1),

όπου A΄M  2A 

2x M
,


(2)

Το σύμβολο xM δηλώνει απόσταση από μια
κοιλία της χορδής. Παίρνοντας x=0 την κοιλία Κ1
έχουμε:
xM = λ/4+λ/8 = 3λ/8
Αντικαθιστώντας στην (2) παίρνουμε:

A΄M  2A 

3
8  2A  3  A΄   2
M

4

2

και από την (1) παίρνουμε M max   A΄M  2f ( 2)  M max   2 2fA
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Εφαρμόζουμε το θεώρημα Bernoulli για μια
ρευματική γραμμή που διέρχεται από τα σημεία Α
και B. Επειδή η διατομή A2 είναι πολύ μικρότερη
από την επιφάνεια του δοχείου A1 θεωρούμε ότι η
ταχύτητα υ1 με την οποία μετατοπίζεται η ελεύθερη
επιφάνεια του νερού είναι μηδενική, υ1=0. Η πίεση
p1, στο σημείο A είναι ίση με την ατμοσφαιρική,
αφού το δοχείο είναι ανοικτό, όπως και η πίεση p2,
στο σημείο B, αφού το νερό εξέρχεται στον αέρα, άρα

p1  p2  p  105

N
.
m2
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1
2

1
2

1
2
m
m
2  2 g  h  h1   2 10 2  (3,8m  2m)  2  6 .
s
s

p1  12   g  h  h1   p2  2 2   g  h  h1   2 2 

Γ2. H παροχή της οπής είναι:

 2  A2 2  1104 m2  6

m
m3
  2  6 104
s
s

Από τη σύγκριση των δύο παροχών Π1, Π2, προκύπτει ότι Π1 >Π2 . Επειδή η παροχή της
βρύσης είναι μεγαλύτερη της παροχής της οπής συμπεραίνουμε ότι η στάθμη του νερού
ανέρχεται.
Γ3. Υποθέτουμε ότι η στάθμη του νερού ανέρχεται μέχρι να φτάσει στο χείλος της
δεξαμενής. Τότε η ταχύτητα εξόδου του νερού από την οπή θα πάρει τη μέγιστη τιμή της
που είναι

 2(max)  2g(H  h1 )  2 10

m
m
(4, 45m  2m)  2(max)  7
2
s
s

και η παροχή της οπής θα γίνει:
3
m
4 m
 2(max)  A2 2(max)  110 m  7   2(max)  7 10
s
s
Παρατηρούμε ότι  2(max)  1 επομένως, συμπεραίνουμε ότι η δεξαμενή δεν θα
4

2

ξεχειλίσει.
Η στάθμη του νερού θα σταθεροποιηθεί σε
κάποιο ύψος h΄ όταν η παροχή της οπής  '2
γίνει ίση με την παροχή της βρύσης, 1 . Καθώς
η στάθμη του νερού ανέρχεται, αυξάνεται το
βάθος του νερού h΄ και η ταχύτητα εξόδου του
νερού από την οπή σύμφωνα με τη
σχέση '2  2 g  h΄  h1  . Όταν οι παροχές Π1
και Π2΄ εξισωθούν ισχύει:

1   '2  1  A 2 '2  1  A 2 2g(h '  h1 )  12  A 22  2g(h '  h1 ) 
2

3

4 m 
6,
4

10


s 
2
h '  h1  1 2  h '  2m  
 2m  2, 05m
m
2gA 2
4
2 2
2 10 2  10 m 
s

 h '  4, 05m

Γ4. Η εξίσωση της συνέχειας μεταξύ των ακραίων σημείων της φλέβας γράφεται:
A2 '2  33
(1)
όπου το Α3 δηλώνει το ζητούμενο εμβαδό και υ3 την ταχύτητα που έχει η φλέβα
ελάχιστα πριν κτυπήσει στο έδαφος.
Οι στοιχειώδεις μάζες του νερού εκτελούν οριζόντια βολή από ύψος h1  2m και
οριζόντια ταχύτητα

'2  2g  h΄  h1   2 10

m
m
m
(4, 05m  2m)  '2  41
 '2  6, 4
2
s
s
s
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Σύμφωνα με την αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων, η χρονική διάρκεια της πτώσης του
νερού, μέχρι να φθάσει στο έδαφος, εξαρτάται από το ύψος που εκτοξεύεται.

2h1
1
2  2m
h1  g  t12  t1 

 t1  0, 4 s.
2
g
10m / s 2
Η ταχύτητα στον κατακόρυφο άξονα υ y είναι:

y  g  t1  10

m
m
0, 4s  y  40
2
s
s

Το μέτρο της ταχύτητας της φλέβας λίγο πριν κτυπήσει στο έδαφος είναι

3  2x 2y  22  2y  41

m2
m2
m

40
 3  9
2
2
s
s
s

Με αντικατάσταση στη σχέση (1) βρίσκουμε:

3  A 2

'2
3

 104 m2  
2

6, 4m / s
6, 4 2
 3 
cm
9m / s
9

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Το σύστημα των δύο ράβδων
βρίσκεται σε ισορροπία, με την επίδραση
των βαρών τους, w1 και w2, της τάσης
του νήματος Τ και της δύναμης F που
δέχεται η οριζόντια ράβδος από την
άρθρωση Κ.
Η τάση αναλύεται στις κάθετες
συνιστώσες

y  T   T300  y 

T
2

x  T   T300  x  T

3
2

Η δύναμη F από την άρθρωση αναλύεται στις συνιστώσες Fx και Fy.
Εφόσον το σύστημα ισορροπεί θα είναι:

3
2



Fx  0  Fx  Tx  T



Fy  0  Fy  Ty  w1  w 2 

(1)

T
 m1 g  m2 g  2kg 10m / s 2  2kg 10m / s 2 
2
T
Fy   40N
(2)
2
Fy 



(  )  0   w1  w 2  Ty  0 
2
m1 g
2kg 10m / s 2
 m2 g 
 2kg 10m / s 2 
2
2
Ty  30
Ty 

Είναι y 

T
T
 30     60 .
2
2

Σελίδα 4 από 8

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»
6o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΜΑΪΟΣ 2017: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

3
3
 60
  x  30 3 .
2
2
Η σχέση (1) δίνει Fx  Tx  Fx  30 3.
Επίσης x  T

Η σχέση (2) δίνει

Fy 

T
60
 40N  Fy 
 40N  Fy  10.
2
2

Το μέτρο της δύναμης F από την άρθρωση θα προκύψει από τη σύνθεση των κάθετων
συνιστωσών Fx και Fy

F  Fy 2  Fx 2 

10N 

2



 30 3N



2

 F  2800N 

F  400  7   F  20 7N.
Δ2. Για να βρούμε τη ροπή αδράνειας ενός
συστήματος σωμάτων προσθέτουμε τη ροπή
αδράνειας του κάθε επιμέρους σώματος. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση θα προσθέσουμε τις ροπές
αδράνειας των δύο ράβδων και τη ροπή αδράνειας
της σφαίρας Σ ως προς τον άξονα που διέρχεται από
το σημείο Κ.
Η πρώτη ράβδος, η οριζόντια, σύμφωνα με το
θεώρημα Steiner θα έχει ροπή αδράνειας

I1,K  Icm  m1  KN 

2

1
 
 Icm  m1    m1
 2  12

2

2

2

 
 m1   
2

2

1
1
1
2
m1 2  m1  m1 2  2kg   0,3m  
12
4
3
3
2
 0, 06kg  m (ό   έ  ά  ).

I1,K 
I1,K

Η δεύτερη ράβδος, η κατακόρυφη, σύμφωνα με το θεώρημα Steiner θα έχει ροπή
αδράνειας

I 2,   Icm  m 2  K 

2

1
 m2
12

2

  2
 m 2   
 2 

2





2

I 2, 
I 2, 

1
5
16
4
4
2
 m2 2  m2
 m 2 2  m 2 2  2kg   0,3m  
12
4
12
3
3
2
 0, 24kg  m (ό   έ  ά  ).

Τέλος η ροπή αδράνειας της σφαίρας Σ ως προς τον άξονα που διέρχεται από το σημείο
Κ είναι

I3,   m3  K   m3
2

2



I3,   2kg   0,3m   I3,   0,18kg  m2 .
2

Άρα η συνολική ροπή αδράνειας του συστήματος είναι:

I  I1,   I2,   I3,   I  0, 48kg  m2 .
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Δ3. Στη σφαίρα Σ, κατά την κυκλική κίνησή της,
ασκείται το βάρος της, w3 , και η τάση του
νήματος που δεν παράγει έργο, επειδή είναι
κάθετη στην κυκλική τροχιά της σφαίρας. Έτσι
μπορούμε να εφαρμόσουμε τη Διατήρηση της
Μηχανικής Ενέργειας. Έστω υ η ταχύτητα της
σφαίρας Σ, με την οποία θα συγκρουστεί με το
σημείο σύνδεσης Λ των δύο ράβδων. Θεωρούμε
στάθμη μηδενικής δυναμικής ενέργειας την
ευθεία που διέρχεται από την οριζόντια ράβδο
ΚΛ.

Ε, = Ε,  Κ αρχ  U   K τελ + U  
1
1
m30 2  m3g  m32  0  0 2  2g  2
2
2

(3)

Κατά την σύγκρουση της σφαίρας Σ με το σημείο σύνδεσης Λ των δύο ράβδων δεν
υπάρχουν εξωτερικές ροπές, άρα ισχύει η αρχή Διατήρησης της στροφορμής. Πριν την
κρούση στροφορμή έχει η σφαίρα , LΣ, μετά την κρούση στροφορμή έχει το σύστημα των
τριών σωμάτων, Lσυστ.

L = L  L  L  m3  IK 1

(4)

όπου ω1 η γωνιακή ταχύτητα που θα αποκτήσει το σύστημα των τριών σωμάτων μετά
την κρούση.
Το σύστημα των τριών μαζών αφού περιστραφεί στο κατακόρυφο επίπεδο κατά 1800
σταματά στιγμιαία. Οι μόνες δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα και παράγουν έργο
είναι τα βάρη των σωμάτων, άρα μπορούμε να εφαρμόσουμε τη Διατήρηση της
Μηχανικής Ενέργειας.
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Θεωρούμε στάθμη μηδενικής δυναμικής ενέργειας το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται
από τον άξονα περιστροφής Κ.

1
Ε , = Ε  ,  Κ αρχ  U   K τελ + U     12  m 2g  m 2g
2
2
2
2m 2g
2m 2g
1
   12  m 2 g  12 
 1 
2


 1 

2  2kg 10m / s 2  0,3m
 1  5rad / s.
0, 48kg  m 2

Με αντικατάσταση στη σχέση (4) βρίσκουμε την ταχύτητα υ της σφαίρας Σ, με την οποία
αυτή θα προσπέσει στο σημείο σύνδεσης Λ των δύο ράβδων.

IK 1 0, 48kg  m2  5rad / s
m
m3  IK 1   
=
4 .
m3
2kg  0,3m
s
Με αντικατάσταση στη σχέση (3) βρίσκουμε την ταχύτητα υ 0 της σφαίρας Σ, με την
οποία την εκτοξεύσαμε.

0 2  2 g  2  0  2  2 g  0 
 0  10

 4m / s 

2

 2 10m / s 2  0,3m

m
.
s

Δ4. Όταν το σύστημα των τριών σωμάτων περιστραφεί κατά 900 θα έχει γωνιακή
ταχύτητα ω2. Το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του συστήματος των ράβδων
και της σημειακής σφαίρας τη στιγμή που έχει περιστραφεί κατά 900 θα τον
υπολογίσουμε με τη σχέση

d W (  )  d d



 (  ) 2
dt
t
dt
dt

(5)

Πρέπει να υπολογίσουμε τα (  ) , 2 .
Από τα τρία βάρη, μόνο το βάρος της
ράβδου ΛΜ, w2 , έχει ροπή, ενώ τα άλλα
βάρη δεν έχουν ροπή, γιατί ο φορέας τους
διέρχεται από τον άξονα περιστροφής Κ. Η
ροπή του βάρους της ράβδου ΛΜ, w2 ,είναι
αρνητική, γιατί είναι αντίρροπη της
γωνιακής ταχύτητας του συστήματος και
επιβραδύνει το σύστημα σωμάτων. Άρα

(  )   w2   w2
(  )
(  )


2
0,3m
 2kg 10m / s 2 

2
 3Nm .
2

  m2 g
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Για να υπολογίσουμε τη γωνιακή ταχύτητα ω2 θα εφαρμόσουμε τη Διατήρηση της
Μηχανικής Ενέργειας μεταξύ της θέσης που το σύστημα έχει διαγράψει γωνία 90ο και της
θέσης που στιγμιαία σταματά. Θεωρούμε στάθμη μηδενικής δυναμικής ενέργειας το
οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από τον άξονα περιστροφής Κ .

Ε , = Ε  (  )  K τελ + U  = Κ (Γ)  U (  ) 
0  m 2g

2



1
  2 2  m1g  m 2g m3g 
2
2

1
6mg
6  2kg 10m / s 2  0,3m
  2 2  3mg  2 2 
 2 
 2  5 3rad / s.
2

0, 48kg  m 2
Η σχέση (5) δίνει

d
d
J
 (  ) 2  3Nm  5 3rad / s 
 15 3 .
dt
dt
s

Η εκπόνηση του διαγωνίσματος έγινε με τη βοήθεια Εθελοντών Εκπαιδευτικών:
Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Μπετσάκος Παναγιώτης, Ποντικός Ηλίας και Σδρίμας Ιωάννης,
Φυσικοί.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ Α
Στις προτάσεις Α1α-Α4β να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και
δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.
Α1α. Σε μία εξαναγκασμένη ταλάντωση, η συχνότητα του διεγέρτη είναι μεγαλύτερη από
την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. Εάν αυξάνουμε συνεχώς τη συχνότητα του διεγέρτη,
το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης θα
α. αυξάνεται συνεχώς.
β. μειώνεται συνεχώς.
γ. μένει σταθερό.
δ. αυξάνεται αρχικά και μετά θα μειώνεται.
Μονάδες 3

Α1β. Σε ένα στάσιμο εγκάρσιο κύμα που έχει δημιουργηθεί σε οριζόντια χορδή, το
πλάτος ταλάντωσης ενός σημείου του μέσου είναι ίσο με την ποσότητα 2A 

2x
.


Στη σχέση αυτή, το x μετρά την οριζόντια απόσταση του σημείου από
α. ένα δεσμό του στάσιμου κύματος.
β. μια κοιλία του στάσιμου κύματος.
γ. ένα σημείο με μέγιστη ταχύτητα ίση με υmax=4ωΑ.
δ. ένα σημείο με πλάτος ίσο με Α.
Μονάδες 2
Α2α. Όταν σε ένα αρχικά ακίνητο ελεύθερο στερεό σώμα ασκηθεί ένα ζεύγος δυνάμεων,
τότε
α. το σώμα θα εκτελέσει μόνο μεταφορική κίνηση.
β. το σώμα θα εκτελέσει στροφική και μεταφορική κίνηση.
γ. το κέντρο μάζας του σώματος θα εκτελέσει κυκλική κίνηση.
δ. το σώμα θα αποκτήσει μόνο στροφική κινητική ενέργεια.
Μονάδες 3
Α2β. Όταν ένα κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης το φυσικό μέγεθος που παραμένει ίδιο στο
δεύτερο μέσο, είναι
α. η συχνότητά του.
β. η ταχύτητα διάδοσής του.
γ. το μήκος κύματός του.
δ. η απόσταση δύο σημείων του μέσου που παρουσιάζουν διαφορά φάσης 2π.
Μονάδες 2
Α3α. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του
σώματος σε κάθε περίοδο μηδενίζεται
α. καμία φορά.
β. μία φορά.
γ. δύο φορές.
δ. τέσσερις φορές.
Μονάδες 3
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Α3β. Ένας άνθρωπος κάθεται σε μια στρεφόμενη καρέκλα και περιστρέφεται γύρω από
κατακόρυφο άξονα χωρίς τριβές με τα χέρια του απλωμένα. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος
συμπτύσσει τα χέρια του και τα κολλά στο σώμα του. Κατά τη διαδικασία αυτή, για το
σύστημα άνθρωπος - καρέκλα έχουμε
α. αύξηση της ροπής αδράνειας.
β. μείωση της ροπής αδράνειας.
γ. μείωση της στροφορμής.
δ. αύξηση της στροφορμής.
Μονάδες 2
Α4α. Διακρότημα δημιουργείται κατά τη σύνθεση δυο απλών αρμονικών ταλαντώσεων,
οι οποίες πραγματοποιούνται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας
και έχουν
α. ίσα πλάτη και ίσες συχνότητες.
β. άνισα πλάτη και ίσες συχνότητες.
γ. ίσα πλάτη και παραπλήσιες συχνότητες.
δ. ίσα πλάτη και συχνότητες εκ των οποίων η μια είναι πολλαπλάσια της άλλης.
Μονάδες 3
Α4β. Καθόμαστε στην αποβάθρα ενός σιδηροδρομικού σταθμού και ένα τρένο καθώς
απομακρύνεται σφυρίζει, παράγοντας ήχο συχνότητας fs. Ο ήχος που ακούμε έχει
συχνότητα
α. μεγαλύτερη από fs .
β. ίση με fs .
γ. ίση με αυτή που αντιλαμβάνεται ο μηχανοδηγός.
δ. μικρότερη από αυτή που αντιλαμβάνεται ο μηχανοδηγός.
Μονάδες 2
Α5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα
τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
α. Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος εξαρτάται από τον άξονα περιστροφής του
σώματος.
β. Η ροή ενός ιδανικού υγρού είναι πάντα στρωτή.
γ. Στην ανελαστική κρούση δεν ισχύει η αρχή διατήρησης της ορμής.
δ. Περίοδος των διακροτημάτων είναι ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς
μηδενισμούς της απομάκρυνσης.
ε. Σε όλες τις φθίνουσες ταλαντώσεις, ο λόγος δύο διαδοχικών πλατών προς την ίδια
κατεύθυνση διατηρείται σταθερός.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Δύο σφαίρες Α και Β με μάζες mΑ και mΒ= 4mΑ αντίστοιχα, που κινούνται πάνω σε
λείο οριζόντιο επίπεδο σε διευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους συγκρούονται πλαστικά. Αν
τα μέτρα των ορμών τους πριν την κρούση συνδέονται με τη σχέση pB=2pA και με Κ
συμβολίσουμε την κινητική ενέργεια της σφαίρας Α πριν την κρούση, τότε η κινητική
ενέργεια του συσσωματώματος είναι
α. 0,5Κ.
β. 1 Κ.
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γ. 1,5Κ.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 4

Β2. Οριζόντιος ομογενής δίσκος, ακτίνας R και ροπής αδράνειας Ι, μπορεί να
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από ακλόνητο κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από
το κέντρο του δίσκου. Μία σταθερή οριζόντια εφαπτομενική δύναμη F αρχίζει να
περιστρέφει το δίσκο. Από τη χρονική στιγμή t1 που η ισχύς της δύναμης είναι P1, μέχρι
τη χρονική στιγμή t2 που η ισχύς της δύναμης γίνεται 3P1, το έργο της δύναμης F είναι
ίσο με
α.

IP12
.
F2 R 2

β.

2IP12
.
F2 R 2

4IP12
γ. 2 2 .
FR
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 4

Β3. Ένα σώμα, Σ1, μάζας m1, στο οποίο υπάρχει ενσωματωμένη πηγή ήχου, S,
συχνότητας fs, καθώς κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υποπενταπλάσια
της ταχύτητας του ήχου, συγκρούεται κεντρικά ελαστικά με ακίνητο δεύτερο σώμα, Σ 2,
μάζας m2 =3 m1, το οποίο έχει ενσωματωμένο ένα δέκτη ήχων. Αν ο δέκτης πριν την
σύγκρουση κατέγραφε το ηχητικό κύμα με συχνότητα f1 και μετά τη σύγκρουση με
συχνότητα f2, ο λόγος των δύο συχνοτήτων είναι

α.

f1 45
 .
f 2 26

β.

f1 55
 .
f 2 36

γ.

f1 65
 .
f 2 46
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 4
Β4. Στη διπλανή διάταξη, ένας κεντρικός
οριζόντιος αγωγός νερού, με διατομή
επιφάνειας Α1 σχηματίζει στένωμα με διατομή
επιφάνειας Α2 όπου A1=3Α2. Δύο κατακόρυφοι
λεπτοί σωλήνες Β και Γ συνδέονται στον κύριο
αγωγό και στο στένωμα αντίστοιχα. Η διαφορά
στάθμης του υγρού στους δύο κατακόρυφους
σωλήνες είναι h. Αν η επιτάχυνση της
βαρύτητας στην περιοχή είναι g, το μέτρο της
ταχύτητας υ1 του υγρού στο σημείο 1 είναι
α.
β.
γ.

gh
.
2
2gh .

2gh
.
3

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Γ
Δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων Π1, Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια ενός
υγρού φαινόμενα συμβολής. Οι πηγές ξεκινούν να ταλαντώνονται χωρίς αρχική φάση τη
χρονική στιγμή t=0, με πλάτος Α, δημιουργώντας εγκάρσια αρμονικά κύματα. Ένα υλικό
σημείο Σ της μεσοκαθέτου του ευθύγραμμου τμήματος Π1Π2, αρχίζει να ταλαντώνεται την
ίδια χρονική στιγμή που το κύμα από την πηγή Π1 φτάνει στην πηγή Π2. Η εξίσωση της
απομάκρυνσης του σημείου Σ είναι

t
2




y  0,1 2  - 5  ,

(S.I.)

Ο λόγος της ταχύτητας διάδοσης των δύο κυμάτων προς την μέγιστη ταχύτητα
ταλάντωσης του σημείου Σ είναι


,max

5
 .


Γ1. Να υπολογίσετε το πλάτος ταλάντωσης κάθε πηγής και την περίοδο Τ της
ταλάντωσης του υλικού σημείου Σ.
Μονάδες 5
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Γ2. Να βρείτε το μήκος κύματος λ, την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στο υγρό και
την απόσταση d των δύο πηγών.
Μονάδες 5
Γ3. Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή που το σημείο Σ θα βρεθεί για δεύτερη φορά στην
ακραία αρνητική θέση της ταλάντωσής του.
Μονάδες 5
Γ4. Να βρείτε τον αριθμό των υπερβολών ενίσχυσης που υπάρχουν μεταξύ των δύο
πηγών.
Μονάδες 5
Γ5. Να βρείτε τη μικρότερη απόσταση μεταξύ της πηγής Π1 και του σημείου ενισχυτικής
συμβολής Κ, με το Κ να βρίσκεται πάνω στην ευθεία (ε) που είναι κάθετη στο
ευθύγραμμο τμήμα Π1Π2 και διέρχεται από το σημείο Π1.
Μονάδες 5
Δίνεται π2=10.

ΘΕΜΑ Δ
Δύο όμοιες λεπτές ομογενείς σανίδες ΟΓ και
ΟΔ, μάζας Μ και μήκους L η καθεμιά, είναι
συγκολλημένες στο σημείο Ο, έτσι ώστε να
σχηματίζουν γωνία 120ο, όπως φαίνεται στο
διπλανό σχήμα. Η οριζόντια σανίδα ΟΓ
βρίσκεται πάνω σε λείο τραπέζι. Στο άκρο Δ
της σανίδας ΟΔ, έχουμε προσαρμόσει
κατάλληλα τον οριζόντιο άξονα τροχαλίας,
Σ2, μάζας m2=2kg και ακτίνας R, η οποία
μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές. Στο
αυλάκι της τροχαλίας έχουμε τυλίξει πολλές
φορές λεπτό αβαρές μη εκτατό νήμα, στο άκρο του οποίου έχουμε προσδέσει σώμα, Σ1,
μάζας m1=1kg. Με το νήμα τεντωμένο κρατάμε το σώμα Σ1 ακίνητο. Στην κατακόρυφο
του νήματος και σε απόσταση h=0,4m κάτω από το σώμα Σ1, ισορροπεί πάνω σε ιδανικό
ελατήριο, σταθεράς k=100N/m, σώμα Σ3, μάζας m3 

1
kg . Το άλλο άκρο του ελατηρίου
3

είναι ακλόνητα στερεωμένο στο δάπεδο.
Αφήνουμε το σώμα Σ1 ελεύθερο να κινηθεί. Η κρούση του σώματος Σ1 με το σώμα Σ3
είναι πλαστική, αμελητέας χρονικής διάρκειας και ταυτόχρονα κόβεται το νήμα. Το
συσσωμάτωμα που προκύπτει, κάνει απλή αρμονική ταλάντωση, για την οποία
θεωρούμε ως θετική φορά αυτήν προς τα πάνω.
Να υπολογίσετε:
Δ1. την ταχύτητα του σώματος Σ1 ελάχιστα πριν συγκρουστεί με το σώμα Σ3.

Μονάδες 5
Δ2. τη δύναμη F που ασκεί η σανίδα ΟΔ στον άξονα της τροχαλίας πριν κοπεί το νήμα.
Μονάδες 3
Δ3. το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας της τροχαλίας, ελάχιστα πριν γίνει η
κρούση των σωμάτων Σ1 και Σ3.
Μονάδες 5
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Δ4. την εξίσωση απομάκρυνσης του συσσωματώματος, θεωρώντας ως χρονική στιγμή
t=0, τη στιγμή αμέσως μετά την κρούση των σωμάτων Σ1 και Σ3.
Μονάδες 7
Δ5. την ελάχιστη τιμή της μάζας Μ που πρέπει να έχει η κάθε μια από τις σανίδες ΟΓ και
ΟΔ, ώστε το σύστημά τους να μην ανατραπεί στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, από
τη στιγμή που αφήσαμε το σώμα Σ1 μέχρι τη στιγμή της κρούσης.
Μονάδες 5
Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 και η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως
προς τον άξονά της
.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η εκπόνηση του διαγωνίσματος έγινε με τη βοήθεια Εθελοντών Εκπαιδευτικών:
Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Κορκίζολου Πρόδρομος, Μπετσάκος Παναγιώτης και Ποντικός
Ηλίας, Φυσικοί.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο, Φυσικό.
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ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1α. (β)
Α2α. (δ)
Α3α. (γ)
Α4α. (γ)
Α5. α. Σ

Α1β.
Α2β.
Α3β.
Α4β.

(β)
(α)
(β)
(δ)
β. Σ

γ. Λ

δ. Λ

ε. Λ

ΘΕΜΑ B
Β1. Σωστή απάντηση είναι η (β).
Από τη σχέση μεταξύ των μέτρων των αρχικών ορμών έχουμε:

pB  2pA ή

mB B  2mA A ή

4mA B  2mA A

ή

A  2B

Η ορμή του συστήματος πριν την κρούση είναι :

p
p2A  p2B  p2A   2pA   p
 pA 5
 
2

Η αρχή διατήρησης της ορμής για την κρούση δίνει:


p
 p
  mA  mB  V  mA A 5 ή 5mA V  mA A 5 ή

 

H κινητική ενέργεια του σώματος Α πριν την κρούση είναι

V

A
.
5

1
mA 2  K
2

H κινητική ενέργεια του συσσωματώματος είναι

1
1
2
   (m   m )V 2  5mA A  K
2
2
5
Β2. Σωστή απάντηση είναι η (γ).
H ισχύς της δύναμης είναι

P

dWF FR  d

 FR ,
dt
dt

(1)

Τη στιγμή t1 η ισχύς είναι P1 και η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου ω1. Τη χρονική στιγμή t2
η ισχύς P2 είναι 3P1 επομένως

P2  3P1 ή FR2  3FR1 ή 2  31
Τo έργο της δύναμης από τη στιγμή t1 ως τη στιγμή t2 είναι:

WF  K 

1
I  22  12  ή WF  4I12
2

(1)

 WF  4I
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Β3. Σωστή απάντηση είναι η (β).
Πριν την κεντρική και ελαστική κρούση, η πηγή S πλησιάζει
με ταχύτητα υηχ/5 και ο ακίνητος δέκτης καταγράφει
συχνότητα

f1  fS


  S

 fS


5
 fS , (1)

4
  
5

Μετά την κρούση, τα σώματα θα κινηθούν με ταχύτητες:
η πηγή:

1 


m1  m2
m  3m1
S  1
S   S ή
m1  m2
m1  3m1
2

ο δέκτης:

2 

1  


10


2m1
2m1
S 
S  S ή
m1  m2
m1  3m1
2

,

2 


10

.

Ο δέκτης καταγράφει συχνότητα

f 2  fS

  
  S

 fS

  1
 fS
  2

 



10  9 f
S

11
  
10

, (2)

Διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις (1), (2) παίρνουμε:

5
f
f1 4 S 55

 .
f 2 9 f 36
S
11

Β4. Σωστή απάντηση είναι η (α).
Εφαρμόζουμε την εξίσωση του Bernoulli για τα
σημεία 1 και 2 μιας οριζόντιας ρευματικής
γραμμής

1 2
1
1 + p1 = 22 + p2 , (1)
2
2
όπου

p1 = p + gh1 (2) , p2 = p + gh 2 (3)
Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1), (2), (3) έχουμε:

1 2
1
1 + gh1 = 22 + gh 2 ή
2
2

2g(h1 - h 2 ) = 22  12 ή 2gh = 22  12 ,  4 

Σύμφωνα με την εξίσωση της συνέχειας, η παροχή του σωλήνα είναι σταθερή, επομένως

11  22 ή 321  22 ή 2 = 31 .
Αντικαθιστώντας στη σχέση (4) παίρνουμε

2gh = 812 ή 1 

gh
.
2
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ΘΕΜΑ Γ
Γ1. To Σ είναι σημείο της μεσοκαθέτου,
επομένως ισαπέχει από τις πηγές (r1=r2=d) και
ταλαντώνεται με πλάτος 2Α=0,1m. Συγκρίνοντας
την εξίσωση ταλάντωσης του Σ,

t
2




y  0,1 2  - 5  ,

(S.I.)

με τη γενική εξίσωση της συμβολής

y  2A

 t r r 
2(r1  r2 )
2   1 2 
2
2 
T

προκύπτει Α=0,05m και Τ=2s.

Γ2. O λόγος της ταχύτητας διάδοσης των δύο κυμάτων προς την μέγιστη ταχύτητα
ταλάντωσης του σημείου Σ είναι


,max



5
f 
5
ή

ή

2f  2A 


 5 ή   1m .
2  0,1m

Eπομένως η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στο υγρό είναι



 1m
m

 0,5 .
 2s
s

Συγκρίνοντας την εξίσωση ταλάντωσης του Σ με τη γενική εξίσωση της συμβολής
παίρνουμε

r1  r2
 5 ή r1  r2  10  10m  ό  r1  r2  d
2
ί r1  5m ή d  5m.

Γ3. Όταν το Σ βρεθεί στην ακραία αρνητική του απομάκρυνση ισχύει:

y   0,1m

ή

t 
- 5
2 

 0,1  0,1   2 

3
t 
 2  2  - 5  ή
2
2 

ή 

3
t 
  2  - 5  ή
2
2 

t  11,5  2 , (SI)

Το Σ θα βρεθεί στην ακραία αρνητική του θέση για 2η φορά όταν κ=1, επομένως

t  (11,5  2 1)s ή

t  13,5s .
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Γ4. Έστω το σημείο ενισχυτικής συμβολής, Λ, που
βρίσκεται πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τις δύο
πηγές. Το σημείο Λ απέχει x από την Π1 και d-x από την Π2.
Ισχύει:

x  (d  x)  N ή 2x  d  N ή
x

d

N
ή x  2,5  0,5N , (SI)
2
2

Για τη θέση του σημείου Λ πρέπει

0  x  5m  0  2,5m  0,5m N  5m ή  5  N  5 , όπου Ν ακέραιος.
Επομένως N= 4,  3,  2,  1, 0, 1, 2, 3, 4  . Άρα, μεταξύ των δύο πηγών
βρίσκονται 9 υπερβολές ενίσχυσης.
Γ5.Η υπερβολή που βρίσκεται πιο κοντά στην πηγή Π1 είναι αυτή που αντιστοιχεί στο
Ν=-4.
Η υπερβολή αυτή τέμνει την ευθεία (ε) στο σημείο Κ. Για
το σημείο Κ ισχύει

d1  d 2  N ή d1  d 2  4 1m ή
d 2  d1  4m ,

(1)

To τρίγωνο ΚΠ1Π2 είναι ορθογώνιο, επομένως

d 2  d12  d 22 ή 25m2  d12  d 22 , (2)
Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1), (2) παίρνουμε

9
25m2  d12  (4m  d1 )2 ή d1  m .
8

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Το σώμα Σ1 κινείται με την επίδραση του βάρους του και της
τάσης του νήματος Τ. Ο θεμελιώδης νόμος της μηχανικής για το σώμα
Σ1 δίνει
(1)
Η τροχαλία στρέφεται μόνο από τη ροπή που δημιουργεί η τάση του
νήματος Τ. Έτσι ο θεμελιώδης νόμος της μηχανικής για τη στροφική
κίνηση της τροχαλίας δίνει:

Η επιτάχυνση του σώματος Σ1, ισούται με την επιτρόχιο επιτάχυνση
των σημείων της περιφέρειας της τροχαλίας, δηλαδή έχουμε:
ή
Έτσι η σχέση (2) γίνεται

(3)

Από τις σχέσεις (1) και (3) προκύπτει
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Το σώμα Σ1 συγκρούεται με το Σ3, αφού καλύψει την απόσταση h, μετά από χρόνο t

Το σώμα Σ1 συγκρούεται με το Σ3, με ταχύτητα
.
Δ2. Στην τροχαλία, που ισορροπεί μεταφορικά, ασκούνται:
- το βάρος της w2,
-η τάση του νήματος Τ . Η σχέση (3) δίνει
-η δύναμη F από τη σανίδα ΟΔ στο άξονά της.
Από την ισορροπία της, προκύπτει

Δ3. O ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της τροχαλίας είναι

Δ4. Η εξίσωση της απομάκρυνσης του συσσωματώματος σε σχέση με το χρόνο είναι

y  A( t  0 )

(4)

Στην αρχική θέση ισορροπίας, το σώμα
Σ3 ισορροπεί με την επίδραση του
βάρους του και της δύναμης του
ελατηρίου. Είναι

F  0  w 3  F 
m3g  ky1  y1 

m 3g

k

1
m
kg 10 2
s  y  1 m.
y1  3
1
N
30
100
m
Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με θέση
ισορροπίας η οποία είναι μετατοπισμένη προς τα κάτω κατά y2 από την αρχική θέση
ισορροπίας του σώματος Σ3. Η μετατόπιση y2 βρίσκεται από τη συνθήκη ισορροπίας στη
νέα θέση
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F  0  w1,3  F   m1  m3  g  k  y1  y 2   y 2 

 m1  m3  g  y

1

k



1 
m

1kg  kg  10 2 1
3 
s
y2  
 m  y 2  0,1m.
N
30
100
m

Το συσσωμάτωμα κάνει απλή αρμονική ταλάντωση με γωνιακή συχνότητα

Για την πλαστική κρούση εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της ορμής, για να
υπολογίσουμε το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος V, αμέσως μετά την
κρούση

p   pά

m
1kg  2
m11
s  V  1,5 m .
ή m11   m1  m3  V  V 
V
1
m1  m3
s
1kg  kg
3

Με εφαρμογή της αρχής διατήρησης της ενέργειας για την ταλάντωση του
συσσωματώματος, μεταξύ της θέσης αμέσως μετά την κρούση, η οποία απέχει y2 από τη
νέα θέση ισορροπίας και της ακραίας θέσης, βρίσκουμε το πλάτος της ταλάντωσης του
συσσωματώματος

1
1
1
E  K  U  kA 2   m1  m3  V 2  ky 2 2 
2
2
2
2

1  m 

1kg  kg 1,5 
2

m

m
V

2
3 
s
3
A  y22  1
 A   0,1m   

N
k
100
m
A  0, 2m.
Θα υπολογίσουμε την αρχική φάση της ταλάντωσης. Τη χρονική στιγμή t=0 το
συσσωμάτωμα βρίσκεται στη θέση y=y2, εφόσον λάβαμε ως θετική φορά προς τα πάνω
και έχει αρνητική ταχύτητα. Αντικαθιστούμε στη σχέση (4) και έχουμε

y  A0  0,1m  0, 2m  0  0 
π

2π  6
0  
2π  π  π

6


π
 0
 6
 0  

 5π

 6

1

2



(6) 

(5) 

Από τις δύο λύσεις γίνεται δεκτή η (6), γιατί η ταχύτητα είναι αρνητική.
Έτσι η εξίσωση της απομάκρυνσης του συσσωματώματος σε σχέση με το χρόνο είναι

y  0, 2  (5 3t 

5π
6

)

(SI)
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Δ5. Όπως βρήκαμε στο ερώτημα Δ2, η σανίδα ΟΔ
ασκεί στον άξονα της τροχαλίας δύναμη μέτρου
F=25Ν με φορά κατακόρυφα προς τα πάνω.
Σύμφωνα με τον 3ο νόμο του Νεύτωνα και ο άξονας
της τροχαλίας ασκεί στη σανίδα ΟΔ, δύναμη μέτρου
F΄=25N κατακόρυφα προς τα κάτω. Για να μην
ανατραπεί το σύστημα των σανίδων ΓΟΔ πρέπει η
ροπή του βάρους της σανίδας ΟΓ, ως προς το
σημείο Ο, να υπερνικά το άθροισμα των ροπών που
προκαλούν το βάρος της σανίδας ΟΔ και η δύναμη
F΄. Στην οριακή περίπτωση που πάει να ανατραπεί
το σύστημα, η δύναμη στήριξης από το τραπέζι θα
ασκείται στο σημείο Ο, άρα δεν θα έχει ροπή. Έτσι έχουμε

Άρα η ελάχιστη τιμή της μάζας που μπορεί να έχει η κάθε μια από τις σανίδες ΟΓ και
ΟΔ, ώστε το σύστημά τους να μην ανατραπεί, είναι Μmin=5kg.

Η εκπόνηση του διαγωνίσματος έγινε με τη βοήθεια Εθελοντών Εκπαιδευτικών:
Τα θέματα επιμελήθηκαν οι Κορκίζογλου Πρόδρομος, Μπετσάκος Παναγιώτης και Ποντικός
Ηλίας, Φυσικοί.
Ο επιστημονικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από τον Παλόγο Αντώνιο.
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