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Θέμα Α
Στισ παρακάτω ερωτιςεισ να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ.
Α1) Σε μία πλαςτικι κροφςθ δφο ςωμάτων:
i) Κάκε ςϊμα υφίςταται μόνιμθ παραμόρφωςθ και ςυνεχίηει διαφορετικι πορεία από το άλλο ςϊμα.
ii) Η κινθτικι ενζργεια των ςωμάτων που ςυγκροφονται διατθρείται.
iii) Η κινθτικι ενζργεια του ςυςτιματοσ των ςωμάτων πριν είναι μεγαλφτερθ από αυτιν μετά τθν κροφςθ.
iv) Κάκε ςϊμα υφίςταται παροδικι παραμόρφωςθ και ςυνεχίηει διαφορετικι πορεία από το άλλο ςϊμα.
(5 μονάδεσ)
Α2) Ένα ςϊμα εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ ακτίνασ R = 20 cm και ςε χρονικό διάςτθμα Δtδιανφει τόξο
μικουσ ΔS = 60 m. Στο ίδιο χρονικό διάςτθμα Δt θ επιβατικι του ακτίνα διζγραψε επίκεντρθ γωνία:
α) Δκ = 3 rad
β) Δκ = 300 rad
γ) Δκ = 1200 rad
δ) Δκ = 12 rad
(5 μονάδεσ)
Α3) Η αρχι διατιρθςθσ τθσ ορμισ ιςχφει μόνο:
i) Για τα ςυςτιματα ςτα οποία αςκοφνται εξωτερικζσ δυνάμεισ.
ii) Στθν περίπτωςθ των κροφςεων.
iii) Αν όλα τα ςϊματα του ςυςτιματοσ κινοφνται.
iv) Στισ περιπτϊςεισ μονωμζνων ςυςτθμάτων.
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(5 μονάδεσ)
Α4) Δφο ςϊματα (1) και (2) βρίςκονται ςτο ίδιο ςθμείο ςε κάποιο φψοσ πάνω από το ζδαφοσ και βάλλονται
οριηόντια με ταχφτθτεσ 𝑢1 και 𝑢2 αντίςτοιχα τθν ίδια χρονικι ςτιγμι και εκτελοφν οριηόντια βολι. Αν
𝑢1 > 𝑢2 :
i) Κάκε χρονικι ςτιγμι ζχουν διαφορετικι κατακόρυφθ μετατόπιςθ και ίδια οριηόντια μετατόπιςθ από το
αρχικό ςθμείο εκτόξευςθσ.
ii) Κάκε χρονικι ςτιγμι ζχουν ίδια οριηόντια ςυνιςτϊςα ταχφτθτασ και διαφορετικι κατακόρυφθ ςυνιςτϊςα
ταχφτθτασ.
iii) Έχουν τθν ίδια επιτάχυνςθ και κα χτυπιςουν ςτο ίδιο ςθμείο του εδάφουσ.
iv) Φτάνουν ταυτόχρονα ςτο ζδαφοσ με διαφορετικζσ ταχφτθτεσ.
(5 μονάδεσ)
Α5) Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα ςτο γράμμα που
αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ, τθ λζξθ Σωςτό, αν θ πρόταςθ είναι ςωςτι, ι τθ λζξθ Λάκοσ, αν θ πρόταςθ
είναι λανκαςμζνθ.
i)

ii)
iii)

iv)
v)

Η οριηόντια βολι είναι ςφνκετθ κίνθςθ που αποτελείται από δφο απλζσ κινιςεισ, μία
κατακόρυφθ που είναι ελεφκερθ πτϊςθ και μία οριηόντια που είναι ευκφγραμμθ ομαλά
επιταχυνόμενθ.
Στθν ομαλι κυκλικι κίνθςθ θ τιμι τθσ ταχφτθτασ είναι ςτακερι, όμωσ θ κατεφκυνςι τθσ
αλλάηει ςυνεχϊσ.
Στθν ομαλι κυκλικι κίνθςθ, θ κεντρομόλοσ δφναμθ είναι γενικά θ ςυνιςταμζνθ των
δυνάμεωνπου αςκοφνται ςτο ςϊμα, ζχει τθ διεφκυνςθ τθσ ακτίνασ τθσ κυκλικισ τροχιάσ και
φορά προσ το κζντρο του κφκλου.
Ένα ςϊμα που εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ δεν επιταχφνεται.
Μονωμζνο χαρακτθρίηεται ζνα ςφςτθμα ςωμάτων αν δεν αςκοφνται εξωτερικζσ δυνάμεισ ιαν
αςκοφνται ζχουν μθδενικι ςυνιςταμζνθ.
(5 μονάδεσ)
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Θέμα Β
Β1)Μικρό ςϊμα εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ ακτίνασ rκαι τθ χρονικι ςτιγμι t = 0 διζρχεται από ςθμείο Α
𝑇
4

του κφκλου. Τθ χρονικι ςτιγμι t’= διζρχεται από ςθμείο Β. Η απόςταςθ των δφο ςθμείων Α και Β είναι:
α) r 2
β) 2r
γ)

r
2

Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ και να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ.
(2 + 7 μονάδεσ)
Β2) Δφο ομόκεντροι τροχοί, που ο λόγοσ των ακτινϊν τουσ είναι 4:3 περιςτρζφονται ομαλά γφρω από άξονα
που διζρχεται από το κοινό τουσ κζντρο με τθν ίδια ςυχνότθτα. Αν τα ςθμεία τθσ περιφζρειασ του μικροφ
τροχοφ ζχουν γραμμικι ταχφτθτα μζτρου 10 m/s, τα ςθμεία τθσ περιφζρειασ του μεγάλου τροχοφ ζχουν
γραμμικι ταχφτθτα:
α) 30/4 m/s
β) 40/3 m/s
γ) 10 m/s
Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ και να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ.
(2 + 6 μονάδεσ)
Β3) Στο παρακάτω διάγραμμα παρουςιάηεται θ ταχφτθτα ενόσ ςϊματοσ μάηασ m = 100 gλόγω ςφγκρουςθσ
με δεφτερο ςϊμα. Η ςφγκρουςθ διαρκεί χρονικό διάςτθμα 1s και εξαιτίασ τθσ, το ςϊμα επιβραδφνεται. Τα
ςϊματα ςτθν ίδια ευκεία πριν και μετά τθν ςφγκρουςθ. Θεωριςτε ότι θ δφναμθ που δζχκθκε για αυτό το
χρονικό διάςτθμα το ςϊμα είναι ςτακερι. Το μζτρο τθσ δφναμθσ που δζχκθκε το ςϊμα κατά τθν κροφςθ
είναι:
α) 1 Ν
β) 5 Ν
γ) 15 Ν
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Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ και να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ.
(2 + 6 μονάδες)

Θέμα Γ
Στο παρακάτω ςχιμα φαίνονται δφο δίςκοι με ακτίνεσ 𝑅1 = 0.2 mκαι 𝑅2 = 0.4m αντίςτοιχα, οι οποίοι
ςυνδζονται μεταξφ τουσ με μθ ελαςτικό λουρί. Οι δίςκοι περιςτρζφονται γφρω από ςτακεροφσ άξονεσ που
διζρχονται από το κζντρο τουσ και είναι κάκετοι ςτο επίπεδό τουσ. Αν θ περίοδοσ περιςτροφισ του δίςκου
(2) είναι ςτακερι και ίςθ με 𝛵2 = 0,05π s, να υπολογίςετε:
Γ1) το μζτρο τθσ ταχφτθτασ των ςθμείων Α και Β τθσ περιφζρειασ των δίςκων,
Γ2) το μζτρο τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ του δίςκου (1)
Γ3) το λόγο των μζτρων των κεντρομόλων επιταχφνςεων των ςθμείων Α και Β
Γ4) τον αρικμό των περιςτροφϊν που ζχει εκτελζςει ο δίςκοσ (1), όταν ο δίςκοσ (2) ζχει εκτελζςει 10
περιςτροφζσ.

(5 + 5 + 7 + 8 μονάδες)
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Θζμα Δ
Σθμειακι μάηα m = 2 kgδεμζνθ ςτο άκρο αβαροφσ και μθ εκτατοφ νιματοσ μικουσ L = 0.2 mκρατείται
ακίνθτθ ςτθ κζςθ Β. Τθν χρονικι ςτιγμι 𝑡0 αφινεται να πζςει οπότε και διαγράφει κυκλικι τροχιά. Τθ
ςτιγμι που διζρχεται από το κατϊτερο ςθμείο τθσ τροχιάσ τθσ το ςχοινί ςπάει και ςυγκροφεται πλαςτικά με
ςϊμα μάηασ M = 6 kg.
Δ1) Να υπολογίςετε τθν ταχφτθτα του ςυςςωματϊματοσ αμζςωσ μετά τθν κροφςθ κακϊσ και το ποςοςτό
τθσ αρχικισ κινθτικισ ενζργειασ του ςυςτιματοσ που μετατράπθκε ςε κερμότθτα λόγω τθσ κροφςθσ.
Αν το επίπεδο ςτο οποίο κινείται το ςυςςωμάτωμα είναι τραχφ και παρουςιάηει ςυντελεςτι τριβισ
ολίςκθςθσ μ = 0,1,
Δ2) Να υπολογιςτεί θ ταχφτθτα του ςυςςωματϊματοσ ςτθ κζςθ Ζ αν γνωρίηετε ότι ο ρυκμόσ μεταβολισ τθσ
κινθτικισ ενζργειασ του είναι

dK
dt

𝐽

= -2 𝑠 ςτθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ.

Στθ ςυνζχεια το ςυςςωμάτωμα εκτελεί οριηόντια βολι. Αν το φψοσ του τραπεηιοφ είναι h = 0.8 m,
Δ3) Να υπολογιςτεί θ μετατόπιςθ του ςυςςωματϊματοσ από τθ ςτιγμι που άφθςε το τραπζηι μζχρι τθν
ςτιγμι ςτθν οποία προςκροφει ςτο ζδαφοσ.
Δ4) Να υπολογιςτεί θ ταχφτθτα του ςυςςωματϊματοσ 0,2 sπριν φτάςει ςτο ζδαφοσ.
𝑚
𝑠

Δίνεται g = 10 2 ,

65
16

= 2.02, 0.65 = 0.81

(7 + 6 + 6 + 6μονάδες)
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