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ΣΕΛ Ο 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙ∆Ε 

 ΑΡΧΗ  1ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΜΑΡΣΙΟ 2017 

ΦΤΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ  

ΤΝΟΛΟ ΔΛΙΓΩΝ 5

ΘΔΜΑ Α
Σηιρ επυηήζειρ  Α1- Α4 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό   ζαρ  ηον  απιθμό  ηηρ 

επώηηζηρ και, δίπλα, ηο γπάμμα πος  ανηιζηοισεί  ζηη θπάζη η οποία  
ζςμπληπώνει  ζυζηά ηην ημιηελή ππόηαζη.

 A1. Σε  κία  εμαλαγθαζκέλε   ηαιάλησζε   ην πιάηνο
α. απμάλεηαη δηαξθώο θαζώο απμάλεηαη ε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε
β. κεηώλεηαη δηαξθώο θαζώο κεηώλεηαη ε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε
γ. εμαξηάηαη από ηε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε
δ. κπνξεί λα έρεη ηελ ίδηα ηηκή γηα ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ δηεγέξηε.

Μνλάδεο 5 

A2. Έλα ζώκα εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο (1) θαη (2), ίδηαο 
ζπρλόηεηαο, ζηελ ίδηα δηεύζπλζε θαη γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο. Οη ρξνληθέο 
εμηζώζεηο ησλ ηαρπηήησλ  είλαη: π1 = 10ζπλ(10t) θαη π2 = 10ζπλ(10t + π/2) αληίζηνηρα. Η αξρηθή
θάζε ηεο ζπληζηακέλεο ηαιάλησζεο ζε rad είλαη ίζε κε: 

α) 0            β) π/4          γ) π          δ) π/3. 

Μνλάδεο 5

A3. θαηά κήθνο νξηδόληηνπ ζσιήλα κεηαβιεηήο   δηαηνκήο, ξέεη ξεπζηό πνπ
ζεσξνύκε ηδαληθό, ηόηε ε θηλεηηθή ελέξγεηα αλά κνλάδα όγθνπ  

α.είλαη αλεμάξηεηε ηεο πίεζεο
β.κεηώλεηαη όηαλ κεηώλεηαη θαη ε πίεζε
γ.απμάλεηαη όηαλ απμάλεηαη θαη ε πίεζε
δ. απμάλεηαη όηαλ κεηώλεηαη θαη ε πίεζε 

.Μνλάδεο 5 

Α4. Τν δηπιαλό ζρήκα παξηζηάλεη ην ζηηγκηόηππν 
ελόο αξκνληθνύ θύκαηνο κηα ζηηγκή t1 

Τε ζηηγκή t2=t1+T/2 
α.ηα ζεκεία Α,Β ζα έρνπλ δηαθνξά θάζεο 0 
β.ηα ζεκεία Β,Δ έρνπλ δηαθνξά θάζεο 2π
γ.ην ζεκείν Γ δελ ζα έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα
δ. ην Α ζα έρεη κεηαθηλεζεί ζηε ζέζε ηνπ Γ

 Μνλάδεο 5
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ΣΕΛ Ο 2H ΑΠΟ 5 ΕΛΙ∆Ε 

ΑΡΧΗ 2 Η ΕΛΙ∆Α – 
Μνλάδεο 5

Α5. Να σαπακηηπίζεηε  ηιρ πποηάζειρ  πος ακολοςθούν,  γπάθονηαρ ζηο ηεηπάδιό 
ζαρ, δίπλα ζηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη, ηη λέξη Σωστό , αν η 
ππόηαζη είναι ζυζηή, ή ηη λέξη Λάθος, αν  η  ππόηαζη  είναι λανθαζμένη.

α. Η ζηαζεξά απόζβεζεο b κηαο θζίλνπζαο κεραληθήο ηαιάλησζεο, εμαξηάηαη από ην ζρήκα θαη 
ην κέγεζνο ηνπ ζώκαηνο πνπ ηαιαληώλεηαη. 
β. Όηαλ δύν ζώκαηα ζπγθξνύνληαη, γηα παξάδεηγκα όηαλ ρηππάλε δύν κπάιεο ηνπ κπηιηάξδνπ, 
ε θηλεηηθή θαηάζηαζή ηνπο ή ηνπιάρηζηνλ ελόο από απηά κεηαβάιιεηαη απόηνκα.
γ. Aλ έλα ξεπζηό ζεσξείηαη αζπκπίεζην. Απηό ζεκαίλεη όηη ε ππθλόηεηά ηνπ είλαη ίδηα ζε όιε ηελ
έθηαζή ηνπ
δ. Όηαλ έλα ζώκα κεηαθηλείηαη ζην ρώξν θαη ηαπηόρξνλα αιιάδεη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ ιέκε 
όηη θάλεη ζύλζεηε θίλεζε
ε. ζην ζηάζηκν θύκα κεηαθέξεηαη ελέξγεηα από ην έλα ζεκείν ηνπ κέζνπ ζην άιιν

 Μνλάδεο 5 

ΘΔΜΑ Β

Β1. 
Γύν ζεκεηαθέο πεγέο ήρνπ Α θαη Β εθπέκπνπλ αξκνληθό ήρν ίδηαο ζπρλόηεηαο f  θαη βξίζθνληαη
ζε θάζε. Σην κέζν Μ ηεο απόζηαζήο ηνπο, ν ήρνο αθνύγεηαη έληνλνο. Ξεθηλώληαο από ην Μ ν
ήρνο κεδελίδεηαη γηα πξώηε θνξά ζε ζεκείν Γ πνπ βξίζθεηαη δεμηά ηνπ Μ θαη μεθηλώληαο πάιη
από ην Μ ν ήρνο κεδελίδεηαη γηα πξώηε θνξά ζε ζεκείν Γ πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά ηνπ ηνπ Μ 
Αλ ε ηαρύηεηα ησλ ερεηηθώλ θπκάησλ είλαη π ηόηε ε απόζηαζε ΓΓ είλαη ηζε κε

i. π/2f ii. π/4f iii. π/f

α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Μνλάδεο 2
β) Να δηθαηνινγήζεηε  ηελ επηινγή ζαο Μνλάδεο 7

Β2. Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη έλα πδξαπιηθό πηεζηήξην .Αζθνύκε
ζην κηθξό αβαξέο έκβνιν Α1 δύλακε κέηξνπ F1,θαη αλεβαίλεη ζώκα 
κάδαο m πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην κεγάιν αβαξέο εκβνιν
εκβαδνύ Α2 κε επηηάρπλζε g/3 ,ν ιόγνο ησλ εκβαδώλ Α1/Α2 είλαη
ηζνο κε 

i. 3F1/4mg ii. 4F1/3mg iii. 3F1/mg

α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Μνλάδεο 2

β) Να δηθαηνινγήζεηε  ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο  6
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ΣΕΛ Ο 3H ΑΠΟ 5 ΕΛΙ∆Ε 

ΑΡΧΗ 3 Η ΕΛΙ∆Α – 

Β3 

Γηα δπν ζηεξεά Σ1 θαη Σ2 ,κε ξνπέο αδξάλεηαο Ι1 θαη Ι2 αληίζηνηρα ,δίλνληαη νη
γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ θηλεηηθώλ ηνπο ελεξγεηώλ ιόγν πεξηζηξνθήο, ζε ζπλάξηεζε κε
ην ηεηξάγσλν ηεο ζηξνθνξκεο ηνπο.

Αλ ηα δπν ζηεξεά έρνπλ ηδία γσληαθή επηηάρπλζε ηόηε γηα ηε ζπληζηάκελε ησλ 
ξνπώλ πνπ αζθείηαη ζην θάζε έλα ηζρύεη

i. Ση1=2Ση2 ii. Ση2=2Ση1 iii.Ση2=Ση1

α) Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. Μνλάδεο 2

β) Να δηθαηνινγήζεηε  ηελ επηινγή ζαο. Μνλάδεο  6

ΘΔΜΑ Γ

Τν δηπιαλό ζηηγκηόηππν αλαπαξηζηά ζηάζηκν

θύκα ηε ζηηγκή t=3s ,όηαλ ε πξώηε θνηιία δειαδή ην

ζεκείν x=0 πνπ ηαιαληώλεηαη ρσξίο αξρηθή 
θάζε  έρεη κεδεληθή θηλεηηθή ελέξγεηα

γηα 2ε θνξά   
Γ1.Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηεο ηαρύηεηαο ησλ

ζεκείσλ ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε 

ην ρξόλν                                                                                                      Μνλάδεο  4 

Γ2.Να ζρεδηάζεηε ην ζηηγκηόηππν ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε δπλακηθή
ελέξγεηα ηαιάλησζεο ησλ ζεκείσλ είλαη ηζε κε ην κηζό ηεο νιηθήο ελέξγεηαο γηα 1ε θνξά 

Μνλάδεο 4

Γ3.Να ζρεδηάζεηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κέγηζηεο επηηάρπλζεο ησλ ζεκείσλ ηνπ 
κέζνπ από x=0 έσο x=0,5m                                                             Μνλάδεο 5

Γ4.Υπνινγηζηε ηε δηαθνξά θάζεο ησλ ζεκείσλ Z θαη M όπνπ xz=0,2m θαη xM=0,4m
   Μνλάδεο 4  

Γ5.Πνζν% πξέπεη λα αιιάμεη ε ζπρλόηεηα ηνπ θύκαηνο ώζηε ζηε ζέζε x=0,3 λα είλαη ν  
πξώηνο δεζκόο;(x=0 παξακέλεη θνηιία)                                               Μνλάδεο 4

Γ6.Να βξεζεί ην ζύλνιν ησλ ζπρλνηήησλ πνπ δίλνπλ ζηάζηκν θύκα κεηαμύ x=0(θνηιηα) θαη
x=0,5m (δεζκόο)                                                                          Μνλάδεο 4  
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ΣΕΛ Ο 4H ΑΠΟ 5 ΕΛΙ∆Ε 

ΑΡΧΗ  4ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΘΔΜΑΓ

Οξηδόληηα ,ιεία νκνγελήο ,θαη ηζνπαρήο ξάβδνο ΑΓ ,έρεη κήθνο L=2m θαη κάδα M=2Kg .Η

ξάβδνο ζηεξίδεηαη ζε άξζξσζε Ο,ε νπνία απέρεη από ην άθξν ηεο Γ, απόζηαζε  
 

 
 .Σην θέληξν

Κ ηεο ξάβδνπ έρνπκε ηνπνζεηήζεη ζώκα Σ κάδαο m=0,5Kg, θαη ζην άθξν ηεο Γ, θπιηλδξηθό
δνρείν ακειεηέαο κάδαο,κεγαινπ ύςνπο , εκβαδνύ βάζεο A=100cm2  πνπ πεξηέρεη πγξό
ππθλόηεηαο ξ=1000Κg/m3. Τν ζύζηεκα  ηζνξξνπεί όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  

Γ1. Υπνινγίζηε ην ύςνο ηνπ πγξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζην δνρείν,             Μνλάδεο  6
Γ2. Υπνινγίζηε ηε δύλακε πνπ αζθείηαη ζηε ξάβδν από ηελ άξζξσζε.    Μνλάδεο 6
Τε ζηηγκή t=0, παξέρνπκε ζην δνρείν όκνην πγξό ζηαζεξήο παξνρήο Π,(κε ηέηνην ηξόπν 

ώζηε λα κελ αζθνύληαη δπλάκεηο ιόγν κεηαβνιήο νξκήο)  θαη ηαπηόρξνλα ην ζώκα Σ
εθηνμεύεηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα π=1m/s, πξνο ην άιιν άθξν Α ηεο ξάβδνπ, αλ ην ζύζηεκα
εμαθνινπζεί λα  ηζνξξνπεί  

Γ3. Να ππνινγίζεηε ηελ παξνρή  Π   
   Μνλάδεο 6 

Γ4.Να γξάςεηε ηελ ρξνληθή ζπλάξηεζε ηεο δύλακεο,  πνπ αζθεί ε άξζξσζε ζηε 
ξάβδν, από ηε ζηηγκή t=0 έσο ηελ ζηηγκή πνπ θηάλεη ην ζώκα Σ ζην άθξν Α ηεο ξάβδνπ θαη λα
ζρεδηάζεηε ηελ γξαθηθή ηεο παξάζηαζε                                                          Μνλάδεο 7

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g=10m/s2
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ΣΕΛΟ 5Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙ∆Ε 

ΑΡΧΗ  5ΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΟΓΗΓΙΔ (γηα ηνπο εμεηαδνκέλνπο)

1. ην εμώθπιιν ηνπ ηεηξαδίνπ λα γξάςεηε ην εμεηαδόκελν κάζεκα. ην εζώθπιιν
πάλσ-πάλσ λα ζπκπιεξώζεηε ηα αηνκηθά ζαο ζηνηρεία. ηελ αξρή ησλ
απαληήζεώλ ζαο λα γξάςεηε πάλσ-πάλσ ηελ εκεξνκελία θαη ην εμεηαδόκελν
κάζεκα. Να κελ αληηγξάςεηε ηα ζέκαηα ζην ηεηξάδην θαη λα κε γξάςεηε
πνπζελά ζηηο απαληήζεηο ζαο ην όλνκά ζαο.

2. Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην πάλσ κέξνο ησλ θσηναληηγξάθσλ
ακέζσο κόιηο ζαο παξαδνζνύλ. Σπρόλ ζεκεηώζεηο ζαο πάλσ ζηα ζέκαηα δελ
ζα βαζκνινγεζνύλ ζε θακία πεξίπησζε. Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα
παξαδώζεηε καδί κε ην ηεηξάδην θαη ηα θσηναληίγξαθα.

3. Να απαληήζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ζε όια ηα ζέκαηα κόλν κε κπιε ή κόλν κε
καύξν ζηπιό κε κειάλη πνπ δελ ζβήλεη. Μνιύβη επηηξέπεηαη, κόλν αλ ην δεηάεη ε
εθθώλεζε, θαη κόλν γηα πίλαθεο, δηαγξάκκαηα θιπ.

4. Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή.
5. Γηάξθεηα εμέηαζεο: ηξεηο (3) ώξεο κεηά ηε δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ.
6. Ώξα δπλαηήο απνρώξεζεο:

Α ΔΤΥΟΜΑΣΔ KΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ
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