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Γ΄ Λσκείξσ - Φσρική Θεςικήπ και Τευμξλξγικήπ καςεύθσμρηπ 

Δπαμαληπςικό διαγώμιρμα 2012 

ΘΔΜΑ Α 

Α1    Η πεοίξδξπ ςχμ ηλεκςοικώμ ςαλαμςώρεχμ πξσ εκςελεί έμα ιδαμικό κύκλχμα LC είμαι ίρη 
με Τ και η ενίρχρη ςξσ τξοςίξσ ςξσ πσκμχςή είμαι ςηπ μξοτήπ q=Qρσμχt.  

Πξια από ςιπ παοακάςχ ποξςάρειπ είμαι η ρχρςή;   ( δίμεςαι:    
 

 
 
  

 
    

 

 
 
 

 
 ) 

Τη  υοξμική ρςιγμή   
 

 
 ςξ πηλίκξ 

  

  
 ιρξύςαι με : 

α)  3      ,              β) 1/3 ,                  γ)  1 ,                    δ)  1/6 
 

Α2    Ηλεκςοξμαγμηςικό κύμα διαδίδεςαι ρε κάπξιξ ξπςικό μέρξ. Τξ πηλίκξ ςηπ μέγιρςηπ 
έμςαρηπ ςξσ μαγμηςικξύ πεδίξσ ποξπ ςημ μέγιρςη έμςαρη ςξσ ηλεκςοικξύ πεδίξσ ςξσ κύμαςξπ 
ιρξύςαι με    

    

    
       

  

 
 .  

Ο δείκςηπ διάθλαρηπ n ςξσ μέρξσ ιρξύςαι με: 

α)  1 ,                   β)  5/3 ,                   γ)   3/5    ,               δ)  1,5 

Δίμεςαι η ςαυύςηςα διάδξρηπ ςχμ ηλεκςοξμαγμηςικώμ ρςξ κεμό c= 3∙108 m/s 

Μονάδες 5 

Α3     Έμα ρώμα εκςελεί τθίμξσρα ςαλάμςχρη και η δύμαμη πξσ αμςιρςέκεςαι ρςημ κίμηρη είμαι 
ςηπ μξοτήπ F=-bσ. Σε υοόμξ t1 ςξ πλάςξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ έυει μειχθεί ρςξ μιρό ςηπ αουικήπ 
ςιμήπ (Α1=Αξ/2). Σε ςεςοαπλάριξ υοόμξ t2=4∙t1 ςξ πλάςξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ θα μειχθεί ρε ρυέρη 
με ςημ αουική ςιμή Αξ: 
α) ςέρρεοιπ τξοέπ ,  β) ξκςώ τξοέπ ,  γ) δεκαένι τξοέπ ,  δ) ςοιάμςα δσξ τξοέπ 

Μονάδες 5 
 

Α4 Αομξμικό κύμα με μήκξπ κύμαςξπ λ διαδίδεςαι ποξπ ςημ αομηςική καςεύθσμρη ςξσ άνξμα 
x’Ox. Έμα ρημείξ Σ ςξσ θεςικξύ ημιάνξμα βοίρκεςαι ρε απόρςαρη λ/2 από ςημ αουή Ο ςξσ 
άνξμα. Η τάρη ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ Σ: 
α) ποξηγείςαι ςηπ τάρηπ ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ Ο καςά 2π rad 
β) καθσρςεοεί ςηπ τάρηπ ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ Ο καςά 2π rad 
γ) ποξηγείςαι ςηπ τάρηπ ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ Ο καςά π rad 
δ) καθσρςεοεί ςηπ τάρηπ ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ Ο καςά π rad 

Μονάδες 5 
 

Α5 Να υαοακςηοίρεςε ςιπ ποξςάρειπ πξσ ακξλξσθξύμ γοάτξμςαπ δίπλα ρςξ γοάμμα πξσ 
αμςιρςξιυεί ρε κάθε ποόςαρη ςη λένη Σχρςό αμ ασςή είμαι ρχρςή ή ςη λένη Λάθξπ αμ ασςή 
είμαι λαμθαρμέμη. 
α) Αμ δύξ κύμαςα διαδίδξμςαι ρε γοαμμικό ελαρςικό μέρξ (π.υ ρυξιμί) η αουή  ςηπ 
επαλληλίαπ δεμ παοαςηοείςαι 
β) Έμα ρύρςημα εκςελεί εναμαγκαρμέμη ςαλάμςχρη. Όρξ πξιξ μεγάλη είμαι η ρσυμόςηςα ςξσ 
διεγέοςη ςόρξ μεγαλύςεοξ είμαι και ςξ πλάςξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ. 
γ) Η ρςοξτξομή εμόπ ρσρςήμαςξπ ρχμάςχμ παοαμέμει ρςαθεοή όςαμ ςξ αλγεβοικό άθοξιρμα 
ςχμ οξπώμ ςχμ δσμάμεχμ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ είμαι ρςαθεοό και διάτξοξ ςξσ 
μηδεμόπ. 
δ) Η οξπή αδοάμειαπ εμόπ ρςεοεξύ ρώμαςξπ είμαι ίδια χπ ποξπ κάθε άνξμα πξσ διέουεςαι από 
ςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ. 
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ε) Καςά ςημ πλάγια ελαρςική κοξύρη μιαπ ρταίοαπ με καςακόοστξ λείξ ςξίυξ η δύμαμη πξσ 
δέυεςαι η ρταίοα από ςξμ ςξίυξ είμαι κάθεςη ρςξμ ςξίυξ. 

Μονάδες 5 
 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. 
 

    Ομξγεμήπ δίρκξπ μάζαπ M και ακςίμαπ R κσλίεςαι 
υχοίπ μα ξλιρθαίμει αμεβαίμξμςαπ ρε κεκλιμέμξ 
επίπεδξ γχμίαπ τ=30°. Σςξ κέμςοξ μάζαπ ςξσ δίρκξσ 
αρκείςαι ρςαθεοή δύμαμη μέςοξσ F=Mg πξσ είμαι 
παοάλληλη με ςξ κεκλιμέμξ επίπεδξ όπχπ ταίμεςαι 
ρςξ διπλαμό ρυήμα. Η οξπή αδοάμειαπ χπ ποξπ ςξ 
κέμςοξ μάζαπ ςξσ δίρκξσ δίμεςαι από ρυέρη 

    
 

 
   . Δίμεςαι: ημ   

 

 
  ρσμ     

 
 

Για ςξ ρσμςελερςή ρςαςικήπ ςοιβήπ μεςανύ ςξσ 
δίρκξσ και ςξσ επιπέδξσ ιρυύει: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 α.   μ    

 
      ,          β.   μ         ,           γ.  μ    

 
   

Να επιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη 
                                                                                                                                          Μονάδες 1 

Να αιςιξλξγείρςε ςημ απάμςηρή ραπ 
                                                                                                                                          Μονάδες 5 

Β2. 
 

       Ηυηςική πηγή S πξσ κιμείςαι κάθεςα ποξπ 
ακλόμηςξ ςξίυξ με ρςαθεοή ςαυύςηςα μέςοξσ σ=0,2σηυ  
εκπέμπει ήυξ ρσυμόςηςαπ fs. Η πηγή ρσγκοξύεςαι 
ελαρςικά με ςξμ ςξίυξ και μεςά ςημ κοξύρη 
ενακξλξσθεί μα εκπέμπει ςξμ ίδιξ ήυξ. Πάμχ ρςημ 
ίδια εσθεία με ςημ πηγή βοίρκεςαι ακίμηςξπ 
παοαςηοηςήπ. Ο λόγξπ ςηπ ρσυμόςηςαπ ςξσ ήυξσ ςηπ 
πηγήπ πξσ αμςιλαμβάμεςαι ξ παοαςηοηςήπ από 
αμάκλαρη ρςξμ ςξίυξ ποιμ ςημ κοξύρη ποξπ  ςημ 
ρσυμόςηςα ςξσ ήυξσ πξσ αμςιλαμβάμεςαι από 
αμάκλαρη μεςά ςημ κοξύρη είμαι ίρξπ με: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             α.  
 

 
  ,            β. 

 

 
  ,          γ. 1 

Να επιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη 
                                                                                                                                          Μονάδες 1 

Να αιςιξλξγείρςε ςημ απάμςηρή ραπ 
                                                                                                                                          Μονάδες 4 
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Β3. 
 Μια ακςίμα μξμξυοχμαςικξύ τχςόπ ποξρπίπςει, από ςξμ αέοα, 

σπό γχμία τ, όπξσ ημτ=0,8 ρε πλάκα ρςξ ρημείξ Α και 
ειρέουεςαι ρε ασςήμ, όπχπ ρςξ ρυήμα, όπξσ ημθ=0,6. 

i) Η ςαυύςηςα ςηπ ακςίμαπ ρςημ πλάκα είμαι ίρη με: 
             α)  0,6c,   β)  0,75c γ)  0,8c 

όπξσ c η ςαυύςηςα ςξσ τχςόπ ρςξ κεμό 
ii) Σςξ ρημείξ Β η ακςίμα θα σπξρςεί: 

α) και αμάκλαρη και διάθλαρη. 
β) ξλική αμάκλαρη. 

Υπεμθσμίζεςαι όςι ημ(90°-α)=ρσμα. 
 

          Να επιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη                                                                          Μονάδες 1+1 

          Να αιςιξλξγείρςε ςημ απάμςηρή ραπ                                                                    Μονάδες 2+3 

Β4. 
 

Δλαρςική υξοδή ΟΓ μήκξσπ L=0,85m  έυει ρςεοεχμέμξ ςξ δενί άκοξ ςηπ Γ ρε ακλόμηςξ ρημείξ  
εμώ ςξ αοιρςεοό ςηπ άκοξ Ο βοίρκεςαι ρςη θέρη x=0 ςξσ άνξμα και είμαι ελεύθεοξ  μα 
κιμείςαι. Με καςάλληλη διαδικαρία δημιξσογείςαι ρςη υξοδή ρςάριμξ κύμα πξσ δίμεςαι από 
ςημ ενίρχρη y= 2Aρσμ10πxημχt ( ςξ x ρε m ). 

i)   ξι ςεςμημέμεπ ςχμ ρημείχμ ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ πξσ παοαμέμξσμ ρσμευώπ ακίμηςα 
ικαμξπξιξύμ ςη ρυέρη: 
α)     

 

 
 ,     β)    

 

 
 
 

 
 ,   γ)    

 

 
  

 
Να αιςιξλξγείρςε ςημ απάμςηρή ραπ                                                                       Μονάδες 3 
 

iii) Το πλήζος ηων δεζμών ποσ ζτεμαηίδονηαη ζηε τορδή είναη: 

α)   5   ,                     β )   7    ,             γ)    9 

 

Να επιλένςε ςη ρχρςή απάμςηρη                                                                            Μονάδες 1 
Να αιςιξλξγείρςε ςημ απάμςηρή ραπ                                                                      Μονάδες 3 
 

 

ΘΔΜΑ Γ 

       Έμα ρώμα Σ1 μάζαπ m1=1Kg ατήμεςαι 
ελεύθεοξ μα κιμηθεί από ρημείξ Α 
κεκλιμέμξσ επιπέδξσ κλίρηπ τ=30 όπχπ 
ταίμεςαι ρςξ παοακάςχ ρυήμα. Όςαμ 
διαμύρει απόρςαρη d1=1,6m ρσγκοξύεςαι 
αμελαρςικά με αουικά ακίμηςξ ρώμα Σ2 
μάζαπ m2=6 kg πξσ είμαι δεμέμξ ρςξ 
ελεύθεοξ άκοξ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ Κ=600 
Ν/m ςξ άλλξ άκοξ ςξσ ξπξίξσ είμαι 
ρςεοεχμέμξ ρςη βάρη ςξσ κεκλιμέμξσ 
επιπέδξσ. To ρώμα Σ1 μεςά ςημ κοξύρη 
κιμείςαι ποξπ ςα πάμχ και ρςαμαςά 
ρςιγμιαία ατξύ διαμύρει διάρςημα d2=0,4m. 

Γ1. Να σπξλξγιρςξύμ: 
α) η ςαυύςηςα ςξσ ρώμαςξπ Σ1 ποιμ 
και αμέρχπ μεςά ςημ κοξύρη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

β) ςξ πξρξρςό % απώλειαπ ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ καςά ςημ κοξύρη. 

θ

ζ

Α

B

Σ1 

Σ2 

d1 

A 

K 

φ 
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Μονάδες 9 

Γ2. Να δείνεςε όςι μεςά ςημ κοξύρη ςξ ρώμα Σ2 εκςελεί α.α.ς και μα γοάφεςε ςημ ενίρχρη ςηπ 
ςαυύςηςαπ ςξσ μεςά ςημ κοξύρη ρε ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ, θεχοώμςαπ χπ t=0 ςη ρςιγμή 
ςηπ κοξύρηπ, θεςική τξοά ποξπ ςα πάμχ. 

Μονάδες 8 

Γ3. Να βοείςε ςξ μέςοξ ςηπ μέγιρςηπ δύμαμηπ πξσ αρκεί ςξ ελαςήοιξ ρςξ ρώμα Σ2. 

Μονάδες 8 

Δίμξμςαι: g=10m/s2 , ημ   
 

 
 ρσμ     

 
  ημπ     ρσμπ     

 

ΘΔΜΑ Δ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Τξ ρύρςημα ςξσ ρυήμαςξπ ιρξοοξπεί. Η λεπςή ξμξγεμήπ οάβδξπ ΑΓ έυει μάζα M=3 Kg και μήκξπ  

l = 2m έυει ρςξ μέρξ ςηπ Κ ρςεοεχμέμξ ακλόμηςα ρταιοίδιξ μάζαπ m= 1Kg, αμεληςέχμ διαρςάρεχμ. 

Η οάβδξπ ρςηοίζεςαι μέρχ άοθοχρηπ ρςξ ρημείξ Α και ρσγκοαςείςαι με ςημ βξήθεια ξοιζξμςίξσ 

αβαοξύπ και μη εκςαςξύ μήμαςξπ ρςξ ρημείξ Δ, όπξσ ΑΔ= l/3 , έςρι ώρςε μα ρυημαςίζει γχμία τ με 

ςημ καςακόοστξ με ημτ=0,8 και ρσμτ=0,6.  

Τξ μήμα ρσμδέεςαι με ρώμα μάζαπ m2= 1Kg ςξ ξπξίξ ιρξοοξπεί ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ με ςημ 
βξήθεια δεύςεοξσ ξοιζόμςιξσ αβαοξύπ και μη εκςαςξύ μήμαςξπ πξσ είμαι ςσλιγμέμξ ρςξ ερχςεοικό 
ασλάκι ακςίμαπ r=0,1m διπλήπ ςοξυαλίαπ με R>r. Σςξ ενχςεοικό ασλάκι ακςίμαπ R είμαι ςσλιγμέμξ 
αβαοέπ και μη εκςαςό μήμα πξσ είμαι καςακόοστξ και ρσγκοαςεί ρώμα μάζαπ m1=4 kg. Η οξπή 
αδοάμειαπ ςηπ διπλήπ ςοξυαλίαπ χπ ποξπ ςξμ άνξμα πεοιρςοξτήπ ςηπ ιρξύςαι με Ις= 0.63 kg m2. Η 
οξπή αδοάμειαπ ςηπ οάβδξσ χπ ποξπ άνξμα πξσ διέουεςαι από ςξ κέμςοξ μάζαπ ςηπ και είμαι 

κάθεςξπ ρ’ασςή δίμεςαι από ςη ρυέρη Ιcm=Ml2/12. g=10m/s2. Τοιβέπ δεμ σπάουξσμ. 

m2 m 

m1 

A 

Γ 

Κ 

Δ 

φ 
r 

R 
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Α. Καςά ςημ διάοκεια ςηπ ιρξοοξπίαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ μα σπξλξγίρεςε: 
 Δ1. Τξ μέςοξ ςηπ ςάρηπ ςξσ μήμαςξπ ρςξ ρημείξ Δ. 
 Δ2. Τημ ενχςεοική ακςίμα R ςηπ διπλήπ ςοξυαλίαπ. 

                                                                                                                                               Μονάδες 8 
 
Β. Τη υοξμική ρςιγμή t=0 κόβξσμε ςξ μήμα πξσ ρσγκοαςεί ςη οάβδξ ρςξ ρημείξ Δ. Να σπξλξγίρεςε: 
 Δ3. Τξ μέςοξ ςηπ γχμιακήπ επιςάυσμρηπ ςηπ οάβδξσ ςη ρςιγμή πξσ κόβεςαι ςξ μήμα 
 Δ4. Τξ μέςοξ ςηπ κεμςοξμόλξσ επιςάυσμρηπ ςηπ μάζαπ m ςη ρςιγμή πξσ η οάβδξπ διέουεςαι 
από ςημ  ξοιζόμςια θέρη 
 Δ5. Τξ μέςοξ ςηπ επιςάυσμρηπ ςηπ μάζαπ m1 καςά ςημ διάοκεια ςηπ κίμηρήπ ςηπ. 

                                                                               Μονάδες 9 
 
Γ. Τη υοξμική ρςιγμή πξσ η μάζα m1 έυει καςέβει καςά h=1m, μα σπξλξγίρεςε: 
 Δ6. Τξ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςηπ μάζαπ m1 
 Δ7. Τξ πλήθξπ ςχμ πεοιρςοξτώμ ςηπ ςοξυαλίαπ 
 Δ8. Τξ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςηπ ςοξυαλίαπ. 

     Μονάδες 8 
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ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. α,   Α2. δ,   Α3. γ,  Α4. γ,   Α5. Λ,Λ,Λ,Λ,Σ 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. γ,   Β2. α,  Β3. i) β, ii) β,   Β4. i) β, ii) γ 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. α) σ1= 4m/s ,  σ1’= 2m/s,     β) 37,5 % 

Γ2.  σ= 1 ρσμ(10t+π)  (S.I) 

Γ3.  Fmax= 90 N 

 

ΘΔΜΑ Δ 

Δ1.  Τ=80Ν,  Δ2.  R=0,2m 

Δ3. αγχμ= 6,4 r/s2 ,  Δ4. ακ= 9,6 m/s2,   Δ5.  α= 2m/s2 

Δ6. σ1= 2m/s ,   dK/dt = 16 J/s 

Δ7.  Ν=2,5/π  πεοιρςο 

Δ8. dK/dt = 63 J/s 

 


