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ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 

 

5ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΘΔΜΑΤΑ 

 

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 
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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 θεςική. Αμ ξ παοαςηοηςήπ αμςιλαμβάμεςαι ςξμ ήυξ πξσ 

παοάγει η πηγή με ρσυμόςηςα Af , ςόςε η ρσυμόςηςα ςξσ ήυξσ πξσ εκπέμπει η πηγή 
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Μομάδες 5 

 

ςημ 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) Σα οαδιξκύμαςα υοηριμξπξιξύμςαι ρςη μελέςη ςχμ κοσρςαλλικώμ δξμώμ. 

β) ε έμα ρώμα πξσ εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη, ρςημ ακοαία αομηςική 

θέρη, ξ οσθμόπ μεςαβξλήπ ςηπ ςαυύςηςαπ είμαι μέγιρςξπ. 

γ)Σξ ηλεκςοξμαγμηςικό κύμα υοειάζεςαι έμα ελαρςικό μέρξ για μα διαδξθεί.  

δ) Η οξπή αδοάμειαπ εμόπ ρςεοεξύ εναοςάςαι από ςη θέρη ςξσ άνξμα πεοιρςοξτήπ 

ςξσ.  

ε) ε έμα ιδαμικό κύκλχμα ηλεκςοικώμ ςαλαμςώρεχμ, αμ ςη υοξμική ρςιγμή t=0 ςξ 

τξοςίξ ςξσ πσκμχςή είμαι μηδέμ, ςόςε η ενίρχρη πξσ πεοιγοάτει ςη μεςαβξλή ςξσ 

τξοςίξσ ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ είμαι q=Q ρσμχt. 

Μομάδες 5 
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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. Δύξ διαταμείπ πλάκεπ Α και Β, από 

διατξοεςικά ξμξγεμή και ιρόςοξπα σλικά, 

βοίρκξμςαι ρε επατή όπχπ δείυμει ςξ ρυήμα. Μια 

μξμξυοχμαςική  τχςειμή ακςίμα ποξρπίπςει 

πλάγια από ςξμ αέοα ρςημ πλάκα Α. Οι δείκςεπ 

διάθλαρηπ ςχμ πλακώμ για ςη μξμξυοχμαςική 

ακςίμα είμαι αμςίρςξιυα nA και nΒ με nA>nΒ. Η 

τχςειμή ακςίμα θα 

α. σπξρςεί ξλική αμάκλαρη ρςξ ρημείξ Γ. 

β. σπξρςεί διάθλαρη και θα πεοάρει ρςημ πλάκα Β. 

γ. διαδξθεί παοάλληλα ποξπ ςη διαυχοιρςική επιτάμεια ςχμ δύξ πλακώμ.  

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  

α. 
9

5
   

β.
4

5
   

γ.
3

5
   

Μομάδες 2 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ.  

Μομάδες 7 
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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  

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 σγοξύ, 

όπχπ ρςξ ρυήμα. Οι πηγέπ 

νεκιμξύμ ςη υοξμική ρςιγμή t=0 

μα ςαλαμςώμξμςαι κάθεςα ρςημ 

επιτάμεια ςξσ σγοξύ υχοίπ 

αουική τάρη με ρσυμόςηςα 

f 2Hz  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 
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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: 
2 0 03 2 1

3,4 11,56, 30 , , 60
2 4 2 2


       . 

* Διόοθχρη 

 

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 

2

1

1

4
KI M R . ςξμ κύλιμδοξ ακςίμαπ r 

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 
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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 

Δ4.Να σπξλξγίρεςε ςημ επιςάυσμρη ςξσ ρώμαςξπ . 

Μομάδες 6 

Δ5.Να σπξλξγίρεςε ςξ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ ρςεοεξύ Π ρε 

ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ. 

Μομάδες 3 

Δίμεςαι 
2g 10m / s .        

EYXOMAΣΔ ΔΠΙΣΤΦΙΑ 

 

 

 

Η εκπόμηση του διαγωμίσματος έγιμε με τη βοήθεια Δθελομτώμ Δκπαιδευτικώμ: 

Σα θέμαςα επιμελήθηκαμ ξι Κουσίδης Σταύρος και Ντούβαλης Γεώργιος, Υσρικξί. 
 
Ο επιρςημξμικόπ έλεγυξπ ποαγμαςξπξιήθηκε από ςξσπ Παλόγο Αμτώμιο και Στεφαμίδη 
Κωμσταμτίμο.  

 


