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ελίδα 1 από 5 

 

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
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γ) 
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4
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Μονάδες 5 

 

3. Αμ ςξ πλάςξπ Α μιαπ τθίμξσραπ ςαλάμςχρηπ μεςαβάλλεςαι με ςξ υοόμξ t  ρύμτχμα με 

ςη ρυέρη
t

0A A e , όπξσ 0A  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. 
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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 1

2

1

2





, ξ λόγξπ ςχμ 

μαζώμ 1

2

m

m
 είμαι ίρξπ με 

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 0f f , όπξσ 0f  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) 20Hz  

γ) 2Hz  

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: 1x 2 3 10 t (cm)   και 

2

2
x 3 (10 t ) (cm)

3


    . Οι δύξ ςαλαμςώρειπ γίμξμςαι γύοχ από ςξ ίδιξ ρημείξ και 

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 
1t  ρςημ ξπξία ςξ ρώμα τςάμει ρε ακοαία θέρη ςηπ ςαλάμςχρήπ ςξσ 

για ποώςη τξοά μεςά ςη υοξμική ρςιγμή 0t 0 . 

Μονάδες 7 

Δίμξμςαι: 
3

6 2


  , 

2 1

3 2


   , 

7 3

6 6 3

 
    . 

 

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
12

 πάμχ ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ. Όςαμ ςξ 

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 
K

U
15

 .   

Μονάδες 7 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΦΙΑ 

 

 

Σα θέμαςα επιμελήθηκαμ ξι Παλόγος Αντώνιος και τεφανίδης Κωνσταντίνος. 


