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ΜΑΪΟΣ 2022 

 

ΘΕΜΑ Α 

                                (Ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ.Μία απάντηςη ςωςτή) 

Α1.Αγωγός  ζηαθερής διαηομής έτει ζτήμα ορθογωνίοσ ηριγώνοσ ΑΒΓ (Α =90
0
).Ο αγωγός διαρ-

ρέεηαι από ζσνετές ρεύμα ζηαθερής ένηαζης Ι με θορά από ηο Α προς ηο Β.Η σποηείνοσζα  ηοσ 

ηριγώνοσ έτει μήκος L.Η πλεσρά ΑΒ ζτημαηίζει γωνία φ με ηην ΒΓ και η πλεσρά  ΑΓ γωνία θ με 

ηην ΒΓ.Ο Αγωγόσ ΑΒΓ Βρύςκεται τοποθετημϋνο σ με το επύπεδο του παρϊλληλο προσ τισ δυ-
ναμικϋσ γραμμϋσ ομογενούσ μαγνητικού πεδύου ϋτςι ώςτε η υποτεύνουςα BΓ να εύναι κϊθετη 
ςτισ δυναμικϋσ γραμμϋσ  
 
Ο  λόγοσ των μϋτρων των δυνϊμεων Laplace που δϋχονται  οι πλευρϋσ ΑΒ  και ΑΓ εύναι: 
α. FAB/FAΓ= εφφ 
β. FAB/FAΓ= εφ2θ 
γ. FAB/FAΓ= εφ2θ 
δ. FAB/FAΓ= εφ2φ 

(Μονάδεσ 5) 

Α2.Δύο όμοια ςφαιρύδια αμελητϋα ακτύνασ βρύςκονται πϊνω ςε λεύο οριζόντιο δϊπεδο και ηρε-

μούν ςτο ςημεύο . Δυο κατακόρυφο τούχοι παρϊλληλοι μεταξύ τουσ απϋχουν απόςταςη L Τη 

χρονικό ςτιγμό t0=0 δύνουμε ςτα δύο ςώματα οριζόντιεσ αρχικϋσ ταχύτητεσ ύςου μϋτρου 

(υ01=υ02=υ0) και αντιθϋτησ φορϊσ ϋτςι ώςτε αυτϋσ να κατευθύνονται κάθετα προσ τουσ δύο 

τούχουσ.Τα δύο ςφαιρύδια ςυγκρούονται κεντρικϊ και ελαςτικϊ ,τόςο με τουσ δύο τούχουσ όςο 

και μεταξύ τουσ.Όλεσ οι κρούςεισ διαρκούν αμελητϋο χρόνο.Κατϊ την εξϋλιξη του φαινομϋνου:   

α.Τα δύο ςφαιρύδια ςυγκρούονται για πρώτη φορϊ ςτο ςημεύο εκκύνηςησ                                                                                      

β.Τα δύο ςφαιρύδια ςυγκρούονται για πρώτη φορϊ  μετϊ από χρόνο 2L/ υο                                                            

γ.Τα δύο ςφαιρύδια ςυγκρούονται  κϊθε φορϊ ςε διαφορετικό ςημεύο τησ ευθεύασ πϊνω ςτην 

οπούα κινούνται                                                                                                                                                                  

δ.Τα δύο ςφαιρύδια ςυγκρούονται για πρώτη φορϊ μετϊ από χρόνο L/υο 

(Μονάδεσ 5) 
 

Α3.Ένα ςώμα πραγματοποιεύ ςυγχρόνωσ δύο απλϋσ  αρμονικϋσ  Ταλαντώςεισ ύδιασ διεύθυνςησ 
ύδιου πλϊτουσ Α που πραγματοποιούνται ςτην ύδια διεύθυνςη και γύρω από την ύδια θϋςη ι-
ςορροπύασ .Οι ςυχνότητεσ f2,f1 των δύο ταλαντώςεων διαφϋρουν πολύ λύγο μεταξύ τουσ. Ο 
χρόνοσ που μεςολαβεύ μεταξύ μιασ χρονικόσ ςτιγμόσ t1κατϊ την οπούα το πλϊτοσ εύναι μϋγιςτο 
και ύςο με 2Α, μϋχρι την ςτιγμό  t2 κατϊ την οπούα το πλϊτοσ τησ περιοδικόσ  κύνηςησ μηδενύ-
ζεται για πρώτη φορϊ  εύναι 0.25s. Αν f2>f1 ,τότε για  να εύναι ςυνεχώσ (ςταθερό)  το πλϊτοσ 
ύςο με 2Α και η ςύνθετη κύνηςη απλό αρμονικό ταλϊντωςη πρϋπει:  
 
α. ό  f1 να αυξηθεύ κατϊ 2Hz 
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β.η   f2 να αυξηθεύ κατϊ 2Hz 
γ.η   f2 να μειωθεύ κατϊ 4Hz 
δ.η   f1 να αυξηθεύ κατϊ 4 Hz 

(Μονάδεσ 5) 

Α4.Ο ςωλόνασ του ςχόματοσ βρύςκεται  ςε κατακόρυφο επύπεδο και μϋςα του ρϋει ιδανικό 
ρευςτό.Η διατομό Α1 του 
οριζόντιου τμόματοσ που 
βρύςκεται ςχετικϊ ψηλότερα 
εύναι μικρότερη από την 
αντύςτοιχη διατομό Α2 του 
οριζόντιου τμόματοσ που 
βρύςκεται χαμηλότερα. 
Κατϊ την ροό του ρευςτού:  
 
α.Η δυναμικό ενϋργεια ανϊ  
μονϊδα όγκου εύναι μεγα-
λύτερη  ςτον ςωλόνα μεγα-
λύτερησ διατομόσ.  
 
β.η κινητικό ενϋργεια ανϊ 
μονϊδα όγκου εύναι μεγαλύτερη  ςτον ςωλόνα μεγαλύτερησ διατομόσ.  
 
γ.Το παραγόμενο ϋργο λόγω διαφορϊσ πύεςησ ςτο  τμόμα του υγρού που βρύςκεται μεταξύ 
των διατομών  Α1 και Α2 , εύναι αρνητικό . 
 
δ.Η μηχανικό ενϋργεια ανϊ μονϊδα όγκου παραμϋνει ςταθερό 

 
(Μονάδεσ 5) 

Α5.Αβαρόσ ρϊβδοσ μόκουσ 
L εύναι κατακόρυφη  και 
μπορεύ να ςτρϋφεται γύρω 
από ϊξονα οριζόντιο ο ο-
πούοσ εύναι κϊθετοσ  ςτο 
κϊτω ϊκρο τησ. Στο μϋςο 
τησ και ςτο δεύτερο ϊκρο 
τησ φϋρει προςαρμοςμϋνα 
δύο ςημειακϊ ςώματα  1 

και  2  ύςων μαζών. Από τη 
θϋςη αυτό αφόνεται το 
ςύςτημα να περιςτραφεύ. 
Τη ςτιγμό κατϊ την οπούα η 
ρϊβδοσ γύνεται οριζόντια: 
 
α.Το  ςημειακό ςώμα 2 
ϋχει ύςη κινητικό ενϋργεια 
με το ςημειακό ςώμα 1 
 
β.Το  ςημειακό ςώμα 2 ϋχει ύςη  ςτροφορμό  με το ςημειακό ςώμα 1 

υ2 

υ1 

Α1 

Α2 

g 

κζςθ άξονα 

  L/2 

2 

1 
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γ.Το  μϋτρο του  ρυθμού  μεταβολόσ τησ ςτροφορμόσ του 1 εύναι υποτετραπλϊςιο του μϋτ-
ρου  του ρυθμού μεταβολόσ τησ ςτροφορμόσ του  ςημειακού  ςώματοσ 2 
 
δ.Ο ρυθμόσ μεταβολόσ τησ κινητικόσ ενϋργειασ του 1 εύναι υποδιπλϊςιοσ  του ρυθμού μετα-
βολόσ τησ κινητικόσ ενϋργειασ  του  ςημειακού ςώματοσ 2 

(Μονάδεσ 5) 

 

 

A6.Nα χαρακτηρίςετε κάθε μια από τισ παρακάτω προτάςεισ με το γράμμα () αν είναι 
ςωςτή και με το γράμμα (Λ) αν είναι λανθαςμένη 
 

α.Συρμϊτινο τετραγωνικό πλαύςιο ϋχει ωμικό  αντύςταςη ύςη με R ςτρϋφεται,μϋςα ςε ομογε-
νϋσ μαγνητικό πεδύου με τϋτοιο τρόπο ώςτε να επϊγεται ςε αυτό αρμονικϊ εναλλαςςόμενη 
τϊςη με εξύςωςη υ=Vημωt.Τα ϊκρα του  πλαιςύου  ςυνδϋονται κατϊλληλα με αντιςτϊτη.Η 
μϋγιςτη τϊςη ςτα ϊκρα του πλαιςύου εύναι ύςη με V, εύτε  το κύκλωμα  που προϋκυψε εύναι 
κλειςτό ,εύτε ανοικτό. 
 
β.Σε μια φθύνουςα ταλϊντωςη ςτην οπούα η δύναμη απόςβεςησ δύνεται από τη ςχϋςη F = - bu 
, o ρυθμόσ με  τον οπούο  αφαιρεύ ενϋργεια από το ταλαντευόμενο ςύςτημα  η δύναμη απόςβε-
ςησ , εύναι μηδϋν κϊθε ςτιγμό ςτην οπούα το ςώμα αλλϊζει κατεύθυνςη κύνηςησ.  
 
γ.Υλικό ςημεύο πραγματοποεύ ςυγχρόνωσ δύο αρμονικϋσ ταλαντώςεισ με εξιςώςεισ x1=Aημωt 
, x2=2Aημωt.Αν  η ενϋργεια τησ ταλϊντωςησ  με απoμϊκρυνςη   x2 εύναι ύςη με Ε, η ενϋργεια 
τησ ςύνθετησ ταλϊντωςησ εύναι ύςη με 9Ε. 
 
δ.Ένα ςώμα πραγματοποιεύ απλό αρμονικό ταλϊντωςη δεμϋνο ςτο  ϊκρο κατακόρυφου ιδανι- 
κού ελατηρύου ςταθερϊσ k υπό την επύδραςη του βϊρουσ και τησ δύναμησ του ελατηρύου.Κα- 
θώσ η ταλϊντωςη εξελύςςεται, το ϊθροιςμα των μεταβολών τησ δυναμικόσ βαρυτικόσ ενϋρ-
γειασ και τησ δυναμικόσ ενϋργειασ του ελατηρύου, εύναι ύςη με την μεταβολό τησ δυναμικόσ 
ενϋργειασ ταλϊντωςησ. 
 
ε. Δύο ομογενεύσ μεταλλικού δακτύλιοι καταςκευαςμϋνοι από το ύδιο ςύρμα ϋχουν αντύςτοιχα 
ακτύνεσ R και 2R.Αν η ροπό αδρϊνειασ του δακτυλύου ακτύνασ R εύναι ύςη με Ι, η ροπό αδρϊνει-
ασ του δακτυλύου ακτύνασ 2R εύναι ύςη  με 4Ι 

(Μονάδεσ 5) 
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ΘΕΜΑ Β 

B1.Ιδανικό ελατόριο ςταθερϊσ k ϋχει το φυςικό του μόκοσ, εύναι κατακόρυφο με το κϊτω ϊ-

κρο του ςτερεωμϋνο ςτο δϊπεδο. Στο πϊνω ελεύθερο ϊκρο του αφόνουμε ςώμα 1 μϊζασ m1 

χωρύσ ταχύτητα να κινηθεύ.Τη ςτιγμό κατϊ την οπούα το  ςώμα 1 κατεβαύνοντασ ηρεμεύ ςτιγ-

μιαύα για πρώτη φορϊ, τοποθετούμε πϊνω του ακαριαύα ϋνα ςώμα 2 μϊζασ m2 και το ςύςτη-

μα των δύο ςωμϊτων παραμϋνει ακύνητο οριςτικϊ ςτη θϋςη αυτό. Ένα δεύτερο, όμοιο με το 

πρώτο ελατόριο, εύναι κατακόρυφο επύςησ και ςτερεωμϋνο με το ϋνα ϊκρο ςτο οριζόντιο  δϊ-

πεδο .Από ςημεύο Λ που βρύςκεται ςε ύψοσ h πϊνω από τo ελεύθερο ϊκρου του ελατηρύου το 

οπούο ϋχει το  φυςικό του  μόκοσ αφόνουμε να πϋςει ςώμα 3 μϊζασ m3=m1 .To ςώμα 3 ςυνα-

ντϊει το πϊνω  ϊκρου του ελατηρύου και τη ςτιγμό που ηρεμεύ ςτιγμιαύα για πρώτη φορϊ το-

ποθετούμε πϊνω του ακαριαύα ϋνα ςώμα μϊζασ 4 μϊζασ m4=2m2.Διαπιςτώνουμε ότι το ςύ-

ςτημα των δύο ςωμϊτων ακινητοποιεύται οριςτικϊ ςτη θϋςη  αυτό.Το ύψοσ h από το οπούο 

αφόςαμε να πϋςει το ςώμα 3 ςτη δεύτερη περύπτωςη εύναι ύςο με: 

α.
3

,
mg

h
k

                                                      β. 
3

,
2

mg
h

k
                                                       γ.

2
,

3

mg
h

k
  

Ι.Να επιλϋξετε την ςωςτό απϊντηςη                                                                                       (Μονάδεσ 2) 

ΙΙ.Να δικαιολογόςετε την απϊντηςό   ςασ                                                                              (Μονάδεσ 8) 

 

Β2.Ιδανικό ελατόριο μόκουσ l0 εύναι οριζόντιο ϋχει το φυςικό του μόκοσ και ϋχει ςτα ϊκρα του  

ςτερεωμϋνα δύο ςώματα 1και 2μαζών m1=m και m2=4m, όπωσ φαύνεται ςτο ςχόμα.Το ορι-

ζόντιο δϊπεδο εύναι λεύο.Κϊποια ςτιγμό δύνουμε αρχικό ταχύτητα μϋτρου υ1=3υ ςτο ςώμα 1 

με κατεύθυνςη προσ τ΄ αριςτερϊ και υ2=2υ ςτο ςώμα 2 με κατεύθυνςη προσ τα δεξιϊ.Τη 

ςτιγμό που η απόςταςη ανϊμεςα ςτα δύο ςώματα γύνεται μϋγιςτη, το ςώμα μϊζασ 4m ςυ- 

γκρούεται με κατακόρυφο τούχο και κινητοποιεύται, ενώ το ςώμα μϊζασ m1 τύθεται ςε απλό 

αρμονικό ταλϊντωςη ςταθερϊσ D= k .Η μϋγιςτη ταχύτητα που αποκτϊ το ςώμα μϊζασ m1 

κατϊ την ταλϊντωςό του ϋχει μϋτρο :                                                                                                                                 

α. max 21,                                                 β. max 20,                                                  γ. max 22,   

 
Ι.Να επιλϋξετε την ςωςτό απϊντηςη                                                                                       (Μονάδεσ 2) 
ΙΙ.Να δικαιολογόςετε την απϊντηςό   ςασ                                                                              (Μονάδεσ 7) 

υ1 

lo , k 

υ2 

1 ,m1 2 ,m2 
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Β3.Από ςημεύο O ,το oπούο  βρύςκεται ςτην ταρϊτςα κτιρύου ύψοσ H ,εκτοξεύεται την χρονικό 

ςτιγμό t0=0 προσ 

τα δεξιϊ με 

ταχύτητα μϋτρου 

υ0 , ςώμα 1 μϊζασ 

m1.Τη χρονικό 

ςτιγμό t1 το ςώμα 

1  ςυγκρούεται με 

δεύτερο ςώμα 2 

το οπούο κινεύται 

οριζόντια και τη 

ςτιγμό που ςυνα-

ντιϋται με το ςώμα 

1 ϋχει ταχύτητα 

μϋτρου 2υ0.Η μϊζα 

του Δεύτερου 

ςώματοσ εύναι δι-

πλάςια από τη μϊ-

ζα του ςώματοσ 1 

(m2=2m1).Αμέςω

σ μετϊ τη κρούςη  

διαπιςτώνουμε ότι το ςώμα μϊζασ 2 ϋχει μηδενικό ταχύτητα, ενώ το ςώμα  μϊζασ 1 κινεύται 

πληςιϊζοντασ ςτον τούχο και ςυναντϊει το κτύριο ςτη βϊςη του, όπωσ  φαύνεται ςτο ςχόμα, τη 

χρονικό ςτιγμό t2.Tην χρονικό ςτιγμό t2 το ςώμα  2 απϋχει από το ϋδαφοσ απόςταςη: 

α.    
 H

2
                                                                      β.    

H

4
                                                      γ.    

H

8
 

Ι.Να επιλϋξετε την ςωςτό απϊντηςη                                                                                       (Μονάδεσ 2) 

ΙΙ.Να δικαιολογόςετε την απϊντηςό   ςασ                                                                              (Μονάδεσ 7) 
 

Β4.Δύο μεταλλικϋσ ρϊβδοι Α1 και Α2 ϋχουν 

ωμικϋσ  αντιςτϊςεισ R1, R2 αντύςτοιχα και 

μόκη      L1 = L2 =L.Οι ρϊβδοι ςυνδϋονται 

παρϊλληλα με πηγό εναλλαςςόμενησ τϊ-

ςησ τησ μορφόσ υ=Vημωt , όπωσ φαύνεται 

ςτο ςχόμα. Η απόςταςη των δύο ρϊβδων 

εύναι ύςη με d ,πολύ μικρότερη από το μό-

κοσ τουσ L. Διαπιςτώνουμε ότι ςε  ςημείο 

Δ που  απϋχει  απόςταςη d/3 από τον 

αγωγό A1 , βρύςκεται ςτο επύπεδο των 

δύο αγωγών,   μεταξύ των δύο αγωγών 

και ςτην κοινό  μεςοκϊθετο  τουσ, η 


1υ  

 H 

1,m1 

t1 
K 

 

2,m

2 

  Λ 

t2 


0υ  


0υ

 
  Α 


2υ

   d 

Δ                  

       L2                 R2     

   .Δ 

~

d                     

 υ=Vημωt 

A2                    

A1                     L1                          R1 
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ϋνταςη του μαγνητικού πεδύου που οφεύλεται και ςτουσ δύο αγωγούσ ,  εύναι  ςυνεχώσ μηδϋν. 

Η δύναμη Laplace που αςκεύ ο αγωγόσ Α2 ςε τμόμα μόκουσ    l1 = d του αγωγού  ϋχει μϋγιςτη 

τιμό που εύναι ύςη με: 

α.    
2

1

K
R



2V
4                                                     β.    

2

1

K
R



2V

4
                                                γ.   

2

1

K
R



2V
  

Ι.Να επιλϋξετε την ςωςτό απϊντηςη                                                                                       (Μονάδεσ 2) 

ΙΙ.Να δικαιολογόςετε την απϊντηςό   ςασ                                                                              (Μονάδεσ 6) 
 
 
B5.Η διϊταξη  του ςχόματοσ αποτελεύται από ϋνα κεντρικό ςωλόνα ο οπούοσ καταλόγει ςε λε-
πτότερο ςωλόνα το ςτόμιο του οπούου ϋρχεται ςε επαφό με την ατμόςφαιρα. Στο κεντρικό 
ςωλόνα ϋχουν προςαρμοςτεύ κατϊλληλα δύο κϊθετοι ςωλόνεσ οι οπούοι καταλόγουν ςε δύο 
όμοια  δοχεύα A και Β τα οπούα εύναι γεμϊτα με νερό πυκνότητασ ρ και τα οπούα κλεύνονται  με 

όμοια ϋμβολα βϊροσ w1 και εμβαδού διατομόσ Α1 όπωσ φαύνεται ςτο ςχόμα.Το  ύψοσ των 
κϊθετων ςωλόνων εύναι ύςο με h.Σε απόςταςη h από την κϊτω βϊςη του δοχεύου Α βρύςκεται 
οπό  Π1 και ςε απόςταςη h επύςησ  από την πϊνω βϊςη του  δοχεύου Β βρύςκεται οπό  Π2.Οι 
δύο οπϋσ κλεύνονται με πώματα.Κϊποια ςτιγμό αφαιρούμε ταυτόχρονα τα δύο πώματα   και 
διαπιςτώνουμε ότι από την οπό του δοχεύου Α  δεν εξϋρχεται νερό, ενώ από την οπό του 

  h 

 


g  

Patm 

h 

h 

   h 

Έμβολο 

Οπι  Π1 
  Α 

  Β 

Οπι  Π2 
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δοχεύου Β το νερό εξϋρχεται με ταχύτητα μϋτρου υ. Αν η πύεςη ςτο φαρδύ τμόμα του 
οριζόντιου κεντρικού ςωλόνα εύναι P=2Patm  , η ταχύτητα ροόσ από οπό Π2 εύναι ύςη με: 
 

α.    2 atmP



                                            β.   atmP




                                                    γ.  
2 atmP




   

Ι.Να επιλϋξετε την ςωςτό απϊντηςη                                                                                       (Μονάδεσ 2) 

ΙΙ.Να δικαιολογόςετε την απϊντηςό   ςασ                                                                              (Μονάδεσ 6) 
 

                                                                              ΘΕΜΑ  Γ 

Το κυλινδρικό δοχεύο του 
ςχόματοσ ϋχει διατομό εμ-
βαδού  Α και ύψοσ Η0.Το 
δοχεύο  εύναι κλειςτό και 
περιϋχει νερό μϋχρι ύψοσ 
h.Με κατϊλληλο ςύςτημα 
εξαςφαλύζεται η παροχό 
αϋρα ςτον υπερκεύμενο του 
υγρού χώρο ,ώςτε να εξας-
φαλύζεται ςυνεχόσ ροό νε-
ρού από τουσ δύο πλευρι-
κούσ  ςωλόνεσ με ςταθερό 
ταχύτητεσ.0ι δύο πλευρικού 
ςωλόνεσ αρχικϊ εύναι κλει-
ςτού με πώματα.Κϊποια 
ςτιγμό αφαιρούμε ςυγχρό-
νωσ τα πώματα από  τουσ 
ςωλόνεσ και παρατηρούμε 
ότι όταν το νερό που 
εκκρϋει  από αυτούσ φτϊςει ςτο ϋδαφοσ οι όγκοι του υγρού που βρύςκονται ςτον αϋρα εύναι 
ύςοι(V1=V2 ). Tο βεληνεκϋσ τησ βολόσ του νερού  από τον ευριςκόμενο ςε χαμηλό ύψοσ ςωλόνα 
διατομόσ Α1, εύναι διπλάςιο από το βεληνεκϋσ τησ βολόσ του  νερού που βγαύνει από τον του 
ψηλότερα ευριςκόμενο ςωλόνα τη διατομόσ Α2 (S1=2S2). Δύο ςτοιχειώδεισ ποςότητεσ του νε-
ρού  ,ύςησ μϊζασ (dm1 = dm2) που εξϋρχονται από τουσ δύο πλευρικούσ  ςωλόνεσ, υφύςτανται 
μεταβολϋσ ορμών, μϋχρι να φτϊςουν ςτο  ϋδαφοσ, τϋτοιεσ ώςτε  η ςχϋςη που ςυνδϋει τα μϋτρα 

τουσ να εύναι 2
 
1 2Δp = Δp . 

Δίνονται:1. Η διατομό του κατακόρυφου ςωλόνα ϋχει εμβαδό Α ,3 φορϋσ  μεγαλύτερο από το 
εμβαδό τησ διατομόσ  Α1 ,(Α=3Α1)                                                                                                                                              
2.Το μϋτρο τησ επιτϊχυνςησ τησ βαρύτητασ g=10m/s2. 3.Ηαπόςταςη του πυθμϋνα του δοχεόυ 
από την οριζόντια ευθεύα (ε) εύναι αμελητϋα. 

Γ1.Να βρεθεύ η ταχύτητα ροόσ του υγρού υ ςτον   κατακόρυφο ςωλόνα ςε ςυνϊρτηςη με την 
ταχύτητα υ1 ροόσ του υγρού ςτον πλευρικό ςωλόνα διατομόσ Α1.                               (Μονάδεσ 6) 

Α2 

Α1 

Α3 

  Α   P0 

H 
h1 

h2 

Patm 

H0 

(ε) 

Δ 

Γ 

h1/2 
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Γ2.Διαπιςτώνεται ότι η διαφορϊ πύεςησ ανϊμεςα ςτα ςημεύο Γ και Δ του κατακόρυφου ςωλό-
να που απϋχουν υψομετρικϊ κατϊ  h1 /2 εύναι ύςη με ΔΡ=11250 Ν/m2.                (Μονάδεσ 5) 
Να βρεθεύ  το ύψοσ  h2 ,καθώσ και η ταχύτητεσ ταχύτητασ ροόσ του υγρού  υ1 , υ2  από τουσ 
πλευρικούσ ςωλόνεσ 
Γ3.Να βρεθεύ η  αρχικό τιμό τησ πύεςησ Ρο του αϋρα ςτον υπερκεύμενο του υγρού χώρο πριν 
αφαιρεθούν τα πώματα. Δύνεται το αρχικό ύψοσ του νερού ςτο δοχεύο Η=4.45m                                                                                                             

                                                                                                                                           (Μονάδεσ 4)  
Γ4.Κϊποια ςτιγμό  το ύψοσ του υγρού ςτο κυλινδρικό δοχεύο εύναι ύςο με y να βρεθεύ η ςχϋςη 
που δύνει την πύεςη P του υπερκεύμενου του υγρού αϋρα, ςε ςυνϊρτηςη με τη τιμό του y . 

                                                                                                                                              (Μονάδεσ 4) 
Γ4(Εναλλακτικό).Εϊν θεωρόςουμε ϋνα αβαρϋσ εμβολο ςε μορφό δύςκου, εμβαδού διατομόσ 
ύςου με αυτό τησ διατομόσ του δοχεύου Αδοχείου =200cm2 ,ςε επαφό με την ελεύθερη επιφϊνεια 
του   υγρού, να βρεθεύ το παραγόμενο ϋργο από την δύναμη που αςκεύ ο εγκλωβιςμϋνοσ αϋρασ  
ςτο δοχεύο μϋχρι να φτϊςει το αβαρϋσ ϋμβολο  ςτο μιςό του αρχικού ύψουσ του υγρού ςτο 
δοχεύο. 
                                                                                                                                                             (Μονάδεσ 6) 
Γ5..Να βρεθεύ η εκατοςτιαύα μεταβολό τησ μϊζα του αϋρα ςτο δοχεύο μϋχρι τη ςτιγμό που η 
ελεύθερη επιφϊνεια του υγρού  φτϊνει  ςτο μιςό  του αρχικού ύψουσ  του υγρού ςτο δοχεύο 
(y=H/2). Δύνεται το ύψοσ Η0 =1.5Η                                                                                         (Μονάδεσ 5) 

                                                                                                                                                                   

ΘΕΜΑ   Δ 

Ο ομογενισ τροχόσ του ςχιματοσ ζχει βάροσ 


1w μζτρου w1 και ςυνδζεται κατάλλθλα μζςω αβα-

ροφσ νιματοσ με τθν ομογενι ράβδο ΑΡ, βάρουσ


2w  μζτρου w2 ζτςι ώςτε να επιτρζπεται  θ περι-

ςτροφι του γφρω από οριηόντιο άξονα που διζρχεται από το κζντρο μάηασ του και είναι κάκετοσ 

ςτο επίπεδό του.Η περιςτροφι του τροχοφ εμποδίηεται από ςώμα S ςχιματοσ ορκογωνίου παραλ-

λθλεπιπζδου  το οποίο είναι ακλόνθτα ςτερεωμζνο ςτο οριηόντιο δάπεδο.Η ράβδοσ ΑΡ είναι αρκ- 

ωμζνθ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα ζτςι ώςτε να ςχθματίηει γωνία κ με το οριηόντιο δάπεδο για τθν 

οποία ιςχφει ημθ=0,6 και 

ςυνθ=0,8 .Σο νιμα είναι 

δεμζνο ςτο ςθμείο Π τθσ 

ράβδου το οποίο απζχει 

απόςταςθ  
L

4
από το άκρο 

Α τθσ ράβδου. 

Δ1.Αν το ςφςτθμα ιςορρο-

πεί και οριακά αποφεφγε-

ται θ υπερπιδθςθ του ςώ-

ματοσ S, να  βρείτε τον τι-

μι του λόγου     2

1

w

w
.  

                       (Μονάδεσ 5) 

 
L

4
 

 θ 
  S 

 Ρ 

 Ν 

Δ 

 Α 

 Κ1  Π 

   Γ 

 (ΠΑ)= 
L

4
  , (ΝΑ)= 

L

2
,(ΝΑ)=L 

 

h=0,6R R 

d 
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Δ2.κεωροφμε ότι το βάροσ του τροχοφ ζχει μζτρο      w1 =400Ν και αντικακιςτοφμε τθ ράβδο με 

μία απολφτωσ ίδιων διαςτάςεων με βάροσ 


3w , μζτρουw3=80Ν.τερεώνουμε ςτο άκρο Ρ τθσ 

ράβδου το ζνα άκρο ιδανικοφ κατακόρυφου ελατθρίου ςτακεράσ k=100N. το κάτω άκρο του 

ελατθρίου ςτερεώνουμε ςώμα μάηασ m4 και το αφινουμε να κινθκεί προσ τα κάτω.Διαιςτώνουμε 

ότι  αυτό πραγματοποιεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ ςτακεράσ επαναφοράσ D=k,και υπάρχει μία 

μοναδικι κζςθ του ςώματοσ αυτοφ ,κακώσ ταλαντεφεται ,ςτθν οποία κάκε φορά που βρίςκεται το 

ςώμα αυτό , ο τροχόσ είναι ζτοιμοσ να αρχίςει τθν υπερπιδθςθ του ςώματοσ S.Να υπολογίςετε το 

πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ του ςώματοσ μάηασ m4 ,κακώσ  και τθ μάηα αυτι.                                                         

                                                                                                                                                            (Μονάδεσ 6)                                                                     

Δ3.Κακώσ εξελίςςεται θ ταλάντωςθ του ςώματοσ μάηασ m4, να εκφράςετε το μζτρο τθσ δφναμθσ 

που αςκεί το οριηόντιο δάπεδο ςτον τροχό (δφναμη  

N ) ςε ςυνάρτθςθ με τθν απομάκρυνςθ του 

ςώματοσ μάηασ m4, από τθ κζςθ ιςορροπίασ του και ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο.        (Μονάδεσ 6) 

Δ4.Να παραςτιςετε γραφικά το μζτρο τθσ

Nςε ςυνάρτθςθ με τθν απομάκρυνςθ x.   (Μονάδεσ 4) 

Δ5.Αφαιροφμε το ελατιριο και παίρνουμε ζναν ομογενι τροχό S1 μικρισ ακτίνασ τον οποίο κατάλ-

λθλα κζτουμε ςε ςφνκετθ  κίνθςθ ,φζρνοντασ ςε επαφι ζνα περιφερειακό ςθμείο του με το μζςο 

τθσ ράβδου, εξαςφαλίηοντασ θ κίνθςθ του να γίνεται χωρίσ ολίςκθςθ.Η αρχικι ταχφτθτα του κζ-

ντρου μάηασ του τροχοφ είναι υcm,0 =4m/s.H ράβδοσ παρουςιάηει τριβι με τον τροχό S1 μζχρι του 

ςθμείου που απζχει 0,32m από το μζςο N τθσ ράβδου.τθν ςυνζχεια είναι λεία μζχρι το άκρο τθσ 

Ρ.Να υπολογίςετε τον λόγο 2

1

N

N
 

όπου Ν1 ο αρικμόσ των περιςτροφών που πραγματοποιεί ο τροχόσ 

ςτο τραχφ τμιμα τθσ ράβδου και Ν2 ο αρικμόσ των περιςτροφών που πραγματοποιεί ο τροχόσ ςτο 

λείο τμιμα  τθσ ράβδου και μζχρι να μθδενιςτεί ςτιγμιαία θ ταχφτθτα του κζντρου μάηασ του τρο-

χοφ για πρώτθ φορά.                                                                                                                  (Μονάδεσ 7) 

 Δ6. Να παραςτιςετε γραφικά  ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο το μζτρο τθσ ταχφτθτασ του κζντρου 

μάηασ του τροχοφ, κακώσ και το μζτρο τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ του ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο 

κίνθςισ του, από τθν χρονικι ςτιγμι που τζκθκε ςε κίνθςθ και μζχρι να μθδενιςτεί ςτιγμιαία θ 

ταχφτθτα του κζντρου μάηασ Δίνεται θ ακτίνα του τροχοφ r=4.10-2m.                             (Μονάδεσ 7)                                                                                               

                                                                 

 

                                                                             ΘΕΜΑ Ε 

Η ρϊβδοσ ΑΓ, του ςχόματοσ εύναι οριζόντια, ϋχει μόκοσ L =1 m μϊζα mρ =16 Kg. και μπορεύ να 
ςτρϋφεται γύρω από οριζόντιο ϊξονα ο οπούοσ εύναι κϊθετοσ ς΄ αυτόν και ο οπούοσ διϋρχεται 
από το ςημεύο τησ Ο. Το ςημεύο Ο  βρύςκεται ςε απόςταςη 0,4 m από το ϊκρο Α. Ο ϊξονασ εύ-
ναι ςτερεωμϋνοσ μϋςω κατϊλληλου μηχανιςμού ςε οροφό .Tο ϊκρο Γ τησ ρϊβδου βρύςκεται ςε 
επαφό με αβαρό ρϊβδο η οπούα καταλόγει ςε αβαρϋσ ϋμβολο με το οπούο  εύναι κολλημϋνη.Το 
ϋμβολο ϋχει εμβαδό διατομόσ Α=10-3m2 και βρύςκεται ςε επαφό ςτεγανϊ με την επιφϊνεια 
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ιδανικού ρευςτού το οπούο περιϋχεται ςε δοχεύο το οπούο εύναι ακλόνητα ςτερεωμϋνο ςε ο-
ριζόντιο δϊπεδο όπωσ φαύνεται ςτο ςχόμα .Το δοχεύο ςτο οπούο περιϋχεται το υγρό φϋρει 
προςαρμοςμϋνο ςτο ςημεύο Δ του πλευρικού τοιχώματοσ, μανόμετρο ςε ύψοσ h/3 =1m όπου 
h το ύψοσ του υγρού ςτο δοχεύο. Στο ύδιο ύψοσ και ςτο αντιδιαμετρικό ςημεύο P, του Δ 
υπϊρχει μικρό οπό εμβαδού διατομόσ Α0 =3.10-4m2 η οπούα κλύνεται με πώμα .Στο ϊκρο Α τησ 
ρϊβδου εύναι ςτερεωμϋνο κατακόρυφο ιδανικό ελατόριο ςταθερϊσ k=50Ν/m,  ςτο ϊλλο ϊκρο 
του οπούου εύναι ςτερεωμϋνη (ςτο μϋςο τησ) ομογενόσ μεταλλικό ρϊβδοσ ΔΖ μόκουσ l1=0,2m 
και μϊζασ m1 =1Κg , η οπούα ιςορροπεύ οριζόντια μετϋχοντασ ςτο ηλεκτρικό κύκλωμα του 
ςχόματοσ. Η ρϊβδοσ αυτό εμποδύζεται να κινηθεύ προσ τα κϊτω από κατϊλληλεσ 
προεξοχϋσ(πρϊςινου χρώματοσ). Το ηλεκτρικό αυτό κύκλωμα βρύςκεται ςε κατακόρυφο 

επύπεδο και ςτον χώρο υπϊρχει οριζόντιο ομογενϋσ μαγνητικό πεδύο ϋνταςησ 

B  με μϋτρο 

Β=7,5Σ.Το κύκλωμα αυτό  τροφοδοτεύται με ηλεκτρικό ρεύμα  που παρϊγει η επαγωγικό 
Η.Ε.Δ. η οπούα αναπτύςςεται ςτην κινούμενη ρϊβδο ΗΠ μόκουσ l2 = 0,4m η                                                                                                                                                                                                                         
 

  h/3 

Γ 

Ο 

P 

N 

0,6m 

 Α 

0,4m 

 2 

m2 

 

θζςη άξονα 

περιςτροφήσ 

mΡ 

  h 

Patm 

     I1 

  m2,L2 

R 

     I2 

Η 

  Π 

  m1, L1, R1 

     υ 

  Δ   Ζ 

αςφάλεια 

R2 



B  



B  



B  

       I 
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οπούα κινεύται προσ τα κϊτω με ςταθερό ταχύτητα

υ .Στον κλϊδο που περιϋχει την ρϊβδο ΔΖ 

βρύςκεται ςε ςειρϊ ςυνδεδεμϋνη αςφϊλεια των 20Α. 
Οι τιμϋσ των αντύςτϊςεων εύναι :R2= 1Ω  η ρϊβδοσ ΗΠ ϋχει ωμικό αντύςταςη R=0,25Ω    και η 
ρϊβδοσ  ΔΖ   R1= 1Ω.  Δύνονται: Η ατμοςφαιρικό πύεςη Patm=105N/m2,  g=10m/s2. 
Ε1.Το όλο ςύςτημα ιςορροπεύ.Το μανόμετρο δεύχνει πύεςη P=1,2.105 N/m2 και το ελατόριο 
εύναι επιμηκυμϋνο. Να υπολογιςτεύ η παραμόρφωςη του ελατηρύου.                                                                                                       
                                                                                                                                                              (Μονάδεσ 7) 

Ε2.Να υπολογύςετε το μϋτρο τησ ςταθερόσ ταχύτητασ

υ  με την οπούα κινεύται η ρϊβδοσ ΗΠ. 

                                                                                                                                                              (Μονάδεσ 5) 

Ε3.Καποια ςτιγμό t0=0 η ρϊβδοσ αρχύζει να επιταχύνεται με ςταθερό επιτϊχυνςη 

α   και την 

χρονικό ςτιγμό  t =5s η αςφϊλεια τόκεται και διακόπτεται η ροό  του ρεύματοσ ςτον κλϊδο με 
τη ρϊβδο ΔΖ.Να υπολογύςετε το μϋτρο τησ επιτϊχυνςησ α.                                             (Μονάδεσ 6) 
 
Ε4.Η διακοπό του ρεύματοσ που διαρρϋει την ρϊβδο ΔΖ ,ϋχει ωσ αποτϋλεςμα να αρχύςει η ρϊ-
βδοσ αυτό να πραγματοποιεύ απλό αρμονικό ταλϊντωςη παραμϋνοντασ διαρκώσ οριζόντια .Nα 
υπολογύςετε το μϋτρο τησ δύναμησ που αςκεύται ςτο πώμα την ςτιγμό κατϊ την οπούα η ρϊβ-
δοσ ΔΖ ηρεμεύ  ςτιγμιαύα για πρώτη φορϊ μετϊ την αποςύνδεςό τησ από το κυκλωμα.Δύνεται 
το εμβαδό διατομόσ του πώματοσ A΄=Α0=3.10-4m.                                                           (Μονάδεσ 7) 
Ε5.Αν το πώμα απομακρυνθεύ τη ςτιγμό που αναφϋρεται ςτο πεοηγούμενο ερώτημα,να υπο-
λογύςετε  την ταχύτητα με την οπούα αρχύζει την ροό  του υγρού εξερχόμενο από την οπό 
αμϋςωσ μετϊ την αφαύρεςη του πώματοσ.                                                              
                                                                                                                                                             (Μονάδεσ 5) 
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