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ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 

4o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΘΔΜΑΤΑ 

 

                                                      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 κάθε  κοξύρη μεςανύ δύξ ρωμάςωμ 

α) η ξομή κάθε ρώμαςξπ  παοαμέμει  ρςαθεοή. 

β) η μεςαβξλή ςηπ ξομήπ ςξσ εμόπ είμαι αμςίθεςη ςηπ μεςαβξλήπ ςηπ ξομήπ ςξσ 

άλλξσ ρώμαςξπ. 

γ) η μεςαβξλή ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ εμόπ είμαι αμςίθεςη ςηπ μεςαβξλήπ ςηπ 

κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ άλλξσ ρώμαςξπ. 

δ) η κιμηςική εμέογεια κάθε ρώμαςξπ παοαμέμει ρςαθεοή. 

Μξμάδεπ 5 
 

2. ταίοα A  μάζαπ 
Am  και κιμηςικήπ εμέογειαπ 

AK  ρσγκοξύεςαι κεμςοικά και 

ελαρςικά με δεύςεοη ακίμηςη ρταίοα B  μάζαπ 
Bm . Η κιμηςική εμέογεια πξσ 

μεςατέοεςαι από ςη ρταίοα A  ρςη B  καςά ςη διάοκεια ςηπ κοξύρηπ γίμεςαι 

μέγιρςη όςαμ: 

α) 
A Bm m . 

β) 
A Bm m . 

γ) 
A Bm m .  

δ) 
Am  είμαι πξλύ μεγαλύςεοξ από ςξ

 Bm .  

                                                                                      
          Μξμάδεπ 5 
 
3. Όςαμ η κοξύρη μεςανύ δύξ ρταιοώμ είμαι πλαρςική, διαςηοείςαι 

α) η ξομή ςξσ ρσρςήμαςξπ 

β) η μηυαμική εμέογεια ςξσ ρσρςήμαςξπ 

γ) η κιμηςική εμέογεια ςξσ ρσρςήμαςξπ 

δ) η κιμηςική εμέογεια κάθε ρταίοαπ 

                                                                             
                            Μξμάδεπ 5 
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4.   Όςαμ ρσμβαίμει ταιμόμεμξ Doppler και ξ παοαςηοηςήπ ακξύει ήυξ μεγαλύςεοηπ 

ρσυμόςηςαπ από ςη ρσυμόςηςα ςξσ ήυξσ πξσ εκπέμπει η πηγή 

α) μεςαβάλλεςαι η ρσυμόςηςα ςξσ ήυξσ πξσ εκπέμπει η πηγή κσμάςωμ. 

β) παοαςηοηςήπ και ηυηςική πηγή κιμξύμςαι με ςημ ίδια ςαυύςηςα. 

γ) η απόρςαρη μεςανύ παοαςηοηςή και πηγήπ ήυξσ μειώμεςαι.  

δ) η απόρςαρη μεςανύ παοαςηοηςή και πηγήπ ήυξσ ασνάμεςαι.                                                                                                                                                                                             

Μξμάδεπ 5 
 

 

5. Σςιπ παοακάςχ εοχςήρειπ μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξ γοάμμα κάθε 
ποόςαρηπ και δίπλα ρε κάθε γοάμμα ςη λένη Σχρςό για ςη ρχρςή ποόςαρη και ςη 
λένη Λάθξπ για ςη λαμθαρμέμη. 

α) ςημ αμελαρςική κοξύρη ιρυύει η αουή διαςήοηρηπ ςηπ ξομήπ. 

β) Αμ δύξ ρταίοεπ με ίρεπ μάζεπ ρσγκοξύξμςαι κεμςοικά και ελαρςικά, ςόςε 

αμςαλλάρρξσμ ςαυύςηςεπ. 

γ) ςημ πλάγια κοξύρη εμταμίζεςαι πάμςα θεομόςηςα. 

δ) Σξ ταιμόμεμξ Doppler ανιξπξιείςαι για ςη μέςοηρη ςηπ ςαυύςηςαπ ςωμ 

    ασςξκιμήςωμ και ςωμ αεοξπλάμωμ με ςξ οαμςάο. 

ε) Σξ ταιμόμεμξ Doppler δεν εμταμίζεςαι ρςα ηλεκςοξμαγμηςικά κύμαςα. 

Μξμάδεπ 5 
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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)    Μια ρταίοα μάζαπ m1 ρσγκοξύεςαι μεςωπικά και ελαρςικά  με ακίμηςη ρταίοα 
μάζαπ m2. Αμ μεςά ςημ κοξύρη ξι ρταίοεπ κιμξύμςαι ρε αμςίθεςεπ καςεσθύμρειπ και 
ςα μέςοα ςωμ ςαυσςήςωμ ςξσπ είμαι ίρα ςόςε ξ λόγξπ ςωμ μαζώμ m1 / m2  ςωμ δύξ 
ρταιοώμ είμαι ίρξπ με 

 α. 1   

 β. 1/2    

 γ. 1/3  

                                                                                                            Μξμάδεπ 2 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

                    Μξμάδεπ 4 

 

 

 

2) Έμα ρώμα μάζαπ m ςξ ξπξίξ έυει κιμηςική εμέογεια Κ ρσγκοξύεςαι κεμςοικά 
πλαρςικά με ρώμα ςοιπλάριαπ μάζαπ. Σξ δημιξσογξύμεμξ ρσρρωμάςωμα 
ακιμηςξπξιείςαι. Η μηυαμική εμέογεια πξσ έγιμε θεομόςηςα καςά ςημ κοξύρη είμαι 
ίρη με 

α.  4Κ/3 

β.  Κ 

γ. 5Κ/3 

Μξμάδεπ 2 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Μξμάδεπ 4 
 

 

3)  Έμα βλήμα μάζαπ m κιμείςαι ξοιζόμςια και εσθύγοαμμα με ςαυύςηςα μέςοξσ  . 

ε κάπξια υοξμική ρςιγμή εκοήγμσςαι ρε δύξ κξμμάςια ίρηπ μάζαπ 1 2

m
m m

2
  .  

Σξ έμα από ασςά αμέρωπ μεςά ςημ έκοηνη κιμείςαι με γωμία 
090  ωπ ποξπ ςημ 

αουική διεύθσμρη και με ςαυύςηςα μέςοξσ 
1   . Η ςαυύςηςα ςξσ άλλξσ κξμμαςιξύ 

μπξοεί μα αμαλσθεί ρε δύξ κάθεςεπ ρσμιρςώρεπ πξσ έυξσμ μέςοα    

α) σ και σ. 
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β) σ και 2σ. 

γ) 2σ και 2σ. 

Μξμάδεπ 2 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Μξμάδεπ 5 

 
 
 
4) Ηυηςική πηγή κιμείςαι ρε ξοιζόμςιξ δοόμξ με ρςαθεοή ςαυύςηςα 

/ 40s   μεςανύ δύξ παοαςηοηςώμ Α και Β. Η πηγή καςεσθύμεςαι ποξπ ςξμ 

παοαςηοηςή Α και απξμακούμεςαι από ςξμ παοαςηοηςή Β . Σξ μήκξπ κύμαςξπ A   

πξσ εκπέμπει η ηυηςική πηγή ποξπ ςημ καςεύθσμρη ςξσ παοαςηοηςή Α  και ςξ μήκξπ 

κύμαςξπ B  πξσ εκπέμπει η ηυηςική πηγή ποξπ ςημ καςεύθσμρη ςξσ παοαςηοηςή Β 

ρσμδέξμςαι με ςη ρυέρη 

α. 
39

40

A

B




   

β. 
39

41

A

B




  

γ. 
40

41

A

B




  

Μξμάδεπ 2 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Μξμάδεπ 4 
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ΘΔΜΑ Γ 

Έμα ρώμα Α μάζαπ 1kg κιμξύμεμξ ρε ξοιζόμςιξ δάπεδξ, ποξρπίπςει με ςαυύςηςα 
μέςοξσ 10m/s ρε ακίμηςξ ρώμα Β μάζαπ 4kg. Η κοξύρη ςωμ δύξ ρωμάςωμ είμαι 
πλαρςική και μεςωπική. Ο ρσμςελερςήπ ςοιβήπ μεςανύ ρσρρωμαςώμαςξπ και 
ξοιζξμςίξσ δαπέδξσ είμαι 0,5. Να σπξλξγίρεςε 

α. ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ ρσρρωμαςώμαςξπ. 

Μξμάδεπ 5 

β. Σξ έογξ ςηπ δύμαμηπ πξσ άρκηρε ςξ ρώμα Β ρςξ ρώμα Α ρςη διάοκεια ςηπ 
κοξύρηπ. 

Μξμάδεπ 5 

γ. ςη μεςαβξλή ςηπ μηυαμικήπ εμέογειαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςωμ δύξ ρωμάςωμ λόγω 
ςηπ κοξύρηπ. 

Μξμάδεπ 5 

δ. ςξ μέςοξ ςηπ μεςαςόπιρηπ ςξσ ρσρρωμαςώμαςξπ μέυοι μα ρςαμαςήρει. 

Μξμάδεπ 5 

ε. ςη ρσμξλική θεομόςηςα πξσ μεςατέοθηκε ρςξ πεοιβάλλξμ. 

 Μξμάδεπ 5 

Δίμεςαι η επιςάυσμρη βαούςηςαπ g=10m/s2 και όςι η διάοκεια ςηπ κοξύρηπ είμαι 
αμεληςέα. 
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ΘΔΜΑ  Δ 

 

Σξ ελαςήοιξ ςξσ ρυήμαςξπ έυει ρςαθεοά 900 /k N m  και έυει ρςξ έμα άκοξ ςξσ 
ρςεοεωμέμξ έμα ρώμα 1 πξσ τέοει εμρωμαςωμέμξ έμα δέκςη ήυξσ. Σξ άλλξ άκοξ 
ςξσ ελαςηοίξσ είμαι ακλόμηςα ρςεοεωμέμξ. Σξ ρύρςημα 1-k  εκςελεί απλή αομξμική 
ςαλάμςωρη πάμω ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ και η απξμάκοσμρή ςξσ πεοιγοάτεςαι 

από ςη ρυέρη 0,4 30 ( )x t SI , παίομξμςαπ ςα θεςικά ποξπ ςα δενιά. Ση υοξμική 

ρςιγμή πξσ ςξ ρώμα 1 κιμείςαι με ςη μέγιρςη ςαυύςηςα ςξσ ποξπ ςη θεςική 
καςεύθσμρη ςξσ άνξμα x΄x, ρσγκοξύεςαι κεμςοικά ελαρςικά με ακίμηςξ ρώμα 2 

μάζαπ 2 3m kg , ςξ ξπξίξ τέοει εμρωμαςωμέμη πηγή πξσ εκπέμπει ήυξ ρςαθεοήπ 

ρσυμόςηςαπ 692fs Hz . 

 

 

 

Να σπξλξγίρεςε 

α) ςη μάζα ςξσ ρώμαςξπ 1 καθώπ και ςημ ςαυύςηςά ςξσ ελάυιρςα ποιμ ςημ κοξύρη.   
            
                                       Μξμάδεπ 6 

β) ςιπ ςαυύςηςεπ ςωμ ρωμάςωμ 1  και 2 αμέρωπ μεςά ςημ κοξύρη.                   
                     Μξμάδεπ 6 

γ) ςη ρσυμόςηςα πξσ αμιυμεύει ξ δέκςηπ όςαμ ςξ ρώμα 1 διέουεςαι για 1η και 2η  

τξοά από ςη θέρη 1

11

30
x m  .       

                             Μξμάδεπ 6 

δ) ςη δσμαμική εμέογεια ςηπ ςαλάμςωρηπ ςη υοξμική ρςιγμή πξσ ξ δέκςηπ αμιυμεύει 

ήυξ ρσυμόςηςαπ 680Af Hz .                

                                                                             Μξμάδεπ 7 

Δίμεςαι η ςαυύςηςα ςξσ ήυξσ ρςξμ ακίμηςξ αέοα: 340 /m s    

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΧΙΑ 


