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ελίδα 1 από 6 

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 

4o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ – ΘΔΜΑΤΑ 

 

ΘΔΜΑ Α 

Στις ημιτελείς προτάσεις 1 - 4 μα γράψετε στο τετράδιό σας τομ αριθμό της 
πρότασης και δίπλα το γράμμα που αμτιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώμει 
σωστά. 

     
 
1. ε μια πλαρςική κοξύρη μεςανύ δύξ ρχμάςχμ, ποξκύπςει ρσρρχμάςχμα με 

κιμηςική εμέογεια ίρη με μηδέμ. Σα δύξ ρώμαςα πξσ ρσγκοξύρςηκαμ, ελάυιρςα ποιμ 

ςημ κοξύρη είυαμ 

α) ίρεπ κιμηςικέπ εμέογειεπ.  

β) αμςίθεςεπ κιμηςικέπ εμέογειεπ. 

γ) αμςίθεςεπ ξομέπ. 

δ) ίρεπ ξομέπ. 

Μομάδες 5 

 

2. ε μια κεμςοική ελαρςική κοξύρη μεςανύ δύξ ρταιοώμ πξσ έυξσμ ίρεπ μάζεπ 

α) ξι ρταίοεπ πάμςα αμςαλλάρρξσμ ςαυύςηςεπ. 

β) η μία από ςιπ δύξ ρταίοεπ πάμςα ςελικά παοαμέμει ακίμηςη. 

γ) πάμςα μεςά ςημ κοξύρη ξι ςαυύςηςεπ ςχμ ρταιοώμ έυξσμ αμςίθεςη καςεύθσμρη 

μεςανύ ςξσπ. 

δ) η καθεμιά από ςιπ ρταίοεπ, μεςά ςημ κοξύρη έυει πάμςα ςαυύςηςα αμςίθεςηπ 

καςεύθσμρηπ από ςημ καςεύθσμρη πξσ είυε η ςαυύςηςά ςηπ ποιμ ςημ κοξύρη. 

Μομάδες 5 

 

3. Έμα ρώμα μάζαπ m κιμείςαι με ςαυύςηςα μέςοξσ σ. Σξ ρώμα ποξρκοξύει ελαρςικά 

και κάθεςα ρςημ επιτάμεια εμόπ ςξίυξσ. Σξ μέςοξ ςηπ μεςαβξλήπ ςηπ ξομήπ ςξσ 

ρώμαςξπ είμαι 

α) 0. 

β) mσ. 

γ) 2mσ. 

δ) 3mσ. 

Μομάδες 5 
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4. ε έμαμ παοαςηοηςή τςάμξσμ πεοιρρόςεοα μέγιρςα ρςη μξμάδα ςξσ υοόμξσ από 

όρα παοάγει ρςξμ ίδιξ υοόμξ μια ηυηςική πηγή, όςαμ  

α) δεμ σπάουει ρυεςική κίμηρη μεςανύ ςξσπ.  

β) η μεςανύ ςξσπ απόρςαρη ασνάμεςαι.  

γ) η πηγή απξμακούμεςαι από ςξμ ακίμηςξ παοαςηοηςή. 

δ) ξ παοαςηοηςήπ πληριάζει ποξπ ςημ ακίμηςη πηγή.  

Μομάδες 5 

 

5.ςιπ παοακάςχ εοχςήρειπ 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. 

α) ε μια κοξύρη διαςηοείςαι πάμςα η κιμηςική εμέογεια ςξσ ρσρςήμαςξπ ςχμ 

ρσγκοξσόμεμχμ ρχμάςχμ. 

β) ςξ μικοόκξρμξ μπξοεί μα έυξσμε κοξύρειπ ελαρςικέπ. 

γ) Όςαμ μια ρταίοα μικοήπ μάζαπ ποξρκοξύει ελαρςικά ρςημ επιτάμεια εμόπ 

ακίμηςξσ ςξίυξσ, αμακλάςαι πάμςα με ςαυύςηςα ίδιξσ μέςοξσ. 

δ) Σξ ταιμόμεμξ Doppler ανιξπξιείςαι από ςημ αρςσμξμία για ςη μέςοηρη ςηπ 

ςαυύςηςαπ ςχμ ασςξκιμήςχμ. 

ε) Έμαπ παοαςηοηςήπ πξσ καςεσθύμεςαι ποξπ ακίμηςη πηγή αμςιλαμβάμεςαι ςξμ ήυξ 

με μήκξπ κύμαςξπ μικοόςεοξ από ασςό πξσ θα αμςιλαμβαμόςαμ αμ ήςαμ ακίμηςξπ.   

Μομάδες 5 

 

ΘΔΜΑ Β 

 
1. Έμα ρώμα μάζαπ m1 κιμείςαι ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ, με κιμηςική εμέογεια Κ 

και ρσγκοξύεςαι κεμςοικά και πλαρςικά με ρώμα μάζαπ 2 1m  2m . H κιμηςική 

εμέογεια ςξσ ρώμαςξπ m1 μεςά ςημ κοξύρη είμαι ναμά ίρη με Κ. Σξ μέςοξ ςηπ 

ςαυύςηςαπ ςξσ ρώμαςξπ με μάζα m2  είμαι 

α) 2 1     

β) 2 1 2      

γ) 2 1 3    

Μομάδες 2 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ.  

Μομάδες 4  
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2. Έμα ρώμα μάζαπ m1 κιμείςαι ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ με ςαυύςηςα μέςοξσ 1  

και ρσγκοξύεςαι κεμςοικά με αουικά ακίμηςξ ρώμα μάζαπ m2.  

Όςαμ η κοξύρη είμαι ελαρςική, η κιμηςική εμέογεια ςξσ ρώμαςξπ m2 μεςά ςημ 

κοξύρη είμαι ίρη με Κ2.  

Όςαμ η κοξύρη είμαι πλαρςική, η κιμηςική εμέογεια ςξσ ρσρρχμαςώμαςξπ πξσ 

ποξκύπςει είμαι ίρη με Κ.  

Αμ ιρυύει 2  , ξ λόγξπ ςχμ μαζώμ 1

2

m

m
, είμαι ίρξπ με   

α) 3  

β) 
1

3
  

γ) 
1

4
 

Μομάδες 2 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ.  

Μομάδες 4  

 

3. Μια ρταίοα μάζαπ m ποξρκοξύει ελαρςικά και 

πλάγια, σπό γχμία 30ξ ρςημ επιτάμεια εμόπ 

ξοιζξμςίξσ δαπέδξσ, όπχπ ταίμεςαι ρςξ διπλαμό 

ρυήμα. Θεχοήρςε όςι η μόμη δύμαμη πξσ αρκείςαι 

ρςη ρταίοα καςά ςη διάοκεια ςηπ ποόρκοξσρηπ, 

είμαι η δύμαμη από ςξ δάπεδξ. Αμ ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ ςηπ ρταίοαπ ελάυιρςα 

ποιμ ςημ ποόρκοξσρη με ςξ δάπεδξ είμαι ίρξ με  , ςξ μέςοξ ςηπ μεςαβξλήπ ςηπ 

ξομήπ ςηπ ρταίοαπ καςά ςημ ποόρκοξσρη, θα είμαι ίρξ με 

α) 0  

β) m  

γ) 2m  

Μομάδες 2 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ.  

Μομάδες 4  

Δίμξμςαι: ημ300=
1

2
, ρσμ300=

3

2
 

σ 

30ο 

Αμέσως πριν την πρόσκροσση 

m 
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4. Μια πηγή ηυηςικώμ κσμάςχμ όςαμ είμαι ακίμηςη παοάγει ήυξ ρσυμόςηςαπ fS. Όςαμ 

έμαπ παοαςηοηςήπ  πληριάζει ςημ ακίμηςη πηγή με ςαυύςηςα μέςοξσ σΑ, η 

ρσυμόςηςα fA πξσ αμςιλαμβάμεςαι είμαι καςά 20% διατξοεςική από ςη ρσυμόςηςα fS. 

ςημ πεοίπςχρη πξσ ξ παοαςηοηςήπ είμαι ακίμηςξπ, εμώ η πηγή κιμείςαι με 

ςαυύςηςα S , για μα αμςιλαμβάμεςαι ξ παοαςηοηςήπ για ςξμ ήυξ πάλι ςημ ίδια 

ρσυμόςηςα fA, θα ποέπει η ςαυύςηςα 
S  μα έυει καςεύθσμρη ποξπ ςξμ παοαςηοηςή 

και μέςοξ ίρξ με 

α) 
5

6

  

β) 1,2   

γ)   

Μομάδες 2 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ.  

Μομάδες 5  

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Έμα ρώμα  μάζαπ m = 1 kg, είμαι δεμέμξ ρςξ άκοξ αβαοξύπ μήμαςξπ μήκξσπ ℓ, ςξ 
άλλξ άκοξ ςξσ ξπξίξσ είμαι ακλόμηςα ρςεοεχμέμξ. Σξ ρώμα  μπξοεί μα κιμείςαι 
ρςξ καςακόοστξ επίπεδξ και έυει πάμχ ςξσ ηυηςική πηγή πξσ εκπέμπει ήυξ 
ρσυμόςηςαπ fS. Δλεσθεοώμξσμε ςξ ρώμα  από ςημ θέρη πξσ ςξ μήμα είμαι ξοιζόμςιξ 
και ςεμςχμέμξ (βλέπε ρυήμα). Σημ ρςιγμή πξσ ςξ ρώμα  ελεσθεοώμεςαι ξι δύξ 
ακίμηςξι παοαςηοηςέπ ςξσ ρυήμαςξπ ακξύμ ςξμ ίδιξ ήυξ ρσυμόςηςαπ f1 = 4620 Hz. 
Σημ ρςιγμή πξσ ςξ ρώμα  τςάμει ρςξ καςώςεοξ ρημείξ ςηπ ςοξυιάπ ςξσ, ξ 

παοαςηοηςήπ Α καςαγοάτει ήυξ ρσυμόςηςαπ A S

34
f f

33
 . Ση ρςιγμή πξσ ςξ ρώμα   

διέουεςαι από ςξ καςώςεοξ ρημείξ ςηπ ςοξυιάπ ςξσ μα βοείςε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ο

σ1

 

Α
Βσ2

Σ
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1. ςημ ςαυύςηςα σ1 πξσ έυει. 

Μομάδες 6 

2. ςημ ρσυμόςηςα fB πξσ καςαγοάτει ξ παοαςηοηςήπ Β. 

Μομάδες 6 

3. ςημ ςάρη ςξσ μήμαςξπ.  

Μομάδες 6 

 

Σημ ρςιγμή πξσ ςξ ρώμα  διέουεςαι από ςξ καςώςεοξ ρημείξ ςηπ ςοξυιάπ ςξσ, ςξ 
μήμα κόβεςαι και ςξ ρώμα καςεσθύμεςαι ποξπ μία αμακλαρςική επιτάμεια η ξπξία 

κιμξύμεμη με ςαυύςηςα 2 20m / s   καςεσθύμεςαι ποξπ ασςό.  

 

4. Να βοείςε ςη ρσυμόςηςα fB2 πξσ καςαγοάτει ξ παοαςηοηςήπ Β από ςξ 
αμακλώμεμξ κύμα. 

Μομάδες 7 

 

Δίμoμςαι: 
2g 10m / s  η ςαυύςηςα ςξσ ήυξσ ρςξμ αέοα 340m / s  

και 4620 35·33·4 . 

 

 

ΘΔΜΑ Δ 

 

ςξ διπλαμό ρυήμα βλέπξσμε ςημ 
κάςξφη μιαπ ξοιζόμςιαπ λείαπ 
επιτάμειαπ. Δύξ ρταίοεπ, η 1 με 
μάζα m1 = 3 kg και η 2 με μάζα 
m2 = 1 kg βοίρκξμςαι απλώπ ρε 
επατή ρςα άκοα ελαςηοίξσ 
ρςαθεοάπ k1. Σξ ελαςήοιξ είμαι 
ρσμπιερμέμξ έυξμςαπ ςιπ δύξ 
ρταίοεπ δεμέμεπ με αβαοέπ και 
μη εκςαςό μήμα. Η 
απξθηκεσμέμη εμέογεια ρςξ 
ελαςήοιξ είμαι Δελ = 96J. Κάπξια 
ρςιγμή κόβξσμε ςξ μήμα. Η 
ρταίοα 1 κιμείςαι εσθύγοαμμα και ατξύ ρσγκοξσρςεί κάθεςα με ςξμ ςξίυξ υχοίπ 
απώλειεπ εμέογειαπ, αμακλάςαι. Η ρταίοα 2 ειρέουεςαι ρςξ ςμήμα κσκλικξύ 
διαδοόμξσ ρςξμ ξπξίξ κιμείςαι υχοίπ ςοιβέπ και ςημ ρςιγμή πξσ ςξμ εγκαςαλείπει η 
ςαυύςηςα ςηπ ρυημαςίζει 60ξ γχμία με ςημ αουική ςηπ διεύθσμρη. Οι δύξ ρταίοεπ, 
1, 2  ρσγκοξύξμςαι πλαρςικά ρςξ ρημείξ Λ και ρςημ πξοεία ςξσπ ρσμαμςξύμ ςξ 
ρώμα 3, μάζαπ m3, πξσ είμαι δεμέμξ ρςξ άκοξ ξοιζόμςιξσ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ k2,  

πξσ έυει ςξ άλλξ άκοξ ςξσ ακλόμηςα ρςεοεχμέμξ και ξ άνξμάπ ςξσ ρσμπίπςει με ςη 
διεύθσμρη κίμηρηπ ςξσ ρσρρχμαςώμαςξπ. Η ποώςη κοξύρη ςξσ 1+2 με ςξ ακίμηςξ 
3 είμαι ελαρςική, εμώ η δεύςεοη πξσ ρσμβαίμει μεςά από Σ/2 (όπξσ Σ η πεοίξδξπ 
ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ 3), ρςξ ίδιξ ρημείξ, είμαι πλαρςική. Να βοείςε: 

Σ1 Σ2

Σ3

k1

k2

60oΛ
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1. ςξ λόγξ ςχμ κιμηςικώμ εμεογειώμ 1

2

K

K
 ρταιοώμ 1, 2 όςαμ εγκαςαλείπξσμ ςξ 

ελαςήοιξ. 

Μομάδες 5 

2. ςιπ ςαυύςηςεπ ςχμ ρταιοώμ 1, 2 όςαμ εγκαςαλείπξσμ ςξ ελαςήοιξ. 

Μομάδες 4 

3. ςξ μέςοξ ςηπ μεςαβξλήπ ςηπ ξομήπ ςξσ ρώμαςξπ 2 από ςημ ρςιγμή πξσ 
εγκαςαλείπει ςξ ελαςήοιξ μέυοι και λίγξ ποιμ ρσγκοξσρςεί πλαρςικά. 

Μομάδες 4 

4. ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςα ςξσ ρσρρχμαςώμαςξπ 1+2  

Μομάδες 3 

5. ςημ μάζα ςξσ ρώμαςξπ 3 

Μομάδες 4 

6. ςξμ λόγξ ςχμ πλαςώμ ςχμ δύξ ςαλαμςώρεχμ 

Μομάδες 5 

 

Δίμξμςαι: Σξ μέςοξ   ςξσ αθοξίρμαςξπ δύξ διαμσρμάςχμ ,  πξσ ρυημαςίζξσμ 

γχμία θ , 
2 2

2          και 
3

60
2

   , 
1

60
2

    

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 

 

 

Η εκπόμηση του διαγωμίσματος έγιμε με τη βοήθεια Δθελομτώμ Δκπαιδευτικώμ: 

Σα θέμαςα Α και Β επιμελήθηκαμ ξι Πατεράκης Γαβριήλ και Χαρίλας Γεώργιος, Υσρικξί. 
 
Σα θέμαςα Γ και Δ επιμελήθηκε ξ Δουκατζής Βασίλειος, Υσρικόπ. 
 
Ο επιρςημξμικόπ έλεγυξπ ποαγμαςξπξιήθηκε από ςξμ Παλόγο Αμτώμιο.  

 


