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Κυριακή 1 Νοεµβρίου 2015 

ΘΕΜΑ Α  (Μονάδες 25) 

Α1. Η κίνηση ενός κινητού σε κυκλική τροχιά, λέγεται οµαλή, όταν: 

α. Έχει σταθερή ταχύτητα. 

β. Η ταχύτητα έχει σταθερή διεύθυνση αλλά µεταβαλλόµενο µέτρο. 

γ. Η ταχύτητα έχει σταθερό µέτρο και είναι εφαπτόµενη στην τροχιά. 

δ. Η ταχύτητα έχει σταθερό µέτρο και έχει διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο της τροχιάς, µε σηµείο 

εφαρµογής το κέντρο της κυκλικής τροχιάς 

(Μονάδες 5) 

Α2. Σε µια οµαλή κυκλική κίνηση η συχνότητα είναι 2 Ηz. Αυτό σηµαίνει ότι το κινητό κάνει σε 

χρόνο 1 min: 

α. 1 κύκλο.                                             β. 60 κύκλους.  

γ. 120 κύκλους.                                      δ. Το 
1

30
 του κύκλου 

(Μονάδες 5) 

Α3. Μικρή σφαίρα κάνει οµαλή κυκλική κίνηση. Η κεντροµόλος δύναµη είναι: 

α. Μια εκ των δυνάµεων που ασκούνται στη σφαίρα, µε κατεύθυνση προς το κέντρο της τροχιάς. 

β. Η συνολική συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στη σφαίρα. 

γ. Η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στη σφαίρα στη διεύθυνση της ακτίνας της τροχι-

άς. 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω. 

(Μονάδες 5) 

Α4. Η ορµή ενός σώµατος 

α. Είναι µέγεθος διανυσµατικό 

β. Είναι µέγεθος µονόµετρο 

γ. Είναι δύναµη 

δ. Είναι ταχύτητα 

(Μονάδες 5) 

Α5. Σε µία κρούση µεταξύ ενός µονωµένου συστήµατος σωµάτων, διατηρείται πάντα 

α. Η ορµή του συστήµατος 

β. Η κινητική ενέργεια του συστήµατος 

γ. H ορµή και η κινητική ενέργεια του συστήµατος 

δ. Κανένα από τα δύο µεγέθη 

(Μονάδες 5) 

 

 

 



ΘΕΜΑ Β  (Μονάδες 25) 

Β1. Στο διπλανό σχήµα τα δυο σώµατα Σ1 και Σ2 ίσης µάζας εκτελούν οριζόντια βολή από διαφο-

ρετικά ύψη. Το Σ1 από ύψος h και µε ταχύτητα µέτρου 2υ0, ενώ το Σ2 από ύψος 
h

2
 και µε ταχύτη-

τα µέτρου υ0. Έστω ότι το σώµα Σ1 φτάνει στο έδαφος σε χρόνο t1, ενώ το Σ2 σε χρόνο t2. Για 

τους χρόνους t1 και t2 ισχύει:  
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Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 

(Μονάδες 3+9) 

Β2. Ο δίσκος του διπλανού σχήµατος περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του Ο µε σταθερή γωνι-

ακή ταχύτητα ω. ∆ύο σηµεία Α και Β βρίσκονται πάνω στο 

δίσκο  και για τις αποστάσεις τους RA και RΒ από το κέντρο 

του δίσκου ισχύει ότι RΒ = 2 RA. 

Α. Για τις γραµµικές ταχύτητες των δύο σηµείων ισχύει: 

α. υΑ = υΒ                   β. υΑ = 2 υΒ                                 γ. υΒ = 2 υΑ   

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την δικαιολογήσετε.  

(Μονάδες 2+4) 
Β. Για τις κεντροµόλους επιταχύνσεις  των δύο σηµείων ισχύει: 
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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την δικαιολογήσετε.  

(Μονάδες 2+5) 

 

ΘΕΜΑ Γ  (Μονάδες 25) 

 

 

 

Στο σχήµα φαίνονται δύο δίσκοι µε ακτίνες R1 = 0,2 m και R2 = 0,4 m αντίστοιχα, οι οποίοι συνδέ-

ονται µεταξύ τους µε µη ελαστικό λουρί. Οι δίσκοι περιστρέφονται γύρω από σταθερούς άξονες 

που διέρχονται από το κέντρο τους και είναι κάθετοι στο επίπεδο τους. Αν η περίοδος περιστρο-

φής του δίσκου (2) είναι σταθερή και ίση µε Τ2 = 0,05π s, να υπολογίσετε: 

Γ1. το µέτρο της ταχύτητας των σηµείων Α και Β της περιφέρειας των δίσκων, 

(Μονάδες 8) 



Γ2. το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου (1), 

(Μονάδες 8) 

Γ3. το λόγο των µέτρων των κεντροµόλων επιταχύνσεων των σηµείων Α και Β: 

(Μονάδες 9) 

 

 

ΘΕΜΑ ∆  (Μονάδες 25) 

Ένα αεροπλάνο που πετάει οριζόντια σε σταθερό ύψος Η = 12500 m από την επιφάνεια του εδά-

φους, µε ταχύτητα µέτρου υ0 = 900 km / h, αφήνει να πέσει ένα κιβώτιο, τη στιγµή που βρίσκεται 

πάνω από ένα σηµείο Α του εδάφους. 

∆1. Να βρείτε την εξίσωση της τροχιάς που θα διαγράψει το κιβώτιο. 

(Μονάδες 6) 

∆2. Να υπολογιστούν η διάρκεια πτώσης του κιβωτίου καθώς και η απόσταση ανάµεσα στο σηµείο 

Α και στο σηµείο του εδάφους που θα πέσει το κιβώτιο. 

(Μονάδες 6) 

∆3. Να βρεθεί η ταχύτητα, κατά µέτρο και κατεύθυνση, µε την οποία το κιβώτιο φθάνει στο έδα-

φος. 

(Μονάδες 6) 

∆4. Τι είδους τροχιά θα διαγράψει το κιβώτιο για τον πιλότο του αεροπλάνου και γιατί; 

(Μονάδες 7) 

Η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m / s2 και η αντίσταση του αέρα θεωρείται αµελητέα. 

 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία!!! 

 


