




































































ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 
16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 

 
 
1) Ράβδος μάζας Μ  και μήκους L που είναι στερεωμένη με 

άρθρωση σε οριζόντιο άξονα Ο, είναι στην κατακόρυφη θέση 
και σε κατάσταση ασταθούς ισορροπίας όπως στο σχήμα. 
Σφαίρα μάζας m κινείται με ταχυτητα υ0, χτυπάει ακαριαία την 
ράβδο στο πάνω άκρο της (χωρίς να μεταβάλλει την την 
κατανομή μάζας) και συνεχίζει την πορεία της με οριζόντια 
ταχύτητα υτ , ενώ η ράβδος πέφτει. Υπολογίστε την ταχύτητα 
του κέντρου μάζας της ράβδου τη στιγμή που χτυπά το δάπεδο. 
Τριβές δεν υπάρχουν. Δίνεται για τη ράβδο ΙC = ΜL2 /12.  

 
2)  

i) Πότε ένα σύστημα αναφοράς ονομάζεται αδρανειακό; Γράψτε τα δύο 
αξιώματα (νόμους ) της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας.  

ii) Ένα διαστημόπλοιο ξεκινά από τη γη με ταχύτητα 0,95 c με προορισμό τον 
α- Κενταύρου που απέχει 4,2 έτη φωτός. 1) Πόσα έτη χρειάζεται για να 
φτάσει στον α-Κενταύρου σύμφωνα με τους παρατηρητές στη γη; 2 ) Πόσα 
έτη χρειάζεται σύμφωνα με τους αστροναύτες; 3) Πόση είναι η απόσταση 
του α-Κενταύρου σύμφωνα με τους αστροναύτες (σε έτη φωτός); 

 
 
3) Κυκλικός δίσκος ακτίνας R ταλαντώνεται γύρω από άξονα Ο, που 

περνά σε απόσταση d απο το κέντρο του. i) Ξεκινώντας από τον 2ο 
νόμο του Νεύτωνα, για περιστρεφόμενο σώμα, υπολογίστε την 
περίοδο και γράψτε την εξίσωση κίνησης για μικρή γωνιακή 
απομάκρυνση, από την κατακόρυφο. ii) Για ποια απόσταση d, ο 
δίσκος θα έχει την μικρότερη περίοδο; 

 
 
 
 
4) Στο μόριο του αζώτου, η δυναμική ενέργεια σαν συνάρτηση της απόστασης των ατόμων 

δίνεται από την συνάρτηση δυναμικής ενέργειας  : 
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U0=9,6 eV και r0=0,11 nm και α θετική σταθερά. Να υπολογίσετε την δύναμη για 
απόσταση r μεταξύ τους, την θέση ισορροπίας και την ενέργεια του συστήματος στη θέση 
αυτή.  

 

 
 



ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

25-9-2009 
 

 
   
1. Το διάνυσμα θέσης ενός σωματιδίου δίνεται από τη σχέση 

jtnitkr
 2+=  όπου k , n γνωστές σταθερές. Να βρεθούν: α) Η εξίσωση 

της τροχιάς.  
β) Η ταχύτητα και η επιτάχυνση σαν συνάρτηση του χρόνου.  
γ) Η γωνία φ μεταξύ των διανυσμάτων υ   και α  σαν συνάρτηση 
του χρόνου. 
 
 
 
2. Μία ομογενής σφαίρα μάζας m και ακτίνας R, κυλίεται 

χωρίς ολίσθηση σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας φ . Να βρεθεί η 
επιτάχυνση , η ταχύτητα και η απομάκρυνση σαν συνάρτηση του 
χρόνου. Ποιά είναι η δύναμη τριβής. Την χρονiκή στιγμή t=0 : s=0, v=0. 
Δίνεται Ι= 2/5 mR2. 
 
 
 

3. Αλεξιπτωτιστής πέφτει από ελικόπτερο με μηδενική αρχική 
ταχύτητα. Αν η αντίσταση του αέρα είναι R = a ⋅ υ, όπου υ η ταχύτητα 
και a = -5 N⋅s/m, υπολογίστε τον χρόνο που απαιτείται ώστε η 
επιτάχυνση του να ισούται με το ήμισυ της επιτάχυνσης της βαρύτητας. 

 
 

 
4. 'Ενα διαστημόπλοιο περνά με ταχύτητα 0,6c , πάνω απο 

ακίνητο παρατηρητή Α και σημαδεύει στόχο Β πού βρίσκεται σε 
απόσταση 1000 km από τον Α. α) Πόση είναι η αποσταση ΑΒ σύμφωνα 
με τον πιλότο του διαστημοπλοίου; Ο πιλότος του διαστημοπλοίου 
εκτοξεύει, την στιγμή που προσπερνά τον Α,  ένα βλήμα προς τον στόχο 
Β. Το βλήμα  έχει ταχύτητα 0,6c ως πρός το διαστημόπλοιο. β) Να 
υπολογιστεί η ταχύτητα του βλήματος σύμφωνα με τον ακίνητο 
παρτατηρητή.  

 
 











ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙKΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ 

25 Φεβρουαρίου 2013 
 
 
 

1) Σωματίδιο κινείται επιβραδυνόμενο, έτσι ώστε το μέτρο της 
επιτάχυνσης του να είναι a k υ= , όπου k γνωστή θετική σταθερά. Για t=0 
ξέρουμε ότι υ=υ0. Ποιο διάστημα s  θα διανύσει το σωματίδιο μέχρι να 
σταματήσει και σε πόσο χρόνο; 
 
 
2) Ένα πυροβόλο είναι στερεωμένο πάνω σε σε ένα 
όχημα που μπορεί να κινείται σε οριζόντιες τροχιές, αλλά 
είναι συνδεδεμένο με έναν κατακόρυφο τοίχο μέσω ενός 
ελατηρίου σταθερές k=2 ×104 Ν/m , όπως στο σχήμα. Το 
πυροβόλο εκτοξεύει βλήμα μάζας 200 kg με ταχύτητα 
125 m/s και γωνία 450 με το οριζόντιο επίπεδο. α) Αν η 
μάζα του πυροβόλου και του οχήματος του είναι 5000 kg, 
βρείτε την ταχύτητα ανάκρουσης του πυροβόλου. β) 
Προσδιορίστε την μέγιστη επιμήκυνση του ελατηρίου. γ) 
Θεωρήστε το σύστημα που αποτελείται από το βλήμα το πυροβόλο και το όχημα. 
Διατηρείται η ορμή του  κατα τη διάρκεια της έκρηξης ή όχι ;  
 
 
 
 
3) Μία ράβδος μάζας m και μήκους l, μπορεί να 
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που 
περνά σε απόσταση α από το κέντρο μάζας της. i) Τι είδους 
κίνηση κάνει αν απομακρυνθεί κατά μικρή γωνία από τη θέση 
ισορροπίας και ποια είναι η περίοδος της κίνησης. ii) Βρείτε 
την απόσταση α για την οποία  η περίοδος γίνεται ελάχιστη και 
πόση είναι η περίοδος στη θέση αυτή. iii) Υπολογίστε τo μήκος 
του απλού εκκρεμούς που έχει την ίδια περίοδο με το φυσικό 
εκκρεμές στο ερώτημα  ii. 
 
 
 
 
4) Ένας φυσικός μετρά τον χρόνο ζωής ενός σωματιδίου. Το  σωματίδιο 
διασπάται σε χρόνο 260,3 * 10-9 s , έχοντας διανύσει απόσταση 77,70 m από την θέση 
που παράχθηκε, όπως τα μέτρησε ο φυσικός στο εργαστήριο του. α) Πόσος είναι ο 
χρόνος ζωής του σωματιδίου στο σύστημα αναφοράς όπου το σωματίδιο είναι 
ακίνητο; β) Αν ο παρατηρητής κινούνταν μαζί με το σωματίδιο τι μήκος θα μετρούσε 
για την απόσταση ανάμεσα στις θέσεις παραγωγής και διάσπασης του σωματιδίου 
στο σύστημα του εργαστηρίου; 

 



ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

7 ΙΟΥΝΙΟΥ  2013 
 

1. Σώμα κινείται ακολουθώντας την τροχιά που περιγράφεται από την εξίσωση 
𝑦 = 4𝑥2 . Η προβολή της ταχύτητας στον άξονα των χ είναι σταθερή και ίση με 
2m/s. Ξέρουμε ότι για 𝑡 = 0𝑠,𝑦 = 0𝑚. Υπολογίστε τα 𝑟(𝑡), �⃗�(𝑡), �⃗�(𝑡). 

 

2. Σώμα μάζας m κινείται ανεβαίνοντας κεκλιμένο επίπεδο, με σταθερή ταχύτητα υ, 
υπό την επίδραση δύναμης παράλληλης προς το επίπεδο. Πόση πρέπει να είναι η 
γωνία του κεκλιμένου επιπέδου, ώστε η ισχύς που παράγει η δύναμη να είναι 
μέγιστη, και πόση είναι αυτή η ισχύς; Ο συντελεστής τριβής μεταξύ του επιπέδου 
και του σώματος είναι μ. 
 

3. Μία χάνδρα έχει περαστεί σε συρμάτινη στεφάνη χωρίς τριβές, ακτίνας R. Η 
στεφάνη περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνά από το κέντρο 
της.Η περείοδος περιστροφής της στεφάνης είναι Τ. Η χάνδρα έχει μάζα m και 
ηρεμεί ως προς τη στεφάνη σε γωνία θ. α) Βρείτε την κάθετη δύναμη Ν που  
ασκείται από την στεφάνη στη χάνδρα. β) προσδιορίστε την γωνία μεταξύ της 
κάθετης δύναμης και του άξονα περιστροφής.  γ) Υπολογίστε τη κεντρομόλο 
δύναμη που δρά πάνω στη χάνδρα. 

 

4. Γύρω από έναν ομογενή κύλινδρο είναι τυλιγμένο σχοινί. Εφαρμόζουμε στο σχοινί 
σταθερή δύναμη F όπως στο σχήμα. α)Υπολογίστε την επιτάχυνση του κέντρου 
μάζας του σώματος την γωνιακή επιτάχυνση και τη δύναμη που ασκεί η επιφάνεια 
στον κύλινδρο. β)Ο συντελεστής τριβής ανάμεσα στην επιφάνεια και τον κύλινδρο 
είναι μ. Ποια είναι η μέγιστη δύναμη που μπορεί να ασκηθεί στο σώμα ώστε να 
έχουμε μόνον κύλιση.   γ)Αν η αρχική ταχύτητα ήταν 0 και η τελική υ, υπολογίστε 
την κινητική ενέργεια του σώματος και συγκρίνετε με το έργο των δυνάμεων που 
ασκούνται στο σώμα. 

 
5. Ο χρόνος ζωής ενός σωματιδίου είναι τ0=10 ns (σε σύστημα αναφοράς που το 

σωματίδιο είναι ακίινητο). Το σωματίδιο κινείται με σταθερή ταχύτητα υ ως προς το 
εργαστήριο. Α) Ποια είναι η απόσταση l που θα διανύσει το σωματίδιο, στο 
σύστημα εργαστηρίου, μέχρι να διασπαστεί, αν ο χρόνος ζωής του στο σύστημα 
αυτό είναι t=20 ns; Β) Σε ένα άλλο σύστημα το σωματίδιο διασπάται αφου διανύσει 
μήκος l/2. Πόσος είναι ο χρόνος ζωής στο σύστημα αυτό; 

 



ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 
 
 

1. Σωματίδιο κινείται στο επίπεδο xy, έτσι ώστε οι συντεταγμένες του να 
δίνονται από τις σχέσεις : x=kt   m , y=kt(1-nt)  m , όπου k και n γνωστές 
σταθερές. Να βρεθούν : 
i) Η εξίσωση της τροχιάς, y(x). 
ii) Η ταχύτητα και η επιτάχυνση σαν συναρτήσεις του χρόνου. 
iii) Ο  χρόνος t  που χρειάζεται για να γίνει η γωνία μεταξύ ταχύτητας και 
επιτάχυνσης ίση με π/4. 

 

2. Δύο λιμάνια Α και Β , βρίσκονται στις όχθες ποταμού,το ένα απέναντι στο 
άλλο. Η ταχύτητα των νερών του ποταμού είναι υ= 0,5m/s. Βάρκα μπορεί να 
κινείται με ταχύτητα u=0,8m/s ως προς το νερό. α)Υπολογίστε τη γωνία μεταξύ 
της ταχύτητας της βάρκας και της ΑΒ ούτως ώστε η βάρκα να φτάσει από το ένα 
λιμάνι στο άλλο. β) Ποια θα είναι σε αυτή την περίπτωση η ταχύτητα της βάρκας 
ως προς το έδαφος; 
 
 
3. Σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας φ, ολισθαίνει παραλληλεπίπεδο και κυλίεται 
λεπτό δακτυλίδι. a) Ποιός πρέπει να είναι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης 
μεταξύ κεκλιμένου επιπέδου και σωμάτων, ώστε αυτά να κινούνται έτσι ώστε να 
μην προσπερνά το ένα το άλλο; β) Ποιά θα είναι η ταχύτητα τους στη βάση αν 
αφεθούν από ύψος h ;  
 
 
4. Παρατηρητής θέλει να επισκεφθεί ένα άστρο, που απέχει 10 έτη φωτός από 
τη γη. α) Να βρεθεί η ταχύτητα του παρατηρητή ως προς τη γη, αν σύιφωνα με 
το ρολόι του, ο χρόνος που απαιτείται για το ταξίδι είναι 2 έτη. β) Πόσος χρόνος 
θα απαιτηθεί για το ταξίδι σύμφωνα με παρατηρητή που βρίσκεται στη γη; 

 

 

 



 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

18 Μαρτίου 2014 
 
 
1) α) Δίσκος κατά την χρονική στιγμή t=0 έχει θ=0 και ω=ω0 . Εάν ο δίσκος 
περιστρέφεται έτσι ώστε ο ρυθμός της μεταβολής της γωνιακής ταχύτητας σαν 
συνάρτηση της γωνίας να είναι σταθερός k , να βρεθούν τα θ, ω, α σαν συνάρτηση 
του χρόνου. 
b) Ένα σώμα μάζας 5 kg κινείται έτσι ώστε το διάνυσμα θέσης του να δίνεται από την 
σχέση ĵîtr 32 2 += . Να υπολογίσετε την στροφορμή του σώματος, και την ροπή 
που ασκείται πάνω του ως προς την αρχή των συντεταγμένων. 
 
  
2) Κύλινδρος μάζας m βρίσκεται πάνω σε 2 οριζόντιες 
σανίδες. Στον κύλινδρο είναι τυλιγμένο αβαρές νήμα στο άκρο 
του οποίου ασκείται κατακόρυφη δύναμη F (βλέπε σχήμα). i) 
Πόση πρέπει να είναι η F  ώστε ο κύλινδρος να κυλίεται χωρίς 
ολίσθηση, αν ο συντελεστής τριβής μεταξύ κυλίνδρου και 
σανίδων είναι μ (μ<2/3);  ii) Με ποιά επιτάχυνση θα κινείται 
τότε ο άξονας του κυλίνδρου; 
 

 
3) Ενα σύστημα σωμάτων έχει την μορφή του 
σχήματος και μπορεί να περιστρέφεται  χωρίς 
τριβές γύρω από τον άξονα Ο. Η ράβδος έχει 
μήκος 95 cm και μάζα 30 gr. Ο δίσκος έχει 
ακτίνα 5 cm και βάρος 600 gr. Αν 
απομακρύνουμε το σώμα απο τη θέση ισορροπίας 
κατά μικρή γωνία, βρείτε τις εξισώσεις κίνησης 
και υπολογίστε την περίοδο της κίνησης. Αν η 
απομάκρυνση  από τη θέση ισορροπίας είναι κατά 
γωνία 0,035 rad, υπολογίστε την ταχύτητα του 
κέντρου του δίσκου όταν περνά από την 
κατακόρυφο. (Δινονται Iο=1/3ml2  και Ic=1/2mr2 ). 
 
 
4) Ένας φυσικός μετρά τον χρόνο ζωής ενός σωματιδίου. Το  σωματίδιο διασπάται σε 
χρόνο 260,3 * 10-9 s , έχοντας διανύσει απόσταση 77,70 m από την θέση που 
παράχθηκε, όπως τα μέτρησε ο φυσικός στο εργαστήριο του. α) Πόσος είναι ο 
χρόνος ζωής του σωματιδίου στο σύστημα αναφοράς όπου το σωματίδιο είναι 
ακίνητο; β) Αν ο παρατηρητής κινούνταν μαζί με το σωματίδιο τι μήκος θα 
μετρούσε για την απόσταση ανάμεσα στις θέσεις παραγωγής και διάσπασης του 
σωματιδίου; 
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