
 

                                                                                                         ΦΥΙΚΗ ΑΠΑΝΘΙΜΑ  

                                                                                                              Ρήγα Φεραίου (1757-1798)                                                                                                                
                                                                                                                                                                

                  

 ΘΔΜΑ Α  

Σηηο εκηηειείο πξνηάζεηο Α1-Α5 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό  ηεο 

πξόηαζεο   θαη   δίπια   ην  γξάκκα   πνπ  αληηζηνηρεί   ζηε   θξάζε,   ε   νπνία   ηε 

ζπκπιεξώλεη ζσζηά. 

Α1. Σην δηάγξακκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο δύλακεο επαλαθνξάο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε, δύν ζσκάησλ ίδηαο κάδαο πνπ εθηεινύλ απιή αξκνληθή 

ηαιάλησζε.  

 

 

 

 

 

 

α) Aλ Τ1 ε πεξίνδνο ηαιάλησζεο ηνπ ηαιαλησηή 1 θαη Τ2 ε πεξίνδνο ηαιάλησζεο ηνπ 

ηαιαλησηή 2 ηόηε Τ2=2Τ1.  

β) Aλ σ1 ε γσληαθή ζπρλόηεηα ηνπ ηαιαλησηή 1 θαη σ2 ε γσληαθή ζπρλόηεηα ηνπ 

ηαιαλησηή 2 ηόηε: σ1=2σ2  

γ) Aλ Δ1 ε ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή 1 θαη Δ2 ε ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή 2 ηόηε: Δ2=4Δ1 

 δ) Aλ π1 ε κέγηζηε ηαρύηεηα ηνπ ηαιαλησηή 1 θαη π2 ε κέγηζηε ηαρύηεηα ηνπ ηαιαλησηή 2 

ηόηε: 2= 2   1  

                                                                                                                              Μονάδερ 4  
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                                                      ΦΤΙΚΗ 
                                                          

                                                         Γ΄ΛΤΚΔΙΟΤ  
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                                                       ΑΒΒΑΣΟ   28/3/2020  

 



Α2. Έλα ζεκεηαθό αληηθείκελν εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Τηο ρξνληθέο ζηηγκέο 

πνπ ην κέηξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη κέγηζην, ην κέηξν 

ηεο ζπλνιηθήο δύλακεο πνπ δέρεηαη είλαη: 

α) κέγηζην 

β) ίζν κε ην 1/2 ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ 

γ) ίζν κε ην κεδέλ 

δ) ίζν κε ην 1/4 ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ 

                                                                                                                            Μονάδερ 4 

Α3. Έλα ζώκα εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο κε εμηζώζεηο 

x1=Aεκ(σt) θαη x2=2Aεκ(σt+π).  

Δπνκέλσο ην ζώκα ζα εθηειέζεη απιή αξκνληθή ηαιάλησζε: 

 α) κε θάζε θ=σt+π θαη ελέξγεηα Δ= 25
DA

2
 

 β) κε θάζε θ=σt+ θαη ελέξγεηα Δ= 23
DA

2
 

γ) κε θάζε θ=σt+π θαη ελέξγεηα Δ= 21
DA

2
 

δ) κε θάζε θ=σt θαη ελέξγεηα Δ= 21
DA

2
                                                                                                                                                 

                                                                                                                              Μονάδερ 4  

 

Α4. Σθαίξα, αθηίλαο R θαη ξνπήο αδξάλεηαο Ι, θπιίεηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη ζε νξηδόληην 

επίπεδν κε ηαρύηεηα 
cmπ  θαη γσληαθή ηαρύηεηα  . Δπνκέλσο: 

α) Η ηαρύηεηα όισλ ησλ ζεκείσλ ηεο ζθαίξαο είλαη ίζε κε 
cmπ .  

β) Γελ ππάξρνπλ ζεκεία ηεο ζθαίξαο πνπ λα είλαη αθίλεηα.  

γ) Όια ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην ύςνο από ην έδαθνο έρνπλ ηελ ίδηα ηαρύηεηα π .  

δ) Η ζηξνθνξκή ηεο ζθαίξαο έρεη κέηξν πνπ δίλεηαη από ηε ζρέζε cmI π
L .

R


=  

                                                                                                                              Μονάδερ 4  

Α5. Η Γε πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο, σο πξνο ηνλ νπνίν έρεη ξνπή αδξάλεηαο 

Icm, κε ζηαζεξή γσληαθή ηαρύηεηα ω . O Superman ζηελ ηαηλία ηνπ 1978, «Superman, the 

Man of Steel», βπζηζκέλνο ζηε ζιίςε από ηνλ ζάλαην ηεο Λόηο Λέηλ, γπξίδεη πίζσ ηνλ 

ρξόλν αλαζηξέθνληαο ηε θνξά πεξηζηξνθήο ηεο Γεο έηζη ώζηε απηή λα απνθηήζεη 

γσληαθή ηαρύηεηα -ω.  Αλ ζπλέβαηλε απηό (!), ην μέηπο ΓL ηηρ μεηαβολήρ ηηρ 

ζηποθοπμήρ ηηρ Γηρ, ιόγσ ηεο πεξηζηξνθήο γύξσ από ηνλ άμνλά ηεο, ζα ήηαλ: 

α.  ΓL= 0            β. ΓL= Icm σ              γ. ΓL=2 Icm σ                   δ. ΓL=4 Icm σ                                                       

   Μονάδερ 4 



Α6. Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη και 

δίπλα ζε αςηό ηην ένδειξη «υζηό» ή «Λάθορ» καηά ηην εκηίμηζή ζαρ . 

α) Σε θάζε ειαζηηθή θξνύζε δπν ζθαηξώλ ίζεο κάδαο απηέο αληαιιάζνπλ ηαρύηεηεο.  

β) Καηά ηελ ζύλζεηε θίλεζε ελόο ηξνρνύ πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν ηζρύεη πάληα 

πcm=σR, όπνπ πcm ε ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ, σ ε γσληαθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο 

θαη R ε αθηίλα ηνπ.  

γ) Η εμίζσζε Bernoulli είλαη απνηέιεζκα ηεο αξρήο δηαηήξεζεο ηεο ύιεο.  

δ) Σε έλαλ νξηδόληην ζσιήλα, ζηνλ νπνίν πνπ ξέεη ηδαληθό ξεπζηό, όηαλ απμάλεηαη ην 

εκβαδόλ δηαηνκήο κεηώλεηαη ε πίεζε.                                                                                                                                

ε) Η ξνπή αδξάλεηαο ελόο ζηεξενύ είλαη κηθξόηεξε σο πξνο ηνλ άμνλα πνπ δηέξρεηαη από 

ην θέληξν κάδαο ηνπ.  

                                                                                                                               Μονάδερ 5 

ΘΔΜΑ Β  

Β1. Σώκα Σ1 κάδαο m είλαη δεκέλν ζε ειαηήξην ζηαζεξάο k θαη εθηειεί απιή αξκνληθή 

ηαιάλησζε πιάηνπο Α ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τε ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ζηελ αθξαία 

ζέζε ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη πιαζηηθά κε απηό έλα άιιν ζώκα Σ2  ίδηαο κάδαο m, ην 

νπνίν ιίγν πξηλ ηελ θξνύζε έρεη ηαρύηεηα π2 πνπ είλαη ίζε κε ηε κέγηζηε ηαρύηεηα 

ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο 1. 

 

 

 

 

 

Αλ πmax είλαη ε κέγηζηε ηαρύηεηα ηαιάλησζεο ηνπ Σ1 θαη Vmax είλαη ε κέγηζηε ηαρύηεηα 

ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ηόηε ηζρύεη:  

α) Vmax= πmax 

3

2
                            β) Vmax= πmax 

3

2
                         γ) Vmax= πmax 

3

4
   

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.                                                                   Μονάδερ 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                                  Μονάδερ 6                                                                   

 

 

Β2. Τν αλνηρηό δνρείν ηνπ ζρήκαηνο πεξηέρεη πγξό ζε ύςνο H. Αλνίγνπκε ζην πιεπξηθό 

ηνίρσκα δύν νπέο (1) θαη (2) ζε θαηαθόξπθε απόζηαζε y1=
3


 θαη y2 αληίζηνηρα από ηνλ 

ππζκέλα. Παξαηεξνύκε όηη νη δύν θιέβεο θηάλνπλ ζην έδαθνο ζην ίδην ζεκείν Λ. 



 

 

 

 

 

 

Αλ ην ύςνο Η είλαη ζηαζεξό θαη νη νπέο έρνπλ δηαηνκή πνιύ κηθξόηεξε από ηελ 

επηθάλεηα ηνπ δνρείνπ ηόηε: 

 α) y2= 
2


                  β)   y2= 

2

3


                  γ)  y2= 

3

4


                 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.                                                             Μονάδερ 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                             Μονάδερ 6                                                                   

 

Β3.  Σην ζρήκα θαίλνληαη έλαο 

νκνγελήο ζπκπαγήο θπθιηθόο δίζθνο 

(1) θαη έλαο  θπθιηθόο δαθηύιηνο (2), 

πνπ έρνπλ ηελ ίδηα αθηίλα θαη ηελ 

ίδηα κάδα. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή 

αζθνύληαη ζηα ζώκαηα απηά 

δπλάκεηο ίδηνπ κέηξνπ, εθαπηόκελεο ζηελ πεξηθέξεηα, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα θαη 

ηα ζώκαηα αξρίδνπλ λα θπιίνληαη ρσξίο λα νιηζζαίλνπλ ζην νξηδόληην επίπεδν.  

i) Γηα ηηο ξνπέο αδξάλεηαο 
1I  θαη 

2I  ησλ ζσκάησλ (1) θαη (2) αληίζηνηρα, ηζρύεη:  

α. 
1 2I I              β. 

1 2I I            γ. 
1 2I I        

Να επιλέξεηε ηη ζυζηή απάνηηζη .                                                                    Μονάδερ 1                                         

 Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                              Μονάδερ 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

ii) Γηα ηηο επηηαρύλζεηο ησλ θέληξσλ κάδαο 
cm,1α  θαη 

cm,2α ησλ ζσκάησλ (1) θαη (2)     

αληίζηνηρα, ηζρύεη:                                                                                                                                                         

α. cm,1 cm,2α α                β. cm,1 cm,2α α               γ. cm,1 cm,2α α  

 

Να επιλέξεηε ηη ζυζηή απάνηηζη .                                                                    Μονάδερ 1                                         

 Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                              Μονάδερ 4 

 



 

Β4    ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ  (Δκηόρ βαθμολογίαρ) 

Ο νκνγελήο δίζθνο ηνπ ζρήκαηνο κάδαο 

m θαη αθηίλαο R είλαη θαηαθόξπθνο θαη 

βξίζθεηαη αθίλεηνο πάλσ ζε ιείν 

δάπεδν. Τελ t0=0 αζθνύκε ζηνλ δίζθν 

ηηο ζηαζεξέο νξηδόληηεο δπλάκεηο 1F , 2F  

θαη 3F , νη νπνίεο έρνπλ ην ίδην κέηξν F. 

Η δύλακε 1F  αζθείηαη ζην θέληξν κάδαο 

ηνπ δίζθνπ ελώ νη δπλάκεηο 2F  θαη 3F  εθάπηνληαη ζηελ πεξηθέξεηα όπσο ζην ζρήκα. Αλ ε 

ξνπή αδξάλεηαο ηνπ δίζθνπ σο πξνο ην θέληξν κάδαο είλαη 2

cm

1
I mR

2
 , ηόηε ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t (t >0) ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο ζα είλαη:  

α) 
2d 3F t

dt m


                    β) 

2d 9F t

dt m


                     γ) 

2d 9F t

dt 2m


  

 

ΥΠΟΓΔΙΞΗ: Να εθαξκόζεηε ΘΝΜΚ γηα λα βξείηε ηελ αcm. 

                      Να εθαξκόζεηε ΘΝΣΚ γηα λα βξείηε ηελ αγσλ. 

(δείηε όηη δελ ηζρύεη ν ζ.θ. ζει.112 , άξα δελ είλαη θύιηζε ρσξίο νιίζζεζε αιιά είλαη κηα 

ζύλζεηε θίλεζε, κεηαθνξηθή νκαιά επηηαρπλόκελε θαη ζηξνθηθή νκαιά 

επηηαρπλόκελε.) 

Βξείηε πcm= αcmt.   Βξείηε σ= αγσλt.   Να εθαξκόζεηε 
d

dt
cmF   


     ) 

ΘΔΜΑ Γ  

Καηαθόξπθν ειαηήξην ζηαζεξάο k=100N/m έρεη 

ζηεξεσκέλν ην πάλσ άθξν ηνπ ζηελ νξνθή ελόο 

δνρείνπ, από ην νπνίν έρνπκε αθαηξέζεη ηνλ αέξα, ελώ 

ζην άιιν άθξν ηνπ είλαη δεκέλν ζώκα Σ κάδαο m=4kg. 

Τν Σ είλαη δεκέλν κε λήκα ην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ 

δηέξρεηαη από κηα νπή Β ηνπ δνρείνπ θαη είλαη 

ηπιηγκέλν πνιιέο θνξέο ζηελ πεξηθέξεηα ελόο 

θπιίλδξνπ κάδαο Μ=6kg, αθηίλαο R=0,1m (γην-γην) 

πνπ βξίζθεηαη έμσ από ην δνρείν. Μηα αεξαληιία είλαη 

πξνζαξκνζκέλε ζην δνρείν όπσο ζην ζρήκα. 

Παξαηεξνύκε όηη ο κύλινδπορ καηεβαίνει 

πεπιζηπεθόμενορ, κε ην ζρνηλί λα μεηπιίγεηαη ρσξίο λα νιηζζαίλεη ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ 

ελώ ην ζώμα  ιζοπποπεί. 



Γ1. Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηνπ θέληξνπ κάδαο αcm, ηε γσληαθή επηηάρπλζε αγσλ 

ηνπ θπιίλδξνπ θαη ηελ ηάζε ηνπ λήκαηνο. 

                                                                                                                             Μονάδερ 6 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηελ επηκήθπλζε ηνπ ειαηεξίνπ.  

                                                                                                                             Μονάδερ 3  

Ση σπονική ζηιγμή, ηην οποία θευπούμε υρ t=0,  πος η ζηποθοπμή ηος κςλίνδπος 

παίπνει ηην ηιμή L=1,2 kgm
2
 /s  κόβοςμε ηο νήμα.  

Γ3. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ θπιίλδξνπ ηε ζηηγκή t=0,   

 πνπ θόβνπκε ην λήκα.   

                                                                                                                              Μονάδερ 4 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο Σ θαη λα γξάςεηε ηε ζρέζε ηεο 

απνκάθξπλζεο ηνπ ζώκαηνο Σ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν ζεσξώληαο σο ζεηηθή ηε θνξά 

πξνο ηα πάλσ. 

                                                                                                                              Μονάδερ 4 

Γ5. Να γξάςεηε ηε ζρέζε ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε 

ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θαη λα ηελ παξαζηήζεηε γξαθηθά ζεσξώληαο σο 

ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα πάλσ.                                                                              Μονάδερ 4 

 Κιείλνπκε αεξνζηεγώο ηελ νπή Β θαη ηε ζηηγκή πνπ ην ζώκα βξίζθεηαη ζηελ αθξαία 

ζεηηθή ηνπ ζέζε (t=0) δηαβηβάδνπκε κέζα ζην δνρείν αέξα κε ηελ αεξαληιία. Τν ζώκα 

ηώξα δέρεηαη κηα δύλακε αληίζηαζεο F=-bπ κε απνηέιεζκα λα εθηειεί θζίλνπζα 

ηαιάλησζε κε πιάηνο  -Λt

0
Α = Α e .  

Γ6. Αλ ηελ ρξνληθή ζηηγκή 
1t = 2 n2 s ην πιάηνο ηαιάλησζεο είλαη ίζν κε Α=0,1m λα 

βξείηε ηε ζηαζεξά Λ θαζώο θαη ην έξγν ηεο δύλακεο αληίζηαζεο F ζην ρξνληθό δηάζηεκα 

από t0=0 έσο 
1t = 2 n2 s                                                                                      Μονάδερ 4 

Γίλνληαη: g=10m/s 
2
 θαη γηα ηνλ θύιηλδξν 2

cm

1
I ΜR

2
  

ΘΔΜΑ Γ  

Η ζπκπαγήο νκνγελή θαη ηζνπαρήο ξάβδνο ΑΒ έρεη κάδα Μ1=6kg , κήθνο =4m θαη 

κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από ζηαζεξό νξηδόληην άμνλα πνπ πεξλά από 

ζεκείν Ο, ην νπνίν απέρεη απόζηαζε  / 4  από ην άθξν Α. Σηα άθξα Α, Β είλαη 

ζηεξεσκέλεο δύν ζεκεηαθέο κάδεο m1 θαη m2=1kg αληίζηνηρα. Η κάδα m2 είλαη δεκέλε κε 

ην ζρνηλί (1) ην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη ηπιηγκέλν πνιιέο θνξέο γύξσ από ηνλ δίζθν 

θέληξνπ Κ θαη αθηίλαο R=0,2m. Σηνλ δίζθν απηόλ είλαη θνιιεκέλνο θαη έλαο κηθξόηεξνο 

αθηίλαο r=0,1m (δηπιή ηξνραιία). Τν ζύζηεκα ησλ δύν δίζθσλ έρεη κάδα M=2kg θαη 



κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ από αθιόλεην νξηδόληην άμνλα πνπ πεξλά από 

ην θνηλό ηνπο θέληξν Κ. Γύξσ από ηνλ κηθξό δίζθν είλαη ηπιηγκέλν πνιιέο θνξέο δεύηεξν 

ζρνηλί (2) ζην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη δεκέλν έλα ζώκα κάδαο m3=2kg. Τν ζύζηεκα 

ηζνξξνπεί όπσο ζην ζρήκα κε ηελ ξάβδν νξηδόληηα 

 

  Γ1. Να ππνινγίζεηε ηε κάδα m1.  

                                                                                                                         Μονάδερ 6   

Τε  ρξνληθή ζηηγκή t0=0 θόβνπκε ην ζρνηλί (1). 

  Γ2. Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία θαηέξρεηαη ην ζώκα κάδαο m3. 

                                                                                                                        Μονάδερ 4 

 Γ3. Μεηά από πόζν ρξόλν ην ζύζηεκα ησλ δύν δίζθσλ ζα έρεη θάλεη  18 /π 

πεξηζηξνθέο.                                                                                                                                      

                                                                                                                         Μονάδερ 4 

Γ4. Να βξείηε ην κέηξν ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ‘’ 

ξάβδνο -κάδα m1-κάδα m2’’   ηε  ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ξάβδνο ζα έρεη πεξηζηξαθεί 

θαηά γσλία ζ κε ζπλζ=0,8 θαη εκζ=0,6.              

                                                                                                                         Μονάδερ 5 

Γ5.  i) Να ππνινγίζεηε: (πξνζνρή, πνιιέο πξάμεηο!!) 

i) ηε ξνπή αδξάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ‘’ ξάβδνο -κάδα m1-κάδα m2’’   σο πξνο Ο. 

ii) ηε γσληαθή ηαρύηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ‘’ ξάβδνο -κάδα m1-κάδα m2’’   θαζώο θαη ηηο 

ηαρύηεηεο ησλ καδώλ m1 θαη m2 ηε ζηηγκή πνπ ε ξάβδνο ζα γίλεη γηα 1ε θνξά 

θαηαθόξπθε. 

(ηο Γ5 ενδέσεηαι να πποκύτοςν άππηηα αποηελέζμαηα)                                                                                                                                                                   

                                                                                                                          Μονάδερ 6 

Γίνονηαι: g=10m/s 
2
, γηα ηε ξάβδν 2

cm 1

1
I Μ

12
  θαη γηα ηε δηπιή ηξνραιία 

2I 0,03 kgm                                                                                         

                                                                                                      Καιή επηηπρία 


