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                           Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ     

                                         ΣΑΒΒΑΤΟ 10/4/2021  
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ΘΔΜΑ Α  
 

Σηηο εξσηήζεηο Α1-Α5 λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια, ην γξάκκα 

πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ εκηηειή πξόηαζε. 

Α1.  Σώκα εθηειεί θζίλνπζα ηαιάλησζε, ζηελ νπνία ε δύλακε πνπ αληηηίζεηαη ζηελ 

θίλεζε είλαη ηεο κνξθήο F΄ = - bπ.  Όηαλ ε ζηαζεξά απόζβεζεο b έρεη νξηζκέλε 

ηηκή:  

α) ε πεξίνδνο θαη ην πιάηνο κεηώλνληαη εθζεηηθά κε ηνλ ρξόλν.  

β) ε πεξίνδνο παξακέλεη ζηαζεξή θαη ην πιάηνο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ηνλ ρξόλν. 

γ) ε πεξίνδνο θαη ην πιάηνο κεηώλνληαη κε ζηαζεξό ξπζκό. 

δ) ε πεξίνδνο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ηνλ ρξόλν θαη ην πιάηνο παξακέλεη ζηαζεξό. 

                                                                                                                  Μονάδερ  4 

  

Α2. Γηα ηελ παξαγσγή ελαιιαζζόκελεο ηάζεο πιάηνπο V, έλα πιαίζην 

πεξηζηξέθεηαη κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο κέηξνπ B. Αλ 

δηπιαζηάζνπκε ηελ πεξίνδν πεξηζηξνθήο ηνπ πιαηζίνπ, δηαηεξώληαο ζηαζεξή ηελ 

έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, ηόηε ην πιάηνο ηεο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο γίλεηαη 

ίζν κε:  

α) V/2                  β) V                     γ) V 2             δ)  2V                                              

                                                                                                                                                               Μονάδερ  4 

 

Α3.  Γύν επζύγξακκνη παξάιιεινη αγσγνί πνιύ κεγάινπ κήθνπο δηαξξένληαη από 

αληίξξνπα ξεύκαηα έληαζεο Η θαη 3Η αληίζηνηρα θαη ε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε είλαη r. 

https://en.wikipedia.org/wiki/NASA
https://en.wikipedia.org/wiki/Roscosmos_State_Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/JAXA
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Space_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Space_Agency


 

2 
 

Η ένταςη του μαγνητικού πεδίου που δημιουργούν ςτο μέςο τησ απόςταςήσ 
τουσ έχει μέτρο:                       
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Α4. Καηά ηε ζύλζεζε δύν απιώλ αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ ίδηαο ζέζεο ηζνξξνπίαο, 

ίδηαο δηεύζπλζεο, ίδηνπ πιάηνπο θαη κε παξαπιήζηεο ζπρλόηεηεο f1, f2 , ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ κεδεληζκώλ ηνπ πιάηνπο ηεο ζύλζεηεο 

ηαιάλησζεο, ν αξηζκόο ησλ ηαιαληώζεσλ πνπ εθηειεί ην ζώκα  είλαη: 
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                                                                                                                                                                     Μονάδερ  4 

 

Α5. Σηνλ νξηδόληην ζσιήλα ηνπ ζρήκαηνο ξέεη 

έλα ηδαληθό πγξό. Γηα ηα ζεκεία 1 θαη 2 ηεο ίδηαο 

ξεπκαηηθήο γξακκήο ηζρύεη:  

α) π1 = π2  θαη  p1 = p2  

β) π1 > π2  θαη  p1 > p2   

γ) π1 < π2  θαη  p1 > p2  

δ) π1 < π2  θαη  p1 < p2  

                                                                                                                  Μονάδερ  4 

Α6. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο δίπια ζην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Σσζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη 

ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάζνο, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.  

 

α) Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ελόο ζώκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηεί απιή αξκνληθή 

ηαιάλησζε απνθηά κέγηζην κέηξν θάζε θνξά πνπ κεδελίδεηαη ε νξκή ηνπ ζώκαηνο. 

β) Αλ ε κέγηζηε ηαρύηεηα ελόο ηαιαλησηή είλαη α θαη ε κέγηζηε επηηάρπλζή ηνπ 

είλαη β, ε πεξίνδόο ηεο ηαιάλησζήο ηνπ είλαη .
2πα

Τ =
β

 

γ) Έλαο αξκνληθόο ηαιαλησηήο εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Όηαλ ε 

ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε παίξλεη ηηκέο f1 = 40 Hz θαη f2 = 65 Hz, ην πιάηνο ηεο 

ηαιάλησζεο έρεη ηελ ίδηα ηηκή Α. Όηαλ ε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε πάξεη ηελ ηηκή     

30 Hz ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο είλαη κεγαιύηεξν ηνπ Α.  
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δ) Όηαλ έλα κεραληθό ζύζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζπληνληζκνύ, ηαιαληώλεηαη 

κε ηε κέγηζηε δπλαηή ζπρλόηεηα . 

ε) Γηα ηε ζηηγκηαία ηζρύ p ζε θύθισκα πνπ δηαξξέεηαη από ελαιιαζζόκελν ξεύκα 

ηεο κνξθήο i=Iεκσt θαη πεξηιακβάλεη κόλνλ αληηζηάηε ηζρύεη όηη p 0 .                           

                                                                                                                  Μονάδερ 5 

ΘΔΜΑ Β  
 

Β1. Έλα ζώκα εθηειεί ηαιάλησζε πνπ πξνθύπηεη από ηε ζύλζεζε δύν απιώλ 

αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ πνπ εμειίζζνληαη πάλσ ζηελ ίδηα δηεύζπλζε, γύξσ από ηελ 

ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο κε εμηζώζεηο θίλεζεο: 

x1=2εκ10t (S.I.) θαη  x2=2 3 εκ(10t + π/2) (S.I.) 

Ζ εμίζσζε ηαρύηεηαο ηεο ζπληζηακέλεο ηαιάλησζεο, ζην S.I., είλαη: 

α) π=40ζπλ(10t + π/6) 

β) π=40ζπλ(10t + π/3) 

γ) π=60ζπλ10t 

Γίλνληαη νη παξαθάησ ηξηγσλνκεηξηθνί αξηζκνί γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε όπνηνπο 

θξίλεηε απαξαίηεην: 
π

εθ 3
3
 , 

π 3
εθ

6 3
 , 

π
εκ 1

2
 , 

π
ζπλ 0

2
  

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                       Μονάδερ 2      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                      Μονάδερ 4 

  

Β2. Απιόο αξκνληθόο ηαιαλησηήο  ελαηήπιο-ζώμα κε ζηαζεξά ειαηεξίνπ 

k=100 N/m θαη κάδα ζώκαηνο m=4 kg εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε κε 

ζπρλόηεηα δηεγέξηε f1 = 4/π Hz.  Αλ ε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε κεηώλεηαη, κε 

αθεηεξία ηελ f1  ηόηε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο:  

α) ζα απμάλεηαη ζπλερώο      

β) ζα κεηώλεηαη  ζπλερώο    

γ) αξρηθά ζα απμάλεηαη θαη θαηόπηλ ζα κεηώλεηαη.     
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Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                       Μονάδερ 2      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                      Μονάδερ 5 

 

Β3. Σώκα Σ1 κάδαο Μ ηζνξξνπεί ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν, δεκέλν ζην άθξν 

νξηδόληηνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ 

ζηαζεξάο k, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην 

θπζηθό ηνπ κήθνο. Σηελ πξώηε 

πεξίπησζε (ζρήκα Η) βιήκα ίδηαο κάδαο 

m  (m = Μ) ζθελώλεηαη πιάγηα ζην 

ζώκα Σ1, ππό γσλία θ=60
ν
 σο πξνο ηνλ 

νξίδνληα, θηλνύκελν κε ηαρύηεηα 

κέηξνπ π1, κε απνηέιεζκα ην 

ζπζζσκάησκα ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε 

λα εθηειέζεη, ζην νξηδόληην δάπεδν, απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α. Σηε 

δεύηεξε πεξίπησζε (ζρήκα ΗΗ) ζώκα ίδηαο κάδαο m (m = Μ) ην νπνίν θηλείηαη κε 

νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ π2 ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε ην ζώκα Σ κε 

απνηέιεζκα ην Σ1 ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε λα εθηειέζεη απιή αξκνληθή ηαιάλησζε 

πιάηνπο Α, ίδην κε ηεο πεξίπησζεο ηνπ ζρήκαηνο (Η).  

Γηα ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ π1 θαη π2 ηζρύεη:  

α) 1

2

π
= 2 2

π
                       β) 1

2

π
= 2

π
                      γ) 1

2

2π
=

π 2
 

Γίλεηαη: 
π 1

ζπλ
3 2
  

 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                       Μονάδερ 2      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                      Μονάδερ 5 

Β4. Τν αλνηθηό θπιηλδξηθό δνρείν 1 ηνπ ζρήκαηνο έρεη κεγάιν εκβαδόλ βάζεο θαη 

πεξηέρεη λεξό (ζεσξείηαη 

ηδαληθό πγξό). Σην πιεπξηθό 

ηνίρσκα θαη ζε βάζνο h 

ππάξρεη νπή εκβαδνύ δηαηνκήο 

Α1 από ηελ νπνία εμέξρεηαη ην 

λεξό κε ηαρύηεηα κέηξνπ π1. Σε 

παλνκνηόηππν αλνηθηό δνρείν 2 

ππάξρεη επίζεο λεξό θαη ζε βάζνο h/2 ππάξρεη νπή εκβαδνύ δηαηνκήο Α2 από ηελ 
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νπνία εμέξρεηαη ην λεξό κε ηαρύηεηα κέηξνπ π2. Αλ νη παξνρέο ησλ νπώλ είλαη ίζεο, 

ν ιόγνο ησλ εκβαδώλ 1

2

Α


  είλαη: 

α)  
2

2
                       β) 

1

2
                      γ) 2  

 

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.                                                       Μονάδερ 1      

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζαρ.                                                      Μονάδερ 4 

ΘΔΜΑ Γ  
 

Σην ζρήκα απεηθνλίδεηαη έλα ζύζηεκα δύν 

θαηαθόξπθσλ κεηαιιηθώλ ξάβδσλ Γx θαη Εy 

ακειεηέαο αληίζηαζεο. Ζ νξηδόληηα κεηαιιηθή 

ξάβδνο ΑΓ κήθνπο L = 0,2 m, κάδαο m = 0,1 kg 

θαη αληίζηαζεο R1 = 2 Ω, είλαη δηαξθώο ζε 

επαθή κε ηνπο Γx θαη Εy θαη κπνξεί λα θηλείηαη 

ρσξίο ηξηβέο. Τα άθξα Γ θαη Ε ζπλδένληαη κε 

πεγή ΖΔΓ Δ = 6 V θαη εζσηεξηθήο αληίζηαζεο     

r = 1 Ω. Σην ζεκείν Λ ππάξρεη δηαθόπηεο 

(κεηαγσγόο) δ, πνπ αξρηθά είλαη ζηε ζέζε (1) 

θαη θιείλεη ην θύθισκα ΑΓΕΓΑ. Σηελ πεξηνρή 

ηνπ πεηξάκαηνο ππάξρεη νκνγελέο νξηδόληην 

καγλεηηθό πεδίν θάζεην ζην επίπεδν ησλ Γx θαη 

Εy. Ζ ξάβδνο ΑΓ ηζνξξνπεί αθίλεηε.  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ 

πεδίνπ Β θαη λα βξείηε ηελ πνιηθόηεηα ηεο 

πεγήο Δ.  

                                                                                                                      Μονάδερ 5  

Μεηαθηλνύκε ηνλ δηαθόπηε ζηε ζέζε (2), νπόηε θιείλεη ην θύθισκα ΑΓΚΛΑ κε 

ηελ αληίζηαζε ηνπ αθιόλεηνπ αγσγνύ ΚΛ λα είλαη R2 = 1 Ω.  

 

Γ2) Να εμεγήζεηε γηαηί ν αγσγόο ζα απνθηήζεη νξηαθή (κέγηζηε) ηαρύηεηα θαη λα 

ηελ ππνινγίζεηε.  

                                                                                                                                      Μονάδερ 6 

  

Γ3) Να ππνινγίζεηε: i) ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο νξκήο θαη ii) ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο 

ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ΑΓ, ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 πνπ ε ηαρύηεηά ηνπ έρεη κέηξν 

π1 = 3 m/s.  

                                                                                                                                                               

                                                                                                                      Μονάδερ 6  
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Ο αγσγόο απνθηά νξηαθή ηαρύηεηα κεηά από θάζνδν θαηά h=8m. 

 

Γ4) Σηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ θαζόδνπ ηνπ αγσγνύ θαηά h=8m, να ππνινγίζεηε:     

i) ην θνξηίν πνπ πέξαζε από κηα δηαηνκή ηνπ θπθιώκαηνο  θαη ii) ηε ζεξκόηεηα 

ζπλνιηθά ζην θύθισκα. 

                                                                                                                                     Μονάδερ 6 

  
Ο αγσγόο ΑΓ ζπγθξνύεηαη κε ηνλ αθιόλεην αγσγό ΚΛ, έρνληαο ηελ νξηαθή ηνπ 

ηαρύηεηα, θαη αλαπεδά κε ηαρύηεηα κέηξνπ π2 = 4 m/s.    

 

Γ5) Να βρείτε το μέτρο τησ μεταβολήσ τησ ορμήσ του ΑΓ εξαιτίασ τησ κρούςησ.  

                                                                                                                                                                  Μονάδερ 2 

 

ΘΔΜΑ Γ                                                                                                                         

Ζ νκνγελήο θαη ηζνπαρήο ξάβδνο AB κάδαο Μ=8kg θαη κήθνπο L,  ζηεξίδεηαη κε 

άξζξσζε ζην ζεκείν Α ηεο νξνθήο ηνπ εξγαζηεξίνπ, κε ηελ νπνία ζρεκαηίδεη γσλία 

θ, κε εκθ=0,8 θαη ζπλθ=0,6. Τν άθξν  Β ηεο ξάβδνπ ζπλδέεηαη κε αβαξέο κε 

ειαζηηθό λήκα κέζσ ηεο ηξνραιίαο, κε ζώκα Σ κάδαο m=1kg, πνπ έρεη πξνζδεζεί 

ζην άλσ  άθξν θαηαθόξπθνπ 

ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο 

k=100N/m, ην θάησ άθξν ηνπ 

νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλν ζην 

δάπεδν ηνπ εξγαζηεξίνπ. Όια ηα 

ζώκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηζνξξνπνύλ αθίλεηα. Γίνεηαι: 

g=10m/s
2
. 

 

Γ1) Να ππνινγίζεηε: 

 Τα κέηξα ησλ ζπληζησζώλ Fx 

(νξηδόληηα) θαη Fy (θαηαθόξπθε) 

πνπ δέρεηαη ε ξάβδνο από ηελ 

άξζξσζε θαη ην κέηξν Τ ηεο 

δύλακεο πνπ αζθείηαη από ην 

λήκα ζην άθξν Β ηεο ξάβδνπ. 

                                                                                                                      Μονάδερ 6 
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Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ παξακόξθσζε Γ0 (επηκήθπλζε ή ζπζπείξσζε) ηνπ 

ειαηεξίνπ. 

                                                                                                                       Μονάδερ 5 

  

Τε ρξνληθή ζηηγκή to=0 θόβνπκε ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηε ξάβδν κε ην ζώκα Σ, 

νπόηε απηό αξρίδεη λα θάλεη απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε D=k.  

 

Γ3)   Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε απνκάθξπλζεο x=f(t) ηνπ ζώκαηνο Σ, ζεσξώληαο σο 

ζεηηθή ηε θνξά πξνο ηα πάλσ. 

                                                                                                                      Μονάδερ 5 

 

Γ4)  Να ππνινγίζεηε ηνλ ιόγν  ΤΑΛ

ΔΛΑΤ

,
U

U
 

ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηαιάλησζεο πξνο ηε  

δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ειαηεξίνπ, ηε ρξνληθή ζηηγκή 
T

t =
3

 όπνπ Τ ε πεξίνδνο ηεο 

ηαιάλησζεο.  

Γίλεηαη: εκ
7π

6
 = 

1

2
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Γ5)  Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή, ηελ νπνία ζεσξνύκε εθ λένπ σο t = 0, πνπ ην ζώκα 

βξίζθεηαη ζηελ άλσ αθξαία ζέζε ηεο ηξνρηάο ηνπ, βπζίδνπκε ην ζύζηεκα ελαηήπιο-

ζώμα Σ ζε πγξό. Τν ζώκα εθηειεί θζίλνπζα ηαιάλησζε γηα ηελ νπνία ε 

αληηηηζέκελε δύλακε είλαη ηεο κνξθήο F = - bπ (b = ζεηηθή ζηαζεξά). Να βξείηε ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t1 πνπ ην ζώκα βξίζθεηαη πάιη ζε άλσ αθξαία ζέζε θαη ην πιάηνο 

ηεο ηαιάλησζήο ηνπ έρεη κεησζεί θαηά 0,15m.  

Γίλνληαη: Ζ ζηαζεξά ηεο εθζεηηθήο κείσζεο ηνπ πιάηνπο Λ=0,35s
-1

 θαη n2  = 0,7.                                                                                    
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                                              Michael Faraday  

Καλή 

επιτυχία
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