
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΛΥΚ. ΘΕΤ/ΤΕΧΝ ΣΤΟ ΚΕΦ. 1 

ΘΕΜΑ Α 

Για τις ερωτήσεις Α.1 έως και Α.4 να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί 

στη σωστή πρόταση. 

 

Α1) Ένα σώμα κάνει α.α.τ. και την t=0 βρίσκεται στη θέση x= - A. Τη στιγμή t=3T/4  

α. η δύναμη επαναφοράς είναι μηδέν  

β. η επιτάχυνσή του είναι αρνητική 

γ. η δυναμική του ενέργεια είναι μέγιστη 

δ. η κινητική του ενέργεια είναι μηδέν     (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

Α2) Ένα σώμα μάζας m είναι δεμένο στο άκρο οριζοντίου ελατηρίου και εκτελεί α.α.τ. αν διπλασιάσουμε 

το πλάτος της ταλάντωσης τότε 

α. Η σταθερά επαναφοράς διπλασιάζεται 

β. η μέγιστη δυναμική ενέργεια τετραπλασιάζεται  

γ. η μέγιστη κινητική ενέργειά του παραμένει αμετάβλητη 

δ. η περίοδος διπλασιάζεται    (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

Α3)  Αν το πλάτος Α μιας φθίνουσας ταλάντωσης μειώνεται εκθετικά με το χρόνο, τότε  

α. ο λόγος δύο διαδοχικών μέγιστων απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση μειώνεται με το χρόνο.  

β. η περίοδος της ταλάντωσης μειώνεται εκθετικά με το χρόνο .  

γ. η δύναμη απόσβεσης είναι ανάλογη της απομάκρυνσης από τη θέση ισορροπίας.  

δ. το μέτρο της δύναμης απόσβεσης είναι ανάλογο της ταχύτητας.   (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

Α4) 

   
          (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

 

 

 

 

 



 

Α5) ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ         (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 

α. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η απομάκρυνση και η επιτάχυνση την ίδια χρονική στιγμή έχουν 

πάντα αντίθετο πρόσημο 

β. Όταν τα αμορτισέρ του αυτοκινήτου φθαρούν, η σταθερά απόσβεσης αυξάνεται και οι ταλαντώσεις 

σβήνουν πιο γρήγορα. 

γ. Το αποτέλεσμα της σύνθεσης δύο αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται πάνω στην ίδια διεύθυνση 

και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας είναι μια νέα αρμονική ταλάντωση, όταν οι δύο αρχικές 

ταλαντώσεις έχουν  ίσες συχνότητες..  

δ. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων o μόνος λόγος απόσβεσης είναι η ωμική αντίσταση 

του κυκλώματος. 

ε. Ενώ ακούμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει σε συχνότητα 100kHz, θέλουμε να ακούσουμε το 

σταθμό που εκπέμπει σε 102kHz. Για το σκοπό αυτό στο δέκτη πρέπει να  αυξήσουμε τη 

χωρητικότητα του πυκνωτή. 
 

  ΘΕΜΑ Β 

 

 Β1) Σώμα Σ εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές 

αρμονικές ταλαντώσεις που γίνονται γύρω 

από το ίδιο σημείο, στην ίδια διεύθυνση, 

οι γραφικές παραστάσεις των οποίων 

φαίνονται στο διάγραμμα.  
Η εξίσωση της συνισταμένης 

ταλάντωσης θα είναι: 

α.  x=2A ημ(ωt+π/4)      

β.  x=A√2 ημ(ωt+π/4)       

   γ.  x=A√2 ημ(ωt+π/2) 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ (ΜΟΝΑΔΕΣ 2+6) 

  

Β2) Ένα σώμα μετέχει σε δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο 

με το ίδιο πλάτος και γωνιακές συχνότητες, που διαφέρουν πολύ λίγο. Οι εξισώσεις των δύο ταλαντώσεων 

είναι:  
 x1=0,2ημ(196 πt) και  x2=0,2ημ(204 πt) (όλα τα μεγέθη στο S.I.). 

Σε χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο του διακροτήματος το σώμα περνά από τη θέση ισορροπίας: 

α. 50 φορές   β. 100φορές  γ. 25 φορές 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ (ΜΟΝΑΔΕΣ 2+6) 
 

Β3) Το σύστηµα των σωµάτων Α και Β µε µάζες m1 και m2=3m1 εφάπτονται µεταξύ τους και ηρεµούν σε 

λείο οριζόντιο επίπεδο, ενώ το σώµα Α είναι δεµένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου, σταθεράς k, 

όπως στο σχήµα. Σπρώχνουµε το σώµα Β συσπειρώνοντας το ελατήριο κατά 

d και αφήνουµε το σύστηµα να ταλαντωθεί. Κάποια στιγμή τα δύο σώματα 

θα αποχωριστούν και το σώμα Α θα εκτελεί ΑΑΤ με πλάτος που ισούται με: 

α.  . 2d  β. d   γ. d/2 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ (ΜΟΝΑΔΕΣ 2+7) 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ Γ 

 

Στο κύκλωμα του σχήματος L1=50mH ο μεταγωγός μ στη θέση 1 και το 

κύκλωμα εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Κάποια στιγμή που τη 

θεωρούμε ως t=0 το φορτίο του πυκνωτή είναι μηδέν ενώ το ιδανικό πηνίο 

διαρρέεται από ρεύμα έντασης 2Α.  

Γ1)Υπολογίστε χωρητικότητα πυκνωτή ώστε η  τάση στα άκρα του να μην 

υπερβεί τα 100V (ΜΟΝΑΔΕΣ 6) 

Γ2) Να γράψετε την χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή, 

θεωρώντας θετική την φορά του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο την 

t=0. (ΜΟΝΑΔΕΣ 6) 

Γ3) Υπολογίστε το ρυθμό μεταβολής της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή στο κύκλωμα 

L1C, τη στιγμή που UB=3UE για πρώτη φορά. (ΜΟΝΑΔΕΣ 6) 

Κάποια χρονική στιγμή που η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα L1C είναι μηδέν, στρέφουμε το 

μεταγωγό μ→2 και το κύκλωμα RL2C   αρχίζει να εκτελεί φθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση στην οποία το 

μέγιστο φορτίο του πυκνωτή μειώνεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση Q=Q0∙𝑒−𝛬𝑡  (θεωρώντας εκ νέου t=0 

τη στιγμή που μετακινήσαμε το μ→2).  
Γ4) Αν  στο τέλος της δεύτερης περιόδου το μέγιστο φορτίο του πυκνωτη είναι 1,28∙10-3C, υπολογίστε μέγιστο 

φορτίο πυκνωτή στο τέλος της πρώτης περιόδου και θερμότητα που ρέει από το κύκλωμα RL2C προς το 

περιβάλλον από την στιγμή που μετακινήσαμε το μ→2 μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου, θεωρώντας 

οτι οι απώλειες οφείλονται μόνο στο φαινόμενο joule. (ΜΟΝΑΔΕΣ 7) 

 

 

 

  ΘΕΜΑ Δ  (ΜΟΝΑΔΕΣ 6+6+6+7=25) 

Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1=1kg και m2 είναι δεμένα στα άκρα κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου 

σταθεράς k, έτσι ώστε το Σ2 να ακουμπά στο έδαφος και το Σ1 να ισορροπεί ακίνητο στο πάνω άκρο του 

ελατηρίου. Τρίτο σώμα Σ μάζας m=3kg αφήνεται από ύψος h, στην διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου, πάνω 

από το σώμα Σ1 στην με το οποίο συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά. Το συσσωμάτωμα που δημιουργείται 

ταλαντώνεται με χρονική εξίσωση απομάκρυνσης της μορφής x=Aημ(ωt+5π/6) 

θεωρώντας ως t=0 την στιγμή αμέσως μετά την κρούση και θετική την φορά προς τα 

πάνω. Αν το μέτρο της δύναμης του ελατηρίου μεγιστοποιείται για 1η φορά μετά την 

κρούση την χρονική στιγμή t1=(2π/15)s , να υπολογιστούν:  

Δ.1) η περίοδος ταλάντωσης Τ του συσσωματώματος.   

Δ.2) η σταθερά k του ελατηρίου και το πλάτος A της ταλάντωσης.  

Δ.3) το ύψος h από το οποίο αφήνεται το σώμα.  

Δ.4) ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη τιμη της μάζας m2 ώστε το σώμα Σ2 να μην 

χάνει επαφή με το δάπεδο στη διάρκεια της ταλάντωσης του συσσωματώματος 

Δίνεται g=10m/s2. Θεωρήστε αμελητέα τη χρονική διάρκεια της κρούσης καθώς 

και της πάσης φύσεως τριβές κατά την κίνηση των σωμάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1-α,  Α2-β,  Α3-δ,   Α4-β,  Α5-ΣΛΣΛΛ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1-β.  Από το διάγραμμα x1=Αημ(ωt+π/2) και x2=Αημ(ωt) οπότε φ= ωt - (ωt+π/2) = - π/2. Είναι: 

Αολ=√𝛢2 + 𝛢2 = Α√2 και εφθ= 
−𝛢

𝛢
 = -1, άρα θ= - π/4  

επομένως xολ=Αολημ(ωt+π/2+θ)= xολ=Αολημ(ωt+π/4) 

 

 

Β2-α.  Από x1=0,2ημ(196 πt) και  x2=0,2ημ(204 πt) έχουμε f1=ω1/2π=98Ηz  και f2=ω2/2π=102Ηz . 

 Είναι Tδ=1/|𝑓1 − 𝑓2| = 0,25s  και η συχνότητα ταλάντωσης f = (f1+f2)/2 = 100Ηz. 

 Άρα  Ν=f∙Tδ = 25 ταλαντώσεις οπότε από Θ.Ι. περνά 50 φορές. 

 

Β3-γ.  Τα σώματα αποχωρίζονται όταν Fεπαφής=0 δηλαδή στη θέση x=0 (Θ.Ι.). 

 Τότε είναι υmax = ω∙d = √
𝑘

𝑚1+𝑚2
 ∙d = 

1

2
 √

𝑘

𝑚1
 ∙d (1) 

 Μετά τον αποχωρισμό το m1 εκτελεί νέα Α.Α.Τ γύρω από την ίδια Θ.Ι. με  

υ΄max = ω΄∙d΄ = √
𝑘

𝑚1
 ∙d = √

𝑘

𝑚1
 ∙d΄ (2) 

από (1) και (2) έχουμε υ΄max=υmax άρα d΄= d/2 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Είναι UCmax=ULmax άρα CVmax
2/2=LI2/2 και C=2∙10-5F 

 

Γ2. Είναι ω= 
1

√𝐿𝐶
 = 103r/s και Q= 

𝐼

𝜔
 = 2∙10-3C.  

Επειδή την t=0 είναι q=0 και i=+I έχουμε q=Qημωt = 2∙10-3ημ103t (SI) 

 

Γ3.  Από UB=3UE(1)  και UB+UE=E έχουμε UE=E/4 άρα q=Q/2= 10-3C  

και από (1) προκύπτει i=√3 A (πρώτη φορά).   Άρα 
𝑑𝑈𝐸

𝑑𝑡
 = 

𝑞∙𝑖

𝐶
 =50√3 J/s 

  

Γ4. Είναι 
𝑄0

𝑄1
 = 

𝑄1

𝑄2
  με Q0= 2∙10-3C oπότε προκύπτει ότι  Q1=1,6∙10-3C. 

 Η θερμότητα(απώλεια ενέργειας) δίνεται από │ΔΕ│= 
𝑄0
2

2𝐶
 - 
𝑄1
2

2𝐶
 = 0,036J 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. Η δύναμη ελατηρίου μεγιστοποιείται για πρώτη φορά στη κάτω ακραία θέση x= - A την στιγμή t1=(2π/15)s . 

Από x=Aημ(ωt+5π/6) αντικαθιστώντας προκύπτει ω=5 r/s. 

 

Δ2. Είναι k=(m+m1)∙ω
2 = 100 N/m.  

Από τις Θ.Ι του m1 και του συσσωματώματος (m1+m) παίρνουμε ότι 

 Δℓ=m1g/k=0,1m και Δℓ΄= (m1+m)g/k=0,4m από τη Θ.Φ.Μ. (σχήμα) 

Την t=0 (στιγμή κρούσης) από την x=Aημ(ωt+5π/6) προκύπτει ότι x= - A/2 → Δℓ΄- Δℓ = │x│→ A=0,6m. 

 

Δ3.  ΑΔΕΤ META ΤΗ ΚΡΟΥΣΗ: 
1

2
(m1+m)VΣ

2+ 
1

2
 kx2 =  

1

2
 kA2 → VΣ=1,5√3  m/s 

ΑΔΟ: mυ=(m1+m)VΣ → υ = 2√3  m/s 

ΑΔΜΕ για τη πτώση του m:   mgh= 
1

2
mυ2 → h=0,6m 

 



Δ4.  Για το Σ2 ισχύει: ΣF=0 → N=Fελ+m2g (1) 

  Για τη ταλάντωση του συσσωματώματος ισχύει:  

ΣF= - kx → Fελ – (m+m1)g = - kx  → Fελ = (m+m1)g  – kx (2) 

Από (1)και (2) έχουμε Ν= (m+m1)g  – kx + m2g. 

Για να μην χάνει επαφή το Σ2 με το δάπεδο πρέπει Ν≥0 →  m2≥ kx/g – (m+m1)  

από την οποία προκύπτει για x=+0,6m είναι  m2min=2kg 

 

    
(ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ) 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 


