
 

 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤ/ΚΗΣ-ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

Θέµα A 

Να γράψετε στο τετράδιό σα̋ τον αριθµό καθεµιά̋ από τι̋ παρακάτω ερωτήσει̋ 1 - 4 και δίπλα το 

γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

A1.   Αν διπλασιάσουµε το πλάτο̋ σε µια ΑΑΤ, τότε θα  διπλασιαστεί και: 
α. η περίοδο̋ ταλάντωση̋ 
β. η σταθερά επαναφορά̋ τη̋ ταλάντωση̋ 
γ. η µέγιστη επιτάχυνση 
δ. η ενέργεια ταλάντωση̋. 
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A2.. Ένα σώµα εκτελεί ΑΑΤ χωρί̋ αρχική φάση και σε χρόνο 2s φτάνει τρει̋ φορέ̋ στην ακραία   
θετική του θέση. Πόσε̋ φορέ̋ στο παραπάνω χρονικό διάστηµα η δυναµική ενέργεια ταλάντωση̋ έγινε 
µέγιστη: 

α.  δύο   β. τρει̋  γ. τέσσερι̋  δ. πέντε. 
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A3.  Σε ένα κύκλωµα L-C που εκτελεί αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση, το φορτίο του πυκνωτή q 
µεταβάλλεται µε το χρόνο t σύµφωνα µε τη σχέση q=Q.συνωt. Τότε : 
α. Η µέγιστη ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατο̋ είναι ω2.Q 
β. Η µέγιστη τάση από αυτεπαγωγή στα άκρα του πηνίου είναι L.ω2.Q 
γ. Ο µέγιστο̋ ρυθµό̋ µεταβολή̋ τη̋ ένταση̋ του ηλεκτρικού ρεύµατο̋ στο κύκλωµα είναι ω.Q 
δ. Η µέγιστη ηλεκτρική ενέργεια του πυκνωτή έχει την τιµή ½ .L.ω2.Q 
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A4. Στο ιδανικό κύκλωµα LC απεικονίζεται µια ηλεκτρική ταλάντωση.  Για τη 
χρονική στιγµή που φαίνεται στο σχήµα: 
α. ο πυκνωτή̋ εκφορτίζεται 
β. η ενέργεια του κυκλώµατο̋ αυξάνεται 
γ. η ενέργεια του πηνίου µειώνεται. 
δ. η ενέργεια του κυκλώµατο̋ µειώνεται. 
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A5 .Nα γράψετε στο τετράδιό σα̋ το γράµµα κάθε πρόταση̋ και δίπλα σε κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό 

για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθο̋ για τη λανθασµένη. 

α. Η κινητική και η δυναµική ενέργεια στην απλή αρµονική ταλάντωση µεταβάλλονται περιοδικά µε το 
χρόνο µε περίοδο Τ/2 όπου Τ η περίοδο̋ τη̋ ταλάντωση̋ 
β. Αν διπλασιάζουµε τη µάζα του σώµατο̋ το οποίο εκτελεί ΑΑΤ τότε διπλασιάζεται και η σταθερά 
επαναφορά̋. 
γ. Ένα̋ λόγο̋ για τον οποίο ένα κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων χάνει ενέργεια είναι ότι εκπέµπει 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 
δ. Σε ένα ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων ,τη στιγµή που ο ρυθµό̋ µεταβολή̋ τη̋ ένταση̋ 
του ηλεκτρικού ρεύµατο̋ είναι µέγιστο̋ το φορτίο του πυκνωτή είναι 0. 
ε. Αν σε ένα σώµα που ενώ εκτελεί ΑΑΤ  µε ενέργεια ταλάντωση̋ Ε, δοθεί στιγµιαία ενέργεια 3Ε το 
πλάτο̋ τη̋ αποµακρύνσεω̋ θα αυξηθεί κατά 100%    
 

 

 

 

 



 

Θέµα Β 

 

Β1. Στη διπλανή εικόνα στο σχήµα (α) δείχνεται πω̋ µεταβάλλεται η φάση τη̋ επιταχύνσεω̋ ενό̋ 
σώµατο̋ το οποίο εκτελεί ΑΑΤ σε σχέση µε το χρόνο 
ενώ στο σχήµα (β) δείχνεται πω̋ µεταβάλλεται η 
επιτάχυνση του ίδιου σώµατο̋ στον ίδιο χρόνο 
Εποµένω̋ για το σώµα αυτό η εξίσωση τη̋ 
αποµακρύνσεω̋ στο S.I θα είναι : 
α. x=0,1.ηµ2t     β. x=25.10-3.συν2t       γ. x=-25.10-3.συν2t  
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    Β2.  Στο διπλανό διάγραµµα παριστάνονται γραφικά η ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου UE του πυκνωτή  
χωρητικότητα̋ 4µF, η ενέργεια µαγνητικού πεδίου  του 
πηνίου UL και η ολική ενέργεια E σε ένα ιδανικό κύκλωµα 
LC το οποίο εκτελεί αµείωτε̋ ηλεκτρικέ̋ ταλαντώσει̋. Στο 
σηµείο τοµή̋ Α των καµπυλών τη χρονική στιγµή t1 
αντιστοιχεί φορτίο 2.10-4C και ο πυκνωτή̋ βρίσκεται σε 
φάση φόρτιση̋ ενώ η µέγιστη τιµή των ενεργειών UE και 
UL  (όπω̋ δείχνει το σχήµα) είναι 0,01J. Αν η επόµενη 
χρονική στιγµή για την οποία το φορτίο του πυκνωτή θα 
ξαναγίνει      2.10-4C  είναι µετά από χρόνο 0,1π ms , ο 
συντελεστή̋ αυτεπαγωγή̋ του πηνίου L θα είναι : 
 
α. 20mH    β.10mH           γ.10µΗ 
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Β3. Στα άκρα κατακόρυφων ιδανικών ελατηρίων µε σταθερέ̋ Κ1 και Κ2που κρέµονται από οριζόντια 

οροφή κρεµάµε σώµατα µε µάζε̋ m1 και m2 αντίστοιχα 
οπότε παρατηρούµε την ίδια επιµήκυνση. 
Στη συνέχεια ανταλλάσουµε τα σώµατα στα ελατήρια 
και κρεµάµε στο ελατήριο (Κ1) το σώµα m2 και στο 
ελατήριο (Κ2) το σώµα m1 . Σηκώνουµε κατακόρυφα τα 
σώµατα µέχρι τα ελατήρια να αποκτήσουν το φυσικό 
του̋ µήκο̋ και τα αφήνουµε ελεύθερα να ταλαντωθούν 
Αν Κ1/Κ2 = 2 τότε το πηλίκο των ενεργειών E1/E2  των 
ταλαντούµενων συστηµάτων (Κ1,m2) και (Κ2,m1) 

αντίστοιχα θα είναι : 

α. 1/8            β. 8                γ.1 
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Θέµα Γ 

Στο διπλανό κύκλωµα όπω̋ φαίνεται στην εικόνα οι 
µεταγωγοί µ1 και µ2 βρίσκονται στι̋ επαφέ̋ 1 και 4 
αντίστοιχα για πάρα πολύ χρόνο. 
Τη χρονική στιγµή t=0 οι µεταγωγοί µ1 και µ2 
φέρνονται ταυτόχρονα στι̋ επαφέ̋ 2 και 3 
αντίστοιχα χωρί̋ να ξεσπάσει σπινθήρα̋. Αν οι 2 
πηγέ̋ έχουν ίδια ΗΕ∆ Ε=20 V και r=0, ο αντιστάτη̋ 
R=50 Ω, ο πυκνωτή̋ χωρητικότητα  C=10µF και το 
πηνίο είναι ιδανικό µε συντελεστή αυτεπαγωγή̋ 
L=25mH   ενώ οι αγωγοί έχουν µηδενική ωµική 
αντίσταση, να βρείτε: 

 
Γ1. Τη χρονική στιγµή t=0 το φορτίο του πυκνωτή και το ηλεκτρικό ρεύµα που διαρρέει το πηνίο. 
Γ2. Το µέγιστο φορτίο που αποκτά ο πυκνωτή̋ 
Γ3. Τη χρονική εξίσωση που περιγράφει πω̋ µεταβάλλεται το φορτίο του οπλισµού Α του πυκνωτή 

σε σχέση µε το χρόνο στο S.I. 
Γ4. Τη χρονική στιγµή στην οποία ο πυκνωτή̋ για πρώτη φορά αποκτά µέγιστο φορτίο 

∆ίνεται ότι ηµ(π/4)=συν(π/4)= 2  /2 
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Θέµα ∆ 

Στο διπλανό σχήµα δείχνονται 2 σώµατα Σ1, Σ2  µε µάζε̋    m1 =4 Kg και m2=2Kg αντίστοιχα τα οποία 
είναι στερεωµένα στα άκρα ιδανικών οριζοντίων 
ελατηρίων µε σταθερέ̋ K1 =100Ν/m και Κ2 = 50 Ν/m  
αντίστοιχα τα άλλα άκρα των οποίων είναι ακλόνητα 
στερεωµένα σε κατακόρυφου̋ τοίχου̋.  Αρχικά τα 
σώµατα ισορροπούν πάνω στο λείο οριζόντιο επίπεδο 
(εικόνα 1) και στη συνέχεια τα αποµακρύνουµε από τη 
θέση ισορροπία̋ ώστε να απέχουν µεταξύ του̋ 
απόσταση d= 3 m (εικόνα 2). 
Αφήνουµε τα σώµατα να κινηθούν και τη στιγµή τη̋ 
σύγκρουση̋ (t=0) λόγω κόλα̋ που υπάρχει στι̋ 
επιφάνειε̋ επαφή̋ του̋, αυτά κινούνται πλέον σαν ένα 
σώµα.  
Αν η µέγιστη αποµάκρυνση του συσσωµατώµατο̋ από 
τη θέση ισορροπία̋ είναι 1m 
 
 

∆1. Να αποδείξετε ότι τα σώµατα θα συγκρουστούν στη αρχική θέση ισορροπία̋ του̋ 
∆2. Να αποδείξετε ότι το συσσωµάτωµα θα εκτελέσει ΑΑΤ και να υπολογίσετε την περίοδο. 
∆3. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του συσσωµατώµατο̋ αµέσω̋ µετά την κρούση  
∆4. Να υπολογίσετε τα µέτρα των ταχυτήτων των σωµάτων λίγο πριν τη κρούση  
∆5. Να γράψετε την εξίσωση τη̋ αποµακρύνσεω̋ του συσσωµατώµατο̋ στο S.I θεωρώντα̋ χρονική 
στιγµή t=0 τη στιγµή τη̋ κρούση̋ και θετική φορά προ̋ τα δεξιά 
Παρατήρηση : Να θεωρήσετε δεδοµένο ότι κάθε ένα από τα σώµατα τη̋ άσκηση̋ που συνδέεται µε 

έένναα  µόνο ελατήριο, εκτελεί ΑΑΤ µε D=Κ   
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ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

 
∆ΙΟΛΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

                                                                                                                                                                                           ΦΥΣΙΚΟΣ 

 

 

   

εικόνα 1 

εικόνα 2 


