
Διαγώμισμα ποώτξρ κευαλαίξρ 

 
ΘΓΜΑ Α 

Στα 1-4 μα επιλένετε τημ σωστή απάμτηση. Στξ 5 μα ςαοακτηοίσετε τιπ 

ποξτάσειπ ωπ σωστέπ ή λάθξπ 

 

1) Έκα ζώμα εθηειεί θζίκμοζα ηαιάκηςζε με πιάημξ πμο μεηώκεηαη 

εθζεηηθά με ημκ πνόκμ. Η πενίμδμξ ηεξ θζίκμοζαξ ηαιάκηςζεξ: 

i) Μεηώκεηαη εθζεηηθά με ημκ πνόκμ 

ii) Μεηώκεηαη γναμμηθά με ημκ πνόκμ 

iii) Αολάκεηαη με ζηαζενό νοζμό 

iv) Παναμέκεη ζηαζενή 

 

2) Η απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε πμο εθηειεί έκα οιηθό ζεμείμ έπεη 

ελίζςζε απμμάθνοκζεξ ηεξ μμνθήξ x = Aεμςt. Κάπμηα πνμκηθή ζηηγμή 

t ε αιγεβνηθή ηημή ηεξ απμμάθνοκζεξ ημο οιηθμύ ζεμείμο είκαη 

ανκεηηθή  θαη ηεκ ίδηα ζηηγμή ε θηκεηηθή ημο εκένγεηα αολάκεηαη. Η 

πνμκηθή ζηηγμή t ακήθεη ζημ δηάζηεμα: 

i) 0 ≤ t ≤T/4 

ii) T/4 ≤ t ≤T/2 

iii) T/2 ≤ t ≤3T/4 

iv) 3T/4 ≤ t ≤T 

 

3) O ποθκςηήξ εκόξ ηδακηθμύ θοθιώμαημξ LC έπεη μεηαβιεηή 

πςνεηηθόηεηα. Φένκμομε ζηηγμηαία ημοξ μπιηζμμύξ ημο ποθκςηή ζε 

επαθή με ημοξ πόιμοξ ειεθηνηθήξ πεγήξ θαη ημ θύθιςμα δηεγείνεηαη 

ζε ειεθηνηθή ηαιάκηςζε. Ακ αολήζμομε ηεκ πςνεηηθόηεηα θαη 

επακαιάβμομε ηεκ ίδηα πεηναμαηηθή δηαδηθαζία ηόηε: 

i) Η ζοπκόηεηα ηεξ ειεθηνηθήξ ηαιάκηςζεξ αολάκεηαη 

ii) Η μέγηζηε ηημή ημο θμνηίμο ημο ποθκςηή αολάκεηαη 

iii) Η μιηθή εκένγεηα ηεξ ειεθηνηθήξ ηαιάκηςζεξ δεκ μεηαβάιιεηαη 

iv) Η μέγηζηε ηημή ηεξ έκηαζεξ ημο νεύμαημξ μεηώκεηαη 

 

4) Τμ πιάημξ μηαξ θζίκμοζαξ μεπακηθήξ ηαιάκηςζεξ μεηαβάιιεηαη 

ζύμθςκα με ηεκ ελίζςζε Α = Α0e
-Λt. Ακ ειαηηώζμομε ηε ζηαζενά 

απόζβεζεξ b: 

i) Η πενίμδμξ ηεξ ηαιάκηςζεξ  δεκ μεηαβάιιεηαη 

ii) Τμ πιάημξ ηεξ ηαιάκηςζεξ μεηώκεηαη με μεγαιύηενμ νοζμό 

iii) Η ζοπκόηεηα ηεξ ηαιάκηςζεξ γίκεηαη μεγαιύηενε 

iv) Η εκένγεηα ηεξ ηαιάκηςζεξ μεηώκεηαη με ημ ίδημ νοζμό 



5) Έκα ζώμα δέπεηαη ελςηενηθή πενημδηθή δύκαμε θαη εθηειεί 

ελακαγθαζμέκε ηαιάκηςζε. Πμηεξ από ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ έηκαη 

ζςζηέξ θαη πμηεξ ιακζαζμέκεξ; 

i) Τμ πιάημξ ηεξ ελακαγθαζμέκεξ ηαιάκηςζεξ μεηαβάιιεηαη με 

ημκ πνόκμ 

ii) Η ζοπκόηεηα ηεξ ελακαγθαζμέκεξ ηαιάκηςζεξ ηζμύηαη με ηε 

ζοπκόηεηα ηεξ ελςηενηθήξ δύκαμεξ 

iii) Σηεκ θαηάζηαζε ζοκημκηζμμύ ημ πιάημξ ηεξ ηαιάκηςζεξ είκαη 

ημ μέγηζημ δοκαηό 

iv) Οη απώιεηεξ εκένγεηαξ θαηά ηε δηάνθεηα μηαξ πενηόδμο ηεξ 

ηαιάκηςζεξ ακαπιενώκμκηαη πιήνςξ από ηεκ εκένγεηα πμο 

πανέπεη ε ελςηενηθή δύκαμε ζημκ ίδημ πνόκμ. 

v) Γηα μηθνέξ  ηημέξ ηεξ ζηαζενάξ απόζβεζεξ ημ θαηκόμεκμ ημο 

ζοκημκηζμμύ επηηογπάκεηαη όηακ ε ζοπκόηεηα ημο δηεγένηε γίκεη 

ίζε με ηεκ ηδημζοπκόηεηα ηαιάκηςζεξ  ημο ζοζηήμαημξ 

 

 

 

ΘΓΜΑ Β 
 

1) Μηθνό ζώμα ζομμεηέπεη ηαοηόπνμκα ζε δύμ απιέξ ανμμκηθέξ 

ηαιακηώζεηξ μη μπμίεξ ελειίζζμκηαη ζηεκ ίδηα δηεύζοκζε θαη γύνς από 

ηεκ ίδηα Θ.Ι. Οη δύμ ηαιακηώζεηξ έπμοκ ημ ίδημ πιάημξ, ηεκ ίδηα ανπηθή 

θάζε θαη ζοπκόηεηεξ f1 = 100Hz θαη f2= 104Hz. Na βνείηε: 

i) Τε ζοπκόηεηα ηεξ ζοκηζηαμέκεξ ηαιάκηςζεξ πμο εθηειεί ημ 

ζώμα 

ii) Πόζεξ ηαιακηώζεηξ εθηειεί ημ ζώμα ζηε πνμκηθή δηάνθεηα 

μεηαλύ δύμ δηαδμπηθώκ μεδεκηζμώκ ημο πιάημοξ ημο. 

(4+4) 

 

2) Έκα ζώμα εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε πιάημοξ Α θαη γςκηαθήξ 

ζοπκόηεηαξ ς. H δοκαμηθή εκένγεηα ηαιάκηςζεξ ηζμύηαη με ηεκ 

θηκεηηθή εκένγεηα ημο ζώμαημξ ηηξ πνμκηθέξ ζηηγμέξ πμο ε ηαπύηεηα 

ημο ζώμαημξ είκαη ίζε με : 

i) ο = ±ςΑ/2 

ii) ο = ±ςΑ/√2 

iii) ο = ±ςΑ/4 

Na αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ 

(2+5) 

 



3) Σημ παναθάης ζπήμα θαίκμκηαη μη γναθηθέξ παναζηάζεηξ ημο θμνηίμο 

ημο ποθκςηή ζε ζοκάνηεζε με ημκ πνόκμ 

 
Ο ιόγμξ ηςκ μέγηζηςκ εκηάζεςκ ηςκ νεομάηςκ Ι2/Ι1 ζηα δύμ θοθιώμαηα 

ηζμύηαη με  

i) 3/4 

ii) 4/3 

iii) 4/9 

Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ 

(2+8) 

 

 

ΘΓΜΑ Γ 
Ποθκςηήξ ζοκδέεηαη με πεγή ΗΕΔ Ε = 100V. Ο ποθκςηήξ θμνηίδεηαη θαη ε 

μέγηζηε ηημή ηεξ ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ πμο απμζεθεύεηαη ζε αοηόκ ηζμύηαη με 

UEmax = 5 10-3 J.  

i) Na οπμιμγίζεηε ηεκ πςνεηηθόηεηα ημο ποθκςηή 

Απμζοκδέμομε ημκ ποθκςηή από ηεκ πεγή θαη ημκ ζοκδέμομε με πεκίμ 

αοηεπαγςγήξ L = 10mH μπόηε ημ θύθιςμα LC ανπίδεη κα εθηειεί αμείςηεξ 

ειεθηνηθέξ ηαιακηώζεηξ. Να οπμιμγίζεηε  

i) Τε ζοπκόηεηα ηςκ ειεθηνηθώκ ηαιακηώζεςκ 

ii) Τεκ απόιοηε ηημή ηεξ ηάζεξ ζηα άθνα ημο ποθκςηή ηε πνμκηθή 

ζηηγμή πμο ε έκηαζε ημο νεύμαημξ ηζμύηαη με i1 = +0,5√3 A. 

iii) Τμ πειίθμ ηεξ εκένγεηαξ ημο μαγκεηηθμύ πεδίμο ημο πεκίμο πνμξ 

ηεκ εκένγεηα ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο ημο ποθκςηή ηε ζηηγμή θαηά 

ηεκ μπμία ε έκηαζε ημο νεύμαημξ πμο δηαννέεη ημ θύθιςμα ηζμύηαη 

με ημ μηζό ηεξ μέγηζηεξ ηημήξ ηεξ. 

(5+4+8+8) 

 

 



ΘΓΜΑ Δ 
Σώμα μάδαξ m = 2kg είκαη θνεμαζμέκμ ζε θαηαθόνοθμ ειαηήνημ ζηαζενάξ 

k = 200N/m ημ άιιμ άθνμ ημο μπμίμο είκαη ζηενεςμέκμ ζε αθιόκεημ 

ζεμείμ ζηεκ μνμθή. Ακορώκμομε ημ ζώμα μέπνη ηε Θ.Φ.Μ  ημο ειαηενίμο 

θαη ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 0 ημ αθήκμομε ειεύζενμ. Τμ ζώμα εθηειεί 

θζίκμοζα ηαιάκηςζε πμο ζεςνείηαη ίζε με ηεκ ηδημζοπκόηεηα ημο 

ζοζηήμαημξ αοημύ θαη με πιάημξ πμο μεηώκεηαη εθζεηηθά με ημκ πνόκμ 

ζύμθςκα με ηεκ ζπέζε Α = Α0e
-(ln2)t/π (S.I.) 

i) Να οπμιμγίζεηε ηε ζοπκόηεηα θαζώξ θαη ηεκ ανπηθή εκένγεηα ηεξ 

θζίκμοζαξ ηαιάκηςζεξ ημο ζοζηήμαημξ 

ii) Να βνείηε ημ πειίθμ ΕΝ/ΕΝ+1, όπμο ΕΝ ε εκένγεηα ηεξ ηαιάκηςζεξ 

ζημ ηέιμξ ηεξ Ν πενηόδμο θαη ΕΝ+1 ζημ ηέιμξ ηεξ Ν+1 πενηόδμο 

iii) Να οπμιμγίζεηε ηε πνμκηθή ζηηγμή πμο ε εκένγεηα ηεξ θζίκμοζαξ 

ηαιάκηςζεξ έπεη μεηςζεί ζημ 1/16 ηεξ ανπηθήξ ηεξ ηημήξ 

iv) Να βνείηε ζημ ηέιμξ πμηαξ πενηόδμο ημ ζώμα ζα απέπεη από ηε 

Θ.Φ.Μ ημο ειαηενίμο απόζηαζε 7,5cm. 

Δίκεηαη g = 10m/s2
 θαη 20,4 = 1,32 

(6+4+7+8) 


