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Έμα ρώμα μάζαπ m είμαι δεμέμξ ρςημ ελεύθεοη άκοη καςακόοστξσ ιδαμικξύ ελαςηοίξσ 

ρςαθεοάπ  και ηοεμεί ρςη θέρη ιρξοοξπίαπ. Απξμακούμξσμε ςξ ρώμα ποξπ ςα κάςχ καςά Α 

και ςξ ατήμξσμε ελεύθεοξ. Τξ ρύρςημα εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη. Αμςικαθιρςξύμε ςξ 

ελαςήοιξ με άλλξ, ρςαθεοάπ , υχοίπ μα αλλάνξσμε ςξ αμαοςημέμξ ρώμα. Απξμακούμξσμε ςξ 

ρώμα ποξπ ςα κάςχ από ςη μέα θέρη ιρξοοξπίαπ καςά Α και ςξ ατήμξσμε ελεύθεοξ. Τξ ρύρςημα 

εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη. Ο λόγξπ  ςχμ μέςοχμ ςχμ μεγίρςχμ επιςαυύμρεχμ 

ςχμ δύξ ςαλαμςώρεχμ είμαι ίρξπ με 

α) .                           β) .                               γ) . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Η τάρη μιαπ απλήπ αομξμικήπ ςαλάμςχρηπ 

μεςαβάλλεςαι με ςξ υοόμξ όπχπ ταίμεςαι ρςξ διάγοαμμα: 

Η πεοίξδξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ είμαι ίρη με 

α) . β) .γ) . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Έμα ρώμα μάζαπ  είμαι δεμέμξ ρςημ ελεύθεοη 

άκοη καςακόοστξσ ιδαμικξύ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ  και ηοεμεί ρςη θέρη ιρξοοξπίαπ. 

Απξμακούμξσμε ςξ ρώμα ποξπ ςα πάμχ μέυοι μα τςάρει ρςη θέρη τσρικξύ μήκξσπ ςξσ 

ελαςηοίξσ και ςξ ατήμξσμε ελεύθεοξ. Τξ ρύρςημα εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη 

πλάςξσπ . Τξ μέςοξ ςηπ μέγιρςηπ δύμαμηπ πξσ δέυεςαι ςξ ρώμα από ςξ ελαςήοιξ καςά ςη 

διάοκεια ςηπ ςαλάμςχρηπ είμαι ίρξ με 

α) Μηδέμ.                            β) .                   γ) . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Έμα μικοό ρώμα εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη έυξμςαπ εμέογεια 

ςαλάμςχρηπ . Κάπξια ρςιγμή, πξσ ςξ ρώμα βοίρκεςαι ρε ακοαία θέρη ςηπ ςαλάμςχρηπ, 

ςξσ αρκξύμε ρςιγμιαία δύμαμη με απξςέλερμα ςξ διπλαριαρμό ςξσ πλάςξσπ ςαλάμςχρηπ. Τξ 

έογξ πξσ ποξρτέοαμε ρςξ ςαλαμςξύμεμξ ρύρςημα μέρχ ασςήπ ςηπ ρςιγμιαίαπ δύμαμηπ, για ςξ 

διπλαριαρμό ςξσ πλάςξσπ ςαλάμςχρηπ, είμαι ίρξ με 

α) .                 β) .                  γ) . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 



http://perifysikhs.wordpress.com 

Μιτάλης Ε. Καραδημηηρίοσ, Φσζικός Msc Σελίδα 3 

Διαθέςξσμε δύξ 

κσκλώμαςα ηλεκςοικώμ 

ςαλαμςώρεχμ, ςα Α και Β. Οι 

υχοηςικόςηςεπ ςχμ 

πσκμχςώμ ρςα δύξ 

κσκλώμαςα είμαι ίρεπ. Σςξ 

ρυήμα παοιρςάμεςαι η έμςαρη 

ςξσ οεύμαςξπ ρςα 

κσκλώμαςα Α και Β, ρε 

ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ. 

Αμ η ξλική εμέογεια ςξσ 

κσκλώμαςξπ Α είμαι , η ξλική εμέογεια ςξσ κσκλώμαςξπ Β είμαι 

 

α) .                                       β) .                                                 γ) . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

 Σςξ κύκλχμα ςξσ ρυήμαςξπ, αουικά ξ διακόπςηπ Δ είμαι κλειρςόπ, ξ πσκμχςήπ είμαι 

ατόοςιρςξπ και ςξ κύκλχμα διαοοέεςαι από ρςαθεοό οεύμα: 

Όςαμ αμξίνξσμε ςξ διακόπςη, ξ πσκμχςήπ 

α) θα παοαμείμει ατόοςιρςξπ. 

β) θα τξοςιρςεί, με ςξμ ξπλιρμό Κ μα απξκςά ποώςξπ θεςικό 

τξοςίξ. 

γ) θα τξοςιρςεί, με ςξμ ξπλιρμό Λ μα απξκςά ποώςξπ θεςικό 

τξοςίξ. 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Σε μια τθίμξσρα ςαλάμςχρη όςαμ ςξ πλάςξπ ςηπ 

ςαλάμςχρηπ είμαι  η εμέογεια ςηπ ςαλάμςχρηπ είμαι . Όςαμ η εμέογεια ςηπ ςαλάμςχρηπ 

γίμει , ςξ πλάςξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ θα είμαι 

α) .                     β) .                              γ) . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Έμα μηυαμικό ρύρςημα εκςελεί τθίμξσρα ςαλάμςχρη. Κάπξια ρςιγμή, ςξ πλάςξπ ςηπ 

ςαλάμςχρηπ είμαι  και η εμέογεια ςηπ ςαλάμςχρηπ είμαι . Όςαμ ςξ πλάςξπ ςηπ 
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ςαλάμςχρηπ μειχθεί καςά 50%, η εμέογεια πξσ έυει απξμείμει ρςξ ρύρςημα είμαι 

 

α) .                        β) .             γ) . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Έμα ρώµα µάζαπ  είμαι κοεμαρμέμξ από ελαςήοιξ ρςαθεοάπ  και εκςελεί 

εναμαγκαρμέμη ςαλάμςχρη πλάςξσπ  και ρσυμόςηςαπ , μικοόςεοηπ από ςημ 

ιδιξρσυμόςηςα  ςξσ ρσρςήμαςξπ. Για μα γίμει ςξ πλάςξπ ςηπ εναμαγκαρμέμηπ ςαλάμςχρηπ 

μεγαλύςεοξ ςξσ , ποέπει η ρσυμόςηςα  ςξσ διεγέοςη 

α) μα ασνηθεί και μα πληριάρει ςημ ςιμή . 

β) μα μειχθεί. 

γ) μα ασνηθεί και μα νεπεοάρει καςά πξλύ ςημ ςιμή . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Σε έμα κύκλχμα LC με αμςιρςάςη και πηγή εμαλλαρρόμεμηπ 

ςάρηπ, ςξ πλάςξπ ςηπ έμςαρηπ ςξσ οεύμαςξπ ρε ρσμάοςηρη με ςη ρσυμόςηςα 

f ςηπ εμαλλαρρόμεμηπ ςάρηπ δίμεςαι ρςξ παοακάςχ διάγοαμμα: 

Όςαμ η ρσυμόςηςα f είμαι ίρη με , ςξ πλάςξπ ςηπ έμςαρηπ ςξσ 

οεύμαςξπ είμαι . Μεςαβάλλξσμε ςη ρσυμόςηςα f. Για μα ναμαγίμει ςξ 

πλάςξπ ςηπ έμςαρηπ ςξσ οεύμαςξπ ίρξ με , ποέπει η ρσυμόςηςα ςηπ εμαλλαρρόμεμηπ ςάρηπ μα 

γίμει: 

α) μεγαλύςεοη από . 

β) ίρη με . 

γ) μικοόςεοη από . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

 Έμα ρώμα εκςελεί κίμηρη πξσ ποξέουεςαι από ςη ρύμθερη δύξ απλώμ αομξμικώμ 

ςαλαμςώρεχμ πξσ πεοιγοάτξμςαι από ςιπ ενιρώρειπ:  

και  (SI). Έμα ρώμα εκςελεί ςασςόυοξμα δύξ απλέπ αομξμικέπ Οι δύξ 

ςαλαμςώρειπ γίμξμςαι γύοχ από ςξ ίδιξ ρημείξ και ρςημ ίδια διεύθσμρη. Η ενίρχρη ςηπ 
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ςαλάμςχρηπ πξσ εκςελεί ςξ ρώμα δίμεςαι από ςη ρυέρη 

 

α) . 

 

β) . 

 

γ) . 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

. Έμα ρώμα εκςελεί κίμηρη πξσ ποξέουεςαι από ςη ρύμθερη ςχμ απλώμ αομξμικώμ 

ςαλαμςώρεχμ  και  (SI). Οι δύξ ςαλαμςώρειπ 

γίμξμςαι γύοχ από ςξ ίδιξ ρημείξ και ρςημ ίδια διεύθσμρη. Τη υοξμική ρςιγμή  ςξ πλάςξπ ςηπ 

κίμηρηπ πξσ εκςελεί ςξ ρώμα είμαι . Τξ πλάςξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρώμαςξπ θα 

μηδεμιρςεί για ποώςη τξοά ςη υοξμική ρςιγμή 

α) .                  β) .                  γ) . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

.  Τξ ρώμα Σ ςξσ ρυήμαςξπ εκςελεί ςασςόυοξμα 

δύξ απλέπ αομξμικέπ ςαλαμςώρειπ ίδιαπ διεύθσμρηπ, 

γύοχ από ςξ ίδιξ ρημείξ, με πεοιόδξσπ  και , με 

απξςέλερμα η κίμηρή ςξσ μα παοξσριάζει 

διακοξςήμαςα.Ο υοόμξπ μεςανύ δύξ διαδξυικώμ 

μηδεμιρμώμ ςξσ πλάςξσπ ςηπ ςαλάμςχρηπ πξσ θα 

εκςελέρει ςξ ρώμα είμαι ίρξπ με 

 

α) . β) . γ) . 

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Έμα ρώμα εκςελεί κίμηρη πξσ ξτείλεςαι ρςη ρύμθερη δύξ απλώμ αομξμικώμ 

ςαλαμςώρεχμ ίδιαπ διεύθσμρηπ, πξσ γίμξμςαι γύοχ από ςξ ίδιξ ρημείξ, με ςξ ίδιξ πλάςξπ A και 

ρσυμόςηςεπ  και  πξσ διατέοξσμ λίγξ μεςανύ ςξσπ. Σςξ υοξμικό διάρςημα μεςανύ δύξ 

διαδξυικώμ μηδεμιρμώμ ςξσ πλάςξσπ, ςξ ρώμα έυει διέλθει από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ 

 

α)  τξοέπ. β)  τξοέπ. γ)  τξοέπ. 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 
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Τξ ρυήμα παοξσριάζει ςιπ απλέπ 

αομξμικέπ ςαλαμςώρειπ 1, 2 και 3, ξι ξπξίεπ 

γίμξμςαι ρςημ ίδια διεύθσμρη, γύοχ από ςξ ίδιξ 

ρημείξ. 

Αμ γμχοίζεςε όςι έμα ρώμα εκςελεί κίμηρη πξσ 

ποξέουεςαι από ςη ρύμθερη δύξ ςαλαμςώρεχμ από 

ασςέπ ςόςε η ςαλάμςχρη πξσ πεοιγοάτει ςημ 

κίμηρη ςξσ ρώμαςξπ είμαι 

α) η ςαλάμςχρη 1.                  β) η ςαλάμςχρη 2.                   γ) ςαλάμςχρη 3. 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Από ςη ρύμθερη δύξ απλώμ αομξμικώμ ςαλαμςώρεχμ, πξσ ξι ρσυμόςηςέπ 

ςξσπ  και  διατέοξσμ πξλύ λίγξ, ποξκύπςει η ιδιόμξοτη πεοιξδική κίμηρη 

ςξσ ρυήμαςξπ. 

 
 

Αμ η ρσυμόςηςα  ιρξύςαι με , η ρσυμόςηςα ςηπ πεοιξδικήπ κίμηρηπ ιρξύςαι με 

 

α)  β)  γ)  

 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Έμα ρώμα εκςελεί ςαλάμςχρη πξσ ποξέουεςαι από ςη ρύμθερη δύξ απλώμ αομξμικώμ 

ςαλαμςώρεχμ ίδιαπ ρσυμόςηςαπ πξσ γίμξμςαι ρςημ ίδια διεύθσμρη γύοχ από ςξ ίδιξ ρημείξ. Όςαμ 

ςξ ρώμα εκςελεί μόμξ ςημ ποώςη ςαλάμςχρη, η εμέογεια ςηπ ςαλάμςχρηπ είμαι . 

Όςαμ ςξ ρώμα εκςελεί μόμξ ςη δεύςεοη ςαλάμςχρη, η εμέογεια ςηπ ςαλάμςχρηπ 

είμαι . Όςαμ ςξ ρώμα εκςελεί ςασςόυοξμα ςιπ δύξ απλέπ αομξμικέπ ςαλαμςώρειπ, η 

εμέογεια ςηπ ςαλάμςχρηπ είμαι . Η διατξοά τάρηπ ςχμ δύξ ςαλαμςώρεχμ είμαι ίρη 

με 

α) .                       β) .                          γ) . 

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 
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Έμα ρώμα μάζαπ  είμαι ρςεοεχμέμξ ρςημ άκοη ξοιζξμςίξσ ιδαμικξύ 

ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ , ςξσ ξπξίξσ ςξ άλλξ άκοξ είμαι ακλόμηςα ρςεοεχμέμξ. 

Τξ ρώμα εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη, καςά ςη διεύθσμρη ςξσ άνξμα υ'υ, ρε λείξ ξοιζόμςιξ 

επίπεδξ με πλάςξπ . Τη υοξμική ρςιγμή  ςξ ρώμα βοίρκεςαι ρςη θέρη ςη 

μέγιρςηπ θεςικήπ απξμάκοσμρηπ. 

Να βοείςε: 

α) ςημ γχμιακή ρσυμόςηςα χ και ςημ εμέογεια Δ ςηπ ςαλάμςχρηπ. 

β) ςημ ενίρχρη  ςηπ απξμάκοσμρηπ ςξσ ρώμαςξπ από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ. 

γ) ςξ διάρςημα d πξσ θα διαμύρει ςξ ρώμα μέυοι ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςάπ ςξσ μα μεγιρςξπξιηθεί 

για δεύςεοη τξοά μεςά ςη υοξμική ρςιγμή . 

δ) ςημ ςαυύςηςα σ ςξσ ρώμαςξπ ςη ρςιγμή πξσ βοίρκεςαι ρςη θέρη  και κιμείςαι με 

καςεύθσμρη ποξπ ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ. 

. Έμα καςακόοστξ ιδαμικό ελαςήοιξ ρςαθεοάπ  έυει ςξ πάμχ άκοξ ςξσ 

ρςεοεχμέμξ ρε μια ξοξτή. Σςξ κάςχ άκοξ ςξσ ελαςηοίξσ έυει ποξρδεθεί ρώμα 

μάζαπ  πξσ ιρξοοξπεί. Μεςακιμξύμε ςξ ρώμα ποξπ ςα πάμχ καςά  και 

ςη υοξμική ρςιγμή  ςξ ατήμξσμε ελεύθεοξ. Τξ ρώμα νεκιμά μα εκςελεί απλή αομξμική 

ςαλάμςχρη. Θεχοώμςαπ θεςική ςημ καςακόοστη ποξπ ςα κάςχ τξοά μα βοείςε: 

α) ςημ αουική τάρη  ςηπ ςαλάμςχρηπ. 

β) ςη μέγιρςη ςαυύςηςα  ςξσ ρώμαςξπ καςά ςη διάοκεια ςηπ ςαλάμςχρηπ. 

γ) ςημ κιμηςική εμέογεια Κ ςξσ ρώμαςξπ ςιπ υοξμικέπ ρςιγμέπ πξσ η δσμαμική εμέογεια 

ςαλάμςχρηπ είμαι . 

δ) ςξ μέςοξ ςηπ μέγιρςηπ δύμαμηπ  πξσ αρκεί ςξ ελαςήοιξ ρςξ ρώμα καςά ςη διάοκεια 

ςηπ ςαλάμςχρηπ. 

Δίμεςαι: . 

.  Καςακόοστξ ελαςήοιξ ρςαθεοάπ  έυει ςξ κάςχ άκοξ ςξσ ρςεοεχμέμξ ρςξ δάπεδξ. Σςξ 

άμχ άκοξ ςξσ ελαςηοίξσ έυει ποξρδεθεί ρώμα μάζαπ  πξσ ιρξοοξπεί. Σςη θέρη ιρξοοξπίαπ, 

ςξ ελαςήοιξ είμαι ρσρπειοχμέμξ καςά . Τξ ρύρςημα εκςελεί απλή αομξμική 
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ςαλάμςχρη με εμέογεια  και ενίρχρη απξμάκοσμρηπ . 

Θεςική έυει θεχοηθεί η καςακόοστη ποξπ ςα κάςχ τξοά. 

Να βοείςε: 

α) ςη ρςαθεοά  ςξσ ελαςηοίξσ.             β) ςη μάζα  ςξσ ρώμαςξπ. 

γ) ςη γχμιακή ρσυμόςηςα  ςηπ ςαλάμςχρηπ. 

δ) ςημ ςαυύςηςα  ςξσ ρώμαςξπ, ςη υοξμική ρςιγμή . 

Δίμεςαι: . 

. Έμα ρώμα μάζαπ  εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη πλάςξσπ . Η εμέογεια ςηπ 

ςαλάμςχρηπ είμαι . Η γοατική παοάρςαρη ςηπ ςαυύςηςαπ σ ςξσ ρώμαςξπ ρε 

ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ t απεικξμίζεςαι ρςξ 

παοακάςχ ρυήμα: 

α) μα βοείςε ςξ πλάςξπ  ςηπ ςαλάμςχρηπ. 

β) μα σπξλξγίρεςε ςη ρςαθεοά 

επαματξοάπ  ςηπ ςαλάμςχρηπ. 

γ) μα παοαρςήρεςε γοατικά ςη τάρη  ςηπ 

ςαλάμςχρηπ ρσμαοςήρει ςξσ υοόμξσ , ρςξ 

υοξμικό διάρςημα από  χπ , αμ γμχοίζξσμε όςι η απξμάκοσμρη ςξσ ρώμαςξπ 

μεςαβάλλεςαι όπχπ ςξ ημίςξμξ ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ. 

δ) μα βοείςε ςξ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ ξομήπ ςξσ ρώμαςξπ ςη υοξμική ρςιγμή . 

. Τξ ιδαμικό κύκλχμα LC ςξσ ρυήμαςξπ εκςελεί αμείχςη ηλεκςοική ςαλάμςχρη. Τη υοξμική 

ρςιγμή , ξ πσκμχςήπ έυει ςξ μέγιρςξ ηλεκςοικό τξοςίξ . Ο πσκμχςήπ έυει 

υχοηςικόςηςα  και ςξ πημίξ έυει ρσμςελερςή 

ασςεπαγχγήπ . 

Να βοείςε: 

α) Τημ ενίρχρη  ςξσ τξοςίξσ ςξσ ξπλιρμξύ Κ ςξσ 

πσκμχςή. 

β) Τημ εμέογεια  ςηπ ηλεκςοικήπ ςαλάμςχρηπ. 
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γ) Τη υοξμική ρςιγμή  καςά ςημ ξπξία η έμςαρη ςξσ οεύμαςξπ ρςξ κύκλχμα μεγιρςξπξιείςαι 

για δεύςεοη τξοά μεςά ςη υοξμική ρςιγμή . 

δ) Τημ έμςαρη  ςξσ οεύμαςξπ ςη υοξμική ρςιγμή καςά ςημ ξπξία ςξ τξοςίξ ςξσ ξπλιρμξύ Κ 

είμαι  και ξ πσκμχςήπ είμαι ρε καςάρςαρη τόοςιρηπ.. 

 Σςξ κύκλχμα ςξσ ρυήμαςξπ δίμξμςαι: πηγή ηλεκςοεγεοςικήπ 

δύμαμηπ  μηδεμικήπ ερχςεοικήπ αμςίρςαρηπ, πσκμχςήπ 

υχοηςικόςηςαπ , ιδαμικό πημίξ με 

ρσμςελερςή ασςεπαγχγήπ L. Αουικά ξ μεςαγχγόπ μ 

είμαι ρςη θέρη (Α) και ξ πσκμχςήπ είμαι πλήοχπ 

τξοςιρμέμξπ. Σςοέτξσμε ςξ μεςαγχγό ρςη θέρη (Β) και 

ςξ κύκλχμα LC αουίζει μα εκςελεί αμείχςεπ ηλεκςοικέπ 

ςαλαμςώρειπ. Η μέγιρςη ςιμή ςηπ έμςαρηπ ςξσ οεύμαςξπ 

ρςξ κύκλχμα LC είμαι .Να βοείςε: 

α) Τξ μέγιρςξ τξοςίξ  ςξσ πσκμχςή.  

β) Τημ πεοίξδξ  ςηπ ηλεκςοικήπ ςαλάμςχρηπ. 

γ) Τξ ρσμςελερςή ασςεπαγχγήπ  ςξσ πημίξσ. 

δ) Τξ λόγξ  ςηπ εμέογειαπ ςξσ ηλεκςοικξύ πεδίξσ ςξσ πσκμχςή ποξπ ςημ εμέογεια ςξσ 

μαγμηςικξύ πεδίξσ ςξσ πημίξσ ςιπ υοξμικέπ ρςιγμέπ πξσ ςξ τξοςίξ ςξσ πσκμχςή 

είμαι . 

 

Τξ ιδαμικό κύκλχμα LC ςξσ ρυήμαςξπ εκςελεί 

αμείχςη ηλεκςοική ςαλάμςχρη. Ο πσκμχςήπ έυει 

υχοηςικόςηςα  και η πεοίξδξπ ςαλάμςχρηπ 

ςξσ κσκλώμαςξπ είμαι . Τη υοξμική 

ρςιγμή πξσ ςξ τξοςίξ ςξσ πσκμχςή 

είμαι , η έμςαρη ςξσ οεύμαςξπ ρςξ 

κύκλχμα είμαι . Τη υοξμική 

ρςιγμή  ξ πσκμχςήπ είμαι πλήοχπ τξοςιρμέμξπ. 
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Να βοείςε: 

α) Τη υοξμική ρςιγμή  καςά ςημ ξπξία ξ πσκμχςήπ τξοςίζεςαι πλήοχπ για ποώςη τξοά μεςά 

ςη υοξμική ρςιγμή . 

β) Τη μέγιρςη έμςαρη  ςξσ οεύμαςξπ ρςξ κύκλχμα. 

γ) Τξ ρσμςελερςή ασςεπαγχγήπ  ςξσ πημίξσ. 

δ) Τη μέγιρςη ςάρη  μεςανύ ςχμ ξπλιρμώμ ςξσ πσκμχςή. 

Έμα ρώμα εκςελεί κίμηρη πξσ ποξέουεςαι από ςη ρύμθερη δύξ απλώμ αομξμικώμ 

ςαλαμςώρεχμ πξσ πεοιγοάτξμςαι από ςιπ ενιρώρειπ: 

και . Οι δύξ ςαλαμςώρειπ γίμξμςαι γύοχ από ςξ ίδιξ 

ρημείξ και ρςημ ίδια διεύθσμρη. 

Να βοείςε: 

α) Τημ πεοίξδξ  ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρώμαςξπ. 

β) Τξ πλάςξπ  ςηπ ςαλάμςχρηπ. 

γ) Τημ αουική τάρη  ςηπ ςαλάμςχρηπ. 

δ) Τη υοξμική ρςιγμή  ρςημ ξπξία ςξ ρώμα τςάμει ρε ακοαία θέρη ςηπ ςαλάμςχρήπ ςξσ για 

ποώςη τξοά μεςά ςη υοξμική ρςιγμή . 

Δίμξμςαι: , , . 

 

Σςξ κύκλχμα ςξσ ρυήμαςξπ η πηγή έυει ηλεκςοεγεοςική δύμαμη  και μηδεμική 

ερχςεοική αμςίρςαρη, ξι χμικξί αμςιρςάςεπ έυξσμ αμςίρςαρη , ξ πσκμχςήπ έυει 

υχοηςικόςηςα , ςξ πημίξ  έυει ρσμςελερςή 

ασςεπαγχγήπ  και ςξ πημίξ  έυει ρσμςελερςή ασςεπαγχγήπ . 

Αουικά ξ πσκμχςήπ είμαι ατόοςιρςξπ, ξ μεςαγχγόπ μ1 είμαι ρςη θέρη (Α), ξ μεςαγχγόπ μ2 είμαι 

ρςη θέρη (Γ) και ςξ πημίξ  διαοοέεςαι από ρςαθεοό οεύμα. Σςοέτξσμε ςξ μεςαγχγό μ1 ρςη 

θέρη (Β) και ςξ κύκλχμα L1C αουίζει μα εκςελεί αμείχςη ηλεκςοική ςαλάμςχρη. Κάπξια υοξμική 

ρςιγμή  πξσ η έμςαρη ςξσ οεύμαςξπ ρςξ κύκλχμα L1C είμαι μηδέμ, ρςοέτξσμε ςξ 
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μεςαγχγό μ2 ρςη θέρη (Δ) και ςξ κύκλχμα RL2C αουίζει μα εκςελεί τθίμξσρα ηλεκςοική 

ςαλάμςχρη. 

 

Να βοείςε: 

α) ςη μέγιρςη ςιμή ςηπ έμςαρηπ ςξσ οεύμαςξπ ρςξ κύκλχμα L1C. 

β) ςημ εμέογεια  ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ κσκλώμαςξπ L1C 

γ) ςξ λόγξ  ςηπ εμέογειαπ ςξσ ηλεκςοικξύ πεδίξσ ςξσ πσκμχςή ποξπ ςημ εμέογεια ςξσ 

μαγμηςικξύ πεδίξσ ςξσ πημίξσ ρςξ κύκλχμα L1C, ςιπ υοξμικέπ ρςιγμέπ καςά ςιπ ξπξίεπ ςξ τξοςίξ 

ςξσ πσκμχςή είμαι . 

δ) ςη θεομόςηςα  πξσ οέει από ςξ κύκλχμα RL2C ποξπ ςξ πεοιβάλλξμ, από ςη υοξμική 

ρςιγμή  μέυοι ςη υοξμική ρςιγμή , καςά ςημ ξπξία ςξ μέγιρςξ τξοςίξ ςξσ πσκμχςή 

είμαι . 

Σςξ ιδαμικό κύκλχμα ςξσ ρυήμαςξπ έυξσμε αουικά ςξμ πσκμχςή 

υχοηςικόςηςαπ  τξοςιρμέμξ με τξοςίξ , με πξλικόςηςα πξσ ταίμεςαι ρςξ 

ρυήμα και ςξσπ διακόπςεπ Δ1 και Δ2, αμξικςξύπ. Τη υοξμική ρςιγμή  ξ διακόπςηπ 

Δ1 κλείμει ξπόςε ρςξ κύκλχμα L1C έυξσμε αμείχςη ηλεκςοική ςαλάμςχρη. Ο ρσμςελερςήπ 

ασςεπαγχγήπ  ςξσ πημίξσ ςξσ κσκλώμαςξπ L1C είμαι . Η μέγιρςη ςιμή ςηπ 

έμςαρηπ ςξσ οεύμαςξπ ρςξ κύκλχμα L1C είμαι . Τη υοξμική ρςιγμή , 

όπξσ  η πεοίξδξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ κσκλώμαςξπ L1C, ξ διακόπςηπ Δ1 αμξίγει και 

ςασςόυοξμα κλείμει ξ Δ2, ξπόςε ρςξ κύκλχμα L2C έυξσμε αμείχςη ηλεκςοική ςαλάμςχρη με 

πεοίξδξ . 
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Να βοείςε: 

α) ςημ πεοίξδξ  ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ κσκλώμαςξπ L1C. 

β) ςξ μέγιρςξ τξοςίξ  πξσ θα απξκςήρει ξ πσκμχςήπ υχοηςικόςηςαπ  καςά ςη διάοκεια 

ςηπ ηλεκςοικήπ ςαλάμςχρηπ ςξσ κσκλώμαςξπ L1C. 

γ) ςξ ρσμςελερςή ασςεπαγχγήπ  ςξσ πημίξσ ςξσ κσκλώμαςξπ L2C. 

δ) ςη ρσμάοςηρη ςξσ τξοςίξσ  ςξσ ξπλιρμξύ Κ ςξσ πσκμχςή ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ και μα 

ρυεδιάρεςε ςημ αμςίρςξιυη γοατική παοάρςαρη από  μέυοι .  

. Τξ ιδαμικό κύκλχμα LC ςξσ ρυήμαςξπ εκςελεί αμείχςη ηλεκςοική ςαλάμςχρη. Η έμςαρη 

ςξσ οεύμαςξπ ρε ρυέρη με ςξ υοόμξ δίμεςαι από ςημ 

ενίρχρη , εμώ ξ πσκμχςήπ έυει 

υχοηςικόςηςα .Να βοείςε: 

α) ςη μέγιρςη ςάρη  μεςανύ ςχμ ξπλιρμώμ ςξσ πσκμχςή. 

β) ςημ εμέογεια  ςξσ μαγμηςικξύ πεδίξσ ςξσ πημίξσ ςη υοξμική 

ρςιγμή  καςά ςημ ξπξία η έμςαρη ςξσ οεύμαςξπ ρςξ κύκλχμα λαμβάμει ςημ 

ςιμή . 

γ) ςημ παοαπάμχ υοξμική ρςιγμή  αμ γμχοίζξσμε όςι ασςό ρσμβαίμει για ποώςη τξοά μεςά ςη 

υοξμική ρςιγμή . 

δ) ςημ απόλσςη ςιμή ςξσ οσθμξύ μεςαβξλήπ ςηπ έμςαρηπ ςξσ οεύμαςξπ ρςξ κύκλχμα, ςη υοξμική 

ρςιγμή .

 Έμα ρώμα μάζαπ  ιρξοοξπεί πάμχ ρε λείξ κεκλιμέμξ επίπεδξ πξσ ρυημαςίζει 

με ςξμ ξοίζξμςα γχμία . Τξ ρώμα είμαι δεμέμξ ρςημ άκοη ιδαμικξύ ελαςηοίξσ 
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ρςαθεοάπ  ςξ άλλξ άκοξ ςξσ ξπξίξσ 

ρςεοεώμεςαι ρςημ κξοστή ςξσ κεκλιμέμξσ επιπέδξσ, 

όπχπ ταίμεςαι ρςξ ρυήμα. 

Δκςοέπξσμε ςξ ρώμα καςά  από ςη θέρη 

ιρξοοξπίαπ ςξσ ποξπ ςα κάςχ καςά μήκξπ ςξσ 

κεκλιμέμξσ επιπέδξσ και ςη υοξμική 

ρςιγμή  ςξ ατήμξσμε ελεύθεοξ. Θεχοώμςαπ θεςική ςη τξοά ςξσ ρυήμαςξπ: 

α) Να απξδείνεςε όςι ςξ ρώμα θα εκςελέρει απλή αομξμική ςαλάμςχρη. 

β) Να γοάφεςε ςημ ενίρχρη πξσ πεοιγοάτει πχπ μεςαβάλλεςαι η επιςάυσμρη ςξσ ρώμαςξπ ρε 

ρυέρη με ςξ υοόμξ καςά ςη διάοκεια ςηπ απλήπ αομξμικήπ ςαλάμςχρηπ. 

γ) Να βοείςε ςξ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ ξομήπ ςξσ ρώμαςξπ ρςη θέρη , όπξσ Α ςξ 

πλάςξπ ςηπ απλήπ αομξμικήπ ςαλάμςχρηπ. 

δ) Να σπξλξγίρεςε ςημ επιπλέξμ εμέογεια  πξσ ποέπει μα δξθεί ρςξ ρύρςημα, ποξκειμέμξσ 

μα διπλαριαρςεί ςξ πλάςξπ ςηπ απλήπ αομξμικήπ ςαλάμςχρηπ. 

Καςακόοστξ ελαςήοιξ ρςαθεοάπ  έυει ςξ κάςχ άκοξ ςξσ ρςεοεχμέμξ ρςξ δάπεδξ. 

Σςξ άμχ άκοξ ςξσ ελαςηοίξσ έυει ποξρδεθεί ρώμα Σ1 μάζαπ  πξσ ιρξοοξπεί. Τη 

υοξμική ρςιγμή  ατήμεςαι πάμχ ρςξ ρώμα Σ1, υχοίπ ςαυύςηςα, 

έμα άλλξ ρώμα Σ2 μάζαπ . Τξ ρύρςημα ελαςήοιξ – Σ1 – 

Σ2 νεκιμά μα εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη πλάςξσπ . 

Θεχοώμςαπ θεςική ςημ καςακόοστη ποξπ ςα πάμχ τξοά, μα βοείςε: 

α) Τη ρςαθεοά  ςξσ ελαςηοίξσ. 

β) Τη μέγιρςη ρσρπείοχρη  ςξσ ελαςηοίξσ από ςξ τσρικό ςξσ 

μήκξπ. 

γ) Τημ ενίρχρη  ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ. 

δ) Τη δύμαμη επατήπ  πξσ αρκείςαι από ςξ Σ2 ρςξ Σ1 ρςη θέρη μέγιρςηπ ρσρπείοχρηπ ςξσ 

ελαςηοίξσ. 

 

Δίμεςαι: .  
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Έμα καςακόοστξ ελαςήοιξ ρςαθεοάπ  έυει 

ςξ άμχ άκοξ ςξσ ρςεοεχμέμξ ρε ξοξτή. Σςξ κάςχ άκοξ ςξσ 

ελαςηοίξσ έυει ποξρδεθεί ρώμα Σ1 μάζαπ  πξσ ιρξοοξπεί 

ρςη θέρη ΘΙ(1). Τη υοξμική ρςιγμή , έμα βλήμα 

Σ2μάζαπ  πξσ κιμείςαι ρςξμ άνξμα ςξσ ελαςηοίξσ με 

ςαυύςηςα μέςοξσ  και τξοά ποξπ ςα πάμχ, ποξρκοξύει ρςξ ρώμα 

Σ1 και ρτημώμεςαι ρ' ασςό. Τξ ρσρρχμάςχμα νεκιμά μα εκςελεί απλή 

αομξμική ςαλάμςχρη με αουική ςαυύςηςα μέςοξσ . 

Θεχοώμςαπ θεςική ςημ καςακόοστη ποξπ ςα κάςχ τξοά, μα βοείςε: 

α) ςημ επιμήκσμρη  ςξσ ελαςηοίξσ χπ ποξπ ςξ τσρικό ςξσ μήκξπ, 

ρςη θέρη ιρξοοξπίαπ ΘΙ(1) ςξσ ρώμαςξπ Σ1. 

β) ςξ μέςοξ ςηπ ςαυύςηςαπ  ςξσ βλήμαςξπ. 

γ) ςξ πλάςξπ  ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρσρρχμαςώμαςξπ. 

δ) ςημ ενίρχρη  ςηπ ςαυύςηςαπ με ςημ ξπξία ςαλαμςώμεςαι ςξ ρσρρχμάςχμα. 

Δίμεςαι: . 

 Τξ ρώμα Σ μάζαπ  ςξσ ρυήμαςξπ είμαι δεμέμξ ρςξ έμα άκοξ ξοιζξμςίξσ 

ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ . Τξ άλλξ άκοξ ςξσ 

ελαςηοίξσ είμαι ακλόμηςα ρςεοεχμέμξ. Τξ ρύρςημα 

ελαςήοιξ – ρώμα Σ ιρξοοξπεί ρε λείξ ξοιζόμςιξ 

επίπεδξ. Τη υοξμική ρςιγμή  αρκείςαι ρςξ 

ρώμα Σ ρςαθεοή ξοιζόμςια δύμαμη μέςοξσ  με 

απξςέλερμα ςξ ρύρςημα μα νεκιμήρει απλή αομξμική ςαλάμςχρη πλάςξσπ . 

Να βοεθεί: 

α) ςξ μέςοξ  ςηπ δύμαμηπ. 

β) η ενίρχρη  ςηπ απξμάκοσμρηπ ςξσ ρώμαςξπ από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ. 

γ) η ενίρχρη  ςηπ δύμαμηπ πξσ αρκεί ςξ ελαςήοιξ ρςξ ρώμα. 
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δ) Τξ πλάςξπ  και η ξλική εμέογεια  ςηπ μέαπ ςαλάμςχρηπ πξσ θα εκςελέρει ςξ ρώμα, αμ 

κάπξια ρςιγμή πξσ ςξ ρώμα βοίρκεςαι ρςημ ακοαία θεςική θέρη ςαλάμςχρηπ, καςαογηθεί η 

δύμαμη . 

 

Tξ ρώμα ςξσ ρυήμαςξπ έυει μάζα  και 

ιρξοοξπεί ρςεοεχμέμξ ρςξ πάμχ άκοξ ιδαμικξύ 

καςακόοστξσ ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ , ςξ 

άλλξ άκοξ ςξσ ξπξίξσ είμαι ακλόμηςα ρςεοεχμέμξ. 

Δκςοέπξσμε ςξ ρώμα από ςη Θ.Ι. ςξσ τέομξμςάπ ςξ ρςη 

θέρη τσρικξύ μήκξσπ ςξσ ελαςηοίξσ. Τη υοξμική 

ρςιγμή  δίμξσμε ρςξ ρώμα αουική 

ςαυύςηςα , ποξπ ςα πάμχ. 

 

 

α) Να σπξλξγίρεςε ςξ πλάςξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ. 

β) Να γοάφεςε ςημ ενίρχρη ςηπ απξμάκοσμρηπ . 

γ) Να σπξλξγίρεςε ςη μέγιρςη εμέογεια ςξσ ελαςηοίξσ. 

δ) Να βοείςε πξια υοξμική ρςιγμή ςξ ρώμα απξκςά ςη μέγιρςη ςαυύςηςά ςξσ για δεύςεοη τξοά, 

μεςά ςη ρςιγμή . 

ε) Να βοείςε ςημ ξομή ςξσ ρώμαςξπ καςά ςη υοξμική ρςιγμή . 

Δίμξμςαι: , ,  και όςι η θεςική τξοά είμαι ποξπ ςα 

πάμχ. 

Έμαπ κύβξπ μάζαπ  ιρξοοξπεί ςξπξθεςημέμξπ πάμχ ρε λείξ ξοιζόμςιξ 

επίπεδξ. Σςη μια καςακόοστη έδοα ςξσ κύβξσ είμαι δεμέμη η μια άκοη ιδαμικξύ ξοιζόμςιξσ 

ελαςηοίξσ ρςαθεοάπ , ςξσ ξπξίξσ η άλλη άκοη είμαι δεμέμη ρε ακλόμηςξ 

ρημείξ καςακόοστξσ ςξίυξσ. Τξ ελαςήοιξ βοίρκεςαι ρςξ τσρικό ςξσ μήκξπ. Σςημ απέμαμςι 

καςακόοστη έδοα ςξσ κύβξσ είμαι δεμέμξ μη ελαρςικό και αβαοέπ μήμα ςξ ξπξίξ έυει όοιξ 

θοαύρεχπ . 
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Μέρχ ςξσ μήμαςξπ αρκξύμε ρςξ ρώμα δύμαμη καςά ςη διεύθσμρη ςξσ άνξμα ςξσ ελαςηοίξσ και 

με τξοά ςέςξια ώρςε ςξ ελαςήοιξ μα επιμηκύμεςαι. Τξ μέςοξ ςηπ δύμαμηπ μεςαβάλλεςαι ρε 

ρσμάοςηρη με ςημ επιμήκσμρη x ςξσ ελαςηοίξσ ρύμτχμα με ςημ ενίρχρη  (SI). 

 

α) Να βοείςε ςη δσμαμική εμέογεια ςξσ ελαςηοίξσ ςη ρςιγμή πξσ κόβεςαι ςξ μήμα. 

 

β. Να βοείςε ςημ ςαυύςηςα ςξσ κύβξσ ςη ρςιγμή πξσ κόβεςαι ςξ μήμα.  

 

γ) Να γοάφεςε ςημ ενίρχρη ςηπ απξμάκοσμρηπ . Να θεχοήρεςε  ςη ρςιγμή 

πξσ κόβεςαι ςξ μήμα και άνξμα  με αουή ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ κύβξσ και θεςική τξοά 

εκείμη καςά ςημ ξπξία ςξ ελαςήοιξ επιμηκύμεςαι. 

 

δ) Να βοείςε μεςά από πόρξ υοόμξ από ςη ρςιγμή  πξσ κόβεςαι ςξ μήμα, θα πεοάρει ξ 

κύβξπ από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ για ποώςη τξοά. 

. 

 

 

 


