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ΦΤΗΚΖ  ΘΔΣΗΚΖ  &   ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ  ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  Γ΄  ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΕΖΣΖΜΑ 1 

Αξκνληθόο ηαιαληωηήο απνηειείηαη από ηδαληθό ειαηήξην ζηαζεξάο k = 200N/m θαη δύν 

θνιιεκέλεο κεηαμύ ηνπο ίζεο κάδεο m1 = m2 = m = 1 kg, δεκέλεο ζην άθξν ηνπ. Σν ζύζηεκα 

εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάληωζε πξαγκαηνπνηώληαο 100 πιήξεηο ηαιαληώζεηο ζε ρξόλν 10π 

s. Αλ αθαηξέζνπκε ηε κία κάδα δηαηεξώληαο ζηαζεξό ηνλ αξηζκό ηωλ ηαιαληώζεωλ αλά 

δεπηεξόιεπην, ηη ζα ζπκβεί ζην πιάηνο ηεο ηαιάληωζεο; 

α. ζα απμεζεί, 

β.  ζα κεηωζεί, 

γ.  ζα παξακείλεη ζηαζεξό. 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε δηθαηνινγώληαο ηελ επηινγή ζαο. 

 

ΕΖΣΖΜΑ 2 

ην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ην ζηηγκηόηππν ελόο ζηάζηκνπ 

θύκαηνο, κε πεξίνδν Σ θαη κήθνο θύκαηνο ι, ηε ρξνληθή ζηηγκή 

 t = T/6. ην ζεκείν Ο (x = 0) ππάξρεη θνηιηά ε νπνία ηε ζηηγκή  

t = 0 έρεη y = 0 θαη π > 0. 

Να ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα απνκάθξπλζεο - ρξόλνπ γηα έλα 

ζεκείν Κ ηνπ κέζνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε απόζηαζε d =ι/8 

αξηζηεξά ηνπ πξώηνπ δεζκνύ. 

 

ΕΖΣΖΜΑ 3 

 

ην θύθιωκα ηνπ ζρήκαηνο ε ηδαληθή πεγή έρεη ΖΔΓ  Δ =100V, ν αληηζηάηεο 

έρεη  ωκηθή   αληηζηάηε  R = 10 Ω,  ην  ηδαληθό  πελίν  έρεη  

ζπληειεζηή απηεπαγωγήο L = 4mH θαη ν ππθλωηήο έρεη 

ρωξεηηθόηεηα C = 1nF. Ο ππθλωηήο είλαη θνξηηζκέλνο κε 

θνξηίν Q1 = 4κC κε ηελ πνιηθόηεηα πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

Αξρηθά ν δηαθόπηεο (δ) βξίζθεηαη ζηε ζέζε 1 θαη ην πελίν 

δηαξξέεηαη κε ζηαζεξό ξεύκα. Σε ρξνληθή ζηηγκή  

to = 0 κεηαθέξνπκε αθαξηαία ην   δηαθόπηε   (δ)   από  ηε   

ζέζε   1   ζηε   ζέζε  2,   νπόηε  ιόγω απηεπαγωγήο μεζπά 

ειεθηξηθόο ζπηλζήξαο θαη ράλεηαη ην 88% ηεο ελέξγεηαο ηνπ πελίνπ. Σν ηδαληθό θύθιωκα LC 

αξρίδεη λα εθηειεί ακείωηεο ειεθηξηθέο ηαιαληώζεηο. Να ππνινγηζηνύλ: 

α) Ζ ελέξγεηα ηεο ειεθηξηθήο ηαιάληωζεο. 

β) Ζ εμίζωζε ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ ηνπ ππθλωηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάληωζεο. 

γ) Ζ απόιπηε ηηκή ηνπ ξπζκνύ κεηαβνιήο ηεο ηάζεο ζηα άθξα ηνπ ππθλωηή ηε ρξνληθή ζηηγκή  

t = π10
-6

 s . 

 

ΕΖΣΖΜΑ 4 

 

Γύν ζύγρξνλεο πεγέο θπκάηωλ Α θαη Β αξρίδνπλ ηελ ζηηγκή t0 = 0 λα εθηεινύλ θαηαθόξπθε 
απιή αξκνληθή ηαιάληωζε ίδηνπ πιάηνπο ρωξίο αξρηθή θάζε θαη δεκηνπξγνύλ ζηελ επηθάλεηα 
λεξνύ πνπ εξεκεί εγθάξζηα αξκνληθά θύκαηα πνπ δηαδίδνληαη κε ηαρύηεηα π = 2 m s. ε ζεκείν 
Μ πνπ βξίζθεηαη πάλω ζην επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ αλάκεζα ζηηο πεγέο Α θαη Β, θηάλεη πξώην 
ην θύκα από ηελ πεγή Α κε εμίζωζε y1 = 0,01·εκ(2πt-2π)   (S.I.), ελώ ην δεύηεξν θύκα από ηελ 
πεγή Β θηάλεη κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε Γt = 2 s. 
α. Να ππνινγίζεηε ηηο απνζηάζεηο r1 θαη r2 ηνπ ζεκείνπ Μ από ηηο δύν πεγέο Α θαη Β 
αληίζηνηρα, θαζώο θαη ηελ απόζηαζε d ηωλ δύν πεγώλ. 
 β.  Με ηελ βνήζεηα ηεο αξρήο ηεο επαιιειίαο λα απνδείμεηε όηη κεηά ηε ζπκβνιή ηωλ δύν 
θπκάηωλ ζην ζεκείν Μ ζπκβαίλεη εληζρπηηθή ζπκβνιή.  
γ.  Να γίλνπλ ηα δηαγξάκκαηα απνκάθξπλζεο - ρξόλνπ θαη πιάηνπο - ρξόλνπ γηα ην ζεκείν Μ 
από t0 = 0  κέρξη ηε ζηηγκή t = 4 s. 
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 δ.  Πνηα ρξνληθή ζηηγκή ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζεκείνπ Μ είλαη ηξηπιάζηα ηεο δπλακηθήο 
ελέξγεηαο ηαιάληωζήο ηνπ γηα πξώηε θνξά κεηά ηελ ζπκβνιή; 
 ε.  Έλα ζεκείν Ν ηεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνύ απέρεη απνζηάζεηο d1 = 7 m θαη d2 = 4 m από ηηο 
δύν πεγέο Α θαη Β αληίζηνηρα. Να γίλεη γηα ην ζεκείν Ν ην δηάγξακκα επηηάρπλζεο - ρξόλνπ 
από t0 = 0 κέρξη ηε ζηηγκή t = 6 s.  
ζη. Να βξεζεί ε θάζε ηνπ ζεκείνπ Μ όηαλ ε θάζε ηνπ ζεκείνπ Ν είλαη θΝ = 2,4π rad. 
 

ΔΡΩΣΖΔΗ 
1. ε ελα ηαιαληνύκελν ηδαληθό θύθιωκα LC ε ελέξγεηα ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηνλ ππθλωηή 

θαη ε ελέξγεηα ηνπ κζγλεηηθνύ πεδίνπ ζην πελίν: 

Α.δε γίλνληαη πνηέ ίζεο κε ηελ νιηθή ελεξγεία ηνπ θπθιώκαηνο 

Β. έρνπλ ζηαζεξό άζξνζκα. 

Γ. εμηζώλνληαη ηέζζεξηο θνξέο ζε θάζε πεξίνδν. 

Γ. κεδελίδνληαη, ηέζζεξηο θνξέο ε θαζεκία, ζε θάβε πεξίνδν. 

Πνηεο από ηηο παξαπάλω πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο, 

 

2. ε ελα γξακκηθό ειαζηηθό κένν δεκηνπξγείηαη ζηάζηκν θύκα. Σόηε: 

Α. όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ εθηεινύλ δηαδνρηθά ηελ ίδηα θίλεζε. 

Β. όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ εθηεινύλ απιή αξκνληθή ηαιάληωζε ίδηνπ πιάηνπο 

Γ.όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ δηέξρνληαη ηαπηόρξνλα από ηε ζέζε ηεο ηζνξξνπίαο 

ηνπο 

Γ.όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ δηέξρνληαη ηαπηόρξνλα από ηε ζέζε ηεο ηζνξξνπίαο 

ηνπο κε ηελ ίδηα θαηά κέηξν ηαρύηεηα.  

Πνηεο από ηη; παξαπάλω πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο 

 
3. Πνηεο από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νιθή εζωηεξηθή 

αλάθιαζε, είλαη ζωζηέο 
Α.Κάζε αθηίλα θωηόο πνπ πθίζηαηαη νιίθε αλάθιαζε αθνινπζεί ην λόκν ηνπ 
Snell. 
Β.Μηα αθηίλα θωηόο πνπ θαηεπζύλεηαη από ηνλ αέξα ζην γπαιί κπνξεί λα πάζεη νιηθή 

αλάθιαζε, αξθεί λα έρεη ηελ θαηάιιειε γωλία πξόζπηωζεο. 
Γ.Ζ θξίζηκε γωλία ζαηΐ είλαη κεγαιύηεξε γηα κηα αθηίλα θωηόο πνπ θαηεπζύλεηαη από θάπνην 
νπηηθό κένν πξνο ηνλ αέξα. όζν ην κέζν απηό είλαη ππθλόηεξν.  
Δ. Ζ θξίζηκε γωλία κπνξεί λα ππνινγηζηεί από ηνπο δείθηεο δηάζιαζεο ηωλ δύν νπηηθώλ 
κέζωλ. 
 

4. Γηα έλα αξκνληθό θύκα ην νπνίν δηαδίδεηαη θαηά κήθνο γξακκηθνύ 
ειαζηηθνύ κέζνπ: 
α. όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ έρνπλ θάζε ρξνληθή ζηηγκή 
ηελ ίδηα θάζε. 
β.  όια ηα ζεκεία πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο θύκαηνο ι 
έρνπλ θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηελ ίδηα απνκάθξπλζε θαη ηελ ίδηα ηαρύηεηα  
γ. ππάξρνπλ ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ πνπ είλαη δηαξθώο αθίλεηα. 
δ. ε θάζε θάζε ζεκείνπ ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ εμαξηάηαη κόλν από ηελ απόζηαζε ρ ηνπ 
ζεκείνπ από ηελ πεγή. 
 Δπηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε. 

5. Έλα παιιόκελν δηαπαζώλ παξάγεη απιό ήρν ζπρλόηεηαο f1 θαη βξίζθεηαη θνληά ζε κηα 
γελλήηξηα αθνπζηώλ ήρωλ πνπ παξάγεη  ζπρλόηεηαο f2. Από ηε ζύλζεζε ηωλ δύν ήρωλ 
παξάγνληαη δηαθξνηήκαηα ζπρλόηεηαο f1.  

Αλ ζέινπκε λα κεηώζνπκε ηε ζπρλόηεηα f1 ηόηε ε ζπρλόηεηα f2ηεο γελλήηξηαο πξέπεη: 
α. λα κεηωζεί 

β.  λα απμεζεί 

γ. είηε λα κεηωζεί είηε λα απμεζεί 

δ.  δελ επαξθνύλ ηα δεδνκέλα γηα λα απαληήζνπκε 
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