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 _______________ ΦΥΣΗΚΖ ΘΔΤΗΚΖΣ & ΤΔΦΝΟΛΟΓΗΚΖΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΖΣ Γ ΛΥΚΔΗΟΥ _________________  

ΔΡΩΤΖΣΔΗΣ 
1. ε έλα ηαιαληνύκελν ηδαληθό θύθιωκα LC ε ελέξγεηα ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηνλ ππθλωηή θαη ε ελέξγεηα ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην πελίν: 
Α.δε γίλνληαη πνηέ ίζεο κε ηελ νιηθή ελέξγεηα ηνπ θπθιώκαηνο. 

       Β.έρνπλ ζηαζεξό άζξνηζκα. 
Γ.εμηζώλνληαη ηέζζεξηο θνξέο ζε θάζε πεξίνδν. 
Γ.κεδελίδνληαη, ηέζζεξηο θνξέο ε θαζεκία, ζε θάζε πεξίνδν. 
Πνηεο από ηηο παξαπάλω πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο. 
 

2. ε έλα γξακκηθό ειαζηηθό κέζν δεκηνπξγείηαη ζηάζηκν θύκα. Σόηε: 

□ όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ εθηεινύλ δηαδνρηθά ηελ ίδηα θίλεζε. 
□ όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ εθηεινύλ απιή αξκνληθή ηαιάληωζε ίδηνπ πιάηνπο. 
□ όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ δηέξρνληαη ηαπηόρξνλα από ηε ζέζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπο. 
□ όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ δηέξρνληαη ηαπηόρξνλα από ηε ζέζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπο κε ηελ ίδηα 

θαηά κέηξν ηαρύηεηα. 
Πνηεο από ηηο παξαπάλω πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο. 

 
3. Πνηεο από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νιηθή εζωηεξηθή αλάθιαζε, είλαη ζωζηέο; 
 

Α.Ζ θξίζηκε γωλία κπνξεί λα ππνινγηζηεί από ηνπο δείθηεο δηάζιαζεο ηωλ δύν νπηηθώλ κέζωλ. 
       Β.Γηα έλα αξκνληθό θύκα ην νπνίν δηαδίδεηαη θαηά κήθνο γξακκηθνύ 

ειαζηηθνύ κέζνπ: 

Γ  όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ έρνπλ θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηελ ίδηα 
θάζε. 

      Γ όια ηα ζεκεία πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο θύκαηνο ι έρνπλ θάζε ρξνληθή 
ζηηγκή ηελ ίδηα απνκάθξπλζε θαη ηελ ίδηα ηαρύηεηα. 
      Δ  ππάξρνπλ ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ πνπ είλαη δηαξθώο   
αθίλεηα. 

Ε.  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 ί1 θαη βξίζθεηαη θνληά ζε κηα γελλήηξηα αθνπζηώλ 
ήρωλ πνπ παξάγεη ήρν ζπρλόηεηαο f2. Από ηε ζύλζεζε ηωλ δύν ήρωλ παξάγνληαη δηαθξνηήκαηα ζπρλόηεηαο fδ. 

Αλ ζέινπκε λα κεηώζνπκε ηε ζπρλόηεηα fδ ηόηε ε ζπρλόηεηα f2 ηεο γελλήηξηαο πξέπεη: 
α. λα κεηωζεί. 
β. λα απμεζεί. 
γ.  είηε λα κεηωζεί είηε λα απμεζεί. 
δ.  δελ επαξθνύλ ηα δεδνκέλα γηα λα απαληήζνπκε. 
 

6. ∆ύν ζώκαηα ίδηαο κάδαο εθηεινύλ α.α.η. ην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 
παξηζηάλεηαη ε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζε θάζε ζώκα ζε 
ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε ρ. Πνηεο από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο είλαη 
ζωζηέο θαη πνηεο ιαλζαζκέλεο; 
□ Οη δύν ηαιαληώζεηο έρνπλ ίδηα ηηκή νιηθήο ελέξγεηαο αθνύ έρνπλ ην ίδην 

πιάηνο. 

□ Ζ κέγηζηε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο (1) είλαη κεγαιύηεξε από ηελ 
αληίζηνηρε ηηκή γηα ην ζώκα (2). 

□ Ζ πεξίνδνο ηεο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο (1) είλαη κεγαιύηεξε ηεο πεξηόδνπ ηνπ 
ζώκαηνο (2). 

□ Ζ κέγηζηε ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο (1) είλαη κηθξόηεξε ηεο  

αληίζηνηρεο ηηκήο ηνπ ζώκαηνο (2). 

 

7. Ζ δύλακε Ρ πνπ κεηαβάιιεη ηελ ηαιάληωζε κηαο δηάηαμεο ζε θζίλνπζα είλαη αλάινγε ηεο ηαρύηεηαο 

π, δειαδή ηζρύεη F =-b υ.  Όηαλ ν ζπληειεζηήο ν απμάλεηαη, ηόηε: 

□ ε πεξίνδνο ηεο θζίλνπζαο ηαιάληωζεο παξακέλεη ζηαζεξή 
□ ε πεξίνδνο ηεο θζίλνπζαο ηαιάληωζεο απμάλεηαη 
□ ν ξπζκόο κείωζεο ηνπ πιάηνπο απμάλεηαη 
□ ν ξπζκόο κείωζεο ηεο νιηθήο ελέξγεηαο απμάλεηαη 

Πνηεο από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο θαη πνηεο 
ιαλζαζκέλεο; 

 

F 
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1.ην ζρήµα θαίλεηαη ην ζηηγµηόηππν ελόο ζηάζηµνπ θύµαηνο ζε µία ηδαληθή 

ρνξδή ηε ρξνληθή ζηηγµή  t=1/120 sec.∆ίλεηαη ε ζπρλόηεηα ηνπ ζηάζηµνπ θύµαηνο 

f = 60Hz. Τπνζέηνπµε όηη ε αξρή µέηξεζεο ηωλ απνζηάζεωλ (x = 0) είλαη 

µηα θνηιία ηνπ ζηάζηµνπ θύµαηνο θαη όηη ε αξρή ηωλ ρξόλωλ (t = 0) είλαη ε 

ρξνληθή ζηηγµή θαηά ηελ νπνία ε θάζε ζην ζεµείν x = 0 είλαη θ = 0.  

α. Να γξαθεί ε εμίζωζε ηνπ ζηάζηµνπ θύµαηνο. 

β.  Να γξαθεί ε εμίζωζε ηεο απνµάθξπλζεο, ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο 
επηηάρπλζεο ηνπ ζεµείνπ Β ηεο ρνξδήο.  
γ. Να βξεζεί ε ηαρύηεηα ηνπ ζεείνπ Β ηεο ρνξδήο όηαλ ε 

απνµάθξπλζή ηνπ είλαη yB = 0,5cm. 
δ. Να βξεζεί ε ζέζε ηνπ πιεζηέζηεξνπ από ηα δεμηά ζηνλ πξώην 

δεζµό, ζε µ είνπ πνπ έρεη ελέξγεηα ηαιάληωζεο ίζε µε ηα 75% ηεο 
ελέξγεηαο ηαιάληωζεο µηαο θνηιίαο.  

(Όια ηα πιηθά ζεµεία ηνπ   κέζνπ έρνπλ ηελ ίδηα µάδα). 

 

2, Γύν ζύγρξνλεο ζεκεηαθέο πεγέο αξκνληθώλ θπκάηωλ Π1 θαη Π2 βξίζθνληαη ζηελ νξηδόληηα επηθάλεηα νκνγελνύο 
ειαζηηθνύ κέζνπ ζε απόζηαζε (Π1Π2) = d = 20 cm κεηαμύ ηνπο. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 αξρίδνπλ λα εθηεινύλ 
θαηαθόξπθε α.α.η. ρωξίο αξρηθή θάζε κε πιάηνο Α = 5 cm θαη πεξίνδν Σ = 0,1 s, δεκηνπξγώληαο θύκαηα πνπ 
δηαδίδνληαη κε ηαρύηεηα π = 1 m/s ζηελ επηθάλεηα ηνπ κέζνπ. Έλα πιηθό ζεκείν  ηεο επηθάλεηαο ηνπ κέζνπ απέρεη 
από ηηο δύν πεγέο αληίζηνηρα απνζηάζεηο x1 = (Π1) = 50 cm θαη x2 = (Π2) = 30 cm 
Α. Να κειεηήζεηε ηελ ηαιάληωζε ηνπ ζεκείνπ  θαη λα θάλεηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο απνκάθξπλζεο ηεο 

ηαιάληωζήο ηνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 
Β. Να ζρεδηάζεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ πιάηνπο ηεο ηαιάληωζεο ηνπ ζεκείνπ , ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 
Γ. Πνηα ζεκεία ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο αλάκεζα ζηηο δύν πεγέο εθηεινύλ ηαιάληωζε κε κέγηζην πιάηνο; 
Γ. Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε ηαιάληωζεο ηνπ ζεκείνπ , ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο tα = 0,2s, tβ = 0,4s, tγ = 0,525s. 

Δ. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηαιάληωζεο ηνπ ζεκείνπ  κεηά ηε ζπκβνιή, θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή 
πνπ ε απνκάθξπλζή ηνπ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ είλαη y = 0,05 m. 

Ε. Να ππνινγίζεηε ηε ζέζε ηνπ πην θνληηλνύ πξνο ηελ πεγή Π1 ζεκείνπ ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο (Π1 Π2), ηνπ 
νπνίνπ ε ελέξγεηα ηαιάληωζεο είλαη ίζε κε ην κηζό ηεο ελέξγεηαο ηαιάληωζεο ηνπ κέζνπ Μ ηνπ (Π1Π2). 
Θεωξήζηε όηη όια ηα ζεκεία ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ έρνπλ ηελ ίδηα κάδα. 

 

1. Κύθιωκα RLC κε ππθλωηή κεηαβιεηήο ρωξεηηθόηεηαο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζπληνληζκνύ όηαλ ε 

ρωξεηηθόηεηα ηνπ ππθλωηή είλαη C. Αλ ε ζπρλόηεηα ηνπ εμωηεξηθνύ δηεγέξηε ηξηπιαζηαζηεί πόζε πξέπεη λα 

γίλεη ε λέα ρωξεηηθόηεηα ηνπ ππθλωηή ώζηε ην θύθιωκα λα βξεζεί μαλά ζε ζπληνληζκό; 

α.     3C β.   C/3 γ.     C/9 δ.     9C. 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε αηηηνινγώληαο ηελ επηινγή ζαο. 

2. εκεηαθή κάδα εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ίδηαο δηεύζπλζεο θαη γύξω από ηελ ίδηα 

ζέζε ηζνξξνπίαο κε εμηζώζεηο: ρ1 = Α1εκωt θαη ρ2 = Α2εκ(ωt+ θ)       Α 

Αλ Δ1 ε ελέξγεηα ηαιάληωζεο πνπ ζα είρε ε ζεκεηαθή κάδα αλ εθηεινύζε κόλν ηελ πξώηε ηαιάληωζε θαη Δ2 ε 

ελέξγεηα ηαιάληωζεο πνπ ζα είρε ε ζεκεηαθή κάδα αλ εθηεινύζε κόλν ηε δεύηεξε ηαιάληωζε, ηόηε ε ελέξγεηα 

Δ ηεο ζύλζεηεο ηαιάληωζεο ζα είλαη Δ = Δ1 + Δ2, όηαλ ε δηαθνξά θάζεο ηωλ δύν ηαιαληώζεωλ ζε rad, είλαη: 

 

α.  θ = 0 β.      θ = π   ή  φ = 3 π  γ. θ = π δ.      θ = π . 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε αηηηνινγώληαο ηελ επηινγή ζαο. 

3. Μεραληθό ζύζηεκα κε ηδηνζπρλόηεηα f0 = 20 Ζz ηίζεηαη ζε εμαλαγθαζκέλε ηαιάληωζε κε ηελ επίδξαζε 

εμωηεξηθήο πεξηνδηθήο δύλακεο ζπρλόηεηαο f1 = 25 Ζz. Αλ ε ζπρλόηεηα ηεο εμωηεξηθήο πεξηνδηθήο δύλακεο 

γίλεη f2 = 30 Ζz, πώο ζα κεηαβιεζνύλ: 

α. Ζ ηδηνζπρλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

β. Σν πιάηνο ηεο ηαιάληωζεο. 

γ. Ζ ζπρλόηεηα ηεο ηαιάληωζεο.  

Να δηθαηνινγήζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

 

4. ε γξακκηθό νκνγελέο ειαζηηθό κέζν δηαδίδεηαη πξνο ηε ζεηηθή θαηεύζπλζε αξκνληθό θύκα κήθνπο θύκαηνο ι. 
Γύν ζεκεία Α, Β ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ έρνπλ θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή θάζεηο ηαιάληωζεο θΑ = 4,5π rad θαη θΒ = 
5π rad, αληίζηνηρα. πλεπώο: 

α.  Σν θύκα δηαδίδεηαη από ην ζεκείν Α πξνο ην ζεκείν Β. 
β.  Σα ζεκεία Α θαη Β απέρνπλ απόζηαζε ι/4. 
Να ραξαθηεξίζεηε θάζε κία από ηηο παξαπάλω πξνηάζεηο ωο ζωζηή ή ιαλζαζκέλε, αηηηνινγώληαο ηηο 
απαληήζεηο ζαο. 
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5. ηα ζεκεία Α θαη Β ηεο επηθάλεηαο ελόο πγξνύ βξίζθνληαη δύν 

ζύγρξνλεο πεγέο αξκνληθώλ θπκάηωλ, νη νπνίεο εθηεινύλ θαηαθόξπθε 

αξκνληθή ηαιάληωζε θαη παξάγνπλ θύκαηα ίδηνπ πιάηνπο Α θαη 

κήθνπο θύκαηνο ι=3m. Αλ (ΑΒ) =4m θαη (ΑΓ) =3m, ηόηε ε 

ελέξγεηα ηαιάληωζεο ηνπ ζεκείνπ Γ είλαη: 

α. 
22

2

1
 mE     β.  

222  mE  

γ.   
22 mE  δ. 

22

8

1
 mE  

όπνπ m ε κάδα θαη ω ε θπθιηθή ζπρλόηεηα ηαιάληωζεο ηνπ ζεκείνπ Γ.  

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε αηηηνινγώληαο ηελ επηινγή ζαο. 

6.ώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάληωζε κε κέγηζηε ηαρύηεηα ηαιάληωζεο max . Να βξεζεί ν ιόγνο ηεο 

θηλεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο πξνο ηελ δπλακηθή ελέξγεηα ηαιάληωζήο ηνπ, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηα ηνπ 

ζώκαηνο είλαη 
2

max
   

α. 3
U

K
           β. 

3

1


U

K
                 γ. 

4

1


U

K
                   δ. 4

U

K
 

 

 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε αηηηνινγώληαο ηελ επηινγή ζαο.  

 
7.ε θζίλνπζα κεραληθή ηαιάληωζε κε δύλακε απόζβεζεο ηεο κνξθήο F = -bπ, ην πιάηνο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ην ρξόλν. 

Κάπνηα ζηηγκή ην ζώκα έρεη ράζεη ελέξγεηα ίζε κε ηα 8/9 ηεο αξρηθήο ελέξγεηαο ηαιάληωζήο ηνπ. Να ππνινγίζεηε ην επί 

ηνηο εθαηό πνζνζηό κεηαβνιήο ηνπ πιάηνπο εθείλε ηε ζηηγκή. 

 
8. Γίλεηαη ην δηάγξακκα ηεο απνκάθξπλζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν ελόο ζεκείνπ Μ 

κηαο ρνξδήο επί ηεο νπνίαο έρεη ζρεκαηηζηεί ζηάζηκν θύκα από ηε ζπκβνιή δύν 

αξκνληθώλ θπκάηωλ πιάηνπο Α θαη κήθνπο θύκαηνο ι. Γεδνκέλνπ όηη ε αξρή κέηξεζεο 

Ο (X = 0) ηωλ απνζηάζεωλ είλαη θνηιία θαη γηα X = 0 θαη t= 0, y= 0 θαη π > 0, λα 

βξεζεί ε ειάρηζηε απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Μ από ηελ αξρή Ο ηνπ άμνλα. 

 
α.   ι/12         β. ι/6            γ . ι/3     δ. ι/2 

 
Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε αηηηνινγώληαο ηελ επηινγή ζαο. 

 
9. ε ηεληωκέλν νξηδόληην ζρνηλί ΟΓ κήθνπο L. πνπ εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα Ορ ζρεκαηίδεηαη ζηάζηκν θύκα κε 

ηέζζεξηο ζπλνιηθά θνηιίεο. Σν άθξν Ο είλαη θνηιία, ελώ ην άθξν Γ είλαη αθιόλεην. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ην ζεκείν Ο (X 

= 0) βξίζθεηαη ζηε ζέζε κεδεληθήο απνκάθξπλζεο θηλνύκελν θαηά ηε ζεηηθή θνξά. Έζηω ι ην κήθνο θύκαηνο ηωλ αξρηθώλ 

αξκνληθώλ θπκάηωλ πνπ δεκηνύξγεζαλ ην ζηάζηκν θύκα. Θεωξήζηε όηη όια ηα ζεκεία ηνπ ζρνηληνύ έρνπλ ηελ ίδηα κάδα. 
Α. Σν κήθνο Η. ηνπ ζρνηληνύ είλαη: 

 
α.   3ι/2         β. 5ι/4            γ . 7ι/4    

 
Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε αηηηνινγώληαο ηελ επηινγή ζαο. 

 
Β. Ο ιόγνο ηεο ελέξγεηαο ηαιάληωζεο ηνπ κέζνπ Μ ηνπ ζρνηληνύ, πξνο ηελ ελέξγεηα ηαιάληωζεο κηαο θνηιίαο, είλαη: 

α. 
2

1


K

M

E

E
                     β. 2

K

M

E

E
                        γ. 

4

1


K

M

E

E
 

 
 
Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε αηηηνινγώληαο ηελ επηινγή ζαο. 
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