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ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: 

Θζμα Α 

Στισ ερωτήςεισ Α1-Α4 να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό τησ ερϊτηςησ και 
δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη φράςη, η οποία ςυμπληρϊνει ςωςτά την 
ημιτελή πρόταςη. 
Α1. Ζνα ςϊμα εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ με περίοδο Σ. Σο χρονικό 
διάςτθμα μεταξφ δφο διαδοχικϊν μεγιςτοποιιςεων τθσ δυναμικισ ενζργειασ είναι : 

α. Σ/2. 

β. Σ/4. 

γ. Σ. 

δ. 4Σ. 

Μονάδες 5 

Α2. ε μια απλι αρμονικι ταλάντωςθ ενόσ ςϊματοσ θ εξίςωςθ τθσ ταχφτθτασ είναι 
υ=υmaxθμωt. Η εξίςωςθ τθσ απομάκρυνςθσ είναι : 

α. x = Αθμωt. 
β. x = Αςυνωt. 
γ. x = −Αθμωt. 
δ. x = −Αςυνωt. 

Μονάδες 5 

Α3.Ζνα ςφςτθμα με ιδιοςυχνότθτα 60Hz εκτελεί εξαναγκαςμζνθ ταλάντωςθ µε 
ςυχνότθτα 50Hz. Αν αυξιςουμε τθν περίοδο του διεγζρτθ, τότε το πλάτοσ τθσ 
ταλάντωςθσ κα : 

α. παραμείνει ςτακερό. 
β. αυξθκεί. 
γ. ελαττωκεί. 
δ. αρχικά κα αυξθκεί και ςτθ ςυνζχεια κα ελαττωκεί. 

Μονάδες 5 

Α4. Ζνα ςϊμα εκτελεί ταλάντωςθ που προζρχεται από τθ ςφνκεςθ δφο απλϊν 
αρμονικϊν ταλαντϊςεων που γίνονται γφρω από τθν ίδια κζςθ ιςορροπίασ, ςτθν 
ίδια διεφκυνςθ, με το ίδιο πλάτοσ Α και ςυχνότθτεσ που διαφζρουν λίγο (f1 < f2), 
ϊςτε να δθμιουργείται διακρότθμα. : 

α. Σο πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ παραμζνει ςτακερό. 
β. H κίνθςθ που εκτελεί το ςϊμα είναι απλι αρμονικι ταλάντωςθ. 
γ. Ιςχφει θ αρχι τθσ επαλλθλίασ των κινιςεων. 
δ. Σο μζγιςτο πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ είναι Α. 

Μονάδες 5 
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Α5. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιο ςασ, 
δίπλα ςτο γράμμα που αντιςτοιχεί ςε κάθε πρόταςη, τη λζξη Σωστό, αν η πρόταςη 
είναι ςωςτή, ή τη λζξη Λάθος, αν η πρόταςη είναι λανθαςμζνη. 

 
α. Η ιδιοςυχνότθτα ενόσ ςυςτιματοσ, που αποτελείται από ζνα ςϊμα μάηασ m 
δεμζνο ςε κατακόρυφο ελατιριο ςτακεράσ k και εκτελεί εξαναγκαςμζνθ ταλάντωςθ, 
κα διπλαςιαςτεί αν διπλαςιάςουμε τθ ςυχνότθτα του διεγζρτθ. 
β. Η ςχζςθ που ςυνδζει τθν επιτάχυνςθ ενόσ ςϊματοσ που εκτελεί απλι αρμονικι 
ταλάντωςθ με τθν απομάκρυνςι του είναι α=ω2

•x. 
γ. ε κάκε απλι αρμονικι ταλάντωςθ τα μεγζκθ πλάτοσ, μζγιςτθ επιτάχυνςθ και 
κινθτικι ενζργεια παίρνουν μόνο κετικζσ τιμζσ. 
δ. ε ζνα ιδανικό κφκλωμα θλεκτρικϊν ταλαντϊςεων o υποτετραπλαςιαςμόσ του 
ςυντελεςτι αυτεπαγωγισ του πθνίου προκαλεί διπλαςιαςμό τθσ ςυχνότθτασ τθσ 
ταλάντωςθσ. 
ε. ε ζνα ιδανικό κφκλωμα θλεκτρικϊν ταλαντϊςεων, αν τθ χρονικι ςτιγμι t=0 το 
φορτίο του πυκνωτι είναι Q, τότε θ εξίςωςθ που περιγράφει τθν θλεκτρικι 
ταλάντωςθ είναι q=Q•θμωt. 

Μονάδες 5 

Θζμα Β 

Β1. ε μια φκίνουςα ταλάντωςθ ενόσ ςϊματοσ και ςτθ κζςθ που θ ςυνιςταμζνθ 

δφναμθ είναι 0, ο ρυκμόσ μεταβολισ του μζτρου τθσ δφναμθσ αντίςταςθσ F’ είναι : 

α) 0 β)≠0  

Επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ                                                                             Μονάδες 2 

Δικαιολογιςτε τθν επιλογι ςασ                                                                         Μονάδες 6 

α)         
   

  
   

       

  
 β)         

 

  
   

     

  
 γ)        

   

  
    

       

  
 

Επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ                                                                             Μονάδες 2 

Δικαιολογιςτε τθν επιλογι ςασ                                                                         Μονάδες 6 

Β3. . Ζνα ςϊμα κάνει ταυτόχρονα δφο απλζσ αρμονικζσ ταλαντϊςεισ τθσ ίδιασ 

ςυχνότθτασ, τθσ ίδιασ διεφκυνςθσ και γφρω από τθν ίδια κζςθ ιςορροπίασ. Κάποια 

Β2. Ζνα ςϊμα αναγκάζεται να κάνει ταυτόχρονα δφο απλές αρμονικζσ ταλαντϊςεισ 

του ίδιου πλάτουσ Α και τθσ ίδιασ διεφκυνςθσ με μθδενικι αρχικι φάςθ και γφρω 

από τθν ίδια Θ.Ι. Οι ςυχνότθτεσ  των δφο ταλαντϊςεων διαφζρουν λίγο μεταξφ 

τουσ. Αν θ περίοδοσ των διακροτθμάτων  Σδ  που προκφπτουν είναι 100 φορζσ 

μεγαλφτερθ από τθν περίοδο τθσ ςφνκετθσ ταλάντωςθσ του σώματος τότε θ 

απομάκρυνςθ τθσ ςφνκετθσ ταλάντωςθσ ςε ςχζςθ με το χρόνο κα δίνεται από τθ 

ςχζςθ: 
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χρονικι ςτιγμι που το ςϊμα διζρχεται από τθν ακραία κζςθ,  θ απομάκρυνςθ από 

τθ Θ.Ι λόγω τθσ 1θσ ταλάντωςθσ με πλάτοσ Α1=10m είναι x1=5m και θ ταχφτθτα λόγω 

τθσ δεφτερθσ ταλάντωςθσ είναι υ2=20√  m/s. Επομζνωσ θ γωνιακι ςυχνότθτα ω τθσ 

ταλάντωςθσ του ςϊματοσ κα είναι: 

α)  ω=4 r/s  β) ω=5 r/s γ) ω=10 r/s δ) Σίποτα από τα προθγοφμενα.  

Επιλζξτε τθ ςωςτι απάντθςθ                                                                             Μονάδες 2 

Δικαιολογιςτε τθν επιλογι ςασ                                                                         Μονάδες 7 

Θζμα Γ 

το διπλανό ςχιμα οι διακόπτεσ δ, δ2 

και δ3 είναι κλειςτοί ενϊ ο διακόπτθσ δ1 

είναι ανοιχτόσ για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα. Οι πυκνωτζσ Π1 και Π2 ζχουν 

τθν ίδια χωρθτικότθτα C=1μF, το 

ιδανικό πθνίο ζχει ςυντελεςτι 

αυτεπαγωγισ L=10mH, θ πθγι ζχει ΗΕΔ 

Ε=5V και εςωτερικι αντίςταςθ r=1Ω ενϊ ο αντιςτάτθσ ζχει ωμικι αντίςταςθ R=4Ω 

και οι αγωγοί αμελθτζα ωμικι αντίςταςθ. Κάποια  χρονικι ςτιγμι που τθ κεωροφμε 

t=0 ανοίγουμε το διακόπτθ δ3 και το διακόπτθ δ και κλείνουμε το διακόπτθ δ1. Σθ 

χρονικι ςτιγμι t=3T/4 (όπου Σ θ περίοδοσ ταλάντωςθσ του κυκλϊματοσ LC) , 

ανοίγουμε το διακόπτθ δ2 και κλείνουμε το διακόπτθ δ3. 

Γ1) Να υπολογίςετε το μζγιςτο φορτίο που αποκτά ο πυκνωτισ Π2 κατά τθ διάρκεια 

ταλάντωςθσ του κυκλϊματοσ LΠ2.                                                          

Μονάδες 8  

Γ2)Αν t’=t-3T/4 , να εκφράςετε τθν μεταβολι του φορτίου qB ςαν ςυνάρτθςθ του 

χρόνου t’ και τθ μεταβολι του ρεφματοσ iL ςαν ςυνάρτθςθ του χρόνου t για t≥0.  

Μονάδες 8 

Σθ χρονικι ςτιγμι t=T (όπου Σ θ περίοδοσ ταλάντωςθσ του κυκλϊματοσ LC) 

ανοίγουμε το διακόπτθ δ3 και κλείνουμε το διακόπτθ δ2.  

Γ3) Να ςχεδιάςτε τθ φορά του ρεφματοσ τθ χρονικι ςτιγμι (t=T) ςτο κφκλωμα LΠ1 

κάνοντασ ζνα νζο ςχιμα και υπολογίςετε το μζγιςτο κατά απόλυτθ τιμι ρυκμό 

μεταβολισ του ρεφματοσ ςτο πθνίο Π1.  

Μονάδες 9 

Δίνεται ότι κατά το άνοιγμα και κλείςιμο των διακοπτϊν δεν ξεςπά ςπινκιρασ. 
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Θζμα Δ 

ϊμα  μάηασ m=4Kg ιςορροπεί ςτθριηόμενο με τθ βοικεια 2 κατακόρυφων 

ελατθρίων με ςτακερζσ Κ1, Κ2  όπωσ δείχνεται ςτο ςχιμα. Κατά 

τθν ταλάντωςθ του ςϊματοσ,  οι άξονεσ των ελατθρίων 

βρίςκονται πάνω ςτθν ίδια κατακόρυφο που διζρχεται από το 

κζντρο μάηασ του ςϊματοσ ενϊ είναι ςυνδεδεμζνα κατά το ζνα 

άκρο τουσ με το ςϊμα και κατά το άλλο το μεν Κ1 με τθν οροφι 

ςτο Ρ το δε Κ2 με το δάπεδο ςτο Ο. Απομονϊνοντασ ζνα 

ελατιριο κάκε φορά ςυνδεμζνο με το ςϊμα μετροφμε γωνιακι 

ςυχνότθτα ταλάντωςθσ για το (m,K1), ω1=  √  r/s, και για το 

(m,K2), ω2=10 r/s. 

Απομακρφνουμε το ςϊμα   λίγο προσ τα πάνω και μετά το 

αφινουμε ελεφκερο να ταλαντωκεί. Αν γνωρίηουμε ότι κατά 

τθν ιςορροπία του ςϊματοσ τα  ελατιρια Κ1 και Κ2 ζχουν τθν 

ίδια επιμικυνςθ ςε ςχζςθ με το φυςικό τουσ μικοσ, τότε: 

Δ1) Να αποδείξτε ότι το ςφςτθμα κα εκτελζςει Α.Α.Σ και να υπολογίςετε ςυχνότθτα 

τθσ ταλάντωςθσ του. 

 Μονάδες 6 

Αφοφ επαναφζρουμε το ςφςτθμα ςτθ κατάςταςθ ιςορροπίασ του και ενϊ το ςϊμα 

ιςορροπεί, ξαφνικά κάποια χρονικι ςτιγμι που τθ κεωροφμε t=0, ζνασ εκρθκτικόσ 

μθχανιςμόσ χωρίηει το ςϊμα ςε 2 κομμάτια με μάηεσ m1 και m2 με m1/m2=3/1 τα 

οποία κινοφνται κατακόρυφα το μεν κομμάτι μάηασ m1 ςυνδεμζνο με το ελατιριο 

ςτακεράσ K1 το δε κομμάτι μάηασ m2 ςυνδεδεμζνο με το ελατιριο ςτακεράσ Κ2. Αν 

γνωρίηουμε ότι κατά τθν ζκρθξθ εκλφεται ενζργεια 4,5 J που γίνεται εξ ολοκλιρου 

κινθτικι ενζργεια των κομματιϊν  

Δ2) Να υπολογίςετε τα πλάτθ των ταλαντϊςεων των μαηϊν m1 και m2 αντίςτοιχα. 

Μονάδες 7 

Δ3) Να βρείτε τθ χρονικι ςτιγμι που κα  ξανά ςυναντθκοφν τα 2 κομμάτια. 

Μονάδες 6 

Δ4) Να γράψετε τισ χρονικζσ εξιςϊςεισ των απομακρφνςεων των 2 κομματιϊν από 

τισ κζςεισ ιςορροπίασ τουσ αν κεωριςετε ότι θ κετικι φορά είναι προσ τα πάνω. 

Μονάδες 6 

Δίνεται ότι όλεσ οι ταλαντϊςεισ εκτελοφνται ςτον ίδιο άξονα y, ότι θ επιτάχυνςθ τθσ 

βαρφτθτασ είναι g=10m/s2 .   
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Θζμα Δ (Εναλλακτικό) 

 

Μονάδες 6 

Δ2) Αν f1 θ ςυχνότθτα ταλάντωςθσ του ςυςτιματοσ (m,K1) και f2 θ ςυχνότθτα 

ταλάντωςθσ του ςυςτιματοσ (m,K2), να εκφράςετε τθ ςυχνότθτα ταλάντωςθσ f του 

ςυςτιματοσ ςϊματοσ – διπλοφ ελατθρίου ςε ςυνάρτθςθ των f1 και f2. 

Μονάδες 6 

 

τα ςχιματα χ.1 και χ.2 δείχνονται 2 ελατιρια τα οποία ζχουν ςτακερζσ Κ1=300Ν/m 

και Κ2=100N/m . Σο μικοσ του ελατθρίου με ςτακερά Κ1 είναι μεγαλφτερο από το 

μικοσ του ελατθρίου με ςτακερά K2. Σα ελατιρια ςυγκολλοφνται ςτισ άκρεσ τουσ 

ϊςτε αυτζσ να αποτελοφν τα μοναδικά ςθμεία επαφισ μεταξφ τουσ και ςχθματίηουν 

ζνα «διπλό» ελατιριο το οποίο ςτερεϊνεται ςτο ζδαφοσ ςτο Ο (βλ. χ.3). το πάνω 

άκρο Ρ ςτερεϊνεται ςϊμα μάηασ m=1Kg το οποίο αφινεται να ιςορροπιςει (βλ. χ.4). 

τθν κατάςταςθ ιςορροπίασ του ςϊματοσ παρατθροφμε ότι  θ επιμικυνςθ του 

ελατθρίου με ςτακερά Κ2 από το φυςικό του μικοσ είναι ίςθ με τθ ςυςπείρωςθ του 

ελατθρίου με ςτακερά Κ1 από το φυςικό του μικοσ.  

Απομακρφνουμε το ςϊμα προσ τα πάνω μζχρισ ότου το ελατιριο με ςτακερά Κ1 να 

αποκτιςει το φυςικό του μικοσ και ςτθ ςυνζχεια το αφινουμε ελεφκερο από την 
ηρεμία να ταλαντωκεί. 

Δ1) Να αποδείξετε ότι το ςϊμα εκτελεί Α.Α.Σ και να υπολογίςετε τθ ςτακερά 

επαναφοράσ του ςυςτιματοσ ςϊματοσ-διπλοφ ελατθρίου. 
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Δ3) Να γράψετε τθν χρονικι εξίςωςθ τθσ ταχφτθτασ του ςϊματοσ με αρχικι χρονικι 

ςτιγμι t=0 τθ ςτιγμι που αφζκθκε ελεφκερο να ταλαντωκεί και με κετικι φορά 

προσ τα πάνω. 

Μονάδες 7 

τθ ςυνζχεια το ςφςτθμα ςϊματοσ – διπλοφ ελατθρίου επαναφζρεται κατά κάποιο 

τρόπο ςτθ κζςθ ιςορροπίασ και ενϊ ιςορροπεί κάποια χρονικι ςτιγμι που τθ 

κεωροφμε t=0, αποςυνδζεται το ελατιριο ςτακεράσ Κ2 από το πάνω άκρο Ρ. 

Δ4) Να υπολογίςετε το νζο πλάτοσ ταλάντωςθσ και να γράψετε τθ χρονικι εξίςωςθ 

τθσ απομάκρυνςθσ του ςϊματοσ με κετικι φορά προσ τα πάνω. 

Μονάδες 6 

 

Να θεωρήςετε: 

1.  Ότι τα ελατήρια παραμζνουν κατακόρυφα καθ’ όλη τη διάρκεια του 

φαινομζνου. 

2. Στο «διπλό» ελατήριο οι άξονεσ των 2 ελατηρίων ςυμπίπτουν. 

3. Όλα τα ελατήρια είναι ιδανικά και δεν υπάρχουν απϊλειεσ ενζργειασ. 

4. Η επιτάχυνςη τησ βαρφτητασ είναι g=10m/s2. 
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