
ΘΔΜΑΣΑ    ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

Θεσξνύκε θαηαθόξπθν ηεηαξηνθύθιην ΑΒ αθηίλαο R=2m πνπ εθάπηεηαη ζην θάησ 

άθξν ηνπ Β κε ιείν νξηδόληην επίπεδν  ΟΟ΄. ώκα κάδαο m1 =4Kgr αθήλεηαη λα 

γιπζηξήζεη θαηά κήθνο ηνπ ηεηαξηνθπθιίνπ από ην πάλσ άθξν Α. Σν ζώκα πεξλάεη 

από ην ζεκείν Β ηνπ ηεηαξηνθπθιίνπ κε ηαρύηεηα πΒ=5m/sec θαη ζπλερίδεη λα θηλείηαη 

ρσξίο ηξηβή θαηά κήθνο ηεο νξηδόληηαο εθαπηνκέλεο ηνπ ηεηαξηνθπθιίνπ ζην ζεκείν 

Β. Αθνύ δηαλύζεη δηάζηεκα S=O,6m ζην νξηδόληην επίπεδν, ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε 

ζώκα  κάδαο m2=6Kgr πνπ είλαη δεκέvo ζην ειεύζεξν άθξν νξηδόληηνπ ειαηεξίνπ 

ζηαζεξάο  K=250N/m, ην νπνίν έρεη ην άιιν άθξν ηνπ ζηεξεσκέλν ζε αθιόλεην 

ζεκείν. Σα ζώκαηα κεηά ηελ πιαζηηθή θξνύζε θηλνύληαη σο κηα κάδα θαη ην ειαηήξην 

ζπζπεηξώλεηαη. Να ππνινγηζηνύλ: 

α) ε ζεξκόηεηα πνπ παξάρζεθε εμαηηίαο ηεο ηξηβήο θαηά ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο  

ζην ηεηαξηνθύθιην, 

β) ην πνζνζηό ηεο αξρηθήο κεραληθήο ελέξγεηαο πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα 

εμαηηίαο ηεο πιαζηηθήο θξνύζεο, 

γ) ην πιάηνο θαη ε πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο πνπ ζα θάλεη ην ζύζηεκα ησλ καδώλ 

κεηά ηελ θξνύζε. 

δ) Να δνζεί ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο απνκάθξπλζεο ηεο ηαιάλησζεο ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Γίλεηαη όηη ε θίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ καδώλ γίλεηαη θαηά 

ηνλ άμνλα ηνπ ειαηεξίνπ, όηη ην ειαηήξην ππαθνύεη ζην λόκν ηνπ Hook θαη όηη  g= 

10m/sec
2
. Σν νξηδόληην επίπεδν, ην νπνίν δηέξρεηαη από ην ζεκείν Β, ζεσξείηαη σο 

επίπεδν κεδεληθήο  δπλακηθήο ελέξγεηαο. 

                                                    Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 1992 

ΘΔΜΑ 1
ο
  

1. Η ηδηνζπρλόηεηα ελόο ζπζηήκαηνο πνπ εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ρσξίο 

ηξηβή είλαη 20 Hz. Σν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο γίλεηαη κέγηζην όηαλ ε ζπρλόηεηα ηνπ 

δηεγέξηε είλαη:  

α. 10 Hz    β. 20 Hz    γ. 30 Hz   δ. 40 Hz .  

Μονάδες 5  

2. Ηιεθηξηθό θύθισκα LC, ακειεηέαο σκηθήο αληίζηαζεο, εθηειεί ειεθηξηθή 

ηαιάλησζε κε πεξίνδν Σ. Αλ ηεηξα-πιαζηάζνπκε ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ππθλσηή 

ρσξίο λα κεηαβάινπκε ην ζπληειεζηή απηεπαγσγήο ηνπ πελίνπ, ηόηε ε πεξίνδνο ηεο 

ειεθηξηθήο ηαιάλησζεο ζα είλαη:  

        α. Σ/2     β. Σ        γ. 2Σ      δ. 4Σ .  
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Μονάδες 5  

4. Τιηθό ζεκείν εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ππό ηελ επίδξαζε ζπληζηακέλεο 

δύλακεο F. Αλ x είλαη ε απνκάθξπλζε ηνπ ζεκείνπ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θαη D 

ζεηηθή ζηαζεξά, ηόηε 

γηα ηε δύλακε ηζρύεη:  

α. F = D            β. F = D x  

γ. F = –D x      δ. F = 0  

Μονάδες 5  

                                                     Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 2002 

ΘΔΜΑ 1ο  

1. Σν θαηλόκελν ηνπ ζπληνληζκνύ παξαηεξείηαη κόλν ζηηο  

α. κεραληθέο ηαιαληώζεηο.  

β. ειεθηξηθέο ηαιαληώζεηο.  

γ. εμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο.  

δ. ειεύζεξεο ηαιαληώζεηο.  

Μονάδες 5 

 

4. Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηα θαηάιιεια κέηξα ησλ 

θπζηθώλ κεγεζώλ.  

 

Υ  

(απομάκρσνζη) 

U  

(δσναμική ενέργεια) 

Κ  

(κινηηική ενέργεια) 

         0   

          X
1
           6J  

          X
2
           5J               4J 

          A   

 

Μονάδες 5 

 

ΘΔΜΑ 2
ο
  

Γ. ' έλα θύθισκα LC πνπ εθηειεί ειεθηξηθή ηαιάλησζε κε ακείσην πιάηνο 

παξεκβάιινπκε κεηαβιεηή αληίζηαζε R.  

α. Σί ζπκβαίλεη ζην πιάηνο ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο 

αληίζηαζεο R;  

Μονάδες 5  

β. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδες 5  
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ΘΔΜΑ 4
ο
  

 Αθίλεην ζώκα κάδαο Μ=9·10
-2 

kg 

βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν θαη είλαη πξνζδεκέλν ζηελ 

άθξε νξηδόληηνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο 

K=1000N/m. Η άιιε άθξε ηνπ 

ειαηεξίνπ είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλε, 

όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα.  

Βιήκα κάδαο m=1·10
-2 

kg πνπ θηλείηαη θαηά ηε δηεύζπλζε ηνπ άμνλα ηνπ ειαηεξίνπ κε 

ηαρύηεηα π, ζπγθξνύεηαη κε ην αθίλεην ζώκα κάδαο Μ θαη ζθελώλεηαη ζ' απηό.  

Μεηά ηελ θξνύζε ην ζπζζσκάησκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο 

Α=0,1m.  

Α. Να ππνινγίζεηε:  

α. ηελ πεξίνδν Σ ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκα-ηώκαηνο.  

Μονάδες 4  

β. ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο, ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε.  

Μονάδες 8  

γ. ηελ ηαρύηεηα π, κε ηελ νπνία ην βιήκα πξνζθξνύεη ζην ζώκα κάδαο Μ.  

Μονάδες 8  

Β. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε απνκάθξπλζεο ηεο ηαιάλησζεο ζε ζρέζε κε ην ρξόλν.  

Μονάδες 5 
Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ   2002 

 
ΘΔΜΑ 1

ο
  

2. Έλα ζύζηεκα εθηειεί θζίλνπζα ηαιάλησζε, ζηελ νπνία ε αληηηηζέκελε δύλακε 

είλαη αλάινγε ηεο ηαρύηεηαο. Σόηε :  

α. ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή  

β. ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ην ρξόλν  

γ. ε πεξίνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαβάιιεηαη  

δ. ν ιόγνο δύν δηαδνρηθώλ κεγίζησλ απνκαθξύλζεσλ πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε 

κεηώλεηαη.  

Μονάδες 4  

 

ΘΔΜΑ 2
ο
 

2.1. Γύν απινί αξκνληθνί ηαιαλησηέο Α θαη Β πνπ εθηεινύλ ακείσηεο αξκνληθέο 

ηαιαληώζεηο ηνπ ίδηνπ πιάηνπο, έρνπλ ζηαζεξέο επαλαθνξάο DA  
 
θαη DB

 

αληίζηνηρα, κε  D
A
>D

B
. Πνηνο έρεη κεγαιύηεξε νιηθή ελέξγεηα; 

 

α. ν ηαιαλησηήο Α                β. ν ηαιαλησηήο Β.  

                                                                                                           Μονάδες 2  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

                                                                                                            Μονάδες 6 
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ΘΔΜΑ 4
ο 

 

Ηιεθηξηθό θύθισκα πεξηιακβάλεη ηδαληθό πελίν κε ζπληειεζηή απηεπαγσγήο 

L=8mH, ππθλσηή ρσξεηηθόηεηαο C θαη δηαθόπηε Γ. Η σκηθή αληίζηαζε ηνπ 

θπθιώκαηνο ζεσξείηαη ακειεηέα. Ο ππθλσηήο θνξηίδεηαη πιήξσο θαη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t=0 ν δηαθόπηεο θιείλεη, νπόηε ην θύθισκα θάλεη ακείσηε ειεθηξηθή 

ηαιάλησζε κε πεξίνδν T=8π‧10
-4

s. H νιηθή ελέξγεηα ηνπ θπθιώκαηνο είλαη  

E=9 10
-5 

J.  

Να ππνινγίζεηε :  

α) ηελ ηηκή ηεο ρσξεηηθόηεηαο C ηνπ ππθλσηή  

                                                                                                                   Μονάδες 5  

β) ηε κέγηζηε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο ζην θύθισκα  

                                                                                                                   Μονάδες 5  

γ) Σελ ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο ζην θύθισκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 , θαηά ηελ 

νπνία ε ελέξγεηα ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ηνπ ππθλσηή γίλεηαη γηα πξώηε θνξά 

ηξηπιάζηα ηεο ελέξγεηαο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην πελίν   

                                                                                                                     Μονάδες 8  

δ) ηελ παξαπάλσ ρξνληθή ζηηγκή . (Γίλεηαη εκ
6


 =
2

1
 ).  

                                                                                                            Μονάδες 7  

 

Οκνγελείο 2002 

ΘΔΜΑ 1ο  

4. Ο σξνδείθηεο ελόο ξνινγηνύ έρεη πεξίνδν ζε ώξεο (h):  

 α. 1h       β. 12h       γ. 24h        δ. 48h  

Μονάδες 5  

5.α. ηε ζύλζεζε δύν αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ ηεο ίδηαο δηεύζπλζεο, πνπ γίλνληαη 

γύξσ από ην ίδην ζεκείν κε ην ίδην πιάηνο θαη ιίγν δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηεο, ν 

ρξόλνο αλάκεζα ζε δύν δηαδνρηθέο κεγηζηνπνηήζεηο ηνπ πιάηνπο νλνκάδεηαη ........... 

ηνπ δηαθξνηήκαηνο.  

                                                                                                                     Μονάδες 1 

ΘΔΜΑ 3ο  

Σν ειεθηξηθό θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο απνηειείηαη από ππθλσηή 

κε ρσξεηηθόηεηα  

2 l0
-5 

F, έλα ηδαληθό πελίν κε ζπληειεζηή απηεπαγσγήο  

0,05 Η θαη δηαθόπηε Γ. Αξρηθά ν δηαθόπηεο Γ είλαη αλνηθηόο θαη ν 

ππθλσηήο είλαη θνξηηζκέλνο κε ειεθηξηθό θνξηίν  

510
-7  

C. Οη αγσγνί ζύλδεζεο έρνπλ ακειεηέα αληίζηαζε. Σε ρξνληθή ζπγκή t=0  

θιείλνπκε ην δηαθόπηε Γ. Να ππνινγίζεηε:  



 5 

Α. ηελ πεξίνδν ηεο ειεθηξηθήο ηαιάλησζεο,  

Β. ην πιάηνο ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο,  

Γ. ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζην θύθισκα  ηε ζηηγκή πνπ  ην θνξηίν ηνπ ππθλσηή  

είλαη  3 10
-7 

C 

               

                                                    Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 2003 

 

ΘΔΜΑ 1ο  

2. Η εμίζσζε πνπ δίλεη ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζε ηδαληθό θύθισκα 

ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ LC είλαη  

i  = -0,5εκ10
4
t ζην S.I. Η κέγηζηε ηηκή ηνπ θνξηίνπ ηνπ ππθλσηή ηνπ 

θπθιώκαηνο είλαη ίζε κε:  

α. 0,5 C β. 0,5  10
4 

C  

γ. 10
4 

C δ. 5  10
-5  

C . 

Μονάδες 5  

4. ε κηα εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε είλαη 

κεγαιύηεξε ηεο ηδηνζπρλόηεηαο ηνπ ηαιαλησηή. Αλ απμάλνπκε ζπλερώο 

ηε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε, ην πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαι άλησζεο 

ζα:  

α.  κέλεη ζηαζεξό  

β.  απμάλεηαη ζπλερώο 

γ.  κεηώλεηαη ζπλερώο 

δ.  απμάλεηαη αξρηθά θαη κεηά ζα κεηώλεηαη.  

                                                                                                               Μονάδες 5 

ΘΔΜΑ 2ο  

2. Γπξίδνπκε ην θνπκπί επηινγήο ησλ ζηαζκώλ ελόο ξαδηνθώλνπ από ηε 

ζπρλόηεηα 91,6 MHz ζηε ζπρλόηεηα 105,8 ΜΗz. Η ρσξεηηθόηεηα ηνπ 

ππθλσηή ηνπ θπθιώκαηνο LC επηινγήο ζηαζκώλ ηνπ ξαδηνθώλνπ:  

α. απμάλεηαη 

β. κεηώλεηαη 

γ. παξακέλεη ζηαζεξή.  

Μονάδες 2  

Να δηθαηνινγήζεηε  ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδες 5  
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ΘΔΜΑ 4ο  

ώκα κάδαο m1 = 0,1 kg 

πνπ είλαη πξνζδεκέλν ζην 

άθξν ηελησκέλνπ λήκαηνο 

αθήλεηαη ειεύζεξν από 

ύςνο h, όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα. Όηαλ ην λήκα 

βξίζθεηαη ζηελ θαηαθόξπθε ζέζε, ην ζώκα έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ 

U1 = 2 m/sec θαη ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη ειαζηηθά κε αθίλεην ζώκα 

κάδαο m2, όπνπ m2 = m1 . 

Σν ζώκα κάδαο m2,  κεηά ηελ ζύγθξνπζε, θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν θαη ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη πιαζηηθά κε ζώκα κάδαο 

m3 = 0,7 kg . Σν ζώκα κάδαο m3 είλαη πξνζδεκέλν ζην έλα άθξν 

νξηδόληηνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k  = 20 N/m, ην άιιν άθξν ηνπ 

νπνίνπ είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλν. Σε ζηηγκή ηεο ζύγθξνπζεο, ην 

ειαηήξην έρεη ην θπζηθό ηνπ κήθνο θαη ν άμνλάο ηνπ ζπκπίπηεη κε ηε 

δηεύζπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m2. Να ζεσξή ζεηε ακειεηέ α 

ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ θξνύζεσλ θαη ηε κά δα ηνπ λή καηνο.  

Να ππνινγίζεηε:  

α. ην  ύςνο h από ην νπνίν αθέζεθε ειεύζεξν ην ζώκα κάδαο m 1 . 

Μονάδες 5  

β. ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m2, κε ηελ νπνία 

πξνζθξνύεη ζην ζώκα κάδαο m3 . 

Μονάδες 5  

γ. ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο πνπ εθηειεί ην ζπζζσκάησκα πνπ 

πξνέθπςε από ηελ πιαζηηθή θξνύζε.  

Μονάδες 7  

δ. ην κέηξν ηεο νξκήο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο κεηά από ρξόλν 

  s  
15

π
  t  από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ απηό  άξρηζε λα θηλείηαη.  

Μονάδες 8  

m1 m2 m3h

m1
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Γίλνληαη:  g = 10 ms
-2

 ,              0,5  
3

π
 ζπλ  .  

                        

                    ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ   Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 2003 

ΘΔΜΑ 1
0
 

 

 

1.3 Γύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ίδην ζεκείν, έρνπλ 

ηελ ίδηα δηεύζπλζε θαη ζπρλόηεηα, θαη πιάηε Α
1 
θαη Α

2 
. Αλ νη ηαιαληώζεηο απηέο 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξά θάζεο 180
0
, ηόηε ην πιάηνο Α ηεο ζύλζεηεο ηαιάλησζεο 

πνπ πξνθύπηεη από ηε ζύλζεζή ηνπο είλαη  

 

α. Α = Α1
 
+ Α2

 
.                β. Α =│ Α1

 
- Α2│.  

γ. Α =
2

2

2

1
AA    .     δ. Α =

2

2

2

1
AA  .  

Μονάδες 5 

1.4 Έλα ζώκα εθηειεί γξακκηθή αξκνληθή ηαιάλησζε. Όηαλ δηέξρεηαη από ηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο  

α. ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη κεδέλ.  

β. ε επηηάρπλζή ηνπ είλαη κέγηζηε.  

γ. ε δύλακε επαλαθνξάο είλαη κεδέλ.  

δ. ε δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη κέγηζηε.  

Μονάδες 5  

5.β. ε κηα εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε, θαηά ην ζπληνληζκό, ε ελέξγεηα ηεο 

ηαιάλησζεο είλαη κέγηζηε.  

Μονάδες 1 

ΘΔΜΑ 2ο  

 

2.1 Γύν ηδαληθά θπθιώκαηα 

ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ L, C έρνπλ 

ππθλσηέο ηδίαο ρσξεηηθόηεηαο C1= C2      

ην δηάγξακκα παξηζηάλνληαη νη 

κεηαβνιέο ησλ ξεπκάησλ πνπ 

δηαξξένπλ ηα δύν θπθιώκαηα ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  

2.1.Α Γηα ηνπο ζπληειεζηέο 

απηεπαγσγήο ησλ πελίσλ L1   θαη L2  

αληίζηνηρα ηζρύεη:  

α.   L1
 
= 

2

2
L

           β. L1= 4 L2.      γ. . L1= 2 L2.          δ. L1
 
= 

4

2
L

 

Μονάδες 3  

2.1.Β Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζην 2.1.Α .  

Μονάδες 5 
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2.2 Έλα ζώκα κάδαο m είλαη πξνζδεκέλν ζε ειαηήξην ζηαζεξάο Κ θαη εθηειεί 

εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Η ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε είλαη f=f0 όπνπ f0 
 

ε 

ηδηνζπρλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ ηεηξαπιαζηάζνπκε ηε κάδα m ηνπ ζώκαηνο, ελώ 

ε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε παξακέλεη ζηαζεξή, ηόηε:  

2.2.Α Η ηδηνζπρλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο  

α. γίλεηαη   f 0/2 

β. γίλεηαη 2f 0 

γ. παξακέλεη ζηαζεξή.  

Μονάδες 3  

2.2.Β Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζην 2.2.Α .  

 

Μονάδες 5  

2.2.Γ Σν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο  

α. απμάλεηαη.  

β. ειαηηώλεηαη. 

γ. παξακέλεη ζηαζεξό.  

Μονάδες 3  

2.2.Γ Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζην 2.2.Γ .  

Μονάδες 6  

 

                                                                 Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ   2003 

 

ΘΔΜΑ 1
0
 

 

 1. ε κία θζίλνπζα ηαιάλησζε ν ιόγνο δύν δηαδνρηθώλ κεγίζησλ 

απνκαθξύλζεσλ πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε παξακέλεη ζηαζεξόο.  

ηελ πεξίπησζε απηή ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο :  

α. κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ην ρξόλν  

β. κεηώλεηαη αλάινγα κε ην ρξόλν  

γ. παξακέλεη ζηαζεξό  

δ. απμάλεηαη εθζεηηθά κε ην ρξόλν.  

Μονάδες 5  

 

2. Η ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ πεξίνδν (Σ) θαη ηε ζπρλόηεηα (f) ζε έλα πεξηνδηθό 

θαηλόκελν, είλαη :  

α. f 
2
=T  

β. f·T=1  

γ. T 
2
·f=1  
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δ. Σ·f 
2
=1  

Μονάδες 5 

5. δ. ε η δαληθό θύθισκα ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ LC ε νιηθή ελέξγεηα παξακέλεη 

ζηαζεξή.  

 Μονάδες 1 

ΘΔΜΑ 2ο 

 

2. Έλα ζώκα θάλεη ηαπηόρξνλα ηαιαληώζεηο ίδηαο δηεύζπλζεο, κε εμηζώζεηο x
1
=Αεκσt 

θαη x
2
=2Aεκσt. Σν πιάηνο ηεο ζύλζεηεο ηαιάλησζεο, είλαη :  

α. Α  

β. 3Α  

γ. 2Α  

Πνην από ηα παξαπάλσ είλαη ην ζσζηό;  

Μονάδες 2  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδες 6 

ΘΔΜΑ 4
0
 

 

ώκα κάδαο m1=3Kg είλαη ζηεξεσκέλν ζηελ άθξε νξηδνληίνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ 

ζηαζεξάο Κ=400Ν/m, ηνπ νπνίνπ ην άιιν άθξν είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλν.  

Σν ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε 

πεξίνδν Σ θαη πιάηνο Α=0,4m. Σε ρξνληθή ζηηγκή t
0
=0 ην ζώκα βξίζθεηαη ζηε ζέζε 

ηεο κέγηζηεο ζεηηθήο απνκάθξπλζεο.  

Σε ρξνληθή ζηηγκή t=T/6, έλα ζώκα κάδαο m2=1Kg πνπ θηλείηαη ζηελ ίδηα 

θαηεύζπλζε κε ην ζώκα κάδαο m
1 

θαη έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ U2=8 m/s ζπγθξνύεηαη 

θεληξηθά θαη πιαζηηθά κε απηό.  

Να ππνινγίζεηε :  

α. ηελ αξρηθή θάζε ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m
1 
 

Μονάδες 5  

β. ηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ζώκα κάδαο m
1 
ηε ζηηγκή ηεο ζύγθξνπζεο  

Μονάδες 7  

γ. ηελ πεξίνδν ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο  

Μονάδες 6  

δ. ηελ ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο κεηά ηελ θξνύζε.  

Μονάδες 7  

Γίλνληαη :   εκ
6


=
2

1
,   ζπλ

6


=
2

3
 .  
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                                                                                                          Ομογενείς  2003 

ΘΔΜΑ 1ο 

1. ε ηδαληθό θύθισκα ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ LC ζηε δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ ε 

ελέξγεηα ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ηνπ ππθλσηή γίλεηαη ίζε κε ηελ ελέξγεηα ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ ηνπ πελίνπ: 

α. κία θνξά. 

β. δύν θνξέο. 

γ. ηέζζεξηο θνξέο. 

δ. έμη θνξέο. 

                                                                                                                   Μονάδες 5 

3. ε κηα εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε είλαη κηθξόηεξε από 

ηελ ηδηνζπρλόηεηα ηνπ ηαιαλησηή. Απμάλνπκε ζπλερώο ηε ζπρλόηεηα ηνπ  δηεγέξηε. 

Σν πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο ζα:  

α. απμάλεηαη ζπλερώο.  

β. κεηώλεηαη ζπλερώο. 

γ. κέλεη ζηαζεξό. 

δ. απμάλεηαη αξρηθά θαη κεηά ζα κεηώλεηαη. 

                                                                                                                    Μονάδες 5 

 
5.β. ε κηα εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ην πιάηνο παξακέλεη ζηαζεξό κε ην ρξόλν. 

 

                                                                                                                    Μονάδες 1 

ΘΔΜΑ 2ο 

4. Γύν ζώκαηα 1 θαη 2 κε ίζεο κάδεο ηζνξξνπνύλ θξεκαζκέλα από θαηαθόξπθα 

ηδαληθά ειαηήξηα κε ζηαζεξέο k1 θαη k2 αληίζηνηρα, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε k1= 

2

2
k

. Απνκαθξύλνπκε ηα ζώκαηα 1  θαη 2 από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπο θαηαθόξπθα 

πξνο ηα θάησ θαηά x θαη 2x αληίζηνηρα θαη ηα αθήλνπκε ειεύζεξα ηελ ίδηα ρξνληθή 

ζηηγκή, νπόηε εθηεινύλ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Σα ζώκαηα δηέξρνληαη γηα πξώηε 

θνξά από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπο: 

α. ηαπηόρξνλα. 

β. ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο κε πξώην ην  1 . 

γ. ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο κε πξώην ην 2 . 

                                                                                                                    Μονάδες 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                                    Μονάδες 4 

 

 

                                                     Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 2004 

 

ΘΔΜΑ 1ο 
1. ώκα εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο  ίδηνπ πιάηνπο θαη 

δηεύζπλζεο. Οη ζπρλόηεηεο f1 θαη f2 (f1>f2) ησλ δύν ηαιαληώζεσλ δηαθέξνπλ ιίγν 

κεηαμύ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη δηαθξόηεκα. Αλ ε ζπρλόηεηα f2 

πξνζεγγίζεη ηε ζπρλόηεηα f1, ρσξίο λα ηελ μεπεξάζεη, ν ρξόλνο πνπ κεζνιαβεί 

αλάκεζα ζε δύν δηαδνρηθνύο κεδεληζκνύο ηνπ πιάηνπο ζα: 
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α. απμεζεί. 

β. κεησζεί. 

γ. παξακείλεη ν ίδηνο. 

δ. απμεζεί ή ζα κεησζεί αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο f2. 

                                                                                                               Μονάδες 5 

 

3. ε κηα θζίλνπζα ηαιάλησζε ηεο νπνίαο ην πιάηνο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ην ρξόλν: 

α. ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ πξνθαιεί ηελ απόζβεζε είλαη αλάινγν ηεο 

απνκάθξπλζεο. 

β. ν ιόγνο δύν δηαδνρηθώλ πιαηώλ πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε δελ δηαηεξείηαη 

ζηαζεξόο. 

γ. ε πεξίνδνο δηαηεξείηαη ζηαζεξή γηα νξηζκέλε ηηκή ηεο ζηαζεξάο απόζβεζεο. 

δ. ην κέηξν ηεο δύλακεο πνπ πξνθαιεί ηελ απόζβεζε είλαη ζηαζεξό. 

                                                                                                                   Μονάδες 5 

5.  

α. Η αύμεζε ηεο αληίζηαζεο ζε θύθισκα κε θζίλνπζα ειεθηξηθή ηαιάλησζε 

ζπλεπάγεηαη θαη ηε κείσζε ηεο πεξηόδνπ ηεο. 

                                                                                                                     Μονάδες 1 

ΘΔΜΑ 2
ο
 

1. ε ηδαληθό θύθισκα ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ LC, ηε ζηηγκή πνπ ην θνξηίν ηνπ 

ππθλσηή είλαη ην κηζό ηνπ  κέγηζηνπ θνξηίνπ ηνπ ( q =Q/2 ), ε ελέξγεηα UB ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ ηνπ πελίνπ είλαη ην: 

α. 25%      β. 50%      γ. 75% 

ηεο νιηθήο ελέξγεηαο Δ ηνπ θπθιώκαηνο. 

                                                                                                                     Μονάδες 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                                     Μονάδες 4 

 

2. ώκα κάδαο m είλαη θξεκαζκέλν από ειαηήξην ζηαζεξάο k θαη εθηειεί 

εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε πιάηνπο Α1 θαη ζπρλόηεηαο f1. Παξαηεξνύκε όηη, αλ ε 

ζπρλόηεηα  ηνπ δηεγέξηε απμεζεί θαη γίλεη f2, ην πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο 

ηαιάλησζεο είλαη πάιη Α1. Γηα λα γίλεη ην πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο 

κεγαιύηεξν ηνπ Α1, πξέπεη ε ζπρλόηεηα f ηνπ δηεγέξηε λα είλαη: 

α.   f > f2 

β.   f < f1 

γ.   f1< f < f2. 

Μονάδες 2 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδες 4 

                    ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ   Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 2004 

ΘΔΜΑ 1
ο
 

1.2 Η ζπρλόηεηα ηεο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο ... 

α. είλαη πάληα ίζε κε ηελ ηδηνζπρλόηεηα ηεο ηαιάλησζεο. 

β. είλαη πάληα κεγαιύηεξε από ηελ ηδηνζπρλόηεηα  ηεο ηαιάλησζεο. 

γ. είλαη ίζε κε ηε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε. 

δ. είλαη πάληα κηθξόηεξε από ηελ ηδηνζπρλόηεηα ηεο  ηαιάλησζεο. 

                                                                                                                   Μονάδες 5 
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2.2 Κύθισκα LC κε αληίζηαζε R εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε κε ζπρλόηεηα f1. 

Σόηε ην πιάηνο ηνπ ξεύκαηνο είλαη A1. Παξαηεξνύκε όηη όηαλ ε ζπρλόηεηα ηνπ 

δηεγέξηε ειαηηώλεηαη κε αθεηεξία ηελ f1, ην πιάηνο ηνπ ξεύκαηνο ζπλερώο 

ειαηηώλεηαη. Με αθεηεξία ηε ζπρλόηεηα f1  απμάλνπκε ηε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε. 

2.2 Α. ηελ πεξίπησζε απηή, ηη ηζρύεη γηα ην πιάηνο  ηνπ ξεύκαηνο; 

α. Θα κεηώλεηαη ζπλερώο. 

β. Θα απμάλεηαη ζπλερώο. 

γ. Θα κεηαβάιιεηαη θαη γηα θάπνηα ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε ζα γίλεη θαη πάιη A1. 

                                                                                                                    Μονάδες 3 

2.2 Β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                                    Μονάδες 6 

 

ΘΔΜΑ 4
ο
 

ώκα  κάδαο Μ = 0,1 kg είλαη 

δεκέλν ζην έλα άθξν  

νξηδνληίνπ ειαηεξίνπ θαη 

εξεκεί. Σν άιιν άθξν ηνπ 

ειαηεξίνπ είλαη ζηαζεξά 

ζπλδεδεκέλν κε θαηαθόξπθν ηνίρν. Μεηαμύ ζώκαηνο θαη νξηδνληίνπ δαπέδνπ δελ 

εκθαλίδνληαη ηξηβέο.   Βιήκα κάδαο m = 0,001 kg θηλνύκελν θαηά κήθνο ηνπ  άμνλα 

ηνπ ειαηεξίνπ κε ηαρύηεηα π1 = 200 m/s δηαπεξλά  αθαξηαία ην ζώκα  θαη θαηά ηελ 

έμνδό ηνπ ε ηαρύηεηά ηνπ γίλεηαη π2 =
2

1
u

.  Να βξεζνύλ: 

α. Η ηαρύηεηα u κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί ην ζώκα  ακέζσο κεηά ηελ έμνδν ηνπ 

βιήκαηνο. 

                                                                                                                    Μονάδες 6 

β. Η κέγηζηε επηκήθπλζε ηνπ ειαηεξίνπ. 

                                                                                                                    Μονάδες 6 

γ. Η πεξίνδνο κε ηελ νπνία ηαιαληώλεηαη ην ζώκα . 

                                                                                                                    Μονάδες 6 

δ. Η ειάηησζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο θαηά ηελ  παξαπάλσ θξνύζε. 

                                                                                                                    Μονάδες 7 

Γίλεηαη ε ζηαζεξά ηνπ ειαηεξίνπ k = 1000 N/m. 

 

                                                Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ   2004 

ΘΔΜΑ 1ο 

1.1 Όηαλ έλα ζύζηεκα εθηειεί θζίλνπζα ηαιάλησζε ζηελ νπνία ε αληηηηζέκελε 

δύλακε είλαη αλάινγε ηεο  ηαρύηεηαο, ηόηε 

α. ε πεξίνδνο κεηαβάιιεηαη. 

β. ε κεραληθή ελέξγεηα παξακέλεη ζηαζεξή. 

γ. ν ιόγνο δύν δηαδνρηθώλ κεγίζησλ απνκαθξύλζεσλ  πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε 

απμάλεηαη. 

δ. ην πιάηνο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ην ρξόλν. 

                                                                                                                    Μονάδες 5 

1.4 ε κία γξακκηθή αξκνληθή ηαιάλησζε δηπιαζηάδνπκε ην πιάηνο ηεο. Σόηε: 

α. ε πεξίνδνο δηπιαζηάδεηαη. 
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β. ε ζπρλόηεηα δηπιαζηάδεηαη. 

γ. ε νιηθή ελέξγεηα παξακέλεη ζηαζεξή. 

δ. ε κεγίζηε ηαρύηεηα δηπιαζηάδεηαη. 

                                                                                                                    Μονάδες 5 

ΘΔΜΑ 3ο 

Η νιηθή ελέξγεηα ηδαληθνύ θπθιώκαηνο LC, ηνπ παξαθάησ  

ζρήκαηνο, είλαη 4,5⋅10
-5
J ε δε πεξίνδνο Σ = 4π ⋅10

-4
s. 

Δάλ ε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ππθλσηή είλαη C = 4 ⋅10 
-5 

F λα  

ππνινγίζεηε: 

1. ην ζπληειεζηή απηεπαγσγήο ηνπ πελίνπ. 

                                                                                                                    

Μονάδες 5 

2. ην πιάηνο ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο. 

                                                                                                                    Μονάδες 5 

3. ην κέγηζην θνξηίν ζηνπο νπιηζκνύο ηνπ ππθλσηή. 

                                                                                                                    Μονάδες 6 

4. ην θνξηίν ζηνπο νπιηζκνύο ηνπ ππθλσηή ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ελέξγεηα ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην πελίν  είλαη ηξηπιάζηα ηεο ελέξγεηαο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ 

ηνπ  ππθλσηή. 

                                                                                                                    Μονάδες 9 

 

                ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ   Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ   2004 

 
 

ΘΔΜΑ 1ο  

4. Έλα ζύζηεκα ειαηεξίνπ—κάδαο εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α. Αλ 

ηεηξαπιαζηάζνπκε ηελ νιηθή ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ηόηε  

α. ε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ζα δηπιαζηαζηεί.  

β. ε ζηαζεξά επαλαθνξάο ζα ηεηξαπιαζηαζηεί.  

γ. ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ζα ηεηξαπιαζηαζηεί.  

δ. ε κέγηζηε ηαρύηεηα ηαιάλησζεο ζα δηπιαζηαζηεί.  

Μονάδες 5  

                                                                                                   Ομογενείς  2004 

 

ΘΔΜΑ 1ο  

4. Αλ ζηνλ αξκνληθό ηαιαλησηή εθηόο από ηελ ειαζηηθή δύλακε επαλαθνξάο ελεξγεί 

θαη δύλακε αληίζηαζεο F= -bπ, κε b=ζηαζεξό, ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο 

κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν ζύκθσλα κε ηελ εμίζσζε (γηα Λ > 0).  

α. Α = Α
0 
– bt .  

β. A = A0eΛt.  
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γ. A = A0e-Λt.  

δ. A=
Λt

A
0

.  

Μονάδες 5 

5. α. ηελ πεξίπησζε ησλ ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ θύξηνο ιόγνο απόζβεζεο είλαη ε 

σκηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο.  

β. ε κηα θζίλνπζα κεραληθή ηαιάλησζε ν ξπζκόο κείσζεο ηνπ πιάηνπο κεηώλεηαη, 

όηαλ απμάλεηαη ε ζηαζεξά απόζβεζεο b.  

γ. Καηά ην ζπληνληζκό ε ελέξγεηα κεηαθέξεηαη ζην ζύζηεκα θαηά ην βέιηηζην ηξόπν, 

γη’ απηό θαη ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο γίλεηαη κέγηζην.  

Μονάδες 3 

ΘΔΜΑ 2ο  

3. ώκα κάδαο Μ έρεη πξνζδεζεί ζην θάησ άθξν θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ 

ζηαζεξάο Κ ηνπ νπνίνπ ην άλσ άθξν είλαη ζηεξεσκέλν ζε αθιόλεην ζεκείν. 

Απνκαθξύλνπκε ην ζώκα θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ θαηά απόζηαζε α από ηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο θαη ην αθήλνπκε ειεύζεξν λα θάλεη ηαιάλησζε. Δπαλαιακβάλνπκε ην 

πείξακα θαη κε έλα άιιν ειαηήξην ζηαζεξάο Κ΄ = 4Κ.  

Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ δπλακηθώλ ελεξγεηώλ ησλ δύν ηαιαληώζεσλ 

ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε ζην ίδην δηάγξακκα.  

Μονάδες 6  
Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 2005  

ΘΔΜΑ 1ο  

1. Καηά ηε ζύλζεζε δύν απιώλ αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ ηεο ίδηαο δηεύζπλζεο πνπ 

γίλνληαη γύξσ από ην ίδην ζεκείν, πξνθύπηεη απιή αξκνληθή ηαιάλησζε 

ζηαζεξνύ πιάηνπο, κόλν όηαλ νη επηκέξνπο ηαιαληώζεηο έρνπλ:  

α. ίζεο ζπρλόηεηεο.  

β. παξαπιήζηεο ζπρλόηεηεο.  

γ. δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηεο.  

δ. ζπρλόηεηεο πνπ ε κηα είλαη αθέξαην πνιιαπιάζην ηεο άιιεο.  

Μονάδες 5  

2. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη θαζώο ηα ακνξηηζέξ ελόο απηνθηλήηνπ παιηώλνπλ 

θαη θζείξνληαη:  

α. ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο απόζβεζεο b απμάλεηαη.  

β. ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο απόζβεζεο b κεηώλεηαη.  
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γ. ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, όηαλ πεξλά από εμόγθσκα ηνπ 

δξόκνπ, κεηώλεηαη πην γξήγνξα.  

δ. ε πεξίνδνο ησλ ηαιαληώζεσλ ηνπ απηνθηλήηνπ παξνπζηάδεη κηθξή αύμεζε 

Μονάδες 5  

5.   α. ε θύθισκα εμαλαγθαζκέλσλ ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ κεηαβάιινπκε ηε 

ρσξεηηθόηεηα ηνπ ππθλσηή. Σόηε κεηαβάιιεηαη θαη ε ζπρλόηεηα ησλ 

ηαιαληώζεσλ ηνπ θπθιώκαηνο.  

. Μονάδες 1 

ΘΔΜΑ 2ο  

1. Γηαζέηνπκε δύν θπθιώκαηα (L
1
C

1
) θαη (L

2
C

2
) 

ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ. 

Σα δηαγξάκκαηα (1) θαη (2) παξηζηάλνπλ ηα θνξηία ησλ 

ππθλσηώλ C
1 

θαη C
2 

αληίζηνηρα, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

Ο ιόγνο  
2

1

I

I

 
ησλ κέγηζησλ ηηκώλ ηεο έληαζεο ηνπ  ξεύκαηνο ζηα δύν θπθιώκαηα 

είλαη:  

α. 2.      β.  
4

1
       γ.   

2

1
 .  

Μονάδες 2  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδες 4 

 

                                     ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ   Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 2005 

ΘΔΜΑ 1ο  

1.1 ώκα κάδαο m πνπ είλαη πξνζδεδεκέλν ζε νξηδόληην ειαηήξην ζηαζεξάο k, όηαλ 

απνκαθξύλεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο θαηά Α, εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε 

κε πεξίνδν Σ. Αλ ηεηξαπιαζηάζνπκε ηελ απνκάθξπλζε Α, ε πεξίνδνο ηεο 

ηαιάλησζεο γίλεηαη 

α. 2Σ. 

β. Σ. 

γ. Σ/2. 

δ. 4Σ. 

                                                                                                                   Μονάδες 5 

1.4 ηηο εμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο έλα ζύζηεκα  ηαιαληώλεηαη κε ζπρλόηεηα πνπ 

είλαη ίζε κε 
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α. ηελ ηδηνζπρλόηεηά ηνπ.  

β. ηε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε.  

γ. ηε δηαθνξά ηδηνζπρλόηεηαο θαη ζπρλόηεηαο ηνπ δηεγέξηε.  

δ. ην άζξνηζκα ηδηνζπρλόηεηαο θαη ζπρλόηεηαο ηνπ δηεγέξηε. 

                                                                                                                   Μονάδες 5 

ΘΔΜΑ 2
ο
  

2.1. Γύν ηδαληθά θπθιώκαηα L1C1 θαη L2C2 κε απηεπαγσγέο L1 θαη L2 = 4L1 έρνπλ ηελ 

ίδηα νιηθή ελέξγεηα. 

2.1.Α. Γηα ηα πιάηε ησλ ξεπκάησλ πνπ δηαξξένπλ ηα 

θπθιώκαηα ζα ηζρύεη όηη 

α. Ι1 = 2Ι2. 

β. Ι1 = 4Ι2 . 

γ.  Ι1 = 
2

2
I

 

                                                                                                                   Μονάδες  2 

2.1.Β. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                                    Μονάδες 4 

                                                  Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ   2005 

ΘΔΜΑ 1
 ο

  

1. Έλα ζώκα εθηειεί αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α.  

Η ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο  

α. έρεη ηελ ίδηα θάζε κε ηελ επηηάρπλζε α.  

β. είλαη κέγηζηε ζηηο αθξαίεο ζέζεηο.  

γ. είλαη κέγηζηε, θαηά κέηξν, ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο.  

δ. έρεη πάληα αληίζεηε θνξά από ηε δύλακε επαλαθνξάο.  

Μονάδες 5 

ΘΔΜΑ 4
 ο

 

 

Σν ζώκα 
2 

ηνπ ζρήκαηνο πνπ έρεη κάδα m
2 

= 2 kg είλαη δεκέλν ζην έλα άθξν 

νξηδόληηνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ, 

ζηαζεξάο k, ηνπ νπνίνπ ην 

άιιν άθξν είλαη αθιόλεην. Σν 

ζώκα 
2 

ηαιαληώλεηαη 

νξηδόληηα πάλσ ζην ιείν 

νξηδόληην επίπεδν ΠΠ΄ κε 

πιάηνο Α = 0,1 m θαη πεξίνδν 
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Σ =
5


 s. 

Α. Να ππνινγίζεηε:  

1. Σελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο k ηνπ ειαηεξίνπ.  

Μονάδες 6  

2. Σε κέγηζηε ηαρύηεηα ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο 
2 
.  

Μονάδες 6  

Β. Σν ζώκα 
1 
ηνπ ζρήκαηνο κε κάδα m

1 
= 2 kg αθήλεηαη ειεύζεξν λα νιηζζήζεη 

πάλσ ζην ιείν πιάγην επίπεδν, από ηε ζέζε Γ. Η θαηαθόξπθε απόζηαζε ηεο ζέζεο 

Γ από ην νξηδόληην επίπεδν είλαη Η = 1,8 m . Σν ζώκα 
1 
, αθνύ θζάζεη ζηε βάζε ηνπ  

πιάγηνπ επηπέδνπ, ζπλερίδεη λα θηλείηαη, ρσξίο λα αιιάμεη κέηξν ηαρύηεηαο, πάλσ ζην 

νξηδόληην επίπεδν ΠΠ΄. Σν 
1 

ζπγθξνύεηαη κεησπηθά (θεληξηθά) θαη ειαζηηθά κε ην 

ζώκα 
2 

ηε ζηηγκή πνπ ην 
2 
έρεη ηε κέγηζηε ηαρύηεηά ηνπ θαη θηλείηαη αληίζεηα από ην 


1 
.  

1. Να ππνινγίζεηε ηε κέγηζηε ζπζπείξσζε ηνπ ειαηεξίνπ κεηά από απηή ηελ θξνύζε.  

Μονάδες 7  

2. Να δείμεηε πσο ζηε ζπλέρεηα ην ζώκα 2  ζα πξνιάβεη ην ζώκα 1 θαη ζα 

ζπγθξνπζηνύλ πάιη πξηλ ην ζώκα 1
  
θηάζεη ζηε βάζε ηνπ πιάγηνπ επηπέδνπ.  

Η απόζηαζε από ηε βάζε ηνπ πιάγηνπ επηπέδνπ κέρξη ην θέληξν ηεο ηαιάλησζεο 

ηνπ 2 
 
είλαη αξθεηά κεγάιε. Η δηάξθεηα ηεο θξνύζεο ζεσξείηαη ακειεηέα.  

Δίνεηαι g= 10 m/s
2
 

 

Μονάδες 6  

                                                                                                            Ομογενείς 2005 

 

ΘΔΜΑ 1
ο
  

1. ην θύθισκα ησλ εμαλαγθαζκέλσλ ειεθηξηθώλ 

ηαιαληώζεσλ ηνπ ζρήκαηνο  

α. ην πιάηνο Ι ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο είλαη 

αλεμάξηεην ηεο ζπρλόηεηαο ηεο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο.  

β. ε ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξηθήο ηαιάλησζεο ηνπ 

θπθιώκαηνο είλαη πάληνηε ίζε κε ηελ ηδηνζπρλόηεηά ηνπ.  

γ. ε ηδηνζπρλόηεηα ηνπ θπθιώκαηνο είλαη αλεμάξηεηε ηεο ρσξεηηθόηεηαο C ηνπ 

ππθλσηή.   
21

1

ff 
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δ. όηαλ ε ζπρλόηεηα ηεο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο γίλεη ίζε κε ηελ ηδηνζπρλόηεηα ηνπ 

θπθιώκαηνο, έρνπκε κεηαθνξά ελέξγεηαο ζην θύθισκα θαηά ην βέιηηζην ηξόπν.   

21
2

1

ff 
 

Μονάδες 5 

5.  ε. Η ζηαζεξά απόζβεζεο b ζε κία θζίλνπζα ηαιάλησζε εμαξηάηαη θαη από ηηο 

ηδηόηεηεο ηνπ κέζνπ.  

 Μονάδες 1 

 

ΘΔΜΑ 2
ο
  

2. ην ηδαληθό θύθισκα LC ηνπ ζρήκαηνο έρνπκε 

αξρηθά ηνπο δηαθόπηεο Γ
1 

θαη Γ
2 

αλνηθηνύο.  Ο 

ππθλσηήο ρσξεηηθόηεηαο C
1 

έρεη θνξηηζηεί κέζσ 

πεγήο ζπλερνύο ηάζεο κε θνξηίν Q
1
. Tε ρξνληθή 

ζηηγκή t
o
=0 ν δηαθόπηεο Γ

1 
θιείλεη, νπόηε ζην 

θύθισκα LC
1 

έρνπκε ακείσηε ειεθηξηθή ηαιάλησζε. Σε ρξνληθή ζηηγκή t1=
4

5T
, όπνπ 

Σ ε πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ θπθιώκαηνο LC1, o δηαθόπηεο Γ
1 

αλνίγεη θαη 

ηαπηόρξνλα θιείλεη ν Γ
2
. Σν κέγηζην θνξηίν Q

2 
πνπ ζα απνθηήζεη ν ππθλσηήο 

ρσξεηηθόηεηαο C
2
, όπνπ C

2
=4C

1
, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξηθήο ηαιάλησζεο ηνπ 

θπθιώκαηνο LC
2 
ζα είλαη ίζν κε  

α) Q
1
.  

β) 
2

1
Q

.  

γ) 2Q
1
.  

Μονάδες 2  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδες 4 

 

ΘΔΜΑ 3ο  

Σα ζώκαηα 
1 

θαη 
2
, ακειεηέσλ δηαζηάζεσλ, κε κάδεο m

1
=1kg θαη m

2
=3kg 

αληίζηνηρα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σν ζώκα 
1 

είλαη δεκέλν 

ζηε κία άθξε νξηδόληηνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k=100 N/m. Η άιιε άθξε ηνπ 
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ειαηεξίνπ, είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλε. Σν ειαηήξην κε ηε βνήζεηα λήκαηνο είλαη 

ζπζπεηξσκέλν θαηά 0,2m, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Σν 
2 

ηζνξξνπεί ζην νξηδόληην 

επίπεδν ζηε ζέζε πνπ αληηζηνηρεί ζην θπζηθό κήθνο ℓ
0 
ηνπ ειαηεξίνπ.  

 

 

 

 

 

 

Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή θόβνπκε ην λήκα θαη ην ζώκα 
1 

θηλνύκελν πξνο ηα δεμηά 

ζπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε ην ζώκα 
2
. Θεσξώληαο σο αξρή κέηξεζεο 

ησλ ρξόλσλ ηε ζηηγκή ηεο θξνύζεο θαη σο ζεηηθή θνξά θίλεζεο ηελ πξνο ηα δεμηά, λα 

ππνινγίζεηε  

α. ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο 
1 
ιίγν πξηλ ηελ θξνύζε ηνπ κε ην ζώκα 

2
.  

Μονάδες 6  

β. ηηο ηαρύηεηεο ησλ ζσκάησλ 
1 
θαη 

2
, ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε.  

Μονάδες 6  

γ. ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζώκαηνο 
1
, κεηά ηελ θξνύζε, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  

Μονάδες 6  

δ. ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζσκάησλ 
1 

θαη 
2 

όηαλ ην ζώκα 
1 

αθηλεηνπνηείηαη 

ζηηγκηαία γηα δεύηεξε θνξά.  

Γερζείηε ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο 
1 

ηόζν πξηλ, όζν θαη κεηά ηελ θξνύζε σο απιή 

αξκνληθή ηαιάλησζε ζηαζεξάο k.  

Γίλεηαη π=3,14  

Μονάδες 7  

 

                                                   Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 2006 

 

ΘΔΜΑ 1ο  

1.2 Σν δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο παξηζηάλεη ηελ 

ηαρύηεηα ελόο ζώκαηνο πνπ εθηειεί απιή 

αξκνληθή ηαιάλησζε ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν. ηελ πεξίπησζε απηή  
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α. ζηα ζεκεία 1 θαη 5 ην ζώκα βξίζθεηαη ζηε κέγηζηε απνκάθξπλζε.  

β. ζηα ζεκεία 2 θαη 4 ην ζώκα βξίζθεηαη ζηε κέγηζηε απνκάθξπλζε.  

γ. ζηα ζεκεία 4 θαη 5 ην ζώκα βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο.  

δ. ζηα ζεκεία 3 θαη 4 ην ζώκα βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο.  

Μονάδες 5  

1.4 ε έλα ηδαληθό θύθισκα LC ην θνξηίν ηνπ ππθλσηή κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ην ρξόλν ζύκθσλα κε ηε ζρέζε q=Qζπλσt. Γηα ην ζύζηεκα απηό  

α. ε πεξίνδνο ηαιάλησζεο ηνπ θπθιώκαηνο δίλεηαη από ηε ζρέζε  T = 2π/ LC  

β. ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην θύθισκα πεξηγξάθεηαη από ηε ζρέζε  

i=–Qσεκσt.  

γ. ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ε ελέξγεηα ηνπ ππθλσηή είλαη 0.  

δ. ε ελέξγεηα ηνπ ππθλσηή κηα ηπραία ρξνληθή ζηηγκή δίλεηαη από ηε ζρέζε U=Cq
2
/2.  

Μονάδες 5  

1.5  δ. Γπν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο έρνπλ ηελ ίδηα δηεύζπλζε θαη γίλνληαη γύξσ από 

ην ίδην ζεκείν κε ην ίδην πιάηνο αιιά ιίγν δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηεο. ηε ζύλζεζε ησλ 

ηαιαληώζεσλ απηώλ ν ρξόλνο αλάκεζα ζε δπν δηαδνρηθέο κεγηζηνπνηήζεηο ηνπ 

πιάηνπο νλνκάδεηαη πεξίνδνο ησλ δηαθξνηεκάησλ.  

Μονάδες 1 

2.3 Γίλνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ ηαιάλησζε πνπ εθηεινύλ 

ηα ζπζηήκαηα αλάξηεζεο ηξηώλ απηνθηλήησλ πνπ θηλνύληαη κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα όηαλ 

ζπλαληνύλ ην ίδην εμόγθσκα ζην δξόκν.  

 

 

                                                  

 

 

 

2.3Α. Σν απηνθίλεην ηνπ νπνίνπ ην ζύζηεκα αλάξηεζεο ιεηηνπξγεί θαιύηεξα είλαη ην  

α. Ι.  

β. ΙΙ.  

γ. ΙΙΙ.  

Μονάδες 3  

2.3Β. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδες 5  

 



 21 

 ΘΔΜΑ 3
O
 

To ζώκα  ηνπ ζρήκαηνο είλαη ζπλδεδεκέλν ζην 

άθξν ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k=900 N/m, ην 

άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλν ζε αθιόλεην 

ζεκείν. Σν ζύζηεκα ηαιαληώλεηαη ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν κε πεξίνδν Σ=(π/15) s. Σν ζώκα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 δηέξρεηαη από ηε 

ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ κε ηαρύηεηα π=6 m/s θηλνύκελν πξνο ηα δεμηά. Να βξείηε:  

 

Α. Σν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο.  

                                                                                                                     Μονάδες 5  

Β. Σε κάδα ηνπ ζώκαηνο.  

Μονάδες 5 

Γ. Σελ απνκάθξπλζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν θαη λα ηε ζρεδηάζεηε ζε αξηζκεκέλνπο άμνλεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 0 

έσο    
15

2
s.  

Μονάδες 8  

Γ. Γηα πνηεο απνκαθξύλζεηο ηζρύεη Κ=3U, όπνπ Κ ε θηλεηηθή ελέξγεηα θαη U ε 

δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Μονάδες 7  

 

                                                 Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ   2006 

 

2. Η ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο f ελόο ζπζηήκαηνο ειαηεξίνπ _ κάδαο  

α. είλαη αλεμάξηεηε από ηε ζηαζεξά Κ ηνπ ειαηεξίνπ.  

β. είλαη αλεμάξηεηε από ην πιάηνο Α ηεο ηαιάλησζεο.  

γ. εμαξηάηαη από ηελ ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή.  

δ. είλαη αλεμάξηεηε από ηε κάδα ηνπ ηαιαλησηή.  

Μονάδες 5 

5. α. Η πεξίνδνο θζίλνπζαο ηαιάλησζεο, γηα νξηζκέλε ηηκή ηεο 

ζηαζεξάο 

απόζβεζεο,   δηαηεξείηαη ζηαζεξή.  

ΘΔΜΑ 4
O
   

Καηαθόξπθν ειαηήξην ζηαζεξάο  Κ=100 N/m έρεη ην θάησ άθξν ηνπ 

ζηεξεσκέλν ζην δάπεδν. ην επάλσ άθξν ηνπ ειαηεξίνπ έρεη 

πξνζδεζεί ζώκα 1 κε κάδα Μ= 4kg πνπ ηζνξξνπεί. Γεύηεξν ζώκα 2 
 

κε κάδα m = 1 kg βξίζθεηαη πάλσ από ην πξώην ζώκα 1  ζε 

άγλσζην ύςνο h, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Μεηαθηλνύκε ην ζώκα 1  



 22 

πξνο ηα θάησ θαηά d=
20


m θαη ην αθήλνπκε ειεύζεξν, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή αθήλνπκε 

ειεύζεξν θαη ην δεύηεξν ζώκα 2.  

α. Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή ηνπ ύςνπο h ώζηε ηα δύν ζώκαηα λα 

ζπλαληεζνύλ ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ζώκαηνο 
1
.  

                                                                                                                   Μονάδες 6  

β. Αλ ε θξνύζε ησλ δύν ζσκάησλ είλαη πιαζηηθή λα δείμεηε όηη ην ζπζζσκάησκα 

ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε αθηλεηνπνηείηαη ζηηγκηαία.  

Μονάδες 6  

γ. Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο.  

                                                                                                                     Μονάδες 6  

δ. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο κέγηζηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην ειαηήξην ζην 

ζπζζσκάησκα.  

Μονάδες 7  

Δίνεηαι g= 10 m/s
2
.  Να θεωρήζεηε όηι  π

2
 =10 

 

Οκνγελείο  2006  

ΘΔΜΑ 1O  
 

1. Η εμίζσζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ ππθλσηή ζε έλα θύθισκα  ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ 

LC, ην νπνίν εθηειεί ακείσηεο ειεθηξηθέο ηαιαληώζεηο κεγίζηνπ θνξηίνπ Q θαη 

γσληαθήο ζπρλόηεηαο σ, δίλεηαη από ηε ζρέζε q=Qζπλσt. Η εμίζσζε ηεο έληαζεο 

ηνπ ξεύκαηνο ζην θύθισκα δίλεηαη από ηε ζρέζε 

α.  i= -Qσεκσt. 

β.  i= -


Q
 εκσt. 

γ.  i=Qσζπλσt. 

δ.  i=Qσεκσt. 

                                                                                                               Μονάδες 5 

2. Καηά ηε θζίλνπζα κεραληθή ηαιάλησζε 

α. ην πιάηνο παξακέλεη ζηαζεξό. 

β. ε κεραληθή ελέξγεηα δηαηεξείηαη. 

γ. ην πιάηνο κεηαβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηε ζρέζε  Α=Α0e
-Λt

, όπνπ Λ ζεηηθή ζηαζεξά. 

δ. έρνπκε κεηαθνξά ελέξγεηαο από ην ηαιαληνύκελν  ζύζηεκα ζην πεξηβάιινλ. 
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                                                                                                                  Μονάδες 5 

ΘΔΜΑ 1ο  

5  ε. Η πεξίνδνο θαη ε ζπρλόηεηα ελόο πεξηνδηθνύ  θαηλνκέλνπ είλαη κεγέζε 

αληίζηξνθα. 

                                                                                                                    Μονάδες 1 

 

                                                    Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 2007 

 

ΘΔΜΑ 1ο  

1. Έλαο ηαιαλησηήο ηε ρξνληθή ζηηγκή t
1 
έρεη ελέξγεηα ηαιάλησζεο Δ θαη πιάηνο 

ηαιάλησζεο Α. Σε ρξνληθή ζηηγκή t
2 
πνπ έρεη ράζεη ηα 3/4 ηεο αξρηθήο ηνπ ελέξγεηαο 

ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζήο ηνπ είλαη:  

             α.  
4

A
   β.  

4

3 A
   γ.  

2

A
   δ.   

3

A
 

Μονάδες 5  

5ε. ε θύθισκα ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ κε πελίν, ππθλσηή θαη αληίζηαζε, αλ ε 

ηηκή ηεο αληίζηαζεο ππεξβεί θάπνην όξην, ε ηαιάλησζε γίλεηαη απεξηνδηθή.  

Μονάδες 1 

ΘΔΜΑ 4
O
  

Έλα ζώκα  κάδαο m
1 
είλαη δεκέλν ζην 

έλα άθξν νξηδόληηνπ ειαηεξίνπ 

ζηαζεξάο Κ. Σν άιιν άθξν ηνπ 

ειαηεξίνπ είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλν. 

Σν ζύζηεκα ειαηήξην-κάδα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ζε ιείν νξηδόληην 

επίπεδν θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα  δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ, 

θηλνύκελν θαηά ηε ζεηηθή θνξά.  

Η εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο  δίλεηαη από ηε ζρέζε 

x = 0,1εκ10t (SI). Η νιηθή ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο είλαη Δ = 6 J. Σε ρξνληθή ζηηγκή 

t= 
10


 s ζην ζώκα  ζθελώλεηαη βιήκα κάδαο  m2= m1/2  θηλνύκελν κε ηαρύηεηα π

2 

θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά. Σν ζπζζσκάησκα πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ θξνύζε εθηειεί 

λέα απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο   A′=0,1 6  m 
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α. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά Κ ηνπ ειαηεξίνπ (κνλάδεο 4) θαη ηε κάδα m
1 

ηνπ 

ζώκαηνο  (κνλάδεο 4).  

Μονάδες 8  

β. Να ππνινγίζεηε ηελ νιηθή ελέξγεηα Δ΄ (κνλάδεο 4) θαη ηε γσληαθή ζπρλόηεηα σ΄ 

ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο (κνλάδεο 4).  

Μονάδες 8  

γ. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα π
2 
ηνπ βιήκαηνο πξηλ από ηελ θξνύζε.  

Μονάδες 9  

 

                      ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 2007 

 

ΘΔΜΑ 1
O 

1.2 Σν απνηέιεζκα ηεο ζύλζεζεο δύν αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ πνπ γίλνληαη πάλσ 

ζηελ ίδηα δηεύζπλζε θαη γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο είλαη κηα λέα  αξκνληθή 

ηαιάλησζε, όηαλ νη δύν αξρηθέο 

ηαιαληώζεηο έρνπλ 

α. παξαπιήζηεο ζπρλόηεηεο θαη ίδηα πιάηε. 

β. παξαπιήζηεο ζπρλόηεηεο θαη δηαθνξεηηθά πιάηε. 

γ. ίδηεο ζπρλόηεηεο θαη δηαθνξεηηθά πιάηε. 

δ. ίδηα πιάηε θαη δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηεο. 

                                                                                                                 Μονάδες 5 

                                        

1.4 ε κηα θζίλνπζα ηαιάλησζε πνπ ε αληηηηζέκελε  δύλακε είλαη ηεο κνξθήο F=–bπ, 

κε b ζηαζεξό, 

α. ν ιόγνο δύν δηαδνρηθώλ πιαηώλ κεηώλεηαη ζε  ζρέζε κε ην ρξόλν. 

β. ε πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο εμαξηάηαη από ην πιάηνο. 

γ. ην πιάηνο παξακέλεη ζηαζεξό ζε ζρέζε κε ην ρξόλν. 

δ. ε πεξίνδνο παξακέλεη ζηαζεξή ζε ζρέζε κε ην ρξόλν 

                                                                                                            Μονάδες 5 

1.5   Σωζηή, ή  Λανθαζμένη. 

β. Σα θηήξηα θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζεηζκνύ  εθηεινύλ εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. 

                                                                                                             Μονάδες 1 
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ΘΔΜΑ 3
O
 

ην έλα άθξν ηδαληθνύ ειαηεξίνπ είλαη ζηεξεσκέλν ζώκα κάδαο m1=1,44kg, ελώ ην 

άιιν ηνπ άθξν είλαη αθιόλεην. Πάλσ ζην ζώκα θάζεηαη έλα πνπιί κάδαο m2 θαη ην 

ζύζηεκα ηαιαληώλεηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Η κέγηζηε ηαρύηεηα ηαιάλησζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη  0,4π m/s   θαη ε δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα κεδελίδεηαη θάζε 0,5s. 

Όηαλ ην  ζύζηεκα δηέξρεηαη από ηελ αθξαία ζέζε ηαιάλησζεο, ην πνπιί πεηά 

θαηαθόξπθα θαη ην λέν ζύζηεκα ηαιαληώλεηαη  κε θπθιηθή ζπρλόηεηα 2,5π r/s. Να 

βξείηε:: 

Α. Σελ πεξίνδν θαη ην πιάηνο ηεο αξρηθήο ηαιάλησζεο. 

Μονάδες 6 

Β. Σε ζηαζεξά ηνπ ειαηεξίνπ. 

Μονάδες 6 

Γ. Tε κέγηζηε ηαρύηεηα ηεο λέαο ηαιάλησζεο. 

Μονάδες  6 

Γ.Σε κάδα ηνπ πνπιηνύ. 

Μονάδες 7 

                                                 Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ   2007 

  
ΘΔΜΑ 1

O
 

5. α. Η νιηθή ελέξγεηα ζε ηδαληθό θύθισκα ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ LC είλαη 

αλάινγε κε ην θνξηίν ηνπ  ππθλσηή. 

                                                                                                                     Μονάδες 1 

δ. Σν έξγν ηεο δύλακεο πνπ πξνθαιεί ηελ απόζβεζε ζε  κηα θζίλνπζα κεραληθή 

ηαιάλησζε είλαη πάληα ζεηηθό. 
                                                                                                                     Μονάδες 1 
 

ΘΔΜΑ 2
O
  

2.1. ηα θάησ άθξα δύν θαηαθόξπθσλ ειαηεξίσλ Α θαη Β ησλ νπνίσλ ηα άιια άθξα 

είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλα, ηζνξξνπνύλ δύν ζώκαηα κε ίζεο κάδεο. Απνκαθξύλνπκε 

θαη ηα δύν ζώκαηα πξνο ηα θάησ θαηά d θαη ηα αθήλνπκε ειεύζεξα, ώζηε απηά λα 

εθηεινύλ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Αλ ε ζηαζεξά ηνπ ειαηεξίνπ Α είλαη 

ηεηξαπιάζηα από ηε ζηαζεξά ηνπ ειαηεξίνπ Β, πνηνο είλαη ηόηε ν ιόγνο ησλ κέγηζησλ 

ηαρπηήησλ 
max,

max,

B

A

u

u

  ησλ δύν ζσκάησλ; 

      α.  
2

1
   β.1  γ. 2 

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή  απάληεζε. 

                                                                                                                  Μονάδες 2 
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Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

                                                                                                                   Μονάδες 6 

                           

                                                                                                            Οκνγελείο  2007 

 

ΘΔΜΑ 1
ο
 

  

3. Έλαο αξκνληθόο ηαιαλησηήο εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Όηαλ ε 

ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε παίξλεη ηηο ηηκέο f1=5Hz θαη f2=10Hz, ην πιάηνο ηεο 

ηαιάλησζεο είλαη ην ίδην. Θα έρνπκε κεγαιύηεξν πιάηνο ηαιάλησζεο, όηαλ ε 

ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε πάξεη ηελ ηηκή:  

α. 2Hz β. 4Hz γ. 8Hz δ. 12Hz  

Μονάδες 5 

4. ηελ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, ην ηαιαληνύκελν ζώκα έρεη κέγηζηε ηαρύηεηα:  

α. ζηηο αθξαίεο ζέζεηο ηεο ηξνρηάο ηνπ.  

β. όηαλ ε επηηάρπλζε είλαη κέγηζηε.  

γ. όηαλ ε δύλακε επαλαθνξάο είλαη κέγηζηε.  

δ. όηαλ ε δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη κεδέλ.  

Μονάδες 5  

ΘΔΜΑ 2
ο
 

 

2. ε ηδαληθό θύθισκα ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ αλ θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ηζρύεη  

q=
3

Q
, όπνπ q ην ζηηγκηαίν ειεθηξηθό θνξηίν θαη Q ε κέγηζηε ηηκή ηνπ ειεθηξηθνύ 

θνξηίνπ ζηνλ ππθλσηή, ηόηε ν ιόγνο ηεο ελέξγεηαο ειεθηξηθνύ πεδίνπ πξνο ηελ 

ελέξγεηα καγλεηηθνύ πεδίνπ   
B

E

U

U
  είλαη:  

    α. 1/8    β.  1/3   γ. 3  

Μονάδες 3  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδες 4  

3. Έλα ζώκα κεηέρεη ζε δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ίδηαο δηεύζπλζεο πνπ γίλνληαη 

γύξσ από ην ίδην ζεκείν κε ην ίδην πιάηνο θαη γσληαθέο ηαρύηεηεο, πνπ δηαθέξνπλ 

πνιύ ιίγν. Οη εμηζώζεηο ησλ δύν ηαιαληώζεσλ είλαη:  

x
1
=0,2εκ(998 πt), x

2
=0,2εκ(1002 πt) (όια ηα κεγέζε ζην S.I.). Ο ρξόλνο αλάκεζα ζε 

δύν δηαδνρηθνύο κεδεληζκνύο ηνπ πιάηνπο ηεο ηδηόκνξθεο ηαιάλησζεο 

(δηαθξνηήκαηνο) ηνπ ζώκαηνο είλαη:  

α. 2s    β. 1s   γ. 0,5s  

Μονάδες 6  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδες 6  
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                                                    Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 2008 

 

ΘΔΜΑ 1
ο
 

  

3. Η θίλεζε πνπ πξνθύπηεη από ηε ζύλζεζε δύν απιώλ  αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ 

α. είλαη αλεμάξηεηε από ηηο ζπρλόηεηεο ησλ επηκέξνπο αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ. 

β. είλαη αλεμάξηεηε από ηε δηαθνξά θάζεο ησλ δύν ηαιαληώζεσλ. 

γ. είλαη αλεμάξηεηε από ηηο δηεπζύλζεηο ησλ δύν αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ. 

δ. εμαξηάηαη από ηα πιάηε ησλ δύν αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ. 

                                                                                                                    Μονάδες 5  

5. ε. ε έλα θύθισκα LC ε ζπρλόηεηα ησλ ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεώλ ηνπ είλαη 

αλάινγε ηεο ρσξεηηθόηεηαο  C ηνπ ππθλσηή. 

                                                                                                                    Μονάδες 1 

 

ΘΔΜΑ 2
ο
 

3. ηελ θάησ άθξε θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ  ζηαζεξάο Κ, ε πάλσ άθξε ηνπ 

νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλε  ζε αθιόλεην ζεκείν, ζώκα κάδαο m εθηειεί απιή 

αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο  d/2 , όπσο θαίλεηαη ζην  ζρήκα. 

Όηαλ ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε 

ζέζε ηζνξξνπίαο, ε επηκήθπλζε 

ηνπ ειαηεξίνπ είλαη d. ηελ 

θαηώηεξε ζέζε  ηεο ηαιάλησζεο 

ηνπ ζώκαηνο, ν ιόγνο ηεο 

δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ πξνο ηε 

δύλακε επαλαθνξάο είλαη 

 Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή  απάληεζε. 

  

α.  




F

F

 =
3

1
,    β. 





F

F

 =3,  γ.  




F

F

 =2 

                                                                                                                                    

                                                                                                                    Μονάδες 3 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                                     Μονάδες 6 

 

 ΘΔΜΑ 3
0
 

Ιδαληθό θύθισκα LC εθηειεί ακείσηε ειεθηξηθή ηαιάλησζε κε πεξίνδν Σ = 4π⋅10
-3
s. 

Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0, o ππθλσηήο έρεη ην κέγηζην ειεθηξηθό θνξηίν. Ο ππθλσηήο 

έρεη ρσξεηηθόηεηα C = 10κF θαη ε κέγηζηε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο, ην νπνίν 

δηαξξέεη ην πελίν, είλαη 2⋅10
-3 

Α. 

α. Να ππνινγηζζεί ν ζπληειεζηήο απηεπαγσγήο L ηνπ  πελίνπ. 

                                                                                                                  Μονάδες 6 

β. Πνηα ρξνληθή ζηηγκή ε ελέξγεηα ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηνπ πελίνπ γίλεηαη κέγηζηε 

γηα πξώηε θνξά. 

                                                                                                                   Μονάδες 6 
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γ. Να ππνινγηζζεί ε κέγηζηε ηάζε ζηνπο νπιηζκνύο ηνπ ππθλσηή. 

                                                                                                                    Μονάδες 6 

δ. Να ππνινγηζζεί ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο, ην νπνίν  δηαξξέεη ην πελίν, ηηο ρξνληθέο 

ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ε ελέξγεηα ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηνλ ππθλσηή είλαη 

ηξηπιάζηα ηεο ελέξγεηαο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην  πελίν. 

Γίλνληαη: 1κF =10
-6 

F,  π =3,14. 

                                                                                                                   Μονάδες 7 

 

                                  ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ    Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΔΡΗΙΟΤ  ΛΤΚΔΙΟΤ 2008 

 
 

ΘΔΜΑ 1
ο 

 

1.2 Έλα ζώκα εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ίδηαο δηεύζπλζεο θαη 

ίδηνπ πιάηνπο Α, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γύξσ από ην ίδην ζεκείν. Αλ νη ζπρλόηεηεο 

ησλ δύν ηαιαληώζεσλ f
1 
θαη f

2 
δηαθέξνπλ ιίγν κεηαμύ ηνπο, ηόηε  

α. ην ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε.  

β. ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο παξακέλεη ζηαζεξό.  

γ. ην κέγηζην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο είλαη 2Α.  

δ. ε πεξίνδνο ηνπ δηαθξνηήκαηνο είλαη αλάινγε κε ηε δηαθνξά ζπρλνηήησλ f
1 
– f

2
.  

                                                                             Μονάδες 5 

1.5 δ. ε κηα εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ε ζπρλόηεηα ηνπ ηαιαληνύκελνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

δηαθνξεηηθή από απηή ηνπ δηεγέξηε.  

Μονάδες 1 

2.3 Θεσξνύκε δύν θπθιώκαηα Α (L
A
, C) θαη Β (L

B
, C) πνπ εθηεινύλ ειεύζεξεο   

ακείσηεεο ειεθηξηθέο ηαιαληώζεηο. Οη ππθλσηέο ζηα δύν θπθιώκαηα έρνπλ ηελ ίδηα 

ρσξεηηθόηηα C.   

Οη θακπύιεο Α θαη Β παξηζηάλνπλ ηα ξεύκαηα ζηα 

δύν πελία ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν. Γηα ηνπο 

ζπληειεζηέο απηεπαγσγήο L
A
, L

B 
ησλ πελίσλ ζηα  

δύν θπθιώκαηα ηζρύεη όηη  

α. L
A 

=4 L
Β
.  

β. L
Β 

=4 L
Α
.  

γ. L
A 

=2 L
Β
.  

Μονάδες 3  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μονάδες 6  

 

Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ    2008 
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ΘΔΜΑ 1
o
 

3. ε κηα απιή αξκνληθή ηαιάλησζε έρνπλ πάληα ηελ ίδηα θνξά:  

α. ε ηαρύηεηα θαη ε επηηάρπλζε.  

β. ε ηαρύηεηα θαη ε απνκάθξπλζε.  

γ. ε δύλακε επαλαθνξάο θαη ε απνκάθξπλζε.  

δ. ε δύλακε επαλαθνξάο θαη ε επηηάρπλζε.  

Μονάδες 5 

 

5. α. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε είλαη επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε θίλεζε.  

  Μονάδες 1 

ΘΔΜΑ 2
0
 

2.1. Σν ζώκα 1
 
ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο είλαη δεκέλν ζην ειεύζεξν άθξν νξηδόληηνπ 

ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ηνπ νπνίνπ ην άιιν άθξν είλαη αθιόλεην. Σν ζώκα 1
 
εθηειεί απιή 

αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν.  

Σν κέηξν ηεο κέγηζηεο επηηάρπλζεο ηνπ 
1 
είλαη α

1max 
.  

Σν ζώκα 1
 
αληηθαζίζηαηαη από άιιν ζώκα 2

 
δηπιάζηαο 

κάδαο, ην νπνίν εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ίδηνπ πιάηνπο Α.  

Γηα ην κέηξν  α2max 
 
ηεο κέγηζηεο επηηάρπλζεο ηνπ 2, ηζρύεη:  

 

α.     α2max = 
2

max1
a

    β. α2max = α1max     
 
γ.  α2max = 2α1max .  

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή ζρέζε.  

Μονάδες 2  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 6  

 
ΘΔΜΑ 3

0
  

Ππθλσηήο ρσξεηηθόηεηαο 2⋅10
-6

 

F θνξηίδεηαη ζε ηάζε 50V. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 νη 

νπιηζκνί ηνπ ππθλσηή ζπλδένληαη ζηα άθξα ηδαληθνύ πελίνπ κε ζπληειεζηή 

απηεπαγσγήο 2⋅10
-2

 

H θαη ην θύθισκα εθηειεί ακείσηε ειεθηξηθή ηαιάλησζε.  

α. Να ππνινγίζεηε ηελ πεξίνδν ηεο ειεθηξηθήο ηαιάλησζεο.  

Μονάδες 7  

β. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ε νπνία δίλεη ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην 

πελίν ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν.  

Μονάδες 8 

γ. Να ππνινγίζεηε ην ιόγν ηεο ελέξγεηαο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ηνπ ππθλσηή πξνο 

ηελ ελέξγεηα ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηνπ πελίνπ, όηαλ ην πελίν δηαξξέεηαη από ξεύκα 

έληαζεο i = 0,1 A.  

Γίλεηαη: π = 3,14.  

Μονάδες 10  
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Οκνγελείο  2008 

 

ΘΔΜΑ 1
o
  

 

1. ε κηα θζίλνπζα ηαιάλησζε ηεο νπνίαο ην πιάηνο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ηνλ 

ρξόλν. 

α. ε ελέξγεηα ηνπ ηαιαλησηή είλαη ζπλερώο ζηαζεξή.  

β. ε ζπρλόηεηα απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ.  

γ. ν ιόγνο δύν δηαδνρηθώλ κεγίζησλ απνκαθξύλζεσλ πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε 

δηαηεξείηαη ζηαζεξόο.  

δ. ην πιάηνο κεηώλεηαη γξακκηθά κε ηνλ ρξόλν 

Μονάδες 5 

  

2. ε κηα απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ε απνκάθξπλζε θαη ε επηηάρπλζε ηελ ίδηα 

ρξνληθή  ζηηγκή 

α. έρνπλ πάληα αληίζεην πξόζεκν.  

β. έρνπλ πάληα ην ίδην πξόζεκν.  

γ. ζα έρνπλ ην ίδην ή αληίζεην πξόζεκν αλάινγα κε ηελ αξρηθή θάζε ηεο απιήο 

αξκνληθήο ηαιάλησζεο.  

δ. κεξηθέο θνξέο έρνπλ ην ίδην θαη άιιεο θνξέο έρνπλ αληίζεην πξόζεκν.  

                                                                                                                    Μονάδες 5 

 

4. Η πεξίνδνο ηαιάλησζεο ελόο ηδαληθνύ θπθιώκαηνο ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ LC 

είλαη Σ. Γηαηεξώληαο ην ίδην πελίν, αιιάδνπκε ηνλ ππθλσηή ρσξεηηθόηεηαο  C1  κε 

άιινλ  ππθλσηή ρσξεηηθόηεηαο C2 =4C1. Σόηε ε πεξίνδνο ηαιάλησζεο ηνπ λένπ 

θπθιώκαηνο ζα  είλαη ίζε κε: 

α.  
2

T
    β. 3Σ.    γ. 2Σ.   δ.  

4

T
. 

                                                                                                                 Μονάδες 5 

 

ΘΔΜΑ 2
o
  

 

3. Τιηθό ζεκείν  εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α θαη θπθιηθήο 

ζπρλόηεηαο σ. Η κέγηζηε ηηκή ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο ηνπ είλαη π0 θαη ηνπ κέηξνπ 

ηεο επηηάρπλζήο ηνπ είλαη α0. Αλ x, π, α είλαη ηα κέηξα ηεο απνκάθξπλζεο, ηεο 

ηαρύηεηαο θαη ηεο επηηάρπλζεο ηνπ  αληίζηνηρα, ηόηε ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηζρύεη: 

α. u
2

 =ω (Α
2

 −χ
2

 ) ,      β. χ
2

 =ω (α0
2

 −α
2

 ),       γ.  α
2

 =ω (u0
2

 −u
2

 ) . 

                                                                                                                             Μονάδες 3 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                                             Μονάδες 6 

 

Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΕΡΗΙΟΤ  ΛΤΚΕΙΟΤ 2009 

ΘΔΜΑ 1
o
  

5. δ. H ελέξγεηα ηαιάλησζεο ηδαληθνύ θπθιώκαηνο LC είλαη ίζε κε CQ212, όπνπ Q ην 

κέγηζην θνξηίν ηνπ ππθλσηή θαη C ε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ππθλσηή. 

Μονάδες 1 
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 5. ε. Η ζπρλόηεηα ηνπ δηαθξνηήκαηνο είλαη κεγαιύηεξε από θάζε κηα από ηηο 

ζπρλόηεηεο ησλ δύν ηαιαληώζεσλ πνπ δεκηνπξγνύλ ην δηαθξόηεκα.  

Μονάδες 1 

 

ΘΔΜΑ 3ο  

Τιηθό ζεκείν  εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο, νη νπνίεο 

γίλνληαη ζηελ ίδηα δηεύζπλζε θαη γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο. Οη ηαιαληώζεηο 

πεξηγξάθνληαη από ηηο εμηζώζεηο :  

                   x
1
=Aεκσt    θαη   x

2
=Aεκ(σt+

3


),  

κε Α = 4 cm θαη σ = 10 rad/s.  

α. Να ππνινγηζζεί ην πιάηνο Α
νι 

ηεο ζπληζηακέλεο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο 

πνπ εθηειεί ην . 

Μονάδες 6  

β. Να γξαθεί ε εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο ηεο ηαιάλησζεο πνπ εθηειεί ην .  

Μονάδες 6 

γ. Να γξαθεί ε εμίζσζε ηεο ηαρύηεηαο ηαιάλησζεο ηνπ  θαη λα ππνινγηζζεί ε 

αιγεβξηθή ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = π/15 s κεηά από ηε ζηηγκή t=0.  

Μονάδες 6  

δ. Να ππνινγηζζεί ν ιόγνο ηεο θηλεηηθήο πξνο ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο 

ηνπ πιηθνύ ζεκείνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=π/120 s.  

Γίλνληαη: εκ
6


=
2

1
,    ζπλ

6


=
2

3
,        εκ

4


=ζπλ

4


=
2

2
,  

εκ
3


=
2

3
,     ζπλ 

3


=
2

1
,    εκΑ+εκΒ = 2ζπλ

2


εκ

2


.  

Μονάδες 7  

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ    Γ΄ ΣΑΞΗ  ΗΜΕΡΗΙΟΤ  ΛΤΚΕΙΟΤ 2009 

 

ΘΔΜΑ 1
0
 

1.1 ε θζίλνπζα κεραληθή ηαιάλησζε ηεο νπνίαο ην πιάηνο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε 

ηνλ ρξόλν, γηα νξηζκέλε ηηκή ηεο ζηαζεξάο απόζβεζεο, ε πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ  

α. απμάλεηαη.  

β. δηαηεξείηαη ζηαζεξή.  

γ. κεηώλεηαη γξακκηθά.  

δ. κεηώλεηαη εθζεηηθά.  
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Μονάδες 5 

1.2 Η ζπλνιηθή δύλακε F πνπ αζθείηαη ζε έλα ζώκα πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή 

ηαιάλησζε ζπλδέεηαη κε ηελ απνκάθξπλζε x από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ ζώκαηνο 

κε ηε ζρέζε (D ζεηηθή ζηαζεξά)  

α. F=Dx.  

β. F=–Dx
2
  

γ. F=–Dx.  

δ. F=Dx
2
  

Μονάδες 5  

1.5. β. ηε θζίλνπζα ειεθηξηθή ηαιάλησζε ελόο θπθιώκαηνο έλαο από ηνπο ιόγνπο 

απόζβεζεο είλαη ε σκηθή αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο.  

Μονάδες 1 

 γ. Σν πιάηνο ζε κηα εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε είλαη αλεμάξηεην από ηε ζπρλόηεηα 

ηνπ δηεγέξηε.  

Μονάδες 1  

 

ΘΔΜΑ 3
ο

 

ε ηδαληθό θύθισκα LC παξαγσγήο ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ, ε έληαζε ηνπ 

ξεύκαηνο i πνπ δηαξξέεη ην θύθισκα ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ t δίλεηαη από ηε ζρέζε:  

                                  i =− 0,5εκ10
4  

t (S.I.).  

Σν πελίν έρεη ζπληειεζηή απηεπαγσγήο    L=10
-2
 H. 

Να ππνινγίζεηε:  

α. Σελ πεξίνδν Σ ησλ ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ.  

Μονάδες 6  

β. Σε ρσξεηηθόηεηα C ηνπ ππθλσηή.  

Μονάδες 6  

γ. Σν κέγηζην θνξηίν Q ηνπ ππθλσηή.  

Μονάδες 6  

δ. Σελ απόιπηε ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην 

θύθισκα, όηαλ ην ειεθηξηθό θνξηίν ηνπ ππθλσηή είλαη q=10
-5
 C  

   

Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ    2009 

 

ΘΔΜΑ  1
ο

 

3. ’ έλα ηδαληθό θύθισκα ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ LC ην κέγηζην θνξηίν Q ελόο 

νπιηζκνύ ηνπ ππθλσηή  

α. παξακέλεη ζηαζεξό.  
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β. κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ην ρξόλν.  

γ. κεηώλεηαη γξακκηθά κε ην ρξόλν.  

δ. απμάλεηαη.  

Μονάδες 5  

4. Μεραληθό ζύζηεκα έρεη ηδηνζπρλόηεηα ίζε κε 10Hz θαη εθηειεί εμαλαγθαζκέλε 

ηαιάλησζε. Σν ζύζηεκα απνξξνθά ελέξγεηα θαηά ην βέιηηζην ηξόπν, όηαλ ε 

ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε είλαη  

α. 1Hz.  

β. 10Hz.  

γ. 100Hz.  

δ. 1000Hz.   

Μονάδες 5  

    

5. ε. ε κία θζίλνπζα ηαιάλησζε ην πιάηνο ηεο παξακέλεη ζηαζεξό.  

Μονάδες 1 

 

ΘΔΜΑ 2ο  

2.1. ην ειεύζεξν άθξν θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο Κ ηζνξξνπεί 

ζώκα κάδαο m. Δθηξέπνπκε ην ζώκα θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ θαη ην αθήλνπκε 

ειεύζεξν λα εθηειέζεη απιή αξκνληθή ηαιάλησζε.  

Αλ ε εθηξνπή ήηαλ κεγαιύηεξε, ηόηε ν ρξόλνο κηαο πιήξνπο αξκνληθήο ηαιάλησζεο 

ηνπ ζώκαηνο ζα ήηαλ  

α. κεγαιύηεξνο,  

β. κηθξόηεξνο,  

γ. ίδηνο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο.  

Μονάδες 3  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.  

Μονάδες 5  

 

                            

                                                                                                            Οκνγελείο  2009 

 

Α1. ε κηα θζίλνπζα ηαιάλησζε ζηελ νπνία ε δύλακε 

απόζβεζεο είλαη αλάινγε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο, κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ 

α. ε πεξίνδνο κεηώλεηαη. 

β. ε πεξίνδνο είλαη ζηαζεξή. 

γ. ην πιάηνο δηαηεξείηαη ζηαζεξό. 

δ. ε ελέξγεηα ηαιάλησζεο δηαηεξείηαη ζηαζεξή. 

                                                                                             Μονάδες 5 

Α4. Γηαθξόηεκα δεκηνπξγείηαη θαηά ηε ζύλζεζε δύν απιώλ 

αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη 

ζηελ ίδηα δηεύζπλζε θαη γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε 

ηζνξξνπίαο, όηαλ νη δύν ηαιαληώζεηο έρνπλ 
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α. ίζα πιάηε θαη ίζεο ζπρλόηεηεο. 

β. άληζα πιάηε θαη ίζεο ζπρλόηεηεο. 

γ. ίζα πιάηε θαη παξαπιήζηεο ζπρλόηεηεο. 

δ. ίζα πιάηε θαη ζπρλόηεηεο εθ ησλ νπνίσλ ε κηα είλαη 

πνιιαπιάζηα ηεο άιιεο. 

                                                                                                                 Μονάδες 5 

Α5. 

γ. Σν θαηλόκελν ηνπ ζπληνληζκνύ παξαηεξείηαη κόλν ζε εμαλαγθαζκέλεο 

ηαιαληώζεηο. 

                                                                                                                 Μονάδες 1 

 

Β2. Γίζθνο κάδαο Μ είλαη ζηεξεσκέλνο ζην πάλσ άθξν θαηαθόξπθνπ 

ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k, θαη  ζνξξνπεί (όπσο ζην ζρήκα). Σν 

άιιν άθξν ηνπ  ειαηεξίνπ είλαη ζηεξεσκέλν ζην έδαθνο. 

ην δίζθν ηνπνζεηνύκε ρσξίο αξρηθή  ηαρύηεηα ζώκα κάδαο m. Σν 

ζύζηεκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Η ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο 

είλαη: 

α.  
k

gm
22

2

1
              β.  

k

gM
22

2

1
         γ. 

k

gmM
22

)(

2

1 
 

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (κνλάδεο 2). 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (κνλάδεο 6). 

                                                                                                                   Μονάδες 8 

ΘΔΜΑ Γ 

ην θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο δίλνληαη: πεγή ειεθηξεγεξηηθήο 

δύλακεο Δ=5 V κεδεληθήο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο, ππθλσηήο 

ρσξεηηθόηεηαο C=8·10
-6
 F, πελίν κε ζπληειεζηή απηεπαγσγήο 

L=2·10
-2
 H. Αξρηθά ν δηαθόπηεο Γ1   είλαη θιεηζηόο θαη ν 

δηαθόπηεο Γ2 αλνηρηόο. 

                                                   

 
Γ1. Να ππνινγίζεηε ην θνξηίν Q ηνπ ππθλσηή. 

                                                                                                                  Μονάδες 6 

Αλνίγνπκε ην δηαθόπηε Γ1  θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0  θιείλνπκε ην δηαθόπηε Γ12. Σν 

θύθισκα LC αξρίδεη λα εθηειεί ακείσηεο ειεθηξηθέο ηαιαληώζεηο. 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηελ πεξίνδν ησλ ειεθηξηθώλ  ηαιαληώζεσλ. 

                                                                                                                    Μονάδες 6 

Γ3. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν γηα ηελ έληαζε ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ην πελίν. 

                                                                                                                    Μονάδες 6 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ην ειεθηξηθό θνξηίν ηνπ ππθλσηή ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ 

νπνία ε ελέξγεηα ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην πελίν είλαη ηξηπιάζηα από ηελ ελέξγεηα 

ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηνλ ππθλσηή. 

                                                                                                                   Μονάδες 7 

 

 Γ΄ ΤΑΞΗΣ  ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ  ΛΥΚΔΙΟΥ και  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)  2010 
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Α5. 

α. ε κηα απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, όηαλ ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο, ε ηαρύηεηά ηνπ είλαη κεδέλ. 

                                                                                                                 Μονάδες 1 

 

Β2. ε κηα εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ε ζπρλόηεηα  ζπληνληζκνύ είλαη 10Hz. Αλ ε 

ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε από 10Hz γίλεη 20Hz, ην πιάηνο ηεο εμαλαγθαζκέλεο 

ηαιάλησζεο 

α. κεηώλεηαη 

β. απμάλεηαη 

γ. παξακέλεη ζηαζεξό 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

                                                                                                               (κνλάδεο 2) 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                                (κνλάδεο 6) 

                                                                                                                 Μονάδες 8 

 

Β3. Γίδεηαη ηδαληθό θύθισκα LC. Όηαλ ν δηαθόπηεο είλαη αλνηθηόο, ε ελέξγεηα ηνπ 

ειεθηξηθνύ πεδίνπ ηνπ ππθλσηή είλαη Δ. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή κεηά ην θιείζηκν ηνπ 

δηαθόπηε ε ελέξγεηα ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ηνπ ππθλσηή γίλεηαη E/4 . Η ελέξγεηα ηνπ 

καγλεηηθνύ πεδίνπ εθείλε ηε ζηηγκή γίλεηαη 

 

α.   E/4 

β.   5E/4 

γ.    3E/4 

δ. 0 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. 

                                                                                         (κνλάδεο 2) 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                          (κνλάδεο 6) 

                                                                                                                    Μονάδες 8 

 

 

Δ’ ΣΑΞΗ    ΕΠΕΡΙΝΟΤ    2010  

 

Α3. Όηαλ ζε κηα απιή αξκνληθή ηαιάλησζε δηπιαζηάζνπκε ην πιάηνο ηεο, ηόηε 

δηπιαζηάδεηαη θαη ε  

α. πεξίνδνο.  

β. ζπρλόηεηα.  

γ. νιηθή ελέξγεηα.  

δ. κέγηζηε ηαρύηεηα.  

Μονάδες 5 

Α5. 

α. ε κηα εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο εμαξηάηαη από ηε 

ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε. 
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ε. Σν θαηλόκελν ηνπ ζπληνληζκνύ ζπκβαίλεη ζηηο εμαλαγθαζκέλεο ηαιαληώζεηο.  

 

Μονάδες 2 

Β3.Σα δύν ζώκαηα 1
 
θαη 2

 
κε κάδεο m θαη 2m αληίζηνηρα είλαη δεκέλα ζηα άθξα δύν 

ειαηεξίσλ κε ζηαζεξέο Κ θαη K/2, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, θαη εθηεινύλ απιέο 

αξκνληθέο ηαιαληώζεηο κε ίζεο ελέξγεηεο ηαιάλησζεο.  

Οη ηξηβέο ζεσξνύληαη ακειεηέεο.  

   

                                                                                                             

 

Σν πιάηνο ηαιάλησζεο Α1
 
ηνπ ζώκαηνο 1

 
είλαη  

α. κηθξόηεξo  

β. ίζo  

γ. κεγαιύηεξo  

από ην πιάηνο ηαιάλησζεο Α2
 
ηνπ ζώκαηνο 2

. 
 

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή θξάζε (κνλάδεο 2).  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (κνλάδεο 7).  

Μονάδες 9  

                                                                                                             

                                                                                                           Οκνγελείο  2010 

Α1. ε κηα θζίλνπζα ηαιάλησζε, όπνπ ε δύλακε πνπ αληηηίζεηαη ζηε θίλεζε είλαη ηεο 

κνξθήο Fαλη= –bπ, όπνπ b ζεηηθή ζηαζεξά θαη π ε ηαρύηεηα ηνπ ηαιαλησηή,  

α. όηαλ απμάλεηαη ε ζηαζεξά απόζβεζεο ε πεξίνδνο κεηώλεηαη.  

β. ην πιάηνο δηαηεξείηαη ζηαζεξό.  

γ. ε ζηαζεξά απόζβεζεο εμαξηάηαη από ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

πνπ θηλείηαη.  

δ. ε ελέξγεηα ηαιάλησζεο δηαηεξείηαη ζηαζεξή.  

Μονάδες 5 

Α5.   

β. ηηο ειεθηξηθέο ηαιαληώζεηο ην θνξηίν ηνπ ππθλσηή παξακέλεη ζηαζεξό.  

                                                                                                            Μονάδες 1 
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Β1. Γύν όκνηα ηδαληθά ειαηήξηα θξέκνληαη από δύν 

αθιόλεηα ζεκεία. ηα θάησ άθξα ησλ ειαηεξίσλ 

δέλνληαη ζώκαηα 1
 
κάδαο m1

 
θαη 2

 
κάδαο m2. 

Κάησ από ην ζώκα 1
 
δέλνπκε κέζσ αβαξνύο 

λήκαηνο άιιν ζώκα κάδαο m2, ελώ θάησ από ην 2
 

ζώκα κάδαο m1
 
(m1≠m2), όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

 

Αξρηθά ηα ζώκαηα είλαη αθίλεηα. Κάπνηα ζηηγκή θόβνπκε 

ηα λήκαηα θαη ηα ζώκαηα 

1
 
θαη 2

 
αξρίδνπλ λα ηαιαληώλνληαη. Αλ ε ελέξγεηα ηεο 

ηαιάλησζεο ηνπ 1
 
είλαη Δ1 

θαη ηνπ 2
 
είλαη Δ2, ηόηε:  

α.  
2

1

E

E
=

1

2

m

m
          β.  

2

1

E

E
=  2

1

2

2

m

m
        γ.  

2

1

E

E
=1 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε    (κνλάδεο 2)  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (κνλάδεο 6)  

Μονάδες 8 

 

Β2. Ηρεηηθή πεγή εθπέκπεη ήρν ζηαζεξήο ζπρλόηεηαο f. Με κηα δεύηεξε ερεηηθή 

πεγή δεκηνπξγνύκε ηαπηόρξνλα ήρν, ηε ζπρλόηεηα ηνπ νπνίνπ κεηαβάιινπκε. 

ε απηήλ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγνύληαη δηαθξνηήκαηα ίδηαο ζπρλόηεηαο γηα δύν 

δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηεο f1, f2 
 
ηεο δεύηεξεο πεγήο. Η ηηκή ηεο f είλαη:  

α.    
2

21
ff 

        β.     
21

21

ff

ff


          γ.  

2

12
ff 

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (κνλάδεο 2)  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (κνλάδεο 6)  

Μονάδες 8  

  Γ΄ ΤΑΞΗΣ  ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ  ΛΥΚΔΙΟΥ και  
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)  2011 

Α1. ε κηα θζίλνπζα ηαιάλησζε, όπνπ ε δύλακε πνπ αληηηίζεηαη ζηε θίλεζε είλαη ηεο 

κνξθήο Fαλη= –bπ, όπνπ b ζεηηθή ζηαζεξά θαη π ε ηαρύηεηα ηνπ ηαιαλησηή,  

α. όηαλ απμάλεηαη ε ζηαζεξά απόζβεζεο ε πεξίνδνο κεηώλεηαη.  

β. ην πιάηνο δηαηεξείηαη ζηαζεξό.  

γ. ε ζηαζεξά απόζβεζεο εμαξηάηαη από ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ θηλείηαη.  

δ. ε ελέξγεηα ηαιάλησζεο δηαηεξείηαη ζηαζεξή.  

Μονάδες 5 

Α4. ηελ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε  

α. ε δπλακηθή ελέξγεηα παξακέλεη ζηαζεξή.  
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β. ε νιηθή ελέξγεηα κεηαβάιιεηαη αξκνληθά κε ην ρξόλν.  

γ. ε νιηθή ελέξγεηα παξακέλεη ζηαζεξή.  

δ. ε θηλεηηθή ελέξγεηα παξακέλεη ζηαζεξή.  

Μονάδες 5 

Α5.   

β. ηηο ειεθηξηθέο ηαιαληώζεηο ην θνξηίν ηνπ ππθλσηή παξακέλεη ζηαζεξό.  

                                                                                                            Μονάδες 1 

Μονάδες 8 

Β2. Ηρεηηθή πεγή εθπέκπεη ήρν ζηαζεξήο ζπρλόηεηαο f. Με κηα δεύηεξε ερεηηθή 

πεγή δεκηνπξγνύκε ηαπηόρξνλα ήρν, ηε ζπρλόηεηα ηνπ νπνίνπ κεηαβάιινπκε. 

ε απηήλ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγνύληαη δηαθξνηήκαηα ίδηαο ζπρλόηεηαο γηα δύν 

δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηεο f1, f2 
 
ηεο δεύηεξεο πεγήο. Η ηηκή ηεο f είλαη:  

α.    
2

21
ff 

        β.     
21

21

ff

ff


          γ.  

2

12
ff 

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε (κνλάδεο 2)  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (κνλάδεο 6)  

Μονάδες 8  

  

Γ’ ΣΑΞΗ    ΔΠΔΡΙΝΟΤ    2011 

 

Α1. Η ζύλζεηε ηαιάλησζε ελόο ζώκαηνο πξνθύπηεη από δύν απιέο αξκνληθέο 

ηαιαληώζεηο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ γίλνληαη γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο 

ζηελ ίδηα δηεύζπλζε. Σν ζώκα, ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ηαιαληώζεηο, εθηειεί 

απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε  

α. ίδηα δηεύζπλζε θαη ίδηα ζπρλόηεηα.  

β. δηαθνξεηηθή δηεύζπλζε θαη ίδηα ζπρλόηεηα.  

γ. ίδηα δηεύζπλζε θαη δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα.  

δ. δηαθνξεηηθή δηεύζπλζε θαη δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα.  

Μονάδες 5 

Α5.  

α. Η ελέξγεηα ηαιάλησζεο ζηελ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κεηαβάιιεηαη 

αξκνληθά κε ην ρξόλν.  

β. ε κία εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ν δηεγέξηεο επηβάιιεη ζηελ ηαιάλησζε ηε 

ζπρλόηεηά ηνπ.  

Μονάδες 2 

Β1. ην θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο ν ππθλσηήο είλαη θνξηηζκέλνο θαη 

ν δηαθόπηεο βξίζθεηαη ζηε ζέζε Β. 
          Σε ρξνληθή ζηηγκή t0

 
= 0 ν δηαθόπηεο ηίζεηαη ζηε ζέζε Α θαη 

αξρίδεη λα εθηειείηαη ειεθηξηθή ηαιάλησζε κε πεξίνδν Σ. Σε 
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ρξνληθή ζηηγκή t1
 
=
8

5T
 ν δηαθόπηεο κεηαθέξεηαη ζηε ζέζε Γ. Αλ Ιmax,1

 
είλαη ην κέγηζην 

ξεύκα ζην θύθισκα L1C θαη Ι max,2
 
ην κέγηζην ξεύκα ζην θύθισκα L2C, ηόηε:  

α.   
2max,

1max,

I

I

= 2 ,    β. 
2max,

1max,

I

I

= 3 ,     γ. 
2max,

1max,

I

I

=2. 

Γίλεηαη L1
 
= L2

 
θαη όηη ν δηαθόπηεο κεηαθέξεηαη από ηε κία ζέζε ζηελ άιιε 

αθαξηαία θαη ρσξίο λα δεκηνπξγεζεί ζπηλζήξαο  

          Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. (κνλάδεο 2)  

         Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. (κνλάδεο 6)  

Μονάδες 8  

 

                   ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ  Γ  ́ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ  2011 

 

Α1. Η ζύλζεηε ηαιάλησζε ελόο ζώκαηνο πξνθύπηεη από δύν απιέο αξκνληθέο 

ηαιαληώζεηο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ γίλνληαη γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο 

ζηελ ίδηα δηεύζπλζε. Σν ζώκα, ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ηαιαληώζεηο, εθηειεί 

απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε  

α. ίδηα δηεύζπλζε θαη ίδηα ζπρλόηεηα.  

β. δηαθνξεηηθή δηεύζπλζε θαη ίδηα ζπρλόηεηα.  

γ. ίδηα δηεύζπλζε θαη δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα.  

δ. δηαθνξεηηθή δηεύζπλζε θαη δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα.  

Μονάδες 5 

 

Α5.  

α. Η ελέξγεηα ηαιάλησζεο ζηελ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κεηαβάιιεηαη 

αξκνληθά κε ην ρξόλν.  

β. ε κία εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ν δηεγέξηεο επηβάιιεη ζηελ ηαιάλησζε ηε 

ζπρλόηεηά ηνπ.  

Μονάδες 2 

Β1. ην θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο ν ππθλσηήο είλαη θνξηηζκέλνο θαη ν δηαθόπηεο 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε Β. 

                                            

 Σε ρξνληθή ζηηγκή t0
 
= 0 ν δηαθόπηεο ηίζεηαη ζηε ζέζε Α 

θαη αξρίδεη λα εθηειείηαη ειεθηξηθή ηαιάλησζε κε 

πεξίνδν Σ. Σε ρξνληθή ζηηγκή t1
 
=
8

5T
 ν δηαθόπηεο 

κεηαθέξεηαη ζηε ζέζε Γ. Αλ Ιmax,1
 
είλαη ην κέγηζην ξεύκα 

ζην θύθισκα L1C θαη Ι max,2
 

ην κέγηζην ξεύκα ζην 

θύθισκα L2C, ηόηε:  
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α.   
2max,

1max,

I

I

= 2 ,    β. 
2max,

1max,

I

I

= 3 ,     γ. 
2max,

1max,

I

I

=2. 

Γίλεηαη L1
 
= L2

 
θαη όηη ν δηαθόπηεο κεηαθέξεηαη από ηε κία ζέζε ζηελ άιιε 

αθαξηαία θαη ρσξίο λα δεκηνπξγεζεί ζπηλζήξαο  

          Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε. (κνλάδεο 2)  

         Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. (κνλάδεο 6)  

Μονάδες 8  

 

                     ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ   Γ΄ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 2011 

 
 Α3. ώκα εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν απιέο αξκνληθέο ηαιαληώζεηο κε εμηζώζεηο 

x1=A1εκσt θαη x2=A2εκ(σt+π) πνπ γίλνληαη ζηελ ίδηα δηεύζπλζε θαη γύξσ από ην ίδην 

ζεκείν, κε A2
 
> A1.  

Η ζύλζεηε ηαιάλησζε πνπ πξνθύπηεη έρεη θάζε απνκάθξπλζεο  

α. σt θαη πιάηνο A2−A1
 
 

β. σt+π θαη πιάηνο A2−A1
 

δ. σt+π θαη πιάηνο   (A1+A2)/2 
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Α4. ώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α. Αλ ην πιάηνο ηεο 

ηαιάλησζεο απηήο δηπιαζηαζηεί, ηόηε δηπιαζηάδεηαη  

α. ε πεξίνδνο.  

β. ε ζπρλόηεηα.  

γ. ε νιηθή ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο.  

δ. ε κέγηζηε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο.  
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Α5. 

γ. Όιεο νη ηαιαληώζεηο ζην καθξόθνζκν είλαη θζίλνπζεο. 
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Β2. ύζηεκα εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε ζηαζεξνύ πιάηνπο. Η ηδηνζπρλόηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη f0
 
θαη ε πεξίνδνο ηνπ δηεγέξηε είλαη Σ1, όπνπ Σ1>

0

1

f
.  Αλ ε 

πεξίνδνο ηνπ δηεγέξηε απμεζεί, ηόηε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο  

α. κηθξαίλεη.  

β. παξακέλεη ην ίδην.  

γ. κεγαιώλεη.  

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή θξάζε (κνλάδεο 2).  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο (κνλάδεο 6).  
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ΘΔΜΑ Γ  

Ιδαληθό θύθισκα ειεθηξηθώλ ηαιαληώζεσλ LC απνηειείηαη από ππθλσηή 

ρσξεηηθόηεηαο C=10
-6 

F θαη πελίν κε ζπληειεζηή απηεπαγσγήο L=10
-4 

H.  

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηε ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξηθήο ηαιάλησζεο.  
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Γ2. Να ππνινγίζεηε ην κέγηζην θνξηίν ηνπ ππθλσηή, αλ γλσξίδνπκε όηη ην ειεθηξηθό 

θνξηίν ηνπ ππθλσηή είλαη q=4·10
-7 

C, όηαλ ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ 

δηαξξέεη ην θύθισκα είλαη i=3·10
-2 

A.  
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Γ3. Να ππνινγίζεηε ην θνξηίν ηνπ ζεηηθνύ νπιηζκνύ ηνπ ππθλσηή ηηο ρξνληθέο 

ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ε ελέξγεηα ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηνπ πελίνπ είλαη 

ηξηπιάζηα από ηελ ελέξγεηα ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ηνπ ππθλσηή.  
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Γ4. Αλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ν ππθλσηήο έρεη ην κέγηζην θνξηίν ηνπ, λα γξάςεηε ηελ 

εμίζσζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ηνπ ππθλσηή ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξόλν (κνλάδεο 2) θαη λα ηελ παξαζηήζεηε γξαθηθά γηα ρξνληθό δηάζηεκα κηαο 

πεξηόδνπ ηεο ειεθηξηθήο ηαιάλησζεο (κνλάδεο 5).  

Για ηο ζτεδιαζμό ηης γραθικής παράζηαζης να τρηζιμοποιήζεηε ηο ταρηί 

μιλιμεηρέ ηοσ ηεηραδίοσ ζας.  
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