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Οδηγίες:  Οι ερωτήσεις 1-4 να απαντηθούν στην φωτοτυπία, ενώ η δικαιολόγηση της 4
ης
 ερώτη-

σης,  καθώς κα οι υπόλοιπες στην κόλλα σας. Μην ξεχάσετε το ονοµατεπώνυµό σας και 

στη φωτοτυπία και στην κόλλα σας. Υπάρχει και πίσω σελίδα!! 

1) Υλικό σηµείο εκτελεί απλή αρµονική  ταλάντωση υπό την επίδραση συνισταµένης δύναµης 

F. Αν x είναι η αποµάκρυνση του σηµείου από τη θέση ισορροπίας του και D θετική σταθε-

ρά, τότε για τη δύναµη ισχύει: 

 α.  F = -D L x2      β.  F = D ⋅ x     

 γ.  F = - D ⋅ x     δ.  F = 1
1
2
 D L x2.  

Επιλέξτε την σωστή πρόταση. 
Μονάδες  8 

2) Ένα σώµα εκτελεί α.α.τ. και για t=0 περνά από το σηµείο ∆ 

του σχήµατος. Η εξίσωση της αποµάκρυνσής του είναι: 

α) x=Αηµωt      β) x=Αηµ(ωt+1
π
6 
) 

γ) x= Αηµ(ωt- 1
π
6 
)    δ) x=Αηµ(ωt+3 

5
6
π 
) 

Επιλέξτε την σωστή πρόταση. 
Μονάδες  8 

3) Ένα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο α.α.τ. του ίδιου πλάτους και της ίδιας διεύθυνσης, οι 

συχνότητες των οποίων f1 και f2 διαφέρουν λίγο µεταξύ τους.   

 Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. 

α) Το σώµα εκτελεί α.α.τ. 

β) Το πλάτος της ταλάντωσης µεταβάλλεται εκθετικά µε το χρόνο. 

γ) Η µέγιστη τιµή του πλάτους είναι 2Α. 

δ) Ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ δύο διαδοχικών µηδενισµών του πλάτους, εξαρτά-

ται από τη διαφορά f1-f2 και µεγαλώνει όταν η διαφορά αυτή ελαττώνεται. 
Μονάδες  8 

4) Ένα σύστηµα µε ιδιοσυχνότητα f0=15Ηz τίθεται σε εξαναγκασµένη ταλάντωση µε την επί-

δραση εξωτερικής δύναµης συχνότητας f1=20Ηz. Αυξάνουµε τη συχνότητα της εξωτερικής 

δύναµης στην τιµή f2=25Ηz:  

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. 

i) Η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος θα αυξηθεί. 

ii) η συχνότητα της ταλάντωσης. θα αυξηθεί. 

iii) Το πλάτος της ταλάντωσης θα αυξάνεται µε µεγαλύτερο ρυθµό (πιο γρήγορα) 

iv) το πλάτος της ταλάντωσης θα αυξηθεί. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στην iv) πρόταση. 
Μονάδες  6+5=11 

5) Στο διπλανό διάγραµµα δίνεται η ένταση του ρεύµατος που 

διαρρέει δύο κυκλώµατα Α και Β ηλεκτρικών ταλαντώσεων, 

σε συνάρτηση µε το χρόνο. Τα δύο κυκλώµατα έχουν την ίδια 

αυτεπαγωγή.   

Να συγκρίνετε: 

α)  Τις χωρητικότητες των δύο πυκνωτών. 



  

 β) Το µέγιστο φορτίο των δύο πυκνωτών. 
Μονάδες  7+8=15 

6)  Ελατήριο σταθεράς k=100Ν/m κρέµεται κατακόρυφα. ∆ένουµε στο κάτω 

άκρο του ένα σώµα µάζας m=4kg και για t=0 το αφήνουµε να κινηθεί από 

τη θέση φυσικού µήκους του ελατηρίου.   

Αν g=10m/s
2
 ζητούνται: 

α) Ν’ αποδείξτε ότι το σώµα θα εκτελέσει α.α.τ. και να υπολογίστε την 

περίοδο και την ενέργεια ταλάντωσης. 
Μονάδες  10+5+5=20 

β) Ποια η ταχύτητα και ποια η επιτάχυνση του σώµατος όταν κατέβει κατά 0,1m από τη 

θέση που το αφήσαµε. 
Μονάδες  15+5=20 

γ) Να κάνετε το διάγραµµα της δυναµικής ενέργειας ταλάντωσης σε συνάρτηση µε το 

χρόνο. 
Μονάδες  10 

 

 

Καλή Επιτυχία 

∆ιον. Μάργαρης 
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