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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 
ΘΕΜΑ 1ο  
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Μονάδες 8 x 2,5) 
1. Η αποµάκρυνση ενός σώµατος που πραγµατοποιεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α και κυκλικής συ-
χνότητας ω δίνεται από την εξίσωση x = Aηµωt. Η ταχύτητα του σώµατος:  
α. δίνεται από την εξίσωση υ = ωΑηµωt  
β.  είναι µέγιστη στις θέσεις x = ±Α  
γ.  είναι ίση µε ±ωΑ στη θέση ισορροπίας του σώµατος  
δ.  είναι µέγιστη όταν η επιτάχυνση είναι µέγιστη 
 
2.  Η συνισταµένη δύναµη που ασκείται σε σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση: 
α. είναι σταθερή 
β. έχει πάντα φορά προς τη θέση ισορροπίας 
γ. έχει αλγεβρική τιµή F = Dx, όπου x η αποµάκρυνση του σώµατος και D µια σταθερά  
δ. είναι µέγιστη στη θέση ισορροπίας 
 
3.  Αν σε ένα ιδανικό κύκλωµα LC διπλασιάσουµε τη χωρητικότητα του πυκνωτή και υποδιπλασιάσουµε το 
συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου, η περίοδος του κυκλώµατος: 
α. διπλασιάζεται    β.  υποδιπλασιάζεται 
γ. τετραπλασιάζεται    δ.  δε µεταβάλλεται 
 
4.  Σε ένα µηχανικό σύστηµα µάζας - ελατηρίου που εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση και στο οποίο ασκεί-
ται δύναµη αντίστασης Fαντ = –bυ (b = σταθερά, υ = ταχύτητα): 
α. η συχνότητα ταλάντωσης είναι ίση µε τη συχνότητα του διεγέρτη 
β. το πλάτος της ταλάντωσης είναι ανεξάρτητο της συχνότητας του διεγέρτη 
γ. το πλάτος της ταλάντωσης είναι ελάχιστο όταν η συχνότητα του διεγέρτη είναι ίση µε την ιδιοσυχνότητα 
του ταλαντούµενου συστήµατος 
δ.  δεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας λόγω τριβών 
 
5. Ένα κύκλωµα που περιέχει συνδεδεµένα σε σειρά αντιστάτη αντίστασης R, ιδανικό πηνίο µε συντελεστή 
αυτεπαγωγής L και πυκνωτή µε χωρητικότητα C διεγείρεται σε εξαναγκασµένη ηλεκτρική ταλάντωση από 
πηγή εναλλασσόµενης τάσης (διεγέρτης). Το πλάτος της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα: 
α. είναι σταθερό, γιατί δεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας στο κύκλωµα λόγω φαινοµένου Joule  
β.  είναι σταθερό, γιατί στη διάρκεια µιας περιόδου η ενέργεια που προσφέρει ο διεγέρτης είναι ίση µε τη θερ-
µότητα Joule που δαπανάται στον αντιστάτη  
γ.  αυξάνεται συνεχώς όταν αυξάνεται η συχνότητα του διεγέρτη 

δ.  είναι ελάχιστο όταν η συχνότητα του διεγέρτη είναι ίση µε 0
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6. Ο σύνθετος ήχος που παράγεται από δύο διαπασών που πάλλονται ταυτόχρονα έχει συχνότητα 400 Hz και 
παρουσιάζει διακροτήµατα που έχουν συχνότητα 4 Hz. Αν η συχνότητα του ενός διαπασών είναι f1 = 402 Hz, 
η συχνότητα του άλλου είναι:  
α. 406 Ηz   β.  400 Ηz   γ.  398 Ηz  δ.  402 Ηz 
 

7. Το αποτέλεσµα της σύνθεσης δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων µε εξισώσεις: ( )1 1x A 2 f t= ηµ π  και  

( )2 2x A 2 f t= ηµ π ,  µε   f1 < f2  που πραγµατοποιούνται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορρο-

πίας είναι µια περιοδική κίνηση µε συχνότητα:  

α. f1    β. f2    γ.  1 2f f
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8.  Ο τροχός του διπλανού σχήµατος περιστρέφεται πολύ αργά (f ≈ 0). Αυξάνοντας συνε-
χώς τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του τροχού το πλάτος ταλάντωσης του σώµατος:  
α. δε µεταβάλλεται     β.  αυξάνεται συνεχώς  
γ.  µειώνεται συνεχώς    δ.  αρχικά αυξάνεται και µετά µειώνεται  
Στο σώµα ασκείται δύναµη αντίστασης της µορφής Fαντ = –bυ (b = σταθερά, υ = ταχύτη-
τα). 
 
9. Να χαρακτηρίσετε καθεµιά πρόταση ως σωστή ή λανθασµένη. Μονάδες (10 x 0,5) 
α. Σε µία φθίνουσα ταλάντωση που δρα δύναµη αντίστασης της µορφής Fαντ = –bυ το πλάτος µειώνεται γραµµικά µε 
το χρόνο. 
β. Σε χρόνο µιας περιόδου αµείωτης ηλεκτρικής ταλάντωσης η ενέργεια µαγνητικού πεδίου του πηνίου γίνεται δύο φο-
ρές ίση µε την ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή. 
γ. Σε µία εξαναγκασµένη µηχανική ταλάντωση στο συντονισµό έχουµε µηδενισµό των τριβών. 
δ. Τα σπίτια κατά τη διάρκεια ενός σεισµού εκτελούν φθίνουσα ταλάντωση. 
ε. Το πλάτος σε µία εξαναγκασµένη ταλάντωση µπορεί να γίνει πρακτικά άπειρο αρκεί το σύστηµα να βρεθεί σε συντο-
νισµό. 
στ. Σε κύκλωµα LC η τάση από αυτεπαγωγή εµφανίζεται στα άκρα του πυκνωτή. 
ζ. Αν συνθέσουµε δύο ταλαντώσεις µε ίδια κυκλική συχνότητα και ίδια φάση παίρνουµε µία ιδιόµορφη περιοδική κίνη-
ση που ονοµάζεται διακρότηµα. 
η. Στο σύστηµα ανάρτησης των αυτοκινήτων (αµορτισέρ) η σταθερά απόσβεσης αυξάνεται µε το πέρασµα του χρόνου. 
θ. Στα ρολόγια τύπου εκκρεµές χρησιµοποιούµε µπαταρίες ή κάποιο κούρδισµα ώστε να µην έχουµε τριβές. 
ι. Ένα τµήµα στρατού περνά πάνω από µία γέφυρα µε συγχρονισµένο βάδισµα για να µην πετύχει τον συντονισµό µετα-
ξύ βηµατισµού και ιδιοσυχνότητας της γέφυρας µε αποτέλεσµα την κατάρρευση της. 
 
ΘΕΜΑ 2ο  
Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή και να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.        [5x(1+4)] 
1. Ταλαντωτής µε µάζα m1 – k εκτελεί ταλάντωση περιόδου Τ1. Ταλαντωτής µε µάζα m2 – k εκτελεί ταλάντωση περιό-
δου Τ2. Ποια η περίοδος Τ3 ταλαντωτή µάζας m3 = m1 + m2 αναρτηµένη στο ίδιο ελατήριο; 

α. Τ3 = Τ1 + Τ2   β. 1 2
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2. Σε κύκλωµα LC εκτελείται ταλάντωση µε µέγιστο φορτίο Q και ενέργεια 20 µJ. Κάποια στιγµή προσφέ-
ρουµε στο σύστηµα ενέργεια µε αποτέλεσµα το πλάτος του φορτίου της ταλάντωσης να διπλασιαστεί. Η προ-
σφερόµενη ενέργεια είναι: 
α. 60 µJ  β. 80 µJ  γ. 40 µJ 
 
3. Σώµα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση µε το πλάτος του να µειώνεται σύµφωνα µε τη σχέση Α = Α0e

–(ℓn2)t. Το πλάτος 
της ταλάντωσης µετά από 100 πλήρεις ταλαντώσεις έχει υποοκταπλασιαστεί. Η περίοδος της ταλάντωσης είναι: 
α. 100 s  β. 8 s   γ. 0,03 s 
 
4. Στο διπλανό σύστηµα εξαναγκασµένες ταλάντωσης έχουµε ένα δίσκο 
µάζας Μ = 2 kg και ελατήριο σταθεράς k = 1000 N/m. ∆ιαθέτουµε και 
διάφορα βαράκια τα οποία τοποθετούµε πάνω στο δίσκο και για κάποιο 
απ’ αυτά για διάφορες τιµές περιστροφής του τροχού παίρνουµε το διπλα-
νό διάγραµµα. Το βαράκι που χρησιµοποιήσαµε ώστε να προκύψει το δι-
πλανό διάγραµµα έχει µάζα:  
α. 0,5 kg  β. 2 kg   γ. 8 kg  
 
5. ∆ιαθέτουµε δύο διαπασών που πριν γίνει κάποια ατύχηµα και από το ένα σπάσει ένα κοµµατάκι ήταν πανοµοιότυπα. 
Με τα δύο διαπασών και ένα ανιχνευτή ήχου, τα διεγείρουµε και κατά την συνήχηση τους  καταγράφουµε ένα ήχο συ-
χνότητας 500 Hz ενώ ακούµε και 120 διακροτήµατα το λεπτό. Η συχνότητα του µη ελαττωµατικού διαπασών είναι: 
Θεωρήστε ότι τα δύο διαπασών έχουν την ίδια σταθερά ταλάντωσης k. 
α. 499 Hz  β. 500 Hz  γ. 501 Hz. 
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ΘΕΜΑ 3ο  
Ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC αποτελείται από πυκνωτή χωρητικότητας C = 10–6 F και πη-
νίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L = 10–4 H.  
α. Να υπολογίσετε τη συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης. (Μονάδες 5)  
β. Να υπολογίσετε το µέγιστο φορτίο του πυκνωτή, αν γνωρίζουµε ότι το ηλεκτρικό φορτίο του πυκνωτή είναι 
q = 4·10–7 C, όταν η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα είναι i = 3·10–2 A. (Μονάδες 6)  
γ. Να υπολογίσετε το φορτίο του θετικού οπλισµού του πυκνωτή τις χρονικές στιγµές κατά τις οποίες η ενέρ-
γεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου είναι τριπλάσια από την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή.  
(Μονάδες 7) 
δ. Αν τη χρονική στιγµή t=0 ο πυκνωτής έχει το µέγιστο φορτίο του, να γράψετε την εξίσωση της ενέργειας 
του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή σε συνάρτηση µε το χρόνο (µονάδες 2) και να την παραστήσετε γραφικά 
για χρονικό διάστηµα µιας περιόδου της ηλεκτρικής ταλάντωσης (µονάδες 5).  
Για το σχεδιασµό της γραφικής παράστασης να χρησιµοποιήσετε το χαρτί µιλιµετρέ του τετραδίου σας.  
(Μονάδες 7) 
 
ΘΕΜΑ 4ο (Μονάδες 5 x 5) 
Στο διπλανό σχήµα ένα σώµα µάζας m = 2 kg ισορροπεί δεµένο από 
την µία άκρη του µε σχοινί και από την άλλη µε ελατήριο του οποί-
ου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωµένο σε τοίχο. Το σχοινί 
έχει µήκος d = 0,1 m και κόβοντας το σώµα µάζας m εκτελεί απλή 
αρµονική ταλάντωση µηδενικής αρχικής φάσης. Η µέγιστη απόστα-
ση από τον τοίχο που βρίσκεται το σώµα µάζας m κατά τη διάρκεια 
της ταλάντωσης του είναι dmax = 0,5 m και φτάνει εκεί για πρώτη φορά µετά το κόψιµο του νήµατος τη χρονι-
κή στιγµή t = 0,05π sec. Να βρεθούν:  
α. Ο χρόνος που χρειάζεται το σώµα m για να διανύσει τέσσερις φορές το πλάτος του. 
β. Η τάση του νήµατος πριν αυτό κοπεί 
γ. Το µέτρο της ταχύτητας όταν το σώµα µάζας m απέχει 0,3 m απ’ τον τοίχο. 
Εξαναγκάζουµε το σώµα να εκτελέσει ταυτόχρονα µία ακόµη ταλάντωση της µορφής x2 = 0,2ηµ22t (S.I.) 
δ. Να γράψετε την εξίσωση της συνισταµένης ταλάντωσης και να παραστήσετε γραφικά το πλάτος της για ∆t 
= 2π sec. 
Μειώνουµε την κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης x2 κατά 2 rad/s και της προσδίδουµε αρχική φάση π/3 rad 
ε. Να γράψετε την εξίσωση της συνισταµένης ταχύτητας. 
 
                 ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


