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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

 

ΘΕΜΑ Α 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-

4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Σε σύστηµα ελατηρίου - σώµατος, εκτός από τη δύναµη επαναφοράς ενεργεί και 

δύναµη αντίστασης F=-bu, όπου b η σταθερά απόσβεσης και u η ταχύτητα του 

σώµατος. 

a. Το πλάτος της ταλάντωσης ελαττώνεται γραµµικά σε συνάρτηση µε τον χρόνο. 

b. Η µηχανική ενέργεια του συστήµατος παραµένει σταθερή. 

c. Ο ρυθµός ελάττωσης του πλάτους δεν εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης b. 

d. Η περίοδος της ταλάντωσης παραµένει σταθερή, ανεξάρτητη από το πλάτος της 

ταλάντωσης. 

 

Μονάδες 5 

2. Ένα υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις, στην 

ίδια διεύθυνση, µε την ίδια θέση ισορροπίας και το ίδιο πλάτος, µε συχνότητες f1 και 

f2 που διαφέρουν λίγο µεταξύ τους, (f1>f2) µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται 

διακροτήµατα. Αν αυξηθεί η συχνότητα f1 τότε ο αριθµός των διακροτηµάτων σε 

ορισµένο χρονικό διάστηµα ∆t: 

α. θα αυξηθεί 

β. θα µειωθεί 

γ. θα παραµείνει σταθερός 

δ. αρχικά θα µειωθεί και µετά θα αυξηθεί 

Μονάδες 5 

3. Μηχανικό σύστηµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε πολύ µικρή σταθερά 

απόσβεσης. Αν αυξήσουµε τη σταθερά απόσβεσης, τότε: 

α. ελαττώνεται η συχνότητα της ταλάντωσης 

β. αυξάνεται η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος 

γ. αυξάνεται η ενέργεια του συστήµατος 

δ. ελαττώνεται το πλάτος της ταλάντωσης 

Μονάδες 5 

4.  Σε µια εξαναγκασµένη ηλεκτρική ταλάντωση ισχύει: 

a. Ως διεγέρτης χρησιµοποιείται µια πηγή σταθερής τάσης. 

β. Όταν αυξάνεται συνεχώς η συχνότητα της τάσης της πηγής - διεγέρτη, αυξάνεται 

συνεχώς και το πλάτος του ρεύµατος. 

γ. Το πλάτος του ρεύµατος είναι µέγιστο στην κατάσταση συντονισµού. 

δ.  Το κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα σταθερής έντασης. 

ε. Το πλάτος του ρεύµατος αυξάνεται συνεχώς µε το χρόνο. 

 

Μονάδες 5 
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Στην παρακάτω ερώτηση 5 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα κάθε πρότασης 

και δίπλα σε κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος 

για τη λανθασµένη. 

5. α. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων κύριος λόγος απόσβεσης είναι 

η ωµική αντίσταση του κυκλώµατος. 

β. Σε µια φθίνουσα µηχανική ταλάντωση ο ρυθµός µείωσης του πλάτους µειώνεται, 

όταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης b. 

γ. Κατά το συντονισµό η ενέργεια µεταφέρεται στο σύστηµα κατά το βέλτιστο τρόπο, 

γι’ αυτό και το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται µέγιστο. 

δ. Η επιλογή ενός σταθµού στο ραδιόφωνο στηρίζεται στο φαινόµενο του 

συντονισµού 

ε. Η σταθερά απόσβεσης b σε µία φθίνουσα ταλάντωση εξαρτάται και από τις 

ιδιότητες του µέσου µέσα στο οποίο πραγµατοποιείται η ταλάντωση. 

Μονάδες 5 

 

ΘΕΜΑ Β 
 
Α. Ένα σώµα µάζας 1 kg προσδεδεµένο στο άκρο ιδανικού οριζοντίου ελατηρίου 

σταθεράς 100Ν/m εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση πάνω σε οριζόντιο δάπεδο εξαιτίας 

της συνολικής δύναµης αντίστασης που ενεργεί πάνω του µε αλγεβρική τιµή F’=-0,5.υ 

και της δύναµης ελατηρίου(θετική φορά προς τα δεξιά). Κάποια στιγµή διέρχεται από 

τη θέση x=-0,05m µε ταχύτητα 10m/s κινούµενο προς τα δεξιά  Εκείνη τη στιγµή η 

αλγεβρική τιµή της επιτάχυνσης του θα είναι  

α. 0m/s2   β. 5 m/s2   γ. -5 m/s2  

Επιλέξτε τη σωστή σχέση και (2 µονάδες) 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας (7 µονάδες) 

Β. Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση  η αποµάκρυνση του σώµατος σε συνάρτηση µε 

το χρόνο µεταβάλλεται σύµφωνα µε την εξίσωση x=0,2ηµ20πt (µονάδες στο S.Ι.). 

Αν η συχνότητα του διεγέρτη πάρει την τιµή f2=14Ηz, η µέγιστη ταχύτητα 

ταλάντωσης παίρνει τιµή 2,8π m/s. Τότε για την συχνότητα συντονισµού f ισχύει: 

α.  f  < 14Ηz  β. f=14Ηz  γ.  f >14Ηz 

Επιλέξτε τη σωστή σχέση και (2 µονάδες) 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας (7 µονάδες) 

 

Γ. Υλικό σηµείο µάζας κινείται ευθύγραµµα και η εξίσωση της κίνησης δίνεται από τη 
σχέση: 

y=3ηµ2πt -3συν2πt (S.I.) 
Τότε:  
α. Το υλικό σηµείο εκτελεί µια ιδιόµορφη ταλάντωση µε πλάτος που µεταβάλλεται 
µεταξύ 0 και 6 m. 

β. Το υλικό σηµείο εκτελεί Α.Α.Τ µε συχνότητα 1 Ηz , αρχική φάση 0 και πλάτος 3 

m 

γ. Το υλικό σηµείο εκτελεί Α.Α.Τ µε συχνότητα 1 Hz , αρχική φάση 7π/4 και πλάτος 

3√2 m 
∆ίνεται ότι εφ(π/4)=1 
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Επιλέξτε τη σωστή σχέση και (2 µονάδες) 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας (5 µονάδες) 

 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Ένα σώµα αναγκάζεται να εκτελέσει ταυτόχρονα 2 ταλαντώσεις Τ1 και Τ2  οι οποίες 

εξελίσσονται πάνω στην ίδια ευθεία και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας κα οι 

εξισώσεις αποµάκρυνσης του σώµατος εξαιτίας των 2 αυτών ταλαντώσεων χωριστά 

είναι y1=5ηµ(10t+φ) (0<φ<π) και y2=10ηµ(10t) στο S.I. Αν Ε1 είναι η ενέργεια του 

σώµατος εξαιτίας της ταλάντωσης Τ1 ,Ε2 εξαιτίας της ταλάντωσης Τ2 και Ε εξαιτίας 

της σύνθετης ταλάντωσης και ισχύει Ε=0,6(Ε1+Ε2) τότε: 

1. Να υπολογίσετε την αρχική φάση της ταλάντωσης Τ1. 

2. Να γράψετε την εξίσωση της αποµακρύνσεως του σώµατος εξαιτίας της 

σύνθετης ταλάντωσης 

3. Αν κάποια χρονική στιγµή η αποµάκρυνση του σώµατος εξαιτίας µόνο της 

ταλάντωσης Τ1 είναι y1=5m βρείτε το µέτρο της ταχύτητας που θα είχε το 

σώµα εξαιτίας µόνο της ταλάντωσης Τ2 την ίδια χρονική στιγµή και την 

επιτάχυνση που έχει την ίδια χρονική στιγµή εκτελώντας τη σύνθετη κίνηση 

 

∆ίνεται ότι ηµ(π/3)= 2/3  , συν(π/3)=1/2 

και ότι ηµ(π/6)=1/2 , συν(π/6)= 2/3  

 (Μονάδες 25=9+9+7) 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

Ένα σώµα µάζας m=1g εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών 

αρµονικών ταλαντώσεων (Τ1 , Τ2)   , ίδιας διεύθυνσης, ίδιου πλάτους A=10 cm , που 

πραγµατοποιούνται γύρω από το ίδιο σηµείο µε παραπλήσιες συχνότητες  f1 και f2 

αντίστοιχα (f2<f1)  . Οι δύο ταλαντώσεις έχουν αρχική φάση µηδέν. Αν γνωρίζουµε 

ότι εξαιτίας µόνο της ταλάντωσης Τ1 πραγµατοποιούνται 2500 ταλαντώσεις από τη 

χρονική στιγµή 0 µέχρι τη χρονική στιγµή t1 που το πλάτος της σύνθετης κίνησης 

µηδενίζεται για πρώτη φορά, τότε: 

∆1. Υπολογίσετε τον αριθµό των ταλαντώσεων που θα 

πραγµατοποιούνταν εξαιτίας µόνο της ταλάντωσης Τ2 από t=0 µέχρι τη στιγµή t1. 

∆2. Υπολογίστε τον αριθµό των ταλαντώσεων που πραγµατοποιούνται 

κατά την σύνθετη κίνηση από t=0 µέχρι τη στιγµή t1. 

∆3. Αν γνωρίζουµε ότι t1= 1 s, γράψτε στο S.I την χρονική εξίσωση της 

αποµάκρυνσης του σώµατος 

∆4. Βρείτε το χρόνο που µεσολαβεί από τη στιγµή που το πλάτος της 

σύνθετης κίνησης θα είναι Α την πρώτη φορά µετά την χρονική στιγµή t1 µέχρι 

την επόµενη µεγιστοποίηση του. 

∆5. Να κάνετε γραφική παράσταση της ολικής ενέργειας της σύνθετης 

κίνησης σε συνάρτηση µε το χρόνο µέχρι t=3s.  

Θεωρήστε για τη διευκόλυνση των πράξεων ότι 4999,52=25.106 και π2=10 

 (Μονάδες 25 = 5+5+5+5+5) 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


