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Διαγώ νισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής 
Γ Λυκει ου - Ταλαντώ σεις 

Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης 

Θέμα Α 

Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 

1 - 4 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ. 

1. Σφςτθμα εκτελεί φκίνουςα ταλάντωςθ, με πλάτοσ που θ τιμι του κάκε ςτιγμι δίνεται 

από τθ ςχζςθ           . Αφοφ το ςφςτθμα εκτελζςει Ν ταλαντϊςεισ, το πλάτοσ τθσ 

ταλάντωςθσ γίνεται 
  

 
. Για να γίνει το πλάτοσ 

  

 
 κα πρζπει το ςφςτθμα να εκτελζςει 

επιπλζον: 

 

α. 
 

 
 ταλαντϊςεισ β. Ν ταλαντϊςεισ γ. 

  

 
 ταλαντϊςεισ δ. 3Ν ταλαντϊςεισ 

 

2. Στο ςυντονιςμό: 

 

α. το ςφςτθμα εξαναγκαςμζνθσ ταλάντωςθσ καταρρζει 

β. ο διεγζρτθσ προςφζρει μζγιςτθ ενζργεια ςτο ςφςτθμα 

γ. θ ενζργεια που προςφζρει ο διεγζρτθσ απορροφάται βζλτιςτα από το ςφςτθμα 

δ. απειρίηεται το πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ  

 

3. Υλικό ςθμείο εκτελεί ταυτόχρονα δφο απλζσ αρμονικζσ ταλαντϊςεισ, ίδιασ διεφκυνςθσ, 

γφρω από τθν ίδια κζςθ ιςορροπίασ με ίδια περίοδο και ίδιο πλάτοσ. Η διαφορά φάςθσ 

μεταξφ των δφο ταλαντϊςεων είναι 
 

 
    . Αν το πλάτοσ τθσ ςυνιςταμζνθσ ταλάντωςθσ 

είναι   , το πλάτοσ των επιμζρουσ ταλαντϊςεων είναι: 

 

α.      β.   √   γ.      δ.      

 

4. Σφςτθμα εκτελεί εξαναγκαςμζνθ ταλάντωςθ. Ο διεγζρτθσ είναι ρυκμιςμζνοσ ςτα      

και το ςφςτθμα βρίςκεται ςε ςυντονιςμό, εκτελϊντασ ταλαντϊςεισ πλάτουσ     . Τότε: 

 

α. αν αυξιςουμε τθ ςυχνότθτα του διεγζρτθ, το πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ κα αυξθκεί 

β. το ςφςτθμα ζχει ςτακερά απόςβεςθσ     

γ. υπάρχει μοναδικι τιμι τθσ ςυχνότθτασ του διεγζρτθ, για τθν οποία το πλάτοσ τθσ 

ταλάντωςθσ κα γίνει      

δ. αν μειϊςουμε τθ ςτακερά απόςβεςθσ, το πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ κα αυξθκεί 
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Στθν παρακάτω ερϊτθςθ 5 να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ το γράμμα κάκε 

πρόταςθσ και δίπλα ςε κάκε γράμμα τθ λζξθ Σωστό για τθ ςωςτι πρόταςθ και τθ λζξθ 

Λάθος για τθ λανκαςμζνθ. 

5. α. Σε κάκε οριηόντια ταλάντωςθ ςυςτιματοσ ελατθρίου-ςϊματοσ, που πραγματοποιείται 

πάνω ςε λείο επίπεδο, θ κζςθ ιςορροπίασ του ςϊματοσ ταυτίηεται με τθ κζςθ φυςικοφ 

μικουσ του ελατθρίου. 

β. Στο ςυντονιςμό ζχουμε μζγιςτθ προςφορά ενζργειασ από το διεγζρτθ ςτο ςφςτθμα. 

γ. Σε χρόνο 
   

 
, το 81,25% τθσ αρχικισ ενζργειασ ενόσ ςυςτιματοσ που εκτελεί φκίνουςα 

ταλάντωςθ, ζχει ελευκερωκεί ςτο περιβάλλον. 

δ. Το πλάτοσ μιασ ταλάντωςθσ που προκφπτει από τθ ςφνκεςθ δφο απλϊν αρμονικϊν 

ταλαντϊςεων με εξιςϊςεισ              και             , μεταβάλλεται χρονικά, 

μεταξφ των τιμϊν     και    . 

ε. Όταν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί μάσ παροτρφνουν να ςυντονιςτοφμε μαηί τουσ, μασ 

ηθτοφν να μετατρζψουμε τθν ιδιοςυχνότθτα του δζκτθ μασ, ςτθ ςυχνότθτα του ςτακμοφ 

τουσ.  

 

Θέμα Β 

1. Σϊμα εκτελεί ταυτόχρονα δφο απλζσ αρμονικζσ ταλαντϊςεισ τθσ ίδιασ διεφκυνςθσ γφρω 

από τθν ίδια κζςθ ιςορροπίασ. Η εξίςωςθ τθσ ςυνιςταμζνθσ κίνθςθσ του ςϊματοσ είναι 

    √        
 

 
  (το   ςε cm, το t ςε s) και θ εξίςωςθ τθσ μιασ από τισ δφο 

ταλαντϊςεισ είναι             
 

 
  (το    ςε cm, το t ςε s). 

Η εξίςωςθ τθσ δεφτερθσ ταλάντωςθσ είναι: 

 

α.      √        
 

 
  β.             

 

 
  γ.             

 

 
  

 

Αιτιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ. 

 

2. Σϊμα εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ. Ο χρόνοσ που απαιτείται για να μεταβεί από 

ςθμείο Α τθσ διαδρομισ του, ςε ςθμείο Β είναι 2s. Τα δφο ςθμεία απζχουν απόςταςθ 0,1m 

και γνωρίηουμε ότι όταν το ςϊμα διζρχεται από τα ςθμεία αυτά, ζχει ίδια ταχφτθτα. Ο 

ελάχιςτοσ χρόνοσ μετάβαςθσ του ςϊματοσ από το Β ςτο ίδιο ςθμείο είναι 4s. Η περίοδοσ 

και το πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ είναι: 

 

α. Τ=12s και Α=0,1m β. Τ=6s και Α=0,1m γ. Τ=12s και Α=0,4m 
 

Αιτιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ. 

 

3. Τα δφο ςϊματα του ςχιματοσ, ίςθσ μάηασ m, προςδζνονται ςτο κάτω άκρο δφο όμοιων 

κατακόρυφων ελατθρίων. Τα ςυςτιματα ιςορροποφν, και ςτθ ςυνζχεια οδθγοφνται ςτθ 
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κζςθ φυςικοφ μικουσ του ελατθρίου τουσ, οπότε ταυτόχρονα αφινονται να εκτελζςουν 

φκίνουςεσ ταλαντϊςεισ. Όταν τα ςϊματα διζρχονται από τθ κζςθ     , με ταχφτθτα u, 

κα ζχουν επιτάχυνςθ μζτρου α. Τότε: 

 

α. το μζτρο τθσ επιτάχυνςθσ ςτθ κζςθ      κα είναι   
   

 
 και τα ςϊματα κα 

διζρχονται ταυτόχρονα από αυτι. 

 

β. το μζτρο τθσ επιτάχυνςθσ ςτθ κζςθ      κα είναι   
   

   
 και τα ςϊματα δε κα 

διζρχονται ταυτόχρονα από αυτι. 

 

γ. το μζτρο τθσ επιτάχυνςθσ ςτθ κζςθ      κα είναι   
   

 
 και τα ςϊματα δε κα 

διζρχονται ταυτόχρονα από αυτι. 

 

Αιτιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ. 
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Θέμα Γ 

Ελατιριο ςτακεράσ       
 

 
 ςτερεϊνεται κατακόρυφα με το άνω άκρο του, ςε οριηόντιο 

ταβάνι. Στθν ελεφκερθ άκρθ του ελατθρίου, προςδζνουμε ςϊμα μάηασ         και 

αφινουμε το ςφςτθμα να ιςορροπιςει. Δεφτερο ελατιριο, ςτακεράσ       
 

 
, 

ςτερεϊνεται επίςθσ κατακόρυφα, με το κάτω όμωσ άκρο του, ςε οριηόντιο δάπεδο. Στο άνω 

άκρο του, προςδζνουμε ςϊμα μάηασ        . Τα δφο ελατιρια βρίςκονται ςτθν ίδια 

κατακόρυφο. 

Ανυψϊνουμε τα ςϊματα    και   , κατά       το κακζνα. Τθ χρονικι ςτιγμι      

και ενϊ τα δφο ςϊματα απζχουν κατακόρυφθ απόςταςθ   , τα αφινουμε ταυτόχρονα 

ελεφκερα να εκτελζςουν απλι αρμονικι ταλάντωςθ. 

Κατά τθ διάρκεια των ταλαντϊςεων των δφο ανεξάρτθτων ςυςτθμάτων, τα ςϊματα    και 

   δεν ζρχονται ςε επαφι.  

Α. Να προςδιορίςετε, τθ χρονικι ςτιγμι    ςτθν οποία για πρϊτθ φορά, τα δφο ςϊματα κα 

ξαναβρεκοφν ςε απόςταςθ   . 

Β. Ζνασ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, καταγράφει κάκε ςτιγμι τθ κζςθ του ςϊματοσ    και 

ζνασ δεφτεροσ υπολογιςτισ, τθ κζςθ του ςϊματοσ   . Οι δφο θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, 

λειτουργϊντασ ωσ διεγζρτεσ, κζτουν ζνα τρίτο ςϊμα μάηασ      , ιδιοςυχνότθτασ 

   
 

 
  , ςε εξαναγκαςμζνθ ταλάντωςθ, θ κζςθ τθσ οποίασ κάκε ςτιγμι, προκφπτει από 

το αλγεβρικό άκροιςμα των κζςεων των    και   . 

β1. Να βρείτε το πλικοσ των ταλαντϊςεων που εκτελεί το ςϊμα μάηασ  , από τθ χρονικι 

ςτιγμι     , μζχρι θ απόςταςθ των ςωμάτων    και    να ξαναγίνει   . 

β2. Να υπολογίςετε τθ ςτακερά του ελατθρίου  , με το οποίο κα ζπρεπε να 

αντικαταςτιςουμε το   , ϊςτε το ςϊμα μάηασ   να απορροφά από τουσ θλεκτρονικοφσ 

υπολογιςτζσ, το μζγιςτο ποςοςτό τθσ προςφερόμενθσ από αυτοφσ ενζργεια. 

β3. Τθ χρονικι ςτιγμι    
    

 
 , οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ διακόπτουν τθν παροχι 

ενζργειασ ςτο ςφςτθμα του ςϊματοσ  , και αυτό βυκίηεται ακαριαία μζςα ςε νερό. Τθ 

ςτιγμι    
    

 
  το   ςταματά να ταλαντϊνεται, λόγω αποςβεςτικϊν δυνάμεων που του 

αςκικθκαν από το νερό, ςτθ διάρκεια τθσ κίνθςισ του. Να προςδιορίςετε τθ μζςθ ιςχφ των 

δυνάμεων που αςκικθκαν ςτο   ςτο χρονικό διάςτθμα από    ωσ   . 
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Θέμα Δ 

Σϊμα μάηασ       ιςορροπεί πάνω ςε λείο πλάγιο επίπεδο γωνίασ κλίςθσ κ, ζχοντασ 

προςδεκεί ςτο ζνα άκρο ελατθρίου ςτακεράσ      
 

 
, το άλλο άκρο του οποίου είναι 

ακλόνθτα ςτερεωμζνο. 

α. Να προςδιορίςετε τθν επιμικυνςθ του ελατθρίου  

Σϊμα μάηασ       που κινείται οριηόντια με ταχφτθτα μζτρου    √ 
 

 
, ςυγκροφεται 

κεντρικά και πλαςτικά με τθ  . 

β. Να υπολογίςετε τθν ταχφτθτα του ςυςςωματϊματοσ αμζςωσ μετά τθν κροφςθ. 

Αμζςωσ μετά τθν κροφςθ, το ςυςςωμάτωμα αρχίηει να εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ. 

γ. Να βρείτε το πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ. 

δ. Να προςδιορίςετε το λόγο τθσ ελάχιςτθσ προσ τθ μζγιςτθ δυναμικι ενζργεια του 

ελατθρίου, κατά τθ διάρκεια τθσ ταλάντωςθσ που εκτελεί το ςυςςωμάτωμα. 

 

Δίνονται:     
 

  
     

 

 
      

 

 
 

     Μ   𝜐    m 


