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1) ∆ίνεται ότι το πλάτος µιας εξαναγκασµένης µηχανικής ταλάντωσης µε απόσβεση υπό την 

επίδραση µιας εξωτερικής περιοδικής δύναµης είναι µέγιστο. Αν διπλασιάσουµε τη συχνό-

τητα της δύναµης αυτής το πλάτος της ταλάντωσης θα: 

α)  διπλασιασθεί 

β) µειωθεί 

γ) τετραπλασιασθεί 

δ) παραµείνει το ίδιο. 

2) Σύστηµα ελατηρίου-µάζας εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε 

πλάτος x0 και εξίσωση αποµάκρυνσης x=x0ηµωt. Σε ποιες αποµακρύνσεις από τη θέση ι-

σορροπίας η κινητική ενέργεια του ταλαντωτή είναι ίση µε τη δυναµική ενέργειά του; Να 

εκφρασθούν οι αποµακρύνσεις σαν συνάρτηση του x0. 

3) Η εξίσωση της αποµάκρυνσης σε έναν απλό αρµονικό ταλαντωτή, πλάτους χ0 και κυκλικής 

συχνότητας ω,  δίνεται από τη σχέση: x = x0ηµωt. Η εξίσωση της ταχύτητας δίνεται από τη 

σχέση: 

 α. υ = x0ωηµωt 

 β. υ = -x0ωηµωt 

 γ. υ = x0ωσυνωt 

 δ. υ = -x0ωσυνωt. 

4) Το πλάτος ταλάντωσης ενός απλού αρµονικού ταλαντωτή διπλασιάζεται. Τότε: 

 α. η ολική ενέργεια διπλασιάζεται  

 β. η περίοδος παραµένει σταθερή  

 γ. η σταθερά επαναφοράς διπλασιάζεται 

 δ. η µέγιστη ταχύτητα τετραπλασιάζεται. 

5) Στο άκρο ιδανικού ελατηρίου µε φυσικό µήκος l0 και στα-

θερά ελατηρίου k είναι συνδεδεµένο σώµα µάζας m, όπως 

δείχνει το σχήµα. 

α. Ποια από τις καµπύλες Ι και ΙΙ του παρακάτω δια-

γράµµατος  αντιστοιχεί στη δυναµική ενέργεια του 

ελατηρίου και ποια στην κινητική ενέργεια του σώµα-

τος; 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
β. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της ολικής ε-

νέργειας, αφού µεταφέρετε το παραπάνω διάγραµ-

µα στο τετράδιό σας. 

6) Η ιδιοσυχνότητα ενός συστήµατος που εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση χωρίς τριβή εί-

ναι 20 Hz. Το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται µέγιστο όταν η συχνότητα του διεγέρτη εί-

ναι: 

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

7) Ηλεκτρικό κύκλωµα LC, αµελητέας ωµικής αντίστασης, εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση µε 

περίοδο Τ. Αν τετραπλασιάσουµε τη χωρητικότητα του πυκνωτή χωρίς να µεταβάλουµε το 

συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου, τότε η περίοδος της ηλεκτρικής ταλάντωσης θα εί-

ναι: 

 α. Τ/2   β. Τ    γ. 2Τ   δ. 4Τ  . 
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8) 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 στα-

θερά, τότε για τη δύναµη ισχύει: 

 α. F = D      β. F = D ⋅ x     
 γ. F = –D ⋅ x     δ. F = 0  

9) Το φαινόµενο του συντονισµού παρατηρείται µόνο στις 

α. µηχανικές ταλαντώσεις. 

β. ηλεκτρικές ταλαντώσεις. 

γ. εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. 

δ. ελεύθερες ταλαντώσεις. 

10) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στην απλή αρµονι-

κή ταλάντωση και να συµπληρώσετε τα κενά µε τα κατάλληλα µέτρα των φυσικών µεγε-

θών. 

x 

(αποµάκρυνση) 

U 

(δυναµική ενέργεια) 

Κ 

(κινητική ενέργεια) 

0   

x1 6J  

x2 5J 4J 

A   

11) Σ' ένα κύκλωµα LC που εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση µε αµείωτο πλάτος παρεµβάλλουµε 

µεταβλητή αντίσταση R. 

α. Τί συµβαίνει στο πλάτος της έντασης του ρεύµατος για διάφορες τιµές της αντίστασης R; 

β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

12) Σώµα µάζας m  εκτελεί γραµµική απλή αρµονική ταλάντωση. Η αποµάκρυνση x του σώµα-

τος από τη θέση ισορροπίας δίνεται από τη σχέση x = Αηµωt, όπου Α το πλάτος της ταλά-

ντωσης και ω η γωνιακή συχνότητα. Να αποδείξετε ότι η συνολική δύναµη, που δέχεται το 

σώµα σε τυχαία θέση της τροχιάς του,  δίνεται από τη σχέση  F= - mω
2
x. 

13) ∆ύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις πραγµατοποιούνται στο ίδιο σηµείο, έχουν την ίδια δι-

εύθυνση και συχνότητα, και πλάτη Α1 και Α2. Αν οι ταλαντώσεις αυτές  παρουσιάζουν δια-

φορά φάσης 180
ο
, τότε το πλάτος Α της σύνθετης ταλάντωσης που προκύπτει από τη σύν-

θεσή τους είναι 

α. Α = Α1 + Α2 .    β. Α = Α1 - Α2 . 

γ. Α = 
2

2

2

1 Α+Α  .       δ. Α = 
2

2

2

1 Α−Α  . 

14) Ένα σώµα εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση. Όταν διέρχεται από τη θέση ισορροπίας  

η κινητική του ενέργεια είναι µηδέν. 

η επιτάχυνσή του είναι µέγιστη. 

η δύναµη επαναφοράς είναι µηδέν. 

η δυναµική του ενέργεια είναι µέγιστη. 

15) ∆ύο ιδανικά κυκλώµατα ηλεκτρικών ταλαντώσεων L, C έχουν πυκνωτές ιδίας χωρητικότη-

τας C1 = C2. Στο παρακάτω διάγραµµα παριστάνονται οι µεταβολές των ρευµάτων που 

διαρρέουν τα δύο κυκλώµατα σε συνάρτηση µε το χρόνο.  

i) Για τους συντελεστές αυτεπαγωγής των πηνίων L1 και L2 αντίστοιχα ισχύει: 

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

 

 

 

 

 

 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

16) Ένα σώµα µάζας m είναι προσδεµένο σε ελατήριο σταθεράς Κ και εκτελεί εξαναγκασµένη 

ταλάντωση. Η συχνότητα του διεγέρτη είναι f = f0, όπου  f0 η  ιδιοσυχνότητα του συστήµα-

τος. Αν τετραπλασιάσουµε τη µάζα m του σώµατος, ενώ η συχνότητα του διεγέρτη παρα-

µένει σταθερή, τότε: 

i) Η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος 

α.   γίνεται   = 2
f
2
0  . 

β.  γίνεται  2 f0  . 

γ.  παραµένει σταθερή. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

ii) Το πλάτος της ταλάντωσης του συστήµατος 

α.      αυξάνεται. 

β.   ελαττώνεται. 
γ.   παραµένει σταθερό. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

17) Η εξίσωση που δίνει την ένταση του ρεύµατος σε ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώ-

σεων LC είναι i = -0,5ηµ10
4
t στο S.I. Η µέγιστη τιµή του φορτίου του πυκνωτή του κυ-

κλώµατος είναι ίση µε: 

α. 0,5 C                                    β.    0,5 ⋅ 104 C  
γ. 10

4 
C                                          δ.       5 ⋅ 10-5 C . 

18) Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι µεγαλύτερη της ιδιοσυ-

χνότητα του ταλαντωτή. Αν αυξάνουµε συνεχώς τη συχνότητα του διεγέρτη, το πλάτος της 

εξαναγκασµένης ταλάντωσης θα: 

i) µένει σταθερό 

ii) αυξάνεται συνεχώς 

iii) µειώνεται συνεχώς 

iv) αυξάνεται αρχικά και µετά θα µειώνεται.  

19) Γυρίζουµε το κουµπί επιλογής των σταθµών ενός ραδιοφώνου από τη συχνότητα 91,6 MHz 

στη συχνότητα 105,8 ΜΗz. Η χωρητικότητα του πυκνωτή του κυκλώµατος LC επιλογής 

σταθµών του ραδιοφώνου: 

α. αυξάνεται 

β. µειώνεται 

γ. παραµένει σταθερή. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

20) Σε  ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC στη διάρκεια µιας περιόδου η  ενέργεια 

του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή γίνεται ίση µε την ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του 

πηνίου: 
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α.   µία φορά.       β. δυο φορές.    γ. τέσσερις φορές.      δ. έξι φορές. 

21) Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι µικρότερη από την ιδιο-

συχνότητα του ταλαντωτή. Αυξάνουµε συνεχώς τη συχνότητα του διεγέρτη. Το πλάτος της 

εξαναγκασµένης ταλάντωσης θα: 

i) αυξάνεται συνεχώς. 

ii) µειώνεται συνεχώς. 

iii) µένει σταθερό. 

iv) αυξάνεται αρχικά και µετά θα µειώνεται. 

22) Όταν ένα σύστηµα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση στην οποία η αντιτιθέµενη δύναµη είναι 

ανάλογη της ταχύτητας, τότε 

i) η περίοδος µεταβάλλεται. 

ii) η µηχανική ενέργεια παραµένει σταθερή. 

iii) ο λόγος δύο διαδοχικών µεγίστων αποµακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση αυξάνε-

ται. 

iv) το πλάτος µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο. 

23) Σε µία γραµµική αρµονική ταλάντωση διπλασιάζουµε το πλάτος της. Τότε: 

i) η περίοδος διπλασιάζεται. 

ii) η συχνότητα διπλασιάζεται. 

iii) η ολική ενέργεια παραµένει σταθερή. 

iv) η µεγίστη ταχύτητα διπλασιάζεται. 

24) Σώµα συµµετέχει ταυτόχρονα σε δυο απλές αρµονικές ταλαντώσεις που περιγράφονται από 

τις σχέσεις: x1=Αηµω1t και x2=Αηµω2t, των οποίων οι συχνότητες ω1 και ω2 διαφέρουν λί-

γο µεταξύ τους. Η συνισταµένη ταλάντωση έχει:  

i) συχνότητα  2(ω1-ω2) . 

ii) συχνότητα ω1+ω2 . 

iii) πλάτος που µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών µηδέν και 2Α. 

iv)  πλάτος που µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών µηδέν και Α. 

25) ∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε ίσες µάζες ισορροπούν κρεµασµένα από κατακόρυφα ιδανικά  

ελατήρια µε σταθερές k1 και  k2 αντίστοιχα, που συνδέονται µε τη σχέση k1= 2
k
2
2 . Αποµα-

κρύνουµε τα σώµατα Σ1 και Σ2 από τη θέση ισορροπίας τους κατακόρυφα προς τα κάτω 

κατά x και 2x αντίστοιχα και τα αφήνουµε ελευθέρα την ίδια χρονική στιγµή, οπότε εκτε-

λούν απλή αρµονική ταλάντωση. Τα σώµατα διέρχονται για πρώτη φορά από τη θέση ι-

σορροπίας τους: 

α. ταυτόχρονα. 

β. σε διαφορετικές χρονικές στιγµές µε πρώτο το Σ1. 

γ. σε διαφορετικές χρονικές στιγµές µε πρώτο το Σ2 . 

 Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

26) Η συχνότητα της εξαναγκασµένης  ταλάντωσης ... 

i) είναι πάντα ίση µε την ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης. 

ii) είναι πάντα µεγαλύτερη από την ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης. 

iii) είναι ίση µε τη συχνότητα του διεγέρτη. 

iv) είναι πάντα µικρότερη από την ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης. 

27) Κύκλωµα LC µε αντίσταση R εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε συχνότητα f1. Τότε το 

πλάτος του ρεύµατος είναι Ι1. Παρατηρούµε ότι όταν η συχνότητα του διεγέρτη ελαττώνε-
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ται µε αφετηρία την f1, το πλάτος του ρεύµατος συνεχώς ελαττώνεται. Με αφετηρία τη συ-

χνότητα f1 αυξάνουµε τη συχνότητα του διεγέρτη. 

Στην περίπτωση αυτή, τι ισχύει για το πλάτος του ρεύµατος; 

α.     Θα µειώνεται συνεχώς. 

β.     Θα αυξάνεται συνεχώς. 

γ.     Θα µεταβάλλεται και για κάποια συχνότητα του διεγέρτη θα γίνει και πάλι Ι1. 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

28) Σωστού – Λάθους. 

i) Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση, κατά το συντονισµό, η ενέργεια της ταλάντωσης εί-

ναι µέγιστη. 

ii) Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση το πλάτος παραµένει σταθερό µε το χρόνο.  

29) Συµπλήρωση κενών 

Στη σύνθεση δύο αρµονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το 

ίδιο σηµείο µε το ίδιο πλάτος και λίγο  διαφορετικές συχνότητες, ο χρόνος ανάµεσα σε δύο 

διαδοχικές µεγιστοποιήσεις του πλάτους ονοµάζεται ........... του διακροτήµατος. 

30) Σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους και διεύθυνσης. Οι 

συχνότητες f1 και f2 (f1 > f2) των δύο ταλαντώσεων διαφέρουν λίγο µεταξύ τους, µε αποτέ-

λεσµα να παρουσιάζεται διακρότηµα. Αν η συχνότητα f2 προσεγγίσει τη συχνότητα f1, χω-

ρίς να την ξεπεράσει, ο χρόνος που µεσολαβεί ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς 

του πλάτους θα: 

i) αυξηθεί. 

ii) µειωθεί. 

iii) παραµείνει ο ίδιος. 

iv) αυξηθεί ή θα µειωθεί ανάλογα µε την τιµή της f2. 

31) Σε µια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο: 

i) το µέτρο της δύναµης που προκαλεί την απόσβεση είναι ανάλογο της αποµάκρυνσης. 

ii) ο λόγος δύο διαδοχικών πλατών προς την ίδια κατεύθυνση δεν διατηρείται σταθερός. 

iii) η περίοδος διατηρείται σταθερή για ορισµένη τιµή της σταθεράς απόσβεσης. 

iv) το µέτρο της δύναµης που προκαλεί την απόσβεση είναι σταθερό. 

32) Η αύξηση της αντίστασης σε κύκλωµα µε φθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση συνεπάγεται και 

τη µείωση της περιόδου της. 

33) Σε ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC, τη στιγµή που το φορτίο του πυκνωτή 

είναι το µισό του µέγιστου φορτίου του (q =Q/2), η ενέργεια UB του µαγνητικού πεδίου του 

πηνίου είναι το: 

  α. 25%  β. 50%   γ. 75% 

της ολικής ενέργειας Ε του κυκλώµατος. 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

34) Σώµα µάζας m είναι κρεµασµένο από ελατήριο σταθεράς k και εκτελεί εξαναγκασµένη τα-

λάντωση πλάτους Α1 και συχνότητας f1. Παρατηρούµε ότι, αν η συχνότητα του διεγέρτη 

αυξηθεί και γίνει f2, το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης είναι πάλι Α1. Για να γίνει 

το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης µεγαλύτερο του Α1, πρέπει η συχνότητα f του 

διεγέρτη να είναι: 

α. f > f2. 

β. f < f1. 
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γ. f1 < f < f2. 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

35) Αν στον αρµονικό ταλαντωτή εκτός από την ελαστική δύναµη επαναφοράς ενεργεί και δύ-

ναµη αντίστασης F = - bυ, µε b = σταθερό, το πλάτος της ταλάντωσης µεταβάλλεται µε το 

χρόνο σύµφωνα µε την εξίσωση (για Λ > 0).  

i) Α = Α0 – bt .  

ii) A = A0e
Λt 

.  

iii) A = A0e
-Λt 

.  

iv) Α=2
Α
Λt

0  . 

36) Σωστού - λάθους 

i) Στην περίπτωση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων κύριος λόγος απόσβεσης είναι η ωµική 

αντίσταση του κυκλώµατος.  

ii) Σε µια φθίνουσα µηχανική ταλάντωση ο ρυθµός µείωσης του πλάτους µειώνεται, όταν 

αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης b.  

iii) Κατά το συντονισµό η ενέργεια µεταφέρεται στο σύστηµα κατά το βέλτιστο τρόπο, γι’ 

αυτό και το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται µέγιστο.  

iv) Σε κύκλωµα εξαναγκασµένων ηλεκτρικών ταλαντώσεων µεταβάλλουµε τη χωρητικό-

τητα του πυκνωτή. Τότε µεταβάλλεται και η συχνότητα των ταλαντώσεων του κυκλώ-

µατος.  

v) ∆ύο αρµονικές ταλαντώσεις έχουν την ίδια διεύθυνση και γίνονται γύρω από το ίδιο 

σηµείο µε το ίδιο πλάτος αλλά λίγο διαφορετικές συχνότητες. Στη σύνθεση των ταλα-

ντώσεων αυτών ο χρόνος ανάµεσα σε δυο διαδοχικές µεγιστοποιήσεις του πλάτους ο-

νοµάζεται περίοδος των διακροτηµάτων.  

37) Σωστού - λάθους 

i) Η σταθερά απόσβεσης b σε µία φθίνουσα ταλάντωση εξαρτάται και από τις ιδιότητες 

του µέσου. 

ii) Σε ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC η ολική ενέργεια παραµένει σταθε-

ρή. 

iii) Το πλάτος µιας εξαναγκασµένης ταλάντωσης δεν εξαρτάται από τη συχνότητα f του 

διεγέρτη.  

iv) Σε ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC η ολική ενέργεια παραµένει σταθε-

ρή. 

38) Σωστού - λάθους 

i) Τα κτήρια κατά τη διάρκεια ενός σεισµού εκτελούν εξαναγκασµένη ταλάντωση. 

ii) Σε κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων µε πηνίο, πυκνωτή και αντίσταση, αν η τιµή της 

αντίστασης υπερβεί κάποιο όριο, η ταλάντωση γίνεται απεριοδική. 

iii) Σε ένα κύκλωµα LC η συχνότητα των ηλεκτρικών ταλαντώσεών του είναι ανάλογη της 

χωρητικότητας C του πυκνωτή. 

39) Το διάγραµµα του σχήµατος παριστάνει την ταχύτητα ενός σώµατος 

που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

Στην περίπτωση αυτή: 

α. στα σηµεία 1 και 5 το σώµα βρίσκεται στη µέγιστη αποµάκρυνση.  

β. στα σηµεία 2 και 4 το σώµα βρίσκεται στη µέγιστη αποµάκρυνση.  

γ. στα σηµεία 4 και 5 το σώµα βρίσκεται στη θέση ισορροπίας.  

δ. στα σηµεία 3 και 4 το σώµα βρίσκεται στη θέση ισορροπίας. 
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40) Σώµα µάζας Μ έχει προσδεθεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς 

Κ του οποίου το άνω άκρο είναι στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο. Αποµακρύνουµε το σώ-

µα κατακόρυφα προς τα κάτω κατά απόσταση α από τη θέση ισορροπίας και το αφήνουµε 

ελεύθερο να κάνει ταλάντωση. Επαναλαµβάνουµε το πείραµα και µε ένα άλλο ελατήριο 

σταθεράς Κ΄ = 4Κ.  

Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των δυναµικών ενεργειών των δύο ταλαντώσεων σε 

συνάρτηση µε την αποµάκρυνση στο ίδιο διάγραµµα.  

41) Σώµα µάζας m που είναι προσδεδεµένο σε οριζόντιο ελατήριο σταθεράς k, όταν αποµακρύ-

νεται από τη θέση ισορροπίας κατά Α, εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε περίοδο Τ. Αν 

τετραπλασιάσουµε την αποµάκρυνση Α, η περίοδος της ταλάντωσης γίνεται  

 α)   2Τ.   β)  Τ.       γ) Τ/2.     δ) 4Τ.  

42) Στις εξαναγκασµένες ταλαντώσεις ένα σύστηµα ταλαντώνεται µε συχνότητα που είναι ίση 

µε  

i) την ιδιοσυχνότητά του.  

ii) τη συχνότητα του διεγέρτη.  

iii) τη διαφορά ιδιοσυχνότητας και συχνότητας του διεγέρτη.  

iv) το άθροισµα ιδιοσυχνότητας και συχνότητας του διεγέρτη.  

43) ∆ύο ιδανικά κυκλώµατα L1C1 και L2C2 µε αυτεπαγωγές L1 και L2 = 4L1 έχουν την ίδια ολική 

ενέργεια.  

i) Για τα πλάτη των ρευµάτων που διαρρέουν τα κυκλώµατα θα ισχύει ότι  

α. Ι1 = 2Ι2.  

β. Ι1 = 4Ι2 .  

γ. Ι1 = Ι2/2 .  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

44) Σε ένα ιδανικό κύκλωµα LC το φορτίο του πυκνωτή µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε το 

χρόνο σύµφωνα µε τη σχέση q=Qσυνωt. Για το σύστηµα αυτό: 

α. η περίοδος ταλάντωσης του κυκλώµατος δίνεται από τη σχέση Τ=2π/*LC.  

β. η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα περιγράφεται από τη σχέση:  

 i=–Qωηµωt.   

γ. τη χρονική στιγµή t=0 η ενέργεια του πυκνωτή είναι 0.  

δ. η ενέργεια του πυκνωτή µια τυχαία χρονική στιγµή δίνεται από τη σχέση U=Cq
2
/2. 

45) ∆ιαθέτουµε δύο κυκλώµατα (L1C1) και (L2C2) ηλεκτρικών ταλα-

ντώσεων. Τα διαγράµµατα (1) και (2) παριστάνουν τα φορτία 

των πυκνωτών C1 και C2 αντίστοιχα, σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

Ο λόγος Ι1/Ι2 των µέγιστων τιµών της έντασης του ρεύµατος στα 

δύο κυκλώµατα είναι:  

α. 2.     β.  0
1
2
 .      γ. 0

1
4
 . 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

46) Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης που γίνονται 

γύρω από το ίδιο σηµείο, προκύπτει απλή αρµονική ταλάντωση σταθερού πλάτους, µόνο 

όταν οι επιµέρους ταλαντώσεις έχουν:  

i) ίσες συχνότητες.  

ii) παραπλήσιες συχνότητες.  

iii) διαφορετικές συχνότητες.  



Ταλαντώσεις. Θέµατα Εξετάσεων -9- 

C1 C2
L

∆1 ∆2

iv) συχνότητες που η µια είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της άλλης.  

47) ∆ίνονται οι γραφικές παραστάσεις που απεικονίζουν την ταλάντωση που εκτελούν τα συ-

στήµατα ανάρτησης τριών αυτοκινήτων που κινούνται µε την ίδια ταχύτητα όταν συνα-

ντούν το ίδιο εξόγκωµα στο δρόµο. 

 

 

 

 

 

 

i) Το αυτοκίνητο του οποίου το σύστηµα ανάρτησης λειτουργεί καλύτερα είναι το 

   α. Ι.    β. ΙΙ.    γ. ΙΙΙ. 

ii) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

48) Με την πάροδο του χρόνου και καθώς τα αµορτισέρ ενός αυτοκινήτου παλιώνουν και 

φθείρονται:  

i) η τιµή της σταθεράς απόσβεσης b αυξάνεται.  

ii) η τιµή της σταθεράς απόσβεσης b µειώνεται.  

iii) το πλάτος της ταλάντωσης του αυτοκινήτου, όταν περνά από εξόγκωµα του δρόµου, 

µειώνεται πιο γρήγορα.  

iv) η περίοδος των ταλαντώσεων του αυτοκινήτου παρουσιάζει µικρή αύξηση.  

49) Στο κύκλωµα των εξαναγκασµένων ηλεκτρικών ταλαντώσεων του 

σχήµατος 

i) το πλάτος Ι της έντασης του ρεύµατος είναι ανεξάρτητο της συχνό-

τητας της εναλλασσόµενης τάσης.  

ii) η συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώµατος είναι 

πάντοτε ίση µε την ιδιοσυχνότητά του.  

iii) η ιδιοσυχνότητα του κυκλώµατος είναι ανεξάρτητη της χωρητικότητας C του πυκνωτή. 

iv) όταν η συχνότητα της εναλλασσόµενης τάσης γίνει ίση µε την ιδιοσυχνότητα του κυ-

κλώµατος, έχουµε µεταφορά ενέργειας στο κύκλωµα κατά το βέλτιστο τρόπο. 

50) Στο ιδανικό κύκλωµα LC του σχήµατος έχουµε αρχικά τους 

διακόπτες ∆1 και ∆2 ανοικτούς. Ο πυκνωτής χωρητικότητας C1 

έχει φορτιστεί µέσω πηγής συνεχούς τάσης µε φορτίο Q1. Tη 

χρονική στιγµή t0=0 ο διακόπτης ∆1 κλείνει, οπότε στο κύ-

κλωµα LC1 έχουµε αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. Τη χρονική στιγµή t1=1
5
4
Τ
, όπου Τ η πε-

ρίοδος της ταλάντωσης του κυκλώµατος LC1, o διακόπτης ∆1 ανοίγει και ταυτόχρονα κλεί-

νει ο ∆2. Το µέγιστο φορτίο Q2 που θα αποκτήσει ο πυκνωτής χωρητικότητας C2, όπου 

C2=4C1, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώµατος LC2 θα είναι ίσο µε 

i)   Q1.   ii) 1
Q
2 

1   iii)  2Q1. 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

51) Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω 

από το ίδιο σηµείο, µε το ίδιο πλάτος Α και συχνότητες f1 και f2 που διαφέρουν λίγο µεταξύ 

τους 

i) το µέγιστο πλάτος της ταλάντωσης είναι 2Α.  

ii) όλα τα σηµεία ταλαντώνονται µε το ίδιο πλάτος.  
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iii) ο χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους είναι Τ= 3 
f1

1
+f2

 .   

iv) Ο χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους είναι T=  4
2|f1-

1
f2|
. 

52) Σε µία φθίνουσα ταλάντωση ο λόγος δύο διαδοχικών µεγίστων αποµακρύνσεων προς την 

ίδια κατεύθυνση παραµένει σταθερός. Στην περίπτωση αυτή το πλάτος της ταλάντωσης : 

i) µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο 

ii) µειώνεται ανάλογα µε το χρόνο 

iii) παραµένει σταθερό 

iv) αυξάνεται εκθετικά µε το χρόνο. 

53) Η σχέση που συνδέει την περίοδο (Τ) και τη συχνότητα (f) σε ένα περιοδικό φαινόµενο, 

είναι : 

  α) F
2
=Τ β) fKΤ =1 γ) Τ

2
Kf =1 δ) ΤKf

2
 =1 

54) Ένα σώµα κάνει ταυτόχρονα ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης, µε εξισώσεις x1=Αηµωt και 

x2=2Aηµωt. Το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης, είναι : 

α) Α  β) 3Α   γ) 2Α 

Ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

55) Ένα σύστηµα ελατηρίου - µάζας εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν 

τετραπλασιάσουµε την ολική ενέργεια της ταλάντωσης αυτού του συστήµατος, τότε 

i) η συχνότητα ταλάντωσης θα διπλασιαστεί. 

ii) η σταθερά επαναφοράς θα τετραπλασιαστεί. 

iii) το πλάτος της ταλάντωσης θα τετραπλασιαστεί. 

iv) η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης θα διπλασιαστεί. 

56) Σε ιδανικό κύκλωµα LC µε διακόπτη, φορτίζουµε τον πυκνωτή και κλείνουµε τον διακό-

πτη. Μετά από πόσο χρόνο από τη στιγµή που κλείσαµε το διακόπτη, ο πυκνωτής θα απο-

κτήσει για πρώτη φορά την αρχική του ενέργεια; 

   α)  2πGLC  β) πGLC  γ)  2
GL
π
C
 . 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

57) Ένα σώµα εκτελεί αρµονική ταλάντωση πλάτους Α. Η ταχύτητα του σώµατος 

i) έχει την ίδια φάση µε την επιτάχυνση α.  

ii) είναι µέγιστη στις ακραίες θέσεις. 

iii) είναι µέγιστη, κατά µέτρο, στη θέση ισορροπίας. 

iv) έχει πάντα αντίθετη φορά από τη δύναµη επαναφοράς. 

58) Σε κύκλωµα αµείωτων ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC  

i) η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου δίνεται από τη σχέση UE =0
1
2 
Cq

2
. 

ii) το άθροισµα των ενεργειών ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου κάθε χρονική στιγµή εί-

ναι σταθερό. 

iii) η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου είναι αρµονική συνάρτηση του χρόνου.  

iv) όταν η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου γίνεται µέγιστη η ένταση του ρεύµατος στο 

κύκλωµα µηδενίζεται. 

59) Σώµα Σ εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις που γίνονται γύρω από το 

ίδιο σηµείο, στην ίδια διεύθυνση, µε εξισώσεις:  
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x1 = 5ηµ10t  και   x2 = 8ηµ(10t +π) 

Η αποµάκρυνση του σώµατος κάθε χρονική στιγµή θα δίνεται από την εξίσωση 

α.  y = 3ηµ(10t + π) .     β.  y = 3ηµ10t. 

γ.  y = 11ηµ(10t + π). 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

60) Ένας ταλαντωτής τη χρονική στιγµή t = 0 έχει ενέργεια Ε0 και πλάτος ταλάντωσης Α0. Η 

ενέργεια που έχει χάσει ο ταλαντωτής µέχρι τη στιγµή t, που το πλάτος της ταλάντωσής 

του έχει µειωθεί στο 0
1
4
  της αρχικής του τιµής, είναι   

 α.  1
Ε
16

0       β. 1
Ε
4
0   γ.   3

15
16
Ε0 . 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

61) Σε µία φθίνουσα ταλάντωση ο λόγος δύο διαδοχικών µεγίστων αποµακρύνσεων προς την 

ίδια κατεύθυνση παραµένει σταθερός. Στην περίπτωση αυτή το πλάτος της ταλάντωσης : 

α. µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο 

β. µειώνεται ανάλογα µε το χρόνο 

γ. παραµένει σταθερό 

δ. αυξάνεται εκθετικά µε το χρόνο. 

62) Η σχέση που συνδέει την περίοδο (Τ) και τη συχνότητα (f) σε ένα περιοδικό φαινόµενο, 

είναι: 

α. f
2
=T  β. f·T=1 γ. T

2
·f=1 δ. Τ·f

2
=1 

63) Ένα σύστηµα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση, στην οποία η αντιτιθέµενη δύναµη είναι ανά-

λογη της ταχύτητας. Τότε : 

α. η µηχανική ενέργεια του συστήµατος παραµένει σταθερή 

β. το πλάτος της ταλάντωσης µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο 

γ. η περίοδος του συστήµατος µεταβάλλεται 

δ. ο λόγος δύο διαδοχικών µεγίστων αποµακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση µειώνεται. 

64) ∆ύο απλοί αρµονικοί ταλαντωτές Α και Β που εκτελούν αµείωτες αρµονικές ταλαντώσεις 

του ίδιου πλάτους, έχουν σταθερές επαναφοράς DA και DB αντίστοιχα, µε DA>DB. Ποιος 

έχει µεγαλύτερη ολική ενέργεια; 

α. ο ταλαντωτής Α  β. ο ταλαντωτής Β. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

65)  Ένα σώµα κάνει ταυτόχρονα ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης, µε εξισώσεις x1=Αηµωt και 

x2=2Aηµωt. Το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης, είναι : 

α. Α   β. 3Α γ. 2Α 

Ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

66) Το αποτέλεσµα της σύνθεσης δύο αρµονικών ταλαντώσεων που γίνονται πάνω στην ίδια 

διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας είναι µια νέα αρµονική ταλάντωση, όταν 

οι δύο αρχικές ταλαντώσεις έχουν 

α. παραπλήσιες συχνότητες και ίδια πλάτη. 

β. παραπλήσιες συχνότητες και διαφορετικά πλάτη. 

γ. ίδιες συχνότητες και διαφορετικά πλάτη. 

δ. ίδια πλάτη και διαφορετικές συχνότητες. 
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67) Ενώ ακούµε ένα ραδιοφωνικό σταθµό που εκπέµπει σε συχνότητα 100MHz, θέλουµε να 

ακούσουµε το σταθµό που εκπέµπει σε 100,4MHz. Για το σκοπό αυτό στο δέκτη πρέπει να 

α. αυξήσουµε τη χωρητικότητα του πυκνωτή. 

β. αυξήσουµε την αυτεπαγωγή του πηνίου. 

γ. ελαττώσουµε τη χωρητικότητα του πυκνωτή. 

δ. αυξήσουµε τη χωρητικότητα του πυκνωτή και την αυτεπαγωγή του πηνίου. 

68) Σε µια φθίνουσα ταλάντωση που η αντιτιθέµενη δύναµη είναι της µορφής F=–bυ, µε b στα-

θερό,  

α. ο λόγος δύο διαδοχικών πλατών µειώνεται σε σχέση µε το χρόνο. 

β. η περίοδος της ταλάντωσης εξαρτάται από το πλάτος. 

γ. το πλάτος παραµένει σταθερό σε σχέση µε το χρόνο. 

δ. η περίοδος παραµένει σταθερή σε σχέση µε το χρόνο. 

69) Κατά τη φθίνουσα µηχανική ταλάντωση 

α. το πλάτος παραµένει σταθερό. 

β. η µηχανική ενέργεια διατηρείται. 

γ. το πλάτος µεταβάλλεται σύµφωνα µε τη σχέση Α=Α0e
Λt
, όπου Λ θετική σταθερά. 

δ. έχουµε µεταφορά ενέργειας από το ταλαντούµενο σύστηµα στο περιβάλλον. 

70) Ένας ταλαντωτής τη χρονική στιγµή t1 έχει ενέργεια ταλάντωσης Ε και πλάτος ταλάντωσης 

Α. Τη χρονική στιγµή t2 που έχει χάσει τα 0
3
4
 της αρχικής του ενέργειας το πλάτος της ταλά-

ντωσής του είναι:  

α. 1111
Α
4
    β.   31111

Α
4
     γ. 1111

Α
2
     δ. 1111

Α
3
   

71) Ένα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης και ίδιου πλά-

τους Α, που πραγµατοποιούνται γύρω από το ίδιο σηµείο. Αν οι συχνότητες των δύο ταλα-

ντώσεων f1 και f2 διαφέρουν λίγο µεταξύ τους, τότε  

α. το σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση.  

β. το πλάτος της ταλάντωσης παραµένει σταθερό.  

γ. το µέγιστο πλάτος της ταλάντωσης είναι 2Α.  

δ. η περίοδος του διακροτήµατος είναι ανάλογη µε τη διαφορά συχνοτήτων f1 – f2.  

72) Ένας αρµονικός ταλαντωτής εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση. Όταν η συχνότητα του 

διεγέρτη παίρνει τις τιµές f1=5Hz και f2=10Hz, το πλάτος της ταλάντωσης είναι το ίδιο. Θα 

έχουµε µεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης, όταν η συχνότητα του διεγέρτη πάρει την τιµή:  

α. 2Hz β.   4Hz γ.   8Hz δ.   12Hz  

73) Θεωρούµε δύο κυκλώµατα Α (LA, C) και Β (LB, C) που εκτελούν ελεύθερες αµείωτες ηλε-

κτρικές ταλαντώσεις. Οι πυκνωτές στα δύο κυκλώµατα έχουν την ίδια χωρητικότητα C.  

 
Οι καµπύλες Α και Β παριστάνουν τα ρεύµατα στα δύο πηνία σε συνάρτηση µε τον χρόνο. 

Για τους συντελεστές αυτεπαγωγής LA, LB των πηνίων στα δύο κυκλώµατα ισχύει ότι  

α. LA =4 LΒ.  
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β. LΒ =4 LΑ.  

γ. LA =2 LΒ.  

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

74) Στην απλή αρµονική ταλάντωση, το ταλαντούµενο σώµα έχει µέγιστη ταχύτητα:  

α. στις ακραίες θέσεις της τροχιάς του.  

β. όταν η επιτάχυνση είναι µέγιστη.  

γ. όταν η δύναµη επαναφοράς είναι µέγιστη.  

δ. όταν η δυναµική του ενέργεια είναι µηδέν.  

75) Σε ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων αν κάποια χρονική στιγµή ισχύει q=Q/3 , 

όπου q το στιγµιαίο ηλεκτρικό φορτίο και Q η µέγιστη τιµή του ηλεκτρικού φορτίου στον 

πυκνωτή, τότε ο λόγος της ενέργειας ηλεκτρικού πεδίου προς την ενέργεια µαγνητικού πε-

δίου UE/UB είναι:  

α. 1/8   β. 1/3   γ.  3  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

76) Ένα σώµα µετέχει σε δύο αρµονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από 

το ίδιο σηµείο µε το ίδιο πλάτος και γωνιακές συχνότητες, που διαφέρουν πολύ λίγο. Οι ε-

ξισώσεις των δύο ταλαντώσεων είναι:  

x1=0,2ηµ(998 πt), x2=0,2ηµ(1002 πt) (όλα τα µεγέθη στο S.I.). 

Ο χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους της ιδιόµορφης ταλάντω-

σης (διακροτήµατος) του σώµατος είναι:  

α. 2s    β. 1s     γ. 0,5s  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

77) Στην κάτω άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ, η πάνω άκρη του οποίου 

είναι στερεωµένη σε ακλόνητο σηµείο, σώµα µάζας m εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση 

πλάτους d/2 , όπως φαίνεται στο σχήµα. 

 
  

 
Όταν το σώµα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας, η επιµήκυνση του ελατηρίου είναι d. Στην 

κατώτερη θέση της ταλάντωσης του σώµατος, ο λόγος της δύναµης του ελατηρίου προς τη 

δύναµη επαναφοράς είναι 

 
Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

78) Η κίνηση που προκύπτει από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων 

α. είναι ανεξάρτητη από τις συχνότητες των επιµέρους αρµονικών ταλαντώσεων. 

β. είναι ανεξάρτητη από τη διαφορά φάσης των δύο ταλαντώσεων. 

γ. είναι ανεξάρτητη από τις διευθύνσεις των δύο αρµονικών ταλαντώσεων. 

δ. εξαρτάται από τα πλάτη των δύο αρµονικών ταλαντώσεων. 

Fελ 

Fεπαν 

1 

3 
α. = β. 

Fελ 

Fεπαν 

= 3 γ. 
Fελ 

Fεπαν 

= 2 
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C L

∆

+ +

- -

 

 

Ασκήσεις 

79) Ακίνητο σώµα µάζας Μ=9·10
-2 
kg βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και είναι 

προσδεµένο στην άκρη οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς K=1000N/m. Η άλλη άκρη του ε-

λατηρίου είναι ακλόνητα στερεωµένη, όπως φαίνεται στο σχήµα.  

 

 

 

 

Βλήµα µάζας m=1·10
-2 
kg που κινείται κατά τη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου µε τα-

χύτητα υ, συγκρούεται µε το ακίνητο σώµα µάζας Μ και σφηνώνεται σ' αυτό. 

Μετά την κρούση το συσσωµάτωµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α=0,1m. 

Α. Να υπολογίσετε: 

α. την περίοδο Τ της ταλάντωσης του συσσωµατώµατος. 

β. την ταχύτητα του συσσωµατώµατος, αµέσως µετά την κρούση.  

γ. την ταχύτητα υ, µε την οποία το βλήµα προσκρούει στο σώµα µάζας Μ.  

Β. Να γράψετε την εξίσωση αποµάκρυνσης της ταλάντωσης σε σχέση µε το χρόνο. 
Εσπερινά 2002 

80) Σώµα µάζας m1=3kg είναι στερεωµένο στην άκρη οριζοντίου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς 

Κ=400 N/m , του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωµένο. Το σώµα εκτελεί απλή 

αρµονική ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε περίοδο Τ και πλάτος Α=0,4m. Τη χρο-

νική στιγµή t0=0 το σώµα βρίσκεται στη θέση της µέγιστης θετικής αποµάκρυνσης. Τη 

χρονική στιγµή t= 0
Τ
6 
, ένα σώµα µάζας m2=1kg που κινείται στην ίδια κατεύθυνση µε το 

σώµα µάζας m1 και έχει ταχύτητα µέτρου υ2=8 m/s συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά µε 

αυτό. Να υπολογίσετε : 

i) την αρχική φάση της ταλάντωσης του σώµατος µάζας m1. 

ii) τη θέση στην οποία βρίσκεται το σώµα µάζας m1 τη στιγµή της σύγκρουσης 

iii) την περίοδο ταλάντωσης του συσσωµατώµατος 

iv) την ενέργεια της ταλάντωσης µετά την κρούση. 
Εξετάσεις Οµογενών 2001 

81) Ηλεκτρικό κύκλωµα περιλαµβάνει ιδανικό πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L=8mH, πυ-

κνωτή χωρητικότητας C και διακόπτη ∆. Η ωµική αντίσταση του κυκλώµατος θεωρείται 

αµελητέα. Ο πυκνωτής φορτίζεται πλήρως και τη χρονική στιγµή t=0 ο διακόπτης κλείνει, 

οπότε το κύκλωµα κάνει αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση µε περίοδο T=8π.10
-4
s. H ολική 

ενέργεια του κυκλώµατος είναι E=9.10
-5
J. Να υπολογίσετε : 

α) την τιµή της χωρητικότητας C του πυκνωτή 

β) τη µέγιστη τιµή της έντασης του ρεύµατος στο κύκλωµα 

γ) Την τιµή της έντασης του ρεύµατος στο κύκλωµα τη χρονική στιγµή , κατά την οποία η 

ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή γίνεται για πρώτη φορά τριπλάσια της 

ενέργειας του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο 

δ) την παραπάνω χρονική στιγµή t1 . 
Εξετάσεις Οµογενών 2003 

82) Το ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος αποτελείται από πυκνωτή µε χω-

ρητικότητα  2⋅10
-5 
F, ένα ιδανικό πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής  

0,05H και διακόπτη ∆ όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. Αρχικά ο 
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διακόπτης ∆ είναι ανοικτός και ο πυκνωτής είναι φορτισµένος µε ηλεκτρικό φορτίο 5⋅10
-7 

C. Οι αγωγοί σύνδεσης έχουν αµελητέα αντίσταση. 

 Τη χρονική στιγµή t=0 κλείνουµε το διακόπτη ∆. 

 Να υπολογίσετε: 

i) την περίοδο της ηλεκτρικής ταλάντωσης 

ii) το πλάτος της έντασης του ρεύµατος 

iii) την ένταση του ρεύµατος τη στιγµή που το φορτίο του πυκνωτή C είναι  3⋅10
-7 
C. 

 ∆ίνεται: π = 3,14 .  
Ε.Λ. 2003 

83) Σώµα µάζας m1 = 0,1 kg που είναι προσδεµένο στο άκρο τεντωµένου νήµατος αφήνεται 

ελεύθερο από ύψος h, όπως φαίνεται στο σχήµα. Όταν το νήµα βρίσκεται στην κατακόρυ-

φη θέση, το σώµα έχει ταχύτητα µέτρου υ1 = 2 m/s και συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά 

µε ακίνητο σώµα µάζας m2, όπου m2 = m1. Το σώµα µάζας m2, µετά την σύγκρουση, κινεί-

ται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται µετωπικά και πλαστικά µε σώµα µάζας 

m3 = 0,7 kg. Το σώµα µάζας m3 είναι προσδεµένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελα-

τηρίου σταθεράς k = 20 N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωµένο. Τη 

στιγµή της σύγκρουσης, το ελατήριο έχει το φυσικό του µήκος και ο άξονάς του συµπίπτει 

µε τη διεύθυνση της κίνησης του σώµατος µάζας m2. Να θεωρήσετε αµελητέα τη χρονική 

διάρκεια των κρούσεων και τη µάζα του νήµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να υπολογίσετε: 

α. το  ύψος h από το οποίο αφέθηκε ελεύθερο το σώµα µάζας m1. 

β. το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος µάζας m2, µε την οποία προσκρούει στο σώµα 

µάζας m3 . 

γ. το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωµάτωµα που προέκυψε από την 

πλαστική κρούση. 

δ. το µέτρο της ορµής του συσσωµατώµατος µετά από χρόνο t= 1
1
π
5
  
s από τη χρονική 

στιγµή που αυτό άρχισε να κινείται.  

∆ίνονται:  g = 10 ms
-2
 ,   συν 1

π
3
 =0,5. 

Επαναληπτικές Ε.Λ. 2003 

84) Σώµα Σ µάζας Μ = 0,1 kg είναι δεµένο στο ένα άκρο οριζο-

ντίου ελατηρίου και ηρεµεί. Το άλλο άκρο του ελατηρίου 

είναι σταθερά συνδεδεµένο µε κατακόρυφο τοίχο. Μεταξύ 

σώµατος και οριζοντίου δαπέδου δεν εµφανίζονται τριβές. Βλήµα µάζας m = 0,001 kg κι-

νούµενο κατά µήκος του άξονα του ελατηρίου µε ταχύτητα υ1 =200 m/s διαπερνά ακαριαία 

το σώµα Σ και κατά την έξοδο του η ταχύτητα του γίνεται υ2 = 2
υ
2
1 . Να βρεθούν:  

i)  Η ταχύτητα υ µε την οποία θα κινηθεί το σώµα Σ αµέσως µετά την έξοδο του βλήµα-

τος. 

ii) Η µέγιστη επιµήκυνση του ελατηρίου. 
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iii) Η περίοδος µε την οποία ταλαντώνεται το σώµα Σ. 

iv) Η ελάττωση της µηχανικής ενέργειας κατά την παραπάνω κρούση. 

∆ίνεται η σταθερά του ελατηρίου k = 1000 N/m. 
Εσπερινά 2004 

85) Η ολική ενέργεια ιδανικού κυκλώµατος LC, του παρακάτω σχήµατος, 

είναι 4,5·10-5J η δε περίοδος Τ = 4π ·10-4s. 

Εάν η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι C = 4 ·10-5F να υπολογίσετε: 

i) το συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου. 

ii) το πλάτος της έντασης του ρεύµατος. 

iii) το µέγιστο φορτίο στους οπλισµούς του πυκνωτή. 

iv) ο φορτίο στους οπλισµούς του πυκνωτή τη χρονική στιγµή που η ενέργεια του µαγνη-

τικού πεδίου στο πηνίο είναι τριπλάσια της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του πυ-

κνωτή. 
Επαναληπτικές εξετάσεις Εσπερινών 2004 

86) To σώµα Σ του σχήµατος είναι συνδεδεµένο στο άκρο ιδανικού 

ελατηρίου σταθεράς k=900 N/m, το άλλο άκρο του οποίου εί-

ναι στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο. Το σύστηµα ταλαντώνε-

ται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε περίοδο Τ=(π/15) s. Το σώµα τη χρονική στιγµή t=0 διέρ-

χεται από τη θέση ισορροπίας του µε ταχύτητα υ=6 m/s κινούµενο προς τα δεξιά. Να βρεί-

τε: 

i) Το πλάτος της ταλάντωσης του σώµατος. 

ii) Τη µάζα του σώµατος. 

iii) Την αποµάκρυνση του σώµατος από τη θέση ισορροπίας σε συνάρτηση µε το χρόνο 

και να τη σχεδιάσετε σε αριθµηµένους άξονες για το χρονικό διάστηµα από 0 έως 

(2π/15) s. 

iv) Για ποιες αποµακρύνσεις ισχύει Κ=3U, όπου Κ η κινητική ενέργεια και U η δυναµική 

ενέργεια του συστήµατος. 
Εξετάσεις Εσπερινών 2006 

87) Τα σώµατα Σ1 και Σ2, αµελητέων διαστάσεων, µε µάζες 

m1=1kg και m2=3kg αντίστοιχα είναι τοποθετηµένα σε 

λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώµα Σ1 είναι δεµένο στη µία 

άκρη οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100 

N/m. Η άλλη άκρη του ελατηρίου, είναι ακλόνητα στε-

ρεωµένη. Το ελατήριο µε τη βοήθεια νήµατος είναι συ-

σπειρωµένο κατά 0,2m, όπως φαίνεται στο σχήµα. Το Σ2 ισορροπεί στο οριζόντιο επίπεδο 

στη θέση που αντιστοιχεί στο φυσικό µήκος ;0 του ελατηρίου. Κάποια χρονική στιγµή κό-

βουµε το νήµα και το σώµα Σ1 κινούµενο προς τα δεξιά συγκρούεται κεντρικά και ελαστι-

κά µε το σώµα Σ2. Θεωρώντας ως αρχή µέτρησης των χρόνων τη στιγµή της κρούσης και 

ως θετική φορά κίνησης την προς τα δεξιά, να υπολογίσετε 

i) την ταχύτητα του σώµατος Σ1 λίγο πριν την κρούση του µε το σώµα Σ2. 

ii) τις ταχύτητες των σωµάτων Σ1 και Σ2, αµέσως µετά την κρούση. 

iii) την αποµάκρυνση του σώµατος Σ1 µετά την κρούση, σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

iv) την απόσταση µεταξύ των σωµάτων Σ1 και Σ2 όταν το σώµα Σ1 ακινητοποιείται στιγ-

µιαία για δεύτερη φορά. ∆εχθείτε την κίνηση του σώµατος Σ1 τόσο πριν, όσο και µετά 

την κρούση ως απλή αρµονική ταλάντωση σταθεράς k. 

∆ίνεται π=3,14 
Εξετάσεις Ε.Λ. 2006 
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h

Σ1

Σ2
88) Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ=100Ν/m έχει το κάτω άκρο του στε-

ρεωµένο στο δάπεδο. Στο επάνω άκρο του ελατηρίου έχει προσδεθεί σώ-

µα Σ1 µε µάζα Μ = 4 kg που ισορροπεί. ∆εύτερο σώµα Σ2 µε µάζα m = 1 

kg βρίσκεται πάνω από το πρώτο σώµα Σ1 σε άγνωστο ύψος h, όπως φαί-

νεται στο σχήµα.  Μετακινούµε το σώµα Σ1 προς τα κάτω κατά d=12
π
0 
m 

και το αφήνουµε ελεύθερο, ενώ την ίδια στιγµή αφήνουµε ελεύθερο και 

το δεύτερο σώµα Σ2.  

α. Να υπολογίσετε την τιµή του ύψους h ώστε τα δύο σώµατα να συναντηθούν στη θέ-

ση ισορροπίας του σώµατος Σ1.  

β. Αν η κρούση των δύο σωµάτων είναι πλαστική να δείξετε ότι το συσσωµάτωµα αµέ-

σως µετά την κρούση ακινητοποιείται στιγµιαία.  

γ. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωµατώµατος.  

δ. Να υπολογίσετε το µέτρο της µέγιστης δύναµης που ασκεί το ελατήριο στο συσσω-

µάτωµα.  

∆ίνεται g= 10 m/s
2
. Να θεωρήσετε ότι π

2
 ≈10. 

Εξετάσεις Οµογενών 2006 

89) Στο ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου είναι στερεωµένο σώµα µάζας m1=1,44kg, ενώ το άλλο 

του άκρο είναι ακλόνητο. Πάνω στο σώµα κάθεται ένα πουλί µάζας m2 και το σύστηµα τα-

λαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του συστήµατος 

είναι 0,4π m/s και η δυναµική του ενέργεια µηδενίζεται κάθε 0,5s. Όταν το σύστηµα διέρ-

χεται από την ακραία θέση ταλάντωσης, το πουλί πετά κατακόρυφα και το νέο σύστηµα 

ταλαντώνεται µε κυκλική συχνότητα 2,5π rad/s . Να βρείτε: 

i) Την περίοδο και το πλάτος της αρχικής ταλάντωσης. 

ii) Τη σταθερά του ελατηρίου. 

iii) Tη µέγιστη ταχύτητα της νέας ταλάντωσης. 

iv) Τη µάζα του πουλιού. 
Εξετάσεις Εσπερινών 2007 

90) Ένα σώµα Σ µάζας m1 είναι δεµένο στο ένα άκρο 

οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς Κ. Το άλλο άκρο του ε-

λατηρίου είναι ακλόνητα στερεωµένο. Το σύστηµα ελα-

τήριο-µάζα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση σε λείο 

οριζόντιο επίπεδο και τη χρονική στιγµή t=0 το σώµα Σ 

διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του, κινούµενο κατά τη θετική φορά. Η εξίσωση της α-

ποµάκρυνσης της ταλάντωσης του σώµατος Σ δίνεται από τη σχέση x = 0,1ηµ10t (SI). Η 

ολική ενέργεια της ταλάντωσης είναι Ε = 6 J. Τη χρονική στιγµή t=1
1
π
0
 s στο σώµα Σ σφη-

νώνεται βλήµα µάζας m2= 1
m
2 

1  κινούµενο µε ταχύτητα υ2 κατά την αρνητική φορά. Το 

συσσωµάτωµα που προκύπτει µετά την κρούση εκτελεί νέα απλή αρµονική ταλάντωση 

πλάτους Α΄=0,1F6 m.  

α. Να υπολογίσετε τη σταθερά Κ του ελατηρίου και τη µάζα m1 του σώµατος Σ.  

β. Να υπολογίσετε την ολική ενέργεια Ε΄ και τη γωνιακή συχνότητα ω΄ της ταλάντωσης του 

συσσωµατώµατος.  

γ. Να υπολογίσετε την ταχύτητα υ2 του βλήµατος πριν από την κρούση.  
Επαναληπτικές Ε.Λ. 2007 

91) Ιδανικό κύκλωµα LC εκτελεί αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση µε περίοδο Τ = 4π⋅10−3s. Τη 

χρονική στιγµή t = 0, o πυκνωτής έχει το µέγιστο ηλεκτρικό φορτίο. Ο πυκνωτής έχει χωρη-
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τικότητα C = 10µF και η µέγιστη τιµή της έντασης του ρεύµατος, το οποίο διαρρέει το πη-

νίο, είναι 2⋅10−3Α. 

α. Να υπολογισθεί ο συντελεστής αυτεπαγωγής L του πηνίου. 

β. Ποια χρονική στιγµή η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου γίνεται µέγιστη για 

πρώτη φορά. 

γ. Να υπολογισθεί η µέγιστη τάση στους οπλισµούς του πυκνωτή. 

δ. Να υπολογισθεί η ένταση του ρεύµατος, το οποίο διαρρέει το πηνίο, τις χρονικές στιγµές 

κατά τις οποίες η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή είναι τριπλάσια της ε-

νέργειας του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο. 

∆ίνονται: 1µF =10
−6
F, π =3,14. 
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