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ΜΑΘΗΜΑ:   ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΑΞΗ:  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΟ 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 

ΘΕΜΑ 10 

Γηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, λα γξάςεηε ζην 
θύιιν απαληήζεσλ ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί 
ζηε ζσζηή απάληεζε. 
 
1. Σηελ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε, ην ηαιαληνύκελν ζώκα έρεη κέγηζηε ηαρύηεηα: 
α)  ζηηο αθξαίεο ζέζεηο ηεο ηξνρηάο ηνπ. 
β)  όηαλ ε επηηάρπλζε είλαη κέγηζηε. 
γ)  όηαλ ε δύλακε επαλαθνξάο είλαη κέγηζηε. 
δ)  όηαλ ε δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα είλαη κεδέλ. 

(5 μονάδες) 
 
 
2. Η εμίζσζε πνπ δίλεη ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζε έλα θύθισκα ειεθηξηθώλ 
ηαιαληώζεσλ LC είλαη i=-0,2εκ(1000t) (S.I) Η κέγηζηε ηηκή ηνπ θνξηίνπ ηνπ 
ππθλσηή ηνπ θπθιώκαηνο είλαη ίζε κε: 
α)   0,2 C 
β)   0,2.104 C 
γ)   104 C 
δ)   2.10-4 C                   

(5 μονάδες) 
 
 
3. Σε κηα θζίλνπζα ηαιάλησζε πνπ ε αληηηηζέκελε δύλακε είλαη ηεο κνξθήο     
F=-bπ, κε b ζηαζεξό: 
α) ν ιόγνο δύν δηαδνρηθώλ πιαηώλ κεηώλεηαη κε ην ρξόλν 
β) ε πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο εμαξηάηαη από ην πιάηνο 
γ) ην πιάηνο παξακέλεη ζηαζεξό ζε ζρέζε κε ην ρξόλν 
δ) ε πεξίνδνο παξακέλεη ζηαζεξή ζε ζρέζε κε ην ρξόλν. 

(5 μονάδες) 
 
 
4. Έλαο αξκνληθόο ηαιαλησηήο εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Όηαλ ε 
ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε παίξλεη ηηο ηηκέο f1=5Hz θαη f2=10Hz ην πιάηνο ηεο 
ηαιάλησζεο είλαη ην ίδην. Θα έρνπκε κηθξόηεξν πιάηνο ηαιάλησζεο, όηαλ ε 
ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε πάξεη ηελ ηηκή: 
α) 4Hz                      β) 6Hz                         γ) 8Hz                         δ) 9Hz 

(5 μονάδες) 
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5. Τα απνηειέζκαηα ηεο ζύλζεζεο δύν αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ πνπ γίλνληαη 

πάλσ ζηελ ίδηα δηεύζπλζε θαη γύξσ από ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο είλαη κηα λέα 

αξκνληθή ηαιάλησζε, όηαλ νη δύν αξρηθέο ηαιαληώζεηο έρνπλ: 

α) παξαπιήζηεο ζπρλόηεηεο θαη ίδηα πιάηε 

β) παξαπιήζηεο ζπρλόηεηεο θαη δηαθνξεηηθά πιάηε 

γ) ίδηεο ζπρλόηεηεο θαη δηαθνξεηηθά πιάηε 

δ) ίδηα πιάηε θαη δηαθνξεηηθέο ζπρλόηεηεο 

(5 μονάδες) 
 
 
 

ΘΕΜΑ 20 
 
1. Δύν ζώκαηα Σ1 θαη Σ2 κε ίζεο κάδεο ηζνξξνπνύλ θξεκαζκέλα από θαηαθόξπθα 
ηδαληθά ειαηήξηα κε ζηαζεξέο Κ1 θαη Κ2 αληίζηνηρα, πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε 
Κ2=4Κ1. Απνκαθξύλνπκε ηo ζώκα Σ1 πξνο ηα θάησ θαηά d θαη ην ζώκα Σ2 πξνο ηα 
θάησ θαηά 2d αληίζηνηρα θαη ηα αθήλνπκε ειεύζεξα ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, νπόηε 
εθηεινύλ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Oη ηαρύηεηεο ησλ δύν ζσκάησλ ζα 
κεδεληζηνύλ ζηηγκηαία γηα πξώηε θνξά: 
 
α)   ηαπηόρξνλα 
β)   ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο κε πξώην ην Σ1 
γ)   ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο κε πξώην ην Σ2        
 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

(7 μονάδες) 
 
 
2. Σύζηεκα εθηειεί θζίλνπζεο ηαιαληώζεηο θαη ε δύλακε απόζβεζεο δίλεηαη από 
ηε ζρέζε F’=-b.π. Αλ Ε0 είλαη ε αξρηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηόηε ε απώιεηα 
ελέξγεηαο κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή  t=3ln2/Λ ζα ηζνύηαη κε: 
 
α)  15Ε0/16         
β)  31Ε0/32         
γ)  63Ε0/64         
 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

(6 μονάδες) 
 
 
3. Έλα ζώκα κάδαο m είλαη πξνζδεκέλν ζε ειαηήξην ζηαζεξάο k θαη εθηειεί 
εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Η ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε είλαη f = f0, όπνπ f0 ε 
ηδηνζπρλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλ ηεηξαπιαζηάζνπκε ηε κάδα m ηνπ ζώκαηνο, ελώ 
ε ζπρλόηεηα ηνπ δηεγέξηε παξακέλεη ζηαζεξή, ηόηε: 
 
i) Η ηδηνζπρλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 
α. γίλεηαη f0/2               β. γίλεηαη 2f0 .                    γ. παξακέλεη ζηαζεξή. 
 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
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ii) Τν πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
α. απμάλεηαη.                 β. ειαηηώλεηαη.                γ. παξακέλεη ζηαζεξό. 
 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο . 

(6 μονάδες) 
 
 
 
4. Έλα ζώκα κεηέρεη ζε δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ίδηαο δηεύζπλζεο πνπ γίλνληαη 

γύξσ από ην ίδην ζεκείν κε ην ίδην πιάηνο θαη γσληαθέο ζπρλόηεηεο πνπ δηαθέξνπλ 

ιίγν. Οη εμηζώζεηο ησλ δύν ηαιαληώζεσλ είλαη: 

        (     )(   )               (      )(   ) 

Τν ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ εμαηηίαο ηεο ζύλζεηεο θίλεζεο πνπ 

εθηειεί:   

 

α) 250 θνξέο αλά δεπηεξόιεπην.                                                    

β) 500 θνξέο αλά δεπηεξόιεπην.                                               

γ) 1000 θνξέο αλά δεπηεξόιεπην. 

δ) ηίπνηα από ηα παξαπάλσ 

 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
  

(6 μονάδες) 
 

ΘΕΜΑ 30 
 
Ηιεθηξηθό θύθισκα LC εθηειεί ειεθηξηθή ηαιάλησζε κε ελέξγεηα Ε=0,4 J. H ρξνληθή 
εμίζσζε ηνπ θνξηίνπ ηνπ ππθλσηή δίλεηαη από ηε ζρέζε q=2.10-3 ζπλ (104t) (S.I). 
 
α)   Να ππνινγίζεηε ηo ζπληειεζηή απηεπαγσγήο ηνπ πελίνπ. 

(6 μονάδες) 
β)  Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηνπ 
πελίνπ. 

(6 μονάδες) 
γ)    Να ππνινγίζεηε ην ξπζκό κεηαβνιήο  ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο  ηηο ζηηγκέο 
πνπ ε ελέξγεηα ηνπ ππθλσηή ηζνύηαη κε ην κηζό ηεο ελέξγεηαο ηνπ θπθιώκαηνο. 

(6 μονάδες) 
δ)  Να ππνινγίζεηε ηελ ηάζε ζηα άθξα ηνπ πελίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν ξπζκόο 
κεηαβνιήο ηνπ θνξηίνπ ηζνύηαη κε 10 C/s γηα πξώηε θνξά. 

(7 μονάδες) 
 

ΘΕΜΑ 40 
 
Τν πάλσ άθξν θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k = 400 N/m είλαη 
ζηαζεξά ζηεξεσκέλν ζε νξνθή θαη ην ειαηήξην έρεη ην θπζηθό κήθνο (Φ.Μ.). Σην 
θάησ άθξν πξνζδέλεηαη ζώκα Σ1 κάδαο m1=1kg ην νπνίν από ηε ζέζε απηή αθήλεηαη 
ειεύζεξν λα εθηειέζεη απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Τε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ε 
θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο Σ1 γίλεηαη ηξηπιάζηα ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο 
ηαιάλησζήο ηνπ γηα δεύηεξε θνξά, ην ζώκα Σ1 ζπλαληά ζώκα Σ2 κάδαο m2=3kg πνπ 
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αλέξρεηαη θαηαθόξπθα κε ηαρύηεηα κέηξνπ π2=
√ 

  
⁄  m/s κε ην νπνίν ζπγθξνύεηαη 

θεληξηθά θαη πιαζηηθά. Να ππνινγίζεηε: 
 
α) Τν πιάηνο θαη ηελ πεξίνδν ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο Σ1. 

(5 μονάδες) 
β) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο Σ1 ακέζσο πξηλ ηελ θξνύζε. 

(5 μονάδες) 
γ) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

(5 μονάδες) 
δ) Τν πιάηνο θαη ηε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο. 

(5 μονάδες) 
ε) Να ππνινγίζεηε ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ηε ρξνληθή 
ζηηγκή ακέζσο κεηά ηελ πιαζηηθή θξνύζε 

(5 μονάδες) 
Να ζεσξήζεηε ακειεηέα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θξνύζεο θαη ηελ θαηεύζπλζε πξνο 
ηα πάλσ ζεηηθή. Δίλεηαη g = 10 m/s2.  
 
 
 
 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


