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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό 

σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το 

γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Σώµα εκτελεί γραµµική αρµονική ταλάντωση 

και εκτελεί 8 πλήρεις ταλαντώσεις σε 

χρονικό διάστηµα 4 s. Πόση είναι η 

συχνότητα της κίνησης του; 

 α. 0,5 Hz  β. 2 Hz  γ. 4 Hz  δ. 8 Hz. 

Μονάδες 5 

2. Υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο γ.α.τ 

µε συχνότητες 1000 Hz και 1002 Hz. Πόσο 

είναι το χρονικό διάστηµα ανάµεσα σε δυο 

διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους της 

ταλάντωσης του; 

 α. 0,5 s  β. 2 s γ. 1001 s  δ. 2002 s 

Μονάδες 5 

3. Σώµα εκτελεί α.α.τ. µε ενέργεια ταλάντωσης 

12 J. Τη χρονική στιγµή που η αποµάκρυνση 

του είναι x = A/2, η κινητική του ενέργεια 

είναι: 

 α. 3 J β. 4 J γ. 6 J δ. 9 J 

Μονάδες 5 
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4. Υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο 

αρµονικές ταλαντώσεις των οποίων οι 

εξισώσεις είναι: x1 = 4ηµ(10t) και x2 = 

4ηµ(10t+π/2). Ποια από τις παρακάτω είναι 

η εξίσωση της συνισταµένης ταλάντωσης: 

α. 






 +=
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1024
π

ηµ tx   β. 
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ηµ tx  
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Μονάδες 5 

 

5. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της 
κάθε µια από τις παρακάτω ερωτήσεις και 

δίπλα το γράµµα «Σ» αν είναι σωστή ή το 

γράµµα «Λ» αν είναι λάθος 

α) Σε µια α.α.τ. η δύναµη επαναφοράς είναι 

πάντα της µορφής Fεπ = - Dx (όπου x η 

στιγµιαία αποµάκρυνση του σώµατος). 

β) Στην σύνθεση των ταλαντώσεων δεν ισχύει 

η αρχή της επαλληλίας των κινήσεων. 

γ) Όταν σε µια α.α.τ. τη στιγµή t = 0 το 

σώµα βρίσκεται στη Θ.Ι., τότε πάντα η εξί-

σωση της κίνησης του δεν έχει αρχική φάση. 

δ) Όταν σε φθίνουσα ταλάντωση η αντιτιθέ-

µενη δύναµη είναι της µορφής F’=-bυ, το 

πλάτος µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο. 

ε) Για να «πιάσουµε» τη συχνότητα κάποιου 

συγκεκριµένου ραδιοτηλεοπτικού σταθµού, 

εκµεταλλευόµαστε το φαινόµενο του 

συντονισµού. 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 2ο 

1. Ιδανικό κύκλωµα LC εκτελεί ηλεκτρική 

ταλάντωση περιόδου Τ. Αν αντικαταστήσουµε 

τον πυκνωτή του κυκλώµατος µε άλλον 

πυκνωτή χωρητικότητας C’ = 2C, και το 

πηνίο µε άλλο πηνίο µε συντελεστή L’ = 2L, 

πόση θα γίνει η περίοδος Τ΄ της ταλάντωσης 

που θα εκτελεί το κύκλωµα; 

α. 2Τ   β. 4Τ 

γ. εξαρτάται από το µέγιστο φορτίο του 

πυκνωτή           Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας Μονάδες 6 

 

2. Έχουµε µια φθίνουσα µηχανική ταλάντωση 

στην οποία η αντιτιθέµενη στη κίνηση 

δύναµη είναι της µορφής F’= -bυ. Αν τη 

χρονική στιγµή t = 0 το πλάτος της 

ταλάντωσης είναι 16 cm και τη χρονική 

στιγµή t1 = T είναι 12 cm, πόσο είναι το 

πλάτος µετά από 2 περιόδους (t2 = 2Τ); 

α. 9 cm β. 8 cm γ. 6 cm  

Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 

Μονάδες 6 

 

3. Σε εξαναγκασµένη µηχανική ταλάντωση 

παρατηρούµε ότι αν αυξήσουµε βαθµιαία τη 

συχνότητα του διεγέρτη από f1 = 20 Hz στα 

f2 = 30 Hz, το πλάτος της ταλάντωσης 

µειώνεται συνεχώς. Ποια από τις παρακάτω 

είναι δυνατόν να είναι η τιµή της 

ιδιοσυχνότητας του ταλαντωτή: 

α. 12 Hz  β. 25 Hz γ. 35 Hz 

Μονάδες 2 

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 

Μονάδες 7 
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ΘΕΜΑ 3ο  

Ιδανικό ηλεκτρικό κύκλωµα LC µε C = 10
-4
 F και 

L = 10
-2
 H εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση. Τη 

χρονική στιγµή t = 0 ο πυκνωτής έχει στους 

οπλισµούς του τη µέγιστη τιµή του φορτίου του 

που είναι Q = 2 µC. 

Α. Πόση είναι η περίοδος της ηλεκτρικής 

ταλάντωσης;  (8 µονάδες) 

Β. Κάντε το διάγραµµα του φορτίου του πυκνωτή 

σε συνάρτηση µε το χρόνο. (8 µονάδες) 

Γ. Πόση είναι η ενέργεια του µαγνητικού πεδί-

ου του πηνίου τη χρονική στιγµή t1 = π/2 ms; 

(9 µονάδες) 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Ελατήριο σταθεράς k = 100 Ν/m κρέµεται από 

σταθερό σηµείο στο ταβάνι, ενώ στο ελεύθερο 

άκρο του έχει πιασµένο σώµα µάζας m. 

Αποµακρύνουµε το σώµα από τη θέση ισορροπίας, 

τραβώντας το προς τα κάτω κατά 5 cm, και τη 

χρονική στιγµή t = 0 το αφήνουµε ελεύθερο. Η 

περίοδος της ταλάντωσης που εκτελεί το σώµα 

είναι T = 0,2 π s. 

Α. Πόση είναι η µάζα του σώµατος; 

Μονάδες 8 

Β. Να γραφούν οι εξισώσεις της ταχύτητας και 

της επιτάχυνσης του σώµατος σε σχέση µε το 

χρόνο.           Μονάδες 8 

Γ. Να βρεθεί το µέτρο της δύναµης που δέχεται 

το σώµα από το ελατήριο τη χρονική στιγµή 

t1 = 0,1π s. 

Μονάδες 9 

Θεωρήστε θετική την προς τα πάνω φορά. 

∆ίνεται: g = 10 m/s
2
. 
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ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ   

ΘΕΜΑ 1ο 

1β (2 Hz)  2α (0,5 s) 

3δ (9 J)    4γ ( 
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ΘΕΜΑ 2ο 

1α (2Τ)  2α (9 cm)  3α (12) 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Α. T = 2π⋅10-3
 s 

Β.  

Γ. ΕΒ = 2⋅10-8
 J 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

A. m = 1 Kg 

Β. υ = 0,5συν(10t+3π/2) (S.I.) 

 α = -5ηµ(10t+3π/2) (S.I.) 

Γ. Fελ = 5 Ν 

q(µC) 2

2

2

2π 

π 
t(ms) 


