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Α.Α.Τ 
 
1. Η α.α.τ είναι 
α. ε.ο.κ 
β. οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση 
γ. περιοδική κίνηση 
δ. τίποτα από τα παραπάνω 
 
2. Η ταχύτητα στην α.α.τ είναι: <br><br> 
α. µέγιστη στη Θ.Ι.Τ 
β. υ=0 στη Θ.Ι.Τ 
γ. µέγιστη όταν U=E 
δ. τίποτα από τα παραπάνω 
 
3. Η επιτάχυνση στην α.α.τ :  
α. είναι µηδέν<br> 
β. είναι µέγιστη στη Θ.Ι.Τ 
γ. είναι µηδέν στη Θ.Ι.Τ  
δ. είναι πάντα αρνητική 
 
4. Στην α.α.τ ισχύει πάντα 
α. x=Aηµωt<br> 
β. K+U=E 
γ. υ=ωΑσυνωt 
δ. K=U 
 
5. Η ολική ενέργεια στην α.α.τ 
α. µεταβάλλεται µε το χρόνο 
β. µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο< 
γ. µεταβάλλεται όπως και η κινητική ενέργεια 
δ. παραµένει σταθερή 
 

6. ∆ύο όµοια ιδανικά ελατήρια 
κρέµονται από δύο ακλόνητα σηµεία. 
Στα κάτω άκρα των ελατηρίων δένονται 
σώµατα Σ1 µάζας m1  και Σ2 µάζας m2. 
Κάτω από το σώµα Σ1 δένουµε µέσω 
αβαρούς νήµατος άλλο σώµα µάζας m2, 
ενώ κάτω από το Σ2 σώµα µάζας m1 

(m1διαφορετική της m2), όπως φαίνεται 
στο σχήµα. Αρχικά τα σώµατα είναι 
ακίνητα. Κάποια στιγµή κόβουµε τα 
νήµατα και τα σώµατα Σ1 και Σ2 

αρχίζουν να ταλαντώνονται. Αν η 
ενέργεια της ταλάντωσης του Σ1  είναι Ε1 

και του Σ2 είναι Ε2, τότε  
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7. Στην Α.Α.Τ. η γωνιακή συχνότητα  
α. είναι ανεξάρτητη του πλάτους ταλάντωσης 
β. εξαρτάται από το πλάτος της ταλάντωσης 
γ. είναι ανάλογη της µάζας m του σώµατος που ταλαντώνεται 
δ. είναι ανάλογη της σταθεράς D της ταλάντωσης 
 
8. Στην Α.Α.Τ. η κινητική ενέργεια  
α. είναι αρµονική συνάρτηση του χρόνου 
β. είναι σταθερή και ανεξάρτητη του χρόνου 
γ. παίρνει τη µέγιστη τιµή της ταυτόχρονα µε τη δυναµική ενέργεια 
δ. παραµένει σταθερή κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης 
 
9. Στην Α.Α.Τ. η δυναµική ενέργεια ταλάντωσης στη διάρκεια µίας περιόδου γίνεται 
ίση µε την κινητική ενέργεια  
α. δύο φορές  
β. ποτέ 
γ. τέσσερις φορές 
δ. µια φορά 
 
10. Στην Α.Α.Τ. η κινητική ενέργεια ταλάντωσης µεταβάλλεται περιοδικά µε τον 
χρόνο  
α. µε την ίδια συχνότητα µε τη συχνότητα της ταλάντωσης 
β. µε τη µισή συχνότητα από την συχνότητα της ταλάντωσης 
γ. µε διπλάσια συχνότητα από την συχνότητα της ταλάντωσης 
δ. τίποτα από τα παραπάνω 
 
11. ∆ιπλασιάζουµε το πλάτος ταλάντωσης ενός αρµονικού ταλαντωτή δεδοµένης 
µάζας και σταθεράς επαναφοράς. Τότε οι θέσεις του ταλαντωτή στις οποίες η 
κινητική του ενέργεια είναι ίση µε τη δυναµική του ενέργεια ταλάντωσης θα 
αποµακρυνθούν από το κέντρο ταλάντωσης  
α. στη µισή απόσταση  
β. σε διπλάσια απόσταση 
γ. δεν θα αλλάξουν 
δ. σε απόσταση 2  της αρχικής 
 
12. Στην Α.Α.Τ. η συνισταµένη δύναµη που δέχεται το σώµα και η επιτάχυνσή του 
είναι µεγέθη  
α. που έχουν ∆φ=π rad 
β. που έχουν ∆φ=π/2 rad 
γ. συµφασικά 
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δ. που έχουν ∆φ= -π rad 
 
13. Στην Α.Α.Τ. η φάση της ταλάντωσης  
α. αυξάνεται γραµµικά µε το χρόνο 
β. είναι σταθερή 
γ. άλλοτε αυξάνεται και άλλοτε  µειώνεται γραµµικά µε το χρόνο 
δ. είναι όση και η αρχική της φάση 
 
 
14. Στην Α.Α.Τ. ο ρυθµός µεταβολής της ορµής του σώµατος που ταλαντώνεται σε 
ελατήριο 
α. αυξάνεται κατά µέτρο όταν αυξάνεται και η κινητική του ενέργεια. 
β. είναι σταθερός 
γ. είναι ίσος µε τη δύναµη του ελατηρίου 
δ. είναι µέγιστος κατά απόλυτη τιµή στις ακραίες θέσεις της ταλάντωσης 
 
15. Ένα µικρό σώµα εκτελεί κατακόρυφη αρµονική ταλάντωση µε τη βοήθεια ενός 
ιδανικού ελατηρίου  
α. Η γωνιακή συχνότητα του σώµατος εξαρτάται από την επιτάχυνση της βαρύτητας 
g 
β. Η ενέργεια ταλάντωσης συµπίπτει µε τη συνολική µηχανική ενέργεια του 
ταλαντούµενου συστήµατος 
γ. Η ενέργεια της ταλάντωσης είναι ίση µε το έργο της εξωτερικής δύναµης που 
ασκήθηκε στο σώµα για να το θέσουµε σε ταλάντωση 
δ. τίποτα από τα παραπάνω 
 
16. Στην Α.Α.Τ  
α. ο ταλαντωτής διανύει σε ίσους χρόνους ίσα διαστήµατα 
β. κάθε χρονική στιγµή ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας του ταλαντωτή 
είναι ίσος, κατά απόλυτη τιµή, µε τον ρυθµό µεταβολής της δυναµικής ενέργειας της 
ταλάντωσης 
γ. Η σταθερά επαναφοράς D εξαρτάται από την µάζα του ταλαντωτή  
δ. όλα τα παραπάνω 
 
17. Υλικό σηµείο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση χωρίς αρχική φάση. Εάν η 
περίοδος της κίνησής του είναι T ο χρόνος απευθείας µετάβασης από τη θέση 
ισορροπίας στη θέση x=+A/2 είναι 
α. T/8 
β. T/12 
γ. T/4 
δ. 5T/12 
 
18. Η περίοδος της Α.Α.Τ. ενός σώµατος σε κεκλιµένο επίπεδο  
α. εξαρτάται από τη γωνία κλίσης του κεκλιµένου επιπέδου 
β. εξαρτάται από την επιτάχυνση της βαρύτητας 
γ. εξαρτάται από το πλάτος της ταλάντωσης 
δ. τίποτα από τα παραπάνω 
 
19. Ο ρυθµός αύξησης της φάσης ενός απλού αρµονικού ταλαντωτή  
α. είναι η γωνιακή συχνότητα ω 



Μιχαήλ Π. Μιχαήλ 
             Φυσικός 
4 

β. είναι η περίοδος της ταλάντωσης 
γ. είναι µηδέν 
δ. είναι ίσος µε την αρχική φάση φ0 του ταλαντωτή 
 
20. Σώµα µάζας m είναι δεµένο στο ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου, το άλλο άκρο του 
οποίου είναι δεµένο σε ακλόνητο σηµείο. ∆ίνουµε στο σύστηµα ενέργεια E . Το 
πλάτος της ταλάντωσης είναι 
α. µεγαλύτερο όταν το σύστηµα εκτελεί ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο από ότι 
όταν εκτελεί κατακόρυφη ταλάντωση χωρίς τριβές 
β. µικρότερο όταν το σύστηµα εκτελεί ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο από ότι 
όταν εκτελεί κατακόρυφη ταλάντωση χωρίς τριβές 
γ. το ίδιο είτε το σύστηµα εκτελεί ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο είτε εκτελεί 
κατακόρυφη ταλάντωση χωρίς τριβές 
δ. ίσο µε την αποµάκρυνση του σώµατος από τη θέση φυσικού µήκους του ελατηρίου 
είτε το σύστηµα εκτελεί ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο είτε εκτελεί 
κατακόρυφη ταλάντωση χωρίς τριβές  
 
21. Ένα σώµα που εκτελεί ΑΑΤ δεµένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου, συγκρούεται 
πλαστικά µε άλλο ίσης µάζας. Το συσσωµάτωµα εκτελεί νέα ΑΑΤ. Η σταθερά 
επαναφοράς για τις δύο ταλαντώσεις  
α. είναι µικρότερη για την ταλάντωση µετά την κρούση 
β. είναι ίδια και στις δυο περιπτώσεις 
γ. είναι µεγαλύτερη για την ταλάντωση µετά την κρούση 
δ. τίποτα από τα παραπάνω 
 
22. Η εξίσωση της αποµάκρυνσης σε έναν απλό αρµονικό ταλαντωτή, πλάτους χ0 και 
κυκλικής συχνότητας ω,  δίνεται από τη σχέση: χ = χ0ηµωt. Η εξίσωση της ταχύτητας 
δίνεται από τη σχέση: 
α. υ = χ0ωηµωt 
β. υ = -χ0ωηµωt 
γ. υ = χ0ωσυνωt 
δ. υ = -χ0ωσυνωt. 

 
23. 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 
 
24. Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει περίοδο σε ώρες (h): 
α. 1h   
β. 12h     
γ. 24h   
δ. 48h 
 
25. ∆υο σώµατα Σ1 και Σ2 µε ίσες µάζες ισορροπούν κρεµασµένα από κατακόρυφα 
ιδανικά ελατήρια µε σταθερές Κ1 και Κ2 αντίστοιχα, που συνδέονται µε τη σχέση 
Κ1=Κ2/2. Αποµακρύνουµε τα σώµατα Σ1 και Σ2 από τη θέση ισορροπίας τους 
κατακόρυφα προς τα κάτω κατά x και 2x αντίστοιχα και τα αφήνουµε ελεύθερα την 
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ίδια χρονική στιγµή, οπότε εκτελούν απλή αρµονική ταλάντωση. Τα σώµατα 
διέρχονται για πρώτη φορά από τη θέση ισορροπίας τους 
α. ταυτόχρονα  
β. σε διαφορετικές χρονικές στιγµές µε πρώτο το Σ1 
γ. σε διαφορετικές χρονικές στιγµές µε πρώτο το Σ2 
δ. τα στοιχεία δεν επαρκούν για να απαντήσουµε 
 
26. 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 σώµα 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 τότε, 
α. τα δυο σώµατα έχουν την ίδια ενέργεια ταλάντωσης 
β. η ενέργεια ταλάντωσης είναι τετραπλάσια στην πρώτη περίπτωση 
γ. η κινητική ενέργεια ταλάντωσης στη δεύτερη περίπτωση είναι τετραπλάσια της 
πρώτης για την ίδια αποµάκρυνση από τη Θ.Ι.Τ 
δ. η δυναµική ενέργεια ταλάντωσης στη δεύτερη περίπτωση είναι πάντα µεγαλύτερη 
από ότι στην πρώτη ταλάντωση 
 
27. 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 
 
28. Στην απλή αρµονική ταλάντωση, η αποµάκρυνση και η επιτάχυνση την ίδια 
χρονική στιγµή  
α. έχουν πάντα αντίθετο πρόσηµο  
β. έχουν πάντα το ίδιο πρόσηµο.  
γ. θα έχουν το ίδιο ή αντίθετο πρόσηµο ανάλογα µε την αρχική φάση της Α.Α.Τ.  
δ. από 0 έως Τ/2 φορές έχουν το ίδιο πρόσηµο και από Τ/2 έως Τ/4 έχουν αντίθετο 
πρόσηµο  
 
29. ∆ίσκος µάζας Μ είναι στερεωµένος στο πάνω άκρο 
κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ, και ισορροπεί 
(όπως στο σχήµα). Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι 
στερεωµένο στο έδαφος. Στο δίσκο τοποθετούµε χωρίς 
αρχική ταχύτητα σώµα µάζας m. Το σύστηµα εκτελεί απλή 
αρµονική ταλάντωση. Η 
ενέργεια της ταλάντωσης είναι: 
α. m2g2/2K 
β. M2g2/2K 
γ. (m+M)2g2/2K 
δ. (m+M)2g2/K 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 
 
1. Σε ένα ιδανικό ηλεκτρικό κύκλωµα LC που εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις, 
θεωρούµε ως αρχή των χρόνων ( t = 0 ) τη στιγµή κατά την οποία η ένταση του 
ρεύµατος έχει την µέγιστη τιµή της i = +I . Τότε αν T είναι η περίοδος των 
ταλαντώσεων, η πρώτη χρονική στιγµή στην οποία η τάση του πυκνωτή γίνεται 
µέγιστη είναι, 
α. t = T/ 2 
β. t = T/ 4 
γ. t = 3T/ 4 
δ. t = 0 
 
2. Σε ένα ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC ο ρυθµός µεταβολής της 
ολικής ενέργειας του κυκλώµατος  
α. είναι µηδέν 
β. είναι σταθερός 
γ. µεταβάλλεται αρµονικά µε το χρόνο 
δ. δίνεται από τη σχέση ∆Ε/∆t=-Εωηµ(2ωt) 
 
3. Σε ένα ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC , όταν η ενέργεια του 
µαγνητικού πεδίου γίνεται µέγιστη τότε, 
α. η ένταση του ρεύµατος στο κύκλωµα είναι µηδέν 
β. το ηλεκτρικό φορτίο είναι µέγιστο 
γ. και η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή είναι µέγιστη 
δ.  η ένταση του ρεύµατος στο κύκλωµα είναι µέγιστη 
 
4. Σε ένα ιδανικό κύκλωµα LC η συχνότητα των ηλεκτρικών ταλαντώσεων που 
εκτελεί είναι,  
α. ανάλογη της χωρητικότητας C του πυκνωτή 
β. ανάλογη της αυτεπαγωγής L του πηνίου 
γ. ανάλογη του (L⋅C)-1/2 
δ. ανάλογη του (L⋅C)1/2 
 
5. Σε ένα ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων ο ρυθµός µεταβολής της 
έντασης του ρεύµατος στο πηνίο είναι κάθε χρονική στιγµή, 
α. ίσος µε i,  όπου i είναι η στιγµιαία ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος 
β. ίσος µε − ω2q , όπου ω η γωνιακή συχνότητα των ηλεκτρικών ταλαντώσεων και q 
το φορτίο του πυκνωτή  
γ. σταθερός και ανεξάρτητος του χρόνου 
δ. ίσος και αντίθετος µε το ρυθµό µεταβολής του ηλεκτρικού φορτίου q του πυκνωτή  
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6. Στο ιδανικό κύκλωµα LC του σχήµατος η πολικότητα του 
πυκνωτή και η φορά του ρεύµατος κάποια χρονική στιγµή 
κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης είναι αυτή που 
φαίνεται στο σχήµα. Αυτή την χρονική στιγµή  
α. ο ρυθµός µεταβολής του φορτίου µειώνεται 
β. ο ρυθµός µεταβολής του φορτίου αυξάνεται 
γ. η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου µειώνεται 
δ. τα στοιχεία δεν είναι αρκετά για να απαντήσουµε 
 
 
 
7. Ένα ανοικτό κύκλωµα LC αποτελείται από φορτισµένο πυκνωτή, ιδανικό πηνίο και 
διακόπτη. Τη χρονική στιγµή t = 0 που κλείνει ο διακόπτης, 
α. η τάση στα άκρα του πηνίου είναι µέγιστη 
β. η τάση στα άκρα του πηνίου είναι µηδέν 
γ. η τάση στα άκρα του πηνίου έχει µια τυχαία τιµή 
δ. η τάση στα άκρα του πυκνωτή όπως και το ηλεκτρικό ρεύµα είναι µέγιστα 
 
8.  Ένας φορτισµένος πυκνωτής συνδέεται τη χρονική στιγµή (t=0) µε ιδανικό πηνίο 
σε κλειστό κύκλωµα τότε,  
α. ο πυκνωτής λόγω φαινοµένων αυτεπαγωγής δεν εκφορτίζεται ακαριαία 
β. ο πυκνωτής εκφορτίζεται ακαριαία  
γ. εκείνη τη στιγµή η ηλεκτρική ενέργεια του πυκνωτή µετατρέπεται σε ενέργεια 
µαγνητικού πεδίου 
δ. σε χρόνο T/4 ο πυκνωτής έχει αλλάξει πολικότητα 
 
9. ∆ιαθέτουµε δύο ιδανικά κυκλώµατα ηλεκτρικών ταλαντώσεων Α και Β. Οι 
χωρητικότητες των πυκνωτών στα δύο κυκλώµατα είναι ίσες. Αν fA/fB=1,5 τότε,  
α. ωB/ωA=1,5   
β. LB/LA=2,25 
γ. LB/LA=1,5 
δ. ΙΑ=ΙΒ 

 

10. ∆ύο κυκλώµατα LC µε  CΒ = 2CΑ και LΒ = LΑ/2 διεγείρονται µε την ίδια πηγή 
τότε,   
α. QB=QA 

β. TB=2TA 
γ. IA=2IB 

δ. EB=2EA 

 

11. Σε κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων φέρουµε στιγµιαία τους οπλισµούς του 
πυκνωτή σε επαφή µε τους πόλους µπαταρίας 1,5V. Το κύκλωµα διεγείρεται και 
εκτελεί ταλάντωση. Αν η διέγερση του κυκλώµατος γινόταν µε µπαταρία 3V, 
α. η ολική ενέργεια στο κύκλωµα θα διπλασιάζονταν 
β. το µέγιστο ρεύµα στο κύκλωµα θα παρέµενε το ίδιο 
γ. το µέγιστο ρεύµα στο κύκλωµα θα τετραπλασιάζονταν 
δ. η ολική ενέργεια στο κύκλωµα θα τετραπλασιάζονταν 
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12. Κύκλωµα LC εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση µε συχνότητα 90ΜΗz. Στο κύκλωµα 
έχουµε τη δυνατότητα να µεταβάλλουµε το συντελεστή αυτεπαγωγής L του πηνίου 
µετακινώντας τον πυρήνα µαλακού σιδήρου που υπάρχει σ’ αυτό. Αν αυξήσουµε το 
συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου σε 9L, η συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης 
του κυκλώµατος θα γίνει, 
α. 270 ΜΗz  
β. 10 ΜΗz  
γ. 810 ΜHz  
δ. 30 ΜΗz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μιχαήλ Π. Μιχαήλ 
             Φυσικός 

9 

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ – 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ 

 
1. Όταν γίνεται σεισµός τα κτίρια εκτελούν εξαναγκασµένη ταλάντωση. Στην 
περίπτωση αυτή, 
α.  ρόλο διεγέρτη παίζουν τα σεισµικά κύµατα 
β. Αν η συχνότητα f µε την οποία πάλλεται το έδαφος γίνει ίση µε την ιδιοσυχνότητα 
f0 του κτιρίου τότε το πλάτος της ταλάντωσης µηδενίζεται 
γ. δεν µπορούµε να έχουµε συντονισµό 
δ. τίποτα από τα παραπάνω 
 
2. Απεριοδική κίνηση ταλαντωτή έχουµε στη περίπτωση  
α. που η σταθερά απόσβεσης είναι πάρα πολύ µικρή 

β. που η σταθερά απόσβεσης είναι πάρα πολύ µεγάλη  
γ. που ο ταλαντωτής επιστρέφει στη θέση ισορροπίας του πραγµατοποιώντας άπειρες 
ταλαντώσεις 
δ. που ο ρυθµός  µε τον οποίο µεταβάλλεται το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται πολύ 
µικρός 
 
3. Τα αµορτισέρ των αυτοκινήτων όταν παλιώσουν ή φθαρούν αναγκάζουν το 
αυτοκίνητο που θα βρει ανωµαλία στο δρόµο  
α. να µη συνεχίσει να ταλαντώνεται για πολύ χρόνο 
β. να έχει για περισσότερο χρόνο επαφή µε το έδαφος γιατί η σταθερά απόσβεσης 
µειώνεται  
γ. να συντονίζεται για µικρότερες ταχύτητες του αυτοκινήτου γιατί η σταθερά b 
αυξάνεται 
δ. να κάνει περισσότερες ταλαντώσεις από ότι όταν είναι καινούργια 
 
4. Σε ένα κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων (R- L- C),  η αύξηση της ηλεκτρικής 
αντίστασης R, έχει σαν αποτέλεσµα  
α. Το πλάτος του ρεύµατος , όπως  και το µέγιστο φορτίο στον πυκνωτή, να µικραίνει 
πιο αργά µέχρι που το κύκλωµα παύει να ταλαντώνεται 
β. αύξηση της περιόδου της ταλάντωσης και άρα το σύστηµα θα ταλαντώνεται για 
µεγαλύτερο χρόνο 
γ. γρήγορη απόσβεση και µικρή αύξηση της συχνότητας των ταλαντώσεων 
δ. η µετατροπή της ολικής ενέργειας σε θερµότητα να γίνεται σε συντοµότερο χρόνο 
 
5. Όταν ένα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις οι οποίες γίνονται γύρω από 
την ίδια θέση ισορροπίας, πάνω στην ίδια διεύθυνση µε το ίδιο πλάτος και έχουν 
παραπλήσιες συχνότητες  τότε η συχνότητα µε την οποία ταλαντώνεται το σώµα,  
α. είναι ίση µε το άθροισµα των συχνοτήτων αυτών 
β. είναι ίση µε την απόλυτη διαφορά  των συχνοτήτων αυτών 
γ. είναι ίση µε το ηµιάθροισµα των συχνοτήτων αυτών 
δ. είναι ίση µε το µισό της απόλυτης διαφοράς  των συχνοτήτων αυτών 
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6. Ένας αρµονικός ταλαντωτής ιδιοσυχνότητας f0 εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση 
µε απόσβεση. Εάν η συχνότητα f του διεγέρτη µεταβάλλεται,  
α. είναι δυνατόν για δύο διαφορετικές τιµές της f το πλάτος της εξαναγκασµένης 
ταλάντωσης να είναι το ίδιο 
β. τότε µεταβάλλεται και η σταθερά απόσβεσης b 
γ. τότε για f=f0 το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης γίνεται άπειρο, 
δ. τότε για f=f0 η ενέργεια προσφέρεται στο σύστηµα κατά το βέλτιστο τρόπο, για 
αυτό και το πλάτος της ταλάντωσης διατηρείται σταθερό 
 
7. Κάθε ραδιοφωνικός δέκτης περιέχει και ένα κύκλωµα LC το οποίο όταν έρχεται σε 
κατάσταση συντονισµού,  
α. ταλαντώνεται  µε διαφορετική συχνότητα, από αυτή µε την οποία ταλαντώνονται 
τα ηλεκτρόνια στην κεραία του δέκτη  
β. διαρρέεται από συνεχές µεγάλο ρεύµα το οποίο περιέχει το ραδιοφωνικό σήµα 
γ. διαρρέεται από εναλλασσόµενο ρεύµα µέγιστου πλάτους το οποίο περιέχει το 
ραδιοφωνικό σήµα 
δ. τίποτα από τα παραπάνω 
 
8. Η καµπύλη συντονισµού µιας εξαναγκασµένης µηχανικής ταλάντωσης  
α. έχει τόσο µικρότερο πλάτος κατά το συντονισµό όσο µικρότερη είναι και η 
σταθερά απόσβεσης b 
β. δείχνει πως µεταβάλλεται το πλάτος της ταλάντωσης σε συνάρτηση µε την 
συχνότητα του διεγέρτη 
γ. µεγιστοποιείται  πιο γρήγορα αν µειώσουµε τη µάζα του ταλαντούµενου σώµατος, 
αφού ελαττώνεται η ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή  
δ. µας δείχνει πως όσο η απόλυτη διαφορά |fεξ-f0| ελαττώνεται, τόσο το πλάτος της 
εξαναγκασµένης ταλάντωσης µειώνεται και αυτό 
 
9.  Σε ένα κύκλωµα RCL που εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση,  
α. η συχνότητα της ταλάντωσης µπορεί να µεταβληθεί όταν µεταβληθεί η αντίσταση 
R 
β. η συχνότητα της ταλάντωσης µπορεί να µεταβληθεί όταν µεταβληθεί η συχνότητα 
της εναλλασσόµενης τάσης που διεγείρει το κύκλωµα 
γ. η εξαναγκασµένη ταλάντωση µπορεί να γίνει σε µία µόνο συχνότητα 
δ. αν η διέγερση γίνει µε πηγή συνεχούς τάσης τότε το κύκλωµα διαρρέεται από 
σταθερό ρεύµα.  
 
10. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος µειώνεται εκθετικά µε το 
χρόνο  
α. το µέτρο της δύναµης που προκαλεί την απόσβεση είναι ανάλογο της 
αποµάκρυνσης 
β. η δύναµη απόσβεσης δε µεταβάλλεται αρµονικά µε το χρόνο και παραµένει 
σταθερή 
γ. το µέτρο της µέγιστης δύναµης απόσβεσης µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο 
δ. η δύναµη απόσβεσης είναι ανάλογη της ταχύτητας, ενώ δεν εξαρτάται από τις 
ιδιότητες του µέσου καθώς και από το µέγεθος ή το σχήµα του αντικειµένου που 
ταλαντώνεται 
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11. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος µειώνεται εκθετικά µε το 
χρόνο ο λόγος δύο διαδοχικών πλατών προς την ίδια κατεύθυνση  
α. διατηρείται σταθερός και ίσος µε eΛΤ 

β. µεταβάλλεται εκθετικά µε το χρόνο 
γ. τείνει στο 1 όταν η σταθερά απόσβεσης γίνει πολύ µεγάλη 
δ. τείνει στο άπειρο όταν b=0 
 
12. Στη σύνθεση  ταλαντώσεων  
α. Οι ταλαντώσεις που µπορούµε να συνθέσουµε είναι το πολύ δύο 
β. Οι ταλαντώσεις πρέπει υποχρεωτικά να έχουν την ίδια διεύθυνση και την ίδια 
συχνότητα   
γ. αν οι επιµέρους ταλαντώσεις είναι απλές αρµονικές τότε και η κίνηση που 
προκύπτει είναι σίγουρα α.α.τ 
δ. δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω 
 
13. ∆ύο ήχοι µπορεί να παράγουν διακρότηµα αρκεί  
α. να διαφέρουν οι συχνότητές τους 
β. να έχουν το ίδιο πλάτος και οι συχνότητές τους να διαφέρουν πολύ λίγο 
γ. να έχουν ∆φ=0 
δ. τίποτα από τα παραπάνω 
 
14. Όταν ένα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις διαφορετικού πλάτους, 
ίδιας θέσης ισορροπίας και ίδιας συχνότητας, το πλάτος ελαχιστοποιείται όταν η 
διαφορά φάσης ανάµεσα στις δύο ταλαντώσεις είναι σε rad 
α. ∆φ=0 
β. ∆φ=π 
γ. ∆φ=π/2 
δ. ∆φ=π/3 
 
15. Στις φθίνουσες ταλαντώσεις µε δύναµη απόσβεσης F= -bυ 
α. το ποσοστό επί της ενέργειας που µετατρέπεται σε θερµότητα σε κάθε περίοδο 
είναι το ίδιο 
β. η περίοδος είναι σταθερή και εξαρτάται από το αρχικό πλάτος της ταλάντωσης 
γ. η ενέργεια που µετατρέπεται σε θερµότητα σε κάθε περίοδο είναι η ίδια 
δ. το πλάτος µειώνεται αρµονικά µε το χρόνο 
 
16. Η περίοδος του διακροτήµατος  
α. ελαττώνεται όσο οι συχνότητες των επιµέρους ταλαντώσεων πλησιάζουν µεταξύ 
τους 
β. είναι ο χρόνος ανάµεσα σε ένα µηδενισµό και µια µεγιστοποίηση το πλάτους του 
διακροτήµατος 
γ. είναι όση περίπου και η περίοδος της περιοδικής κίνησης που εκτελεί τελικά το 
σώµα  
δ. αυξάνεται όσο οι συχνότητες των επιµέρους ταλαντώσεων πλησιάζουν µεταξύ τους 
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17. Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση 
α. η ενέργεια της ταλάντωσης µειώνεται εκθετικά µε τον χρόνο 
β. Το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης εξαρτάται από τη συχνότητα 
της διεγείρουσας δύναµης 
γ. το πλάτος δεν παραµένει σταθερό γιατί ο ρυθµός µε τον οποίο ο ταλαντωτής 
απορροφά ενέργεια από τον διεγέρτη είναι µεγαλύτερος από το ρυθµό µετατροπής 
της ενέργειας σε θερµότητα λόγω τριβών 
δ. Το πλάτος της ταλάντωσης του ταλαντωτή εξαρτάται από το πλάτος της 
ταλάντωσης του διεγέρτη κατά το συντονισµό 
 
18. Στην εξαναγκασµένη ταλάντωση  
α. όταν ο διεγέρτης προσφέρει τα µέγιστα ποσά ενέργειας το πλάτος της ταλάντωσης 
µεγιστοποιείται 
β. το πλάτος της ταλάντωσης παραµένει σταθερό σε σχέση µε τον χρόνο, διότι ο 
ρυθµός µε τον οποίο το ταλαντούµενο σύστηµα απορροφά ενέργεια είναι διπλάσιος 
από τον ρυθµό µε τον οποίο αφαιρείται ενέργεια εξαιτίας των τριβών 
γ. Η συχνότητα είναι µέγιστη όταν υπάρχει συντονισµός 
δ. των µεγάλων µηχανικών κατασκευών (κτίρια, γέφυρες κ.λπ.) φροντίζουµε η 
ιδιοσυχνότητα  τους να µην είναι παραπλήσια της συχνότητας των σεισµικών 
κυµάτων ώστε να έχουν µικρό πλάτος ταλάντωσης κατά το σεισµό 
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19. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση ισχύει γενικά Α=Α0⋅e
-Λt 
⇒ Ακ=Α0⋅e

-κΛΤ  ⇒ 0

κ

A

A
= eκΛΤ  

20. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση για το χρόνο ηµιζωής ισχύει ∆t=
ln2

Λ
⇒  

⇒∆t= 
2m ln2

b

⋅
⇒ ∆t= 

2mln2

b
. Άρα όταν b αυξάνεται τότε ο χρόνος ηµιζωής ∆t 

µειώνεται. 
 
21. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση ισχύει γενικά Α=Α0⋅e

-Λt  όπου Λ≥0 και επειδή 

Λ=
b

2m
 είναι και b≥0. Λ<0 θα σήµαινε ότι το πλάτος αυξάνεται εκθετικά µε το χρόνο. 

Ακόµη επειδή ο λόγος απόσβεσης είναι ίσος µε eΛΤ  τότε είναι και eΛΤ 
≥1. Το eΛΤ =1 

ισχύει για την αµείωτη ταλάντωση. 
 
22. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση µε F=-b⋅υ η µέγιστη δύναµη απόσβεσης µειώνεται 
εκθετικά µε το χρόνο. (Σ). 
F=-b⋅υ αν x=Aσυνωt τότε υ= -ωΑηµωt τότε έχουµε F=b⋅ωΑηµωt⇒  
⇒F=-b⋅ω Α0⋅e

-Λt 
⋅ηµωt. Άρα Fmax= b⋅ω Α0⋅e

-Λt . Παρατηρούµε δηλαδή ότι η Fmax 
µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο.  
 

23. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση µε F=-b⋅υ ισχύει  γενικά κ

κ+µ

A

A
 = eµΛΤ . Πράγµατι 

είναι Ακ=Α0⋅e
-κΛΤ  και Ακ+µ=Α0⋅e

-(κ+µ)ΛΤ  οπότε από τις δυο σχέσεις προκύπτει ότι 

κ

κ+µ

A

A
 = eµΛΤ. 

24. α) Εκ=
1

2
⋅D⋅Ακ

2 και 

Εκ+1=
1

2
⋅D⋅ Α κ+1

2, άρα ∆Ε=
1

2
⋅D⋅ (Ακ

2-Α κ+1
2)⇒  

⇒∆Ε=
1

2
⋅D⋅ (Α0

2
⋅e-2κΛΤ - Α0

2
⋅e-2(κ+1)ΛΤ )⇒∆Ε=

1

2
⋅D⋅Α0

2
⋅(e-2κΛΤ -e-2κΛΤ -e-2ΛΤ )⇒ 

⇒ ∆Ε=Ε0⋅e
-2κΛΤ (1 -e-2ΛΤ ) δηλαδή η απώλεια ενέργειας σε κάθε περίοδο δεν είναι 

σταθερή και εξαρτάται από την τιµή του κ. 

β) α=
κ

∆Ε

Ε
=

-2κΛt -2Λt
0

-2κΛt
0

Ε e (1-e )

Ε e
100%⇒ α=(1-e-2ΛΤ )⋅100%=σταθερό, δηλαδή το ποσοστό 

απώλειας ενέργειας σε κάθε περίοδο είναι σταθερό. 
25. Σε µια εξαναγκασµένη ηλεκτρική ταλάντωση ισχύει Q=π⋅R⋅Q2

ω 
 
26. Όταν ένα σώµα πραγµατοποιεί ταυτόχρονα δυο α.α.τ x1=A1ηµ(ωt) και 
x2=A2ηµ(ωt+φ)  που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση 
ισορροπίας τότε για το πλάτος Α της συνισταµένης α.α.τ ισχύει A

�

= A
�

1+ A
�

2. 
 
27. Στη σύνθεση δυο α.α.τ µε x1=A1ηµ(ωt) και x2=A2ηµ(ωt+φ) ισχύει,  

Α= 1 2A +A συνφ

συνθ
. 
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28. Σε µια α.α.τ η µέση ταχύτητα έχει πάντα το πρόσηµο της µετατόπισης x και 

δίνεται από τη σχέση υµ=
A ηµωt

t

⋅
. 

 
 
 
 
 
 

Απαντήσεις 
 

Α.Α.Τ 
 
1γ, 2α, 3γ, 4β, 5δ, 6β, 7α, 8α, 9γ, 10γ, 11β, 12γ, 13α, 14δ, 15γ, 16β, 17β, 18δ, 19α, 
20γ, 21β, 22γ, 23β, 25γ, 26γ, 27δ, 28α, 29α.  
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 
 
1β, 2α, 3δ, 4γ, 5β, 6β, 7α, 8α, 9β, 10δ, 11δ, 12δ. 
 
ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ – 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ 
 
1α, 2β, 3δ, 4δ, 5γ, 6α, 7γ, 8β, 9β, 10γ, 11α, 12δ, 13β, 14β, 15α, 16δ, 17β, 18δ. 
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