
Ωριαία Γραπτή Εξέταση στη Φυσική Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης 
Ονοµατεπώνυµο: 

Θέµα 1
ο
  (8x5=40 Μονάδες) 

1) Να συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

Φυσικό Μέγεθος Μονάδα Μέτρησης στο S.I. 

Ταχύτητα υ  

Ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος i  

Χωρητικότητα C  

Συντελεστής Λ  

Ενέργεια µαγνητικού πεδίου UB  

 

2) Ένα κύκλωµα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Να συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

Φορτίο q Ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος Ενέργεια Ταλάντωσης Ε 

q=-Q   

 i=+I  

q=+Q   

 

3) Το φλας ενός αυτοκινήτου αναβοσβήνει 2 φορές στη διάρκεια ενός δευτερολέπτου. Η συχνότητα του φαινοµένου 

είναι: 

α) 2 Hz 

β) 1 Hz 

γ) 0,5 Hz 

δ) 4 Hz 

 

4)  ∆ίνεται το διάγραµµα υ=f(t) για ένα σώµα που 

εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. 

α) Η περίοδος της ταλάντωσης είναι π/10 s. 

β) Η αρχική φάση της ταλάντωσης είναι φ=π. 

γ) Τη χρονική στιγµή t=0 το σώµα βρίσκεται στη θέση x=-A. 

δ) Τη χρονική στιγµή t=π/10 s η δυναµική ενέργεια του ταλαντωτή είναι 

µέγιστη. 

 

5) Ένα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δυο απλές αρµονικές ταλαντώσεις στην ίδια διεύθυνση και γύρω από το ίδιο σηµείο 

µε εξισώσεις: x1=A1ηµωt και x2=A2ηµ(ωt+φ). Το πλάτος της ταλάντωσης είναι |Α1-Α2| όταν: 

α) φ=0  

β) φ=π/2     

γ) φ=π        

δ) φ=2π/3 

 

6) ∆ίνεται το διάγραµµα αποµάκρυνσης – χρόνου ενός σώµατος που εκτελεί 

ταλάντωση. Η ταλάντωση είναι: 

α) Ελεύθερη φθίνουσα 

β) Εξαναγκασµένη 

γ) Απλή αρµονική 

δ) Ελεύθερη αµείωτη 

 

7) Σε µια φθίνουσα ταλάντωση µε σταθερά απόσβεσης b, µε την πάροδο του 

χρόνου: 

α) το πλάτος και η περίοδος διατηρούνται σταθερά 

β) το πλάτος διατηρείται σταθερό και η περίοδος µειώνεται 

γ) το πλάτος µειώνεται και η περίοδος διατηρείται σταθερή. 

δ) το πλάτος και η περίοδος µειώνονται. 

 

8) ∆ίνεται ότι το πλάτος µιας εξαναγκασµένης µηχανικής ταλάντωσης µε απόσβεση υπό την επίδραση µιας εξωτερικής 

περιοδικής δύναµης είναι µέγιστο. Αν διπλασιάσουµε τη συχνότητα της δύναµης αυτής το πλάτος της ταλάντωσης θα: 

α) διπλασιασθεί    

β) µειωθεί   

γ) τετραπλασιασθεί    

δ) παραµείνει το ίδιο. 

 

X 

t 



Θέµα 2ο (10 Μονάδες) 

Ένα σώµα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση υπό την επίδραση δύναµης που αντιτίθεται στην κίνηση της µορφής: Fαν=-bυ. 

Αν ο χρόνος που απαιτείται για να µειωθεί το πλάτος της ταλάντωσης στο µισό  είναι t1/2 , υπολογίστε το χρόνο που 

απαιτείται για να µειωθεί η ενέργεια της ταλάντωσης στο µισό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέµα 3ο  (5x10 Μονάδες) 

Ένα σώµα είναι συνδεδεµένο στο άκρο ελατηρίου σταθεράς k=200N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι σταθερά 

συνδεδεµένο, και εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώµα εκτελεί 10 πλήρεις 

ταλαντώσεις σε χρόνο t=πs. Όταν το σώµα βρίσκεται στη θέση ισορροπίας η κινητική του ενέργεια είναι Κ=1J. 

Α.   Α1) Να υπολογίσετε την περίοδο και τη γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης καθώς και τη µάζα του σώµατος. 

 Α2) Να υπολογίσετε την ενέργεια και το πλάτος της ταλάντωσης. 

 Α3) Να υπολογίσετε τη µεταβολή της ορµής του σώµατος καθώς αυτό µεταβαίνει από τη θέση x=-A στη θέση 

ισορροπίας. 

 Α4) Να γράψετε την εξίσωση που δίνει τη δύναµη επαναφοράς της ταλάντωσης σε συνάρτηση µε την 

αποµάκρυνση και να σχεδιάστε τη γραφική παράσταση δύναµης – αποµάκρυνσης. 

Β.   Β1) Αν υποθέσουµε ότι όταν το σώµα βρίσκεται στη θέση x=+A αγκιστρώνουµε στο σώµα µας ένα δεύτερο σώµα 

µάζας Μ=1,5kg. Να υπολογίσετε τις νέες τιµές της γωνιακής συχνότητας και του πλάτους της ταλάντωσης. 

 


