
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ – ΚΥΜΑΤΑ 
 

ΘΕΜΑ 1 (μμκάδεξ 25:5,5,5,5,5) 

Α) Μηθνό ακηηθείμεκμ εθηειεί θζίκμοζα ηαιάκηςζε μέζα ζε θάπμημ νεοζηό 

θαη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ηαιάκηςζεξ ημο δέπεηαη δύκαμε ακηίζηαζεξ ζηεκ 

θίκεζε ημο ηεξ μμνθήξ F = -bο. Πμηα από ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ είκαη 

ζςζηή; Ε ζηαζενά απόζβεζεξ b ελανηάηαη από: 

i) ημ ανπηθό πιάημξ ηεξ ηαιάκηςζεξ 

ii) ηεκ ανπηθή εκένγεηα ηεξ ηαιάκηςζεξ 

iii) ηε ζηαζενά επακαθμνάξ ηεξ ηαιάκηςζεξ 

iv) ηηξ ηδηόηεηεξ ημο νεοζημύ θαζώξ θαη από ημ ζπήμα θαη ημ μέγεζμξ ημο 

ακηηθεημέκμο 

 

Β) Ανμμκηθό θύμα δηαδίδεηαη ζε γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ ημ μπμίμ ηαοηίδεηαη 

με ημκ άλμκα x’Ox. Ε ελίζςζε ημο θύμαημξ είκαη y = 0,4εμ(4πt – 10πx) 

(S.I.). Πμηα από ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ είκαη ζςζηή; 

Τμ πειίθμ ηεξ μέγηζηεξ ηαπύηεηαξ ηαιάκηςζεξ ημο οιηθμύ ζεμείμο πμο 

βνίζθεηαη ζηεκ ανπή μέηνεζεξ Ο ημο άλμκα πνμξ ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο 

θύμαημξ ηζμύηαη με: 

i) 2π 

ii) 4π 

iii) 0,5π 

iv) π 

 

Γ) Ε θάζε ηεξ ηαιάκηςζεξ εκόξ ανμμκηθμύ θύμαημξ πμο δηαδίδεηαη ζε 

γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ ημ μπμίμ ηαοηίδεηαη με ημκ άλμκα x’Ox είκαη  

θ = 4πt - 2πx (S.I.). Πμηα από ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ είκαη ζςζηή; 

Τμ ζεμείμ Δ (xZ = 2,5m) λεθηκά κα ηαιακηώκεηαη ηε πνμκηθή ζηηγμή: 

i) 2s 

ii) 5s 

iii) 2,25s 

iv) 1,25s 

 

Δ) Σηεκ επίπεδε επηθάκεηα εκόξ ειαζηηθμύ μέζμο δηαδίδμκηαη δύμ ανμμκηθά 

θύμαηα ίδημο πιάημοξ Α θαη ίδημο μήθμοξ θύμαημξ ι ηα μπμία δεμημονγμύκηαη 

από δύμ ζύγπνμκεξ πεγέξ Π1 θαη Π2 . Σεμείμ Δ ηεξ επηθάκεηαξ ημο 

ειαζηηθμύ μέζμο απέπεη από ηεκ πεγή Π1 απόζηαζε r1 = 5ι θαη από ηεκ πεγή 

Π2 απόζηαζε r2 = 7ι/3. Πμηα από ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ είκαη ζςζηή; 



Γλαηηίαξ ηεξ δνάζεξ ηςκ δύμ θομάηςκ ημ ζεμείμ Δ: 

i) ηαιακηώκεηαη με πιάημξ Α 

ii) ηαιακηώκεηαη με πιάημξ 2Α 

iii) ηαιακηώκεηαη με πιάημξ Α√  

iv) δεκ ηαιακηώκεηαη 

 

Γ) Σε γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ έπεη δεμημονγεζεί ζηάζημμ θύμα. Πμηεξ από ηηξ 

παναθάης πνμηάζεηξ είκαη ζςζηέξ θαη πμηεξ ιακζαζμέκεξ; 

Ε δηαθμνά θάζεξ ηςκ ηαιακηώζεςκ δύμ ζεμείςκ ημο ειαζηηθμύ μέζμο: 

i) πμο βνίζθμκηαη μεηαλύ δύμ δηαδμπηθώκ θμηιηώκ είκαη ίζε ζε θάζε 

πενίπηςζε με 2π rad 

ii) πμο βνίζθμκηαη μεηαλύ δύμ δηαδμπηθώκ δεζμώκ ηζμύηαη με μεδέκ 

iii) μεηαλύ ηςκ μπμίςκ οπάνπμοκ ηνεηξ δεζμμί ηζμύηαη με π rad 

iv) πμο βνίζθμκηαη εθαηένςζεκ εκόξ δεζμμύ θαη ηζαπέπμοκ από αοηόκ ηζμύηαη 

με μεδέκ 

v) μπμνεί κα πάνεη μπμηαδήπμηε ηημή μεηαλύ 0 θαη 2π rad. 

 

 

ΘΕΜΑ 2 
Α) Δύμ ζώμαηα  (1) θαη (2) με ίζεξ μάδεξ (m1 = m2) είκαη ζηενεςμέκα ζηα άθνα 

δύμ θαηαθόνοθςκ ηδακηθώκ ειαηενίςκ ηα άιια άθνα ηςκ μπμίςκ είκαη 

ζηενεςμέκα ζημ δάπεδμ. Τα δύμ ζώμαηα ηζμννμπμύκ με ηα δύμ ειαηήνηα 

ζοζπεηνςμέκα θαηά Δl1 θαη Δl2 ακηίζημηπα. Γθηνέπμομε θαηαθόνοθα πνμξ ηα 

θάης ηα δύμ ζώμαηα θαηά d θαη ζηε ζοκέπεηα ηα αθήκμομε ηαοηόπνμκα 

ειεύζενα κα θηκεζμύκ από ηε Θ.Ζ. όπμο ηα εθηνέραμε μπόηε αοηά εθηειμύκ 

απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε. Όηακ ημ ζώμα 1 δηένπεηαη από ηε Θ.Ζ. ημο γηα 

πνώηε θμνά ημ ζώμα 2 θηάκεη γηα πνώηε θμνά από ηε ζηηγμή πμο ημ αθήζαμε 

ειεύζενμ ζε αθναία ζέζε ηαιάκηςζεξ ημο. 

i) Οη ζοζπεηνώζεηξ ηςκ δύμ ειαηενίςκ ηθακμπμημύκ ηεκ ζπέζε: 

1) Δl1 = Δl2   

2) Δl1 = 2Δl2   

3) Δl1 = 4Δl2   

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

ii) Οη μέγηζηεξ ηαπύηεηεξ πμο απμθημύκ ηα δύμ ζώμαηα θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ 

ηαιάκηςζεξ ημοξ ηθακμπμημύκ ηεκ ζπέζε: 

1) ο2,max = ο1,max    

2) ο2,max = 2ο1,max    

3) ο2,max = 4ο1,max    

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Μμκάδεξ 8(1,3,1,3) 

 



B) Τμ θμνηίμ εκόξ ποθκςηή μ μπμίμξ ζομμεηέπεη ζε ηαιακημύμεκμ ηδακηθό 

θύθιςμα LC μεδεκίδεηαη 1000 θμνέξ ζε θάζε δεοηενόιεπημ. Ε πνμκηθή 

ελίζςζε ημο θμνηίμο ημο ποθκςηή είκαη ηεξ μμνθήξ q = Qζοκςt. 

i) Όηακ ε εκένγεηα ημο ποθκςηή είκαη ίζε με ημ 1/3 ηεξ εκένγεηαξ ημο πεκίμο, 

ημ θμνηίμ ημο ποθκςηή ηζμύηαη με: 

1) q = ±Q/2 

2) q =  ±Q√  /2 

3) q =  ±Q√  /2 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

ii) Ε πνμκηθή ζηηγμή πμο γηα πνώηε θμνά ε εκένγεηα ημο ποθκςηή ηζμύηαη με 

ημ 1/3 ηεξ εκένγεηαξ ημο πεκίμο είκαη ε: 

1) 1/3 10-3s 

2) 1/6 10-6s 

3) 1/12 10-2s 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Μμκάδεξ 8 (1,3,1,3) 

 

 

Γ) Δύμ δηαπαζώκ (I) θαη (ΖΖ) απέπμοκ ηεκ ίδηα απόζηαζε από ημ ίδημ αοηή 

εκόξ παναηενεηή θαη λεθηκμύκ κα πάιιμκηαη ηαοηόπνμκα.Τα δύμ δηαπαζώκ 

πάιιμκηαη με παναπιήζηεξ ζοπκόηεηεξ f1 θαη f2 ακηίζημηπα, γηα ηηξ μπμίεξ 

ηζπύεη f1 > f2. Ο παναηενεηήξ αθμύεη έκακ ήπμ ζοπκόηεηαξ 300Hz πμο έπεη 

αολμμεημύμεκε έκηαζε. Γηα κα ακηηιεθζεί μ ακζνώπηκμξ εγθέθαιμξ έκα ήπμ 

μνηζμέκεξ ζοπκόηεηαξ από ηε ζομβμιή δύμ ήπςκ δηαθμνεηηθήξ ζοπκόηεηαξ 

πνέπεη μη δύμ ζοπκόηεηεξ ηςκ ήπςκ πμο θηάκμοκ ζημ αοηί ημο κα δηαθένμοκ 

μεηαλύ ημοξ ημ πμιύ θαηά 10Hz. 

i) Να απμδείλεηε όηη μη ζοπκόηεηεξ f1 θαη f2 έπμοκ ηημέξ από 295 έςξ 

305Hz. 

ii) Ακ μ παναηενεηήξ αθμύεη ήπμ με έκηαζε πμο αολμμεηώκεηαη θαη ε πνμκηθή 

δηαθμνά μεηαλύ εκόξ μέγηζημο θαη εκόξ ειάπηζημο ηεξ έκηαζεξ ημο ήπμο πμο 

αθμύεη ηζμύηαη με 0,5s, ηόηε μη δύμ ζοπκόηεηεξ έπμοκ ηημέξ: 

i) f1 = 301Hz θαη f2 = 300Hz 

ii) f1 = 302Hz θαη f2 = 298Hz 

i) f1 = 300,5Hz θαη f2 = 299,5Hz 

Να επηιέλεηε ηε ζςζηή απάκηεζε θαη κα αηηημιμγήζεηε ηεκ επηιμγή ζαξ. 

Μμκάδεξ 9 (4,1,4) 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 3 
Ανμμκηθό θύμα με ελίζςζε y = 0,2εμπ(5t – 0,04x) (y ζε m, t ζε s, x ζε cm) 

δηαδίδεηαη θαηά μήθμξ γναμμηθμύ ειαζηηθμύ μέζμο πμο ηαοηίδεηαη με ημκ 

άλμκα x’Ox. 

Α) κα οπμιμγίζεηε ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θύμαημξ θαζώξ θαη ηε μέγηζηε 

ηαπύηεηα ηαιάκηςζεξ ηςκ οιηθώκ ζεμείςκ ημο ειαζηηθμύ μέζμο 

Β) κα ζπεδηάζεηε ζε βαζμμιμγεμέκμοξ άλμκεξ: 

i) ημ ζηηγμηόηοπμ ημο θύμαημξ ζημ ζεηηθό εμηάλμκα ηε πνμκηθή ζηηγμή t1 = 

0,7s, θαζώξ θαη ηε πνμκηθή ζηηγμή t2 = 1s. 

ii) ηε γναθηθή πανάζηαζε ηεξ απμμάθνοκζεξ ημο οιηθμύ ζεμείμο Μ (xM = 

1,75m) από ηε Θ.Ζ. ημο ζε ζοκάνηεζε με ημκ πνόκμ 

Γ) κα οπμιμγίζεηε ηε δηαθμνά θάζεξ ηςκ ηαιακηώζεςκ ηςκ οιηθώκ ζεμείςκ 

Μ θαη Λ (xΛ = 2,5m) ημο ειαζηηθμύ μέζμο γηα θάζε πνμκηθή ζηηγμή μεηά ηεκ 

έκανλε ηεξ ηαιάκηςζεξ θαη ηςκ δύμ ζεμείςκ 

Δ) κα οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ ηαιάκηςζεξ ημο οιηθμύ ζεμείμο Μ 

ηε πνμκηθή ζηηγμή πμο ε απμμάθνοκζε ημο από ηε Θ.Ζ. ημο ηζμύηαη με 0,1m. 

Μμκάδεξ 25 (5,10,5,5) 

 

ΘΕΜΑ 4 
Σε γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ πμο ηαοηίδεηαη με ημκ άλμκα x’Ox δηαδίδμκηαη με 

ακηίζεηεξ θαηεοζύκζεηξ δύμ ανμμκηθά θύμαηα ίδημο πιάημοξ Α, ίδημο μήθμοξ 

θύμαημξ ι θαη ίδηαξ ζοπκόηεηαξ f. Τμ θάζε θύμα ελακαγθάδεη ημ οιηθό ζεμείμ 

πμο βνίζθεηαη ζηεκ ανπή Ο (x = 0) ημο άλμκα κα εθηειεί απιή ανμμκηθή 

ηαιάκηςζε με ελίζςζε y = Aεμςt. Τα δύμ θύμαηα ζομβάιιμοκ θαη 

δεμημονγμύκ ζηάζημμ θύμα, με απμηέιεζμα ημ ζεμείμ Δ (xΔ = 0,2m) κα είκαη ε 

πημ θμκηηκή ζημ Ο θμηιία ημο εμηάλμκα Οx θαη μη αθναίεξ ζέζεηξ ηεξ 

ηαιάκηςζεξ ημο κα απέπμοκ μεηαλύ ημοξ απόζηαζε h = 0,04m. Όια ηα οιηθά 

ζεμεία ημο ειαζηηθμύ μέζμο πμο ηαιακηώκμκηαη μεηά ηε δεμημονγία ημο 

ζηάζημμο θύμαημξ πενκμύκ από ηε Θ.Ζ. ημοξ με ζοπκόηεηα 10 θμνέξ ημ 

δεοηενόιεπημ.  

Α) κα γνάρεηε ηηξ εληζώζεηξ ηςκ δύμ θομάηςκ πμο ζομβάιιμκηαξ 

δεμημονγμύκ ημ ζηάζημμ θύμα θαζώξ θαη ηεκ ελίζςζε ημο ζηάζημμο θύμαημξ 

Β) κα βνείηε ηηξ ζέζεηξ ηςκ θμηιηώκ θαη ηςκ δεζμώκ ζημ εοζύγναμμμ ημήμα 

πμο ζοκδέεη ηα ζεμεία Δ (xZ = 0,5m) θαη Θ (xΘ = -0,8m). 

Γ) κα ζπεδηάζεηε ημ ζηηγμηόηοπμ ημο ζηάζημμο θύμαημξ μεηαλύ ηςκ ζεμείςκ Δ 

θαη Θ ηε πνμκηθή ζηηγμή πμο ε ηαπύηεηα ηαιάκηςζεξ ημο ζεμείμο Ο ηζμύηαη 

με ο1 = 0,1π√  m/s θαη ε απμμάθνοκζε ημο είκαη ζεηηθή 

Δ) κα βνείηε ηε μέγηζηε ηαπύηεηα ηαιάκηςζεξ εκόξ οιηθμύ ζεμείμο πμο ε 

Θ.Ζ. ημο απέπεη από έκακ μπμημδήπμηε δεζμό απόζηαζε d1 = ι/8 

Μμκάδεξ 25 (4,6,8,7) 


