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Κριτήριο αξιολόγησης: ταλαντώσεις -κύματα 
 

Θέμα Α. 

(Για τις ερωτήσεις Α.1 έως και Α.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης 

και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση.) 

 

A.1  Στο σχήμα φαίνεται για ένα απλό 

αρμονικό ταλαντωτή πλάτους Α το διάγραμμα 

της επιτάχυνσης α(t) με τη χρονική στιγμή. 

Για το ταλαντωτή αυτό ισχύει, 

α) Τη χρονική στιγμή t=0,10s o ταλαντωτής 

είναι στη θέση x=+A  με την δύναμη 

επαναφοράς να έχει αρνητική κατεύθυνση. 

β) Τη χρονική στιγμή t=0,15s ο ταλαντωτής 

είναι στη θέση ισορροπίας x=0 και κινείται 

προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα 

απομάκρυνσης x΄x. 

γ) Στο χρονικό διάστημα από 0,05s έως 0,15s ο ταλαντωτής έχει αρνητικές τιμές 

απομάκρυνσης x. 

δ) Στο χρονικό διάστημα από 0,10s έως 0,15s  η κινητική ενέργεια του ταλαντωτή μειώνεται.  

 

Α.2   Σε μια φθίνουσα ταλάντωσης με τη δύναμη αποσβέσεων να έχει εξίσωση F=-bυ 

έχουμε: 

α) Η σταθερά απόσβεσης b εξαρτάται από τις ιδιότητες του μέσου  μέσα στο οποίο γίνεται η 

ταλάντωση και είναι ανεξάρτητη από το σχήμα και το μέγεθος του ταλαντωτή. 

β) Το πλάτος της φθίνουσας ταλάντωσης μειώνεται εκθετικά με το χρόνο και έχει εξίσωση 

0

t

A
A

e
  . 

γ) Η περίοδος της φθίνουσας ταλάντωσης μειώνεται εκθετικά με το χρόνο. 

δ) Η συχνότητα της φθίνουσας ταλάντωσης - για δεδομένες αποσβέσεις - είναι σταθερή και 

ανεξάρτητη από το πλάτος. 

 

Α.3  Έστω σύνθετη ταλάντωση ενός σώματος που προκύπτει από δύο επιμέρους 

ταλαντώσεις με εξισώσεις y1(t) =Aημ(2πf1t) και y2(t) =Aημ(2πf2t) με τις συχνότητες f1 και f2 

να έχουν παραπλήσιες τιμές και f1 > f2. 

α) Η συχνότητα της σύνθετης ταλάντωσης είναι fταλ=f1-f2. 

β) Το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης είναι σταθερό και ίσο με Α΄=2Α. 

γ) Το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης μεταβάλλεται με συχνότητα 1 2f + f
f =

2
 .  

δ) Ο χρόνος δύο διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους είναι 
1 2

1
Δt =

f - f
.  

A.4  Μια χορδή που είναι δεμένη σε ένα μόνο άκρο της διεγείρεται με συχνότητα f = 390Hz  

και έτσι σχηματίζεται στάσιμο κύμα με κοιλία στο ελεύθερο άκρο και είκοσι συνολικά 

δεσμούς.  Η μικρότερη συχνότητα ( θεμελιώδης συχνότητα ) για να δημιουργηθεί στάσιμο 

κύμα στη χορδή είναι: 

α) f0=5Hz   β) f0=10Hz   γ) f0=19,5Hz   δ) f0=39Hz 

 

Α.5   Να γράψτε στο τετράδιό σας το γράμμα της κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα  

0,0
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τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι  σωστή ή τη  λέξη Λάθος αν η πρόταση  είναι  

λανθασμένη.  

α) Καθώς τα αμορτισέρ των αυτοκινήτων παλιώνουν και φθείρονται, η σταθερά απόσβεσης 

αυξάνεται, η ταλάντωση διαρκεί λιγότερο και οι ρόδες του αυτοκινήτου έχουν περισσότερη 

επαφή με το  έδαφος. 

β) Σε μια μηχανική εξαναγκασμένη ταλάντωση παρατηρούμε ότι έχουμε κάποιο 

συγκεκριμένο  πλάτος ταλάντωσης Α1 για δύο συχνότητες του διεγέρτη f1=16Hz και 

f2=25Hz. Η ιδιοπερίοδος του ταλαντωτή αυτού θα είναι 040,0 ms < Τ < 62,5 ms . 

γ) Τα διαμήκη κύματα  διαδίδονται μόνο στα στερεά ενώ τα εγκάρσια διαδίδονται στα στερεά 

υγρά και αέρια. 

δ) Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ταχύτητα 

διάδοσης του ήχου στα στερεά. 

ε) Η αρχή της επαλληλίας παραβιάζεται όταν τα κύματα είναι τόσο ισχυρά ώστε να 

μεταβάλλουν τις ιδιότητες του μέσου στο οποίο διαδίδονται.         [ Μονάδες 5x5=25] 

 

Θέμα Β. 

B.1  Ένα σώμα εκτελεί σύνθετη ταλάντωση 

που προκύπτει από την σύνθεση δύο απλών 

αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης, 

ίδιας συχνότητας και κοινού κέντρου 

ταλάντωσης. Στο σχήμα φαίνονται τα 

διαγράμματα  των ταχυτήτων των δύο απλών 

αρμονιών ταλαντώσεων με τον χρόνο. Αν το 

κινητό εκτελούσε μόνο την πρώτη από τις δύο 

αυτές ταλαντώσεις θα είχε ενέργεια 

ταλάντωσης E1=5J, ενώ τώρα που εκτελεί την 

σύνθετη   ταλάντωση έχει ενέργεια,  

α. Ε=45J  β. Ε=50J   

γ. Ε=40J  δ. Ε=20J. 

Σημειώστε τη σωστή πρόταση δικαιολογώντας την επιλογή σας.                                                                            

[ Μονάδες 1+7=8] 

 

Β.2  Ένα γραμμικό αρμονικό κύμα πλάτους Α περιόδου Τ και μήκους κύματος λ έχει 

δημιουργηθεί χωρίς αρχική φάση και διαδίδεται σε μια χορδή από ένα σημείο Μ προς ένα 

σημείο Ν. Το σημείο Μ δέχεται πρώτο την κύμανση και όταν ταλαντούμενο έχει διανύσει 

διάστημα s=5,5A τότε αρχίζει να ταλαντώνεται το Ν. Για το κύμα αυτό δίνονται οι παρακάτω 

προτάσεις: 

α) το κύμα για να φθάσει από το Μ στο Ν θέλει χρόνο 
13T

Δt =
12

, 

β) τα σημεία Μ και Ν έχουν θέσεις ισορροπίας που απέχουν απόσταση 
17λ

Δx =
12

, 

γ)  τα σημεία Μ και Ν έχουν διαφορά φάσης  
17π

Δφ = rad
6

. 

Σημειώστε το σωστό ή λανθασμένο της κάθε πρότασης δικαιολογώντας την επιλογή σας. 

                     [ Μονάδες 3x3=9] 

  

B.3  Μια χορδή με ελεύθερο το ένα άκρο της και δεμένο το άλλο διεγείρεται σε ταλάντωση 

με συχνότητα f1 και έτσι δημιουργείται στάσιμο κύμα με δέκα δεσμούς και κοιλία στο 

ελεύθερο άκρο. Αν η ίδια χορδή διεγερθεί με τριπλάσια συχνότητα, το στάσιμο κύμα που 

δημιουργείται έχει πλήθος δεσμών: 

υ

t0,0

0υ

0-υ

02υ
03υ

0-2υ

0-3υ

2η ταλάντωση 

1η ταλάντωση 
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α. Ν=13   β. Ν=30   γ. Ν=28   δ. Ν=29. 

Σημειώστε τη σωστή πρόταση δικαιολογώντας την επιλογή σας.  

         [ Μονάδες 1+7=8] 

 

Θέμα Γ. 

Στην επιφάνεια μιας ήρεμης λίμνης 

υπάρχουν δύο σύγχρονες πηγές Π1 

και Π2 που αρχίζουν να 

ταλαντώνονται την t=0 με εξίσωση 

ταλάντωσης  y=0,1ημ(10πt) και 

δημιουργούν επιφανειακά αρμονικά 

κύματα με μήκος κύματος λ. Σε ένα 

σημείο Μ της λίμνης υπάρχει ένας 

μικρός φελλός που απέχει από την 

πηγή Π1 απόσταση  r1=1,5λ  και αρχίζει να ταλαντώνεται εξαιτίας της συμβολής την χρονική 

στιγμή t=0,90s. Να υπολογίσετε  

Γ.1 το πλάτος ταλάντωσης του φελλού, 

Γ.2 την ταχύτητα ταλάντωσης του φελλού τη χρονική στιγμή 
25

t = s
30

,  

Γ.3 το πλήθος των υπερβολών απόσβεσης που τέμνουν την ΜΟ, όπου Ο το μέσον της Π1Π2. 

Η υπερβολή που διέρχεται από το Μ τέμνει την Π1Π2 στο Ν . Ένα άλλο σημείο Ρ της Π1Π2 

απέχει από το Ν απόσταση ΝΡ=19λ/6. 

Γ.4 Να βρείτε το πλάτος ταλάντωσης του Ρ. 

Αν αλλάξουμε την συχνότητα των πηγών , 

Γ.5 να βρείτε πόσο πρέπει να είναι η τιμή της συχνότητας, ώστε ο φελλός Μ μετά την νέα 

συμβολή των κυμάτων να παραμένει συνεχώς ακίνητος και μεταξύ φελλού και μεσοκαθέτου 

της  Π1Π2  να είναι άλλη μια μόνο υπερβολή απόσβεσης.     

        [Μονάδες 5x5=25] 

 

 Θέμα Δ.  

Στο κάτω άκρο από ένα κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ=100N/m  είναι δεμένο ένα 

σύστημα δύο σωμάτων Σ1 και Σ2 που έχουν μάζες 

m1=0,25Kg και m2=0,75Kg. Τα σώματα αυτά είναι 

κολλημένα μεταξύ τους με ειδική κόλλα και το σύστημά 

τους συνδέεται κατάλληλα μέσω νήματος με το σημείο 

ενός δίσκου. Όταν ο δίσκος περιστρέφεται  με σταθερή 

συχνότητα το νήμα  ασκεί στο σύστημα των σωμάτων 

δύναμη που μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο με 

συχνότητα ίδια με την συχνότητα περιστροφής του δίσκου.  

Έτσι το σύστημα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση .  

Δ.1 Να βρείτε πόσες περιστροφές ανά π min  πρέπει να 

διαγράφει ο δίσκος ώστε το σύστημα να είναι 

συντονισμένο. 

Κάποια στιγμή κόβουμε το νήμα και αγνοώντας τις 

αποσβέσεις θεωρούμε ότι το σύστημα εκτελεί απλή 

αρμονική ταλάντωση με μέγιστη ταχύτητα υmax=5m/s. 

Δ.2 Να βρείτε την εξίσωση της κινητικής ενέργειας ταλάντωσης με την απομάκρυνση του 

ταλαντωτή K(y) και να γίνει σε βαθμολογημένους άξονες η αντίστοιχη γραφική παράσταση. 

Επίσης να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας ταλάντωσης, όταν το 

ελατήριο καθώς συσπειρώνεται έχει μήκος μικρότερο από το φυσικό του μήκος κατά 0,2m. 

Δ.3  Να βρείτε την μέγιστη δύναμη που ασκεί η συγκόλληση στο σώμα Σ2. 



διεγF

1

2

δίσκος

1Π 2Π





1r 2r
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Κάποια στιγμή που το σώμα είναι στην ανώτερη ακραία θετική θέση διαβιβάζουμε στην 

περιοχή ρεύμα αέρα και η ταλάντωση γίνεται φθίνουσα με αποσβέσεις την μορφής              

F=-07υ (S.I). Ύστερα από τρεις ταλαντώσεις το ελατήριο είναι συσπειρωμένο (από το φυσικό 

του μήκος ) κατά Δℓ=0,156m. Να υπολογίστε: 

Δ.4 το ρυθμό μείωσης της ενέργειας, όταν ο ταλαντωτής έχει ταχύτητα μέτρου υ=0,8m/s , 

Δ.5 το ποσοστό μείωσης της ενέργειας του ταλαντωτή ανά περίοδο.  

Δίνεται g=10m/s
2    

     [ μονάδες 4+(2+3)+6+5+5=25] 
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Θέμα Α: 

1-γ, 2-δ, 3-δ, 4-β, 5( α-Λ, β-Σ, γ-Λ, δ-Λ, ε-Σ)  

 

Θέμα Β: 

Β.1 -δ  

Β.2 (α-Λ, β-Σ, γ-Σ) 

Β.3- δ 

 

Θέμα Γ: 

Γ.1)  ΑΜ=0,2m  

Γ.2)  υΜ=-0,5πm/s 

Γ.3)  τρεις υπερβολές απόσβεσης 

Γ.4)  ΑΡ=0,1m 

Γ.5)  f΄=2,5Hz 

 

Θέμα Δ: 

Δ.1)  Ν=300 στροφές 

Δ.2)  Κ=12,5-50y
2
  (S.I) ,  

dK J
= -120

dt s
  

Δ.3)  Fmax=45N 

Δ.4) 
dE J

= -0,448
dt s

 

Δ.5)  36% 


