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Φύλλο εργασίας 

Εξαναγκασμένη ταλάντωση 

1) Ένα σώμα ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου. Αν το εκτρέ-

ψουμε κατακόρυφα κατά Α και το αφήσουμε, παρατηρούμε ότι εκτελεί 5 ταλαντώσεις 

σε χρονικό διάστημα 10s. Αν η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, ποια είναι η ιδιο-

συχνότητα του σώματος; 

…….……………………………………………………………………………. 

2) Έστω τώρα ότι το ίδιο σώμα εκτρέπεται κατά Α, αλλά τώρα υπάρχει αντίσταση του 

αέρα. Η ταλάντωση που θα κάνει θα είναι ………………………… Το χρονικό διά-

στημα για να κάνει τώρα 5 ταλαντώσεις θα είναι: 

α)  9,8s  β) 10s  γ)  10,2s 

Ποια είναι η συχνότητα της φθίνουσας ταλάντωσης; 

…….……………………………………………………………………………………. 

3) Δένουμε το άκρο του ελατηρίου με  ένα νήμα, το οποίο αφού το περάσουμε 

από μια τροχαλία, το δένουμε σε ένα τροχό. Θέτουμε τον τροχό σε περι-

στροφή με συχνότητα f1= 1,2Ηz. Πόσες ταλαντώσεις θα κάνει το σώμα σε 

10s; 

…….………………………………………………………………. 

4) Μειώνουμε τη συχνότητα περιστροφής του τροχού στην τιμή f2=0,8Ηz, τό-

τε: 

Α) Το πλάτος ταλάντωσης θα: 

a) Μειωθεί b) μείνει το ίδιο c) αυξηθεί. 

Β) Το πλήθος των ταλαντώσεων που θα εκτελέσει το σώμα σε χρονικό διάστημα 10s θα: 

a) Μειωθεί b) μείνει το ίδιο c) αυξηθεί. 

i) Αν το πλάτος ταλάντωσης είναι Α, τότε: 

a) Η μέγιστη ταχύτητα του σώματος θα είναι: 

α) 2πf2∙Α   β) 2πf0∙Α  γ) άλλη τιμή. 

b) Για τις μέγιστες τιμές Δυναμικής-Κινητικής ενέργειας  θα ισχύει: 

α)  Umax < Κmax.   β)  Umax=Κmax. γ) Umax> Κmax. 

5) Συντονισμό θα έχουμε όταν: 

a) Το πλάτος γίνει μέγιστο. 

b) Το πλάτος της ταχύτητας γίνει μέγιστο. 

c) Η συχνότητα του τροχού γίνει 0,5Ηz. 

d) Η συχνότητα του τροχού γίνει ίση με τη συχνότητα της φθίνουσας. 

6) Στα παρακάτω σχήματα δίνονται 3 ζεύγη διαγραμμάτων για το πλάτος της εξαναγκασμένης, καθώς και 

αντίστοιχο το πλάτος της ταχύτητας. Ποιο ζεύγος είναι σωστό; 
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7) Η ιδιοσυχνότητα του διπλανού ηλεκτρικού κυκλώματος, όπου C=20μF, είναι 

ίση με 2.500/π Ηz, ενώ η γεννήτρια έχει μεταβλητή συχνότητα. 

i) Να υπολογίστε την αυτεπαγωγή του πηνίου. 

…….………………………………………………………………………………

……. 

ii) Συντονισμό θα έχουμε όταν: 

a) Το πλάτος του φορτίου γίνει μέγιστο. 

b) Το πλάτος της έντασης του ρεύματος γίνει μέγιστο. 

c) Η συχνότητα της γεννήτριας γίνει 5.000Ηz. 

d) Η συχνότητα της γεννήτριας γίνει ίση με τη συχνότητα της φθίνουσας. 

Ποιες προτάσεις είναι σωστές; 

8) Στα παρακάτω σχήματα δίνονται 3 ζεύγη διαγραμμάτων για το πλάτος του φορτίου της εξαναγκασμέ-

νης, καθώς και αντίστοιχο το πλάτος του ρεύματος. Ποιο ζεύγος είναι σωστό; 
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