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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ – ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

1. Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. της ίδιας συχνότητας, που γίνονται 

γύρω από το ίδιο σημείο και στην ίδια διεύθυνση. Αν οι εξισώσεις των 

επιμέρους ταλαντώσεων είναι: x1=Α1ημωt (S.I.) και x2=Α2ημ(ωt+φ) (S.I.) 

με Α1=Α2, τότε η αρχική φάση φ, ώστε η σύνθετη ταλάντωση να έχει 

πλάτος Α=Α1=Α2 είναι: 

α. φ = 0 

β. φ = π 

γ. φ = π/2 

δ. φ = 2π/3 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και αιτιολογήστε. 

2. Ένας παρατηρητής ακούει τον ήχο από δύο διαπασών που λειτουργούν 

ταυτόχρονα και παράγουν ήχους με συχνότητες f1 = 1000 Hz και f2. Ο 

παρατηρητής αντιλαμβάνεται τα διακροτήματα που παράγονται ενώ ο 

χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών της έντασης του ήχου είναι  

0,25 s. Παρατηρούμε ότι αν αυξηθεί η συχνότητα f2 του δεύτερου διαπασών 

κατά 2 Hz τότε ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών της έντασης 

του ήχου αυξάνεται. Η συχνότητα f2 του δεύτερου διαπασών είναι: 

α. 4 Hz 

β. 1004 Hz 

γ. 996 Hz 

δ. 0,5 Hz 

3. Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών 

αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο 

σημείο με το ίδιο πλάτος Α και συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο. Αν Τ1 

και Τ2 είναι αντίστοιχα οι περίοδοι των δύο ταλαντώσεων, τότε η περίοδος 

της περιοδικής κίνησης που προκύπτει δίνεται από τον τύπο: 
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α. Τ = |Τ2-Τ1| 

β. Τ = 
Τ2−Τ1

2
 

γ. Τ = 
2Τ1Τ2

Τ2+Τ1
 

Ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

4. Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών 

αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σημείο, με 

εξισώσεις x1 = 0,3 ημ2πt και x2 = 0,4 ημ(2πt + π/2) (όλα τα μεγέθη στο 

S.I.). 

Το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης είναι: 

α. 0,1 m 

β. 0,5 m 

γ. 0,7 m 

Ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

5. Ένα σώμα μάζας m = 1 kg εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση 

δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο 

σημείο, με εξισώσεις x1 = 0,8 ημ10t και x2 = 0,2 ημ(10t+π) (όλα τα μεγέθη 

στο S.I.). Η ενέργεια της σύνθετης ταλάντωσης είναι: 

α. 18J 

β. 34J 

γ. 50J 

Ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

6. Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών 

αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, με την ίδια συχνότητα και 

γύρω από το ίδιο σημείο. Η ολική ενέργεια της σύνθετης ταλάντωσης είναι 
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ίση με το άθροισμα των ενεργειών των δύο ταλαντώσεων (Ε=Ε1+Ε2), όταν 

η διαφορά φάσης των δύο Α.Α.Τ. είναι: 

α. 0ο  

β. 90ο 

γ. 180ο 

Ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

7. Σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών 

αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιου πλάτους και διεύθυνσης και γύρω από το 

ίδιο σημείο. Οι συχνότητες f1 και f2 (f2>f1) αντίστοιχα των δύο 

ταλαντώσεων διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζεται διακρότημα. Αν η διαφορά των συχνοτήτων (f2-f1) μικρύνει, 

ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του 

πλάτους θα: 

α. Παραμείνει ο ίδιος 

β. Μειωθεί 

γ. Αυξηθεί 

δ. Αυξηθεί ή θα μειωθεί ανάλογα με την τιμή της f1 

Ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

8. Δύο διαπασών παράγουν ήχους με παραπλήσιες συχνότητες f1 και f2 με 

(f2>f1), οπότε παρατηρούνται 4 μέγιστα της έντασης του ήχου ανά 

δευτερόλεπτο. Αν f1 = 1000 Hz, η συχνότητα f2 είναι: 

α. 1002 Hz 

β. 1004 Hz 

γ. 1008 Hz 

Ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας. 
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9. Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών 

αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο 

σημείο με το ίδιο πλάτος Α και συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο. Αν Τ1 

και Τ2 είναι αντίστοιχα οι περίοδοι των δύο ταλαντώσεων, τότε η περίοδος 

ΤΔ των διακροτημάτων δίνεται από τον τύπο: 

α. ΤΔ = |Τ2-Τ1| 

β. ΤΔ = Τ2+Τ1 / 2 

γ. ΤΔ = Τ1Τ2 / |Τ2-Τ1| 

Ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή   

σας. 

10. Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών 

αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σημείο, με 

εξισώσεις x1 = 0,7 ημ2πt και x2 = 0,4 ημ2πt (όλα τα μεγέθη στο S.I.). Η 

σύνθετη ταλάντωση περιγράφεται (στο S.I.) από την εξίσωση: 

α. x = 0,3 ημ2πt  

β. x = 1,1 ημ4πt  

γ. x = 1,1 ημ2πt  

Ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή  

σας. 

11. Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών 

αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σημείο, με 

εξισώσεις x1 = 0,3 ημ2πt και x2 = 0,8 ημ(2πt+π) (όλα τα μεγέθη στο S.I.). Η 

σύνθετη ταλάντωση περιγράφεται από την εξίσωση: 

α. x = 1,1 ημ(2πt+π) 

β. x = 0,5 ημ2πt  

γ. x = 0,5 ημ(2πt+π)  

Ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας. 
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12. Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών 

αρμονικών ταλαντώσεων, γύρω από το ίδιο σημείο, και έχουν ίδια ενέργεια 

(Ε1=Ε2), ίδια συχνότητα και ίδια διεύθυνση. Η ολική ενέργεια της σύνθετης 

ταλάντωσης είναι ίση με την ενέργεια των δύο ταλαντώσεων (Ε=Ε1=Ε2), 

όταν η διαφορά φάσης των δύο Α.Α.Τ. είναι: 

α. 0ο  

β. 60ο 

γ. 120ο 

Ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

13. Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών 

αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο 

σημείο. Οι εξισώσεις των δύο ταλαντώσεων είναι: 

x1 = 0,4 ημ(1998πt) και x2 = 0,4 ημ(2002πt) (S.I.) 

Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους της      

ιδιόμορφης ταλάντωσης (διακροτήματος) του σώματος είναι: 

α. 0,5 s 

β. 1 s  

γ. 2 s  

Να επιλέξετε το σωστό. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

14. Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών 

αρμονικών ταλαντώσεων, ίδιου πλάτους και διεύθυνσης. Οι συχνότητες f1 

και f2 (f2>f1) αντίστοιχα των δύο ταλαντώσεων διαφέρουν μεταξύ τους 4 

Hz, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται διακρότημα. Αν η συχνότητα f1 

αυξηθεί κατά 8 Hz, ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς 

μηδενισμούς του πλάτους θα: 

α. Παραμείνει ο ίδιος 

β. Μειωθεί κατά 4 s 
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γ. Αυξηθεί κατά 4 s 

Ποιο από τα παραπάνω είναι το σωστό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

  


