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ΘΕΜΑ  Α 

(Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.Μία απάντηση σωστή) 

Α1.Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται  

α.Διαρκώς κατά το χρονικό διάστημα  στο οποίο η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης είναι αρνητική. 

β.Όταν η συνισταμένη δύναμη είναι ομόρροπη  της ορμής του σώματος. 

γ.Όταν  το  μέτρο της συνισταμένης  δύναμης μειώνεται. 

δ. Όταν  το  μέτρο της συνισταμένης  δύναμης αυξάνεται. 

(Μονάδες 5) 

Α2.Ένα σώμα εκτελεί φθίνουσα  ταλάντωση στην οποία η δύναμη απόσβεσης είναι της μορφής F=-bυ.Το 

μέγεθος που μεταβάλλεται εκθετικά με το χρόνο είναι: 

α.Η αλγεβρική τιμή της ορμής του σώματος 

β.Η κινητική ενέργεια του σώματος. 

γ.Το πλάτος της ταλάντωσης. 

δ.Η ενέργεια της ταλάντωσης. 

(Μονάδες 5) 

Α3. Ένα σώμα εκτελεί εξαναγκασμένη  ταλάντωση στην οποία δρα στο σώμα, εκτός της περιοδικής εξω-

τερικής δύναμης και  δύναμη απόσβεσης της μορφής F=- bυ.Η συχνότητα της ταλάντωσης είναι ίση με 0f
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όπου f0 η ιδιοσυχνότητα του ταλαντευόμενου συστήματος.Άν  η μάζα του ταλαντευόμενου σώματος  

τετραπλασιαστεί: 

α.το πλάτος της ταλάντωσης θα μειωθεί  

β.το πλάτος της ταλάντωσης θα παραμείνει αμετάβλητο 

γ.το πλάτος της ταλάντωσης θα υποτετρπλασιαστεί 

δ.το σύστημα θα απορροφά ενέργεια από το περιβάλλον με βέλτιστο τρόπο  

(Μονάδες 5) 

Α4.΄Ενα σώμα εκτελεί συγχρόνως δύο ταλαντώσεις  ίδιου πλάτους ίδιας διεύθυνσης και  ίδιας θέσης ι-

σορροπίας .Οι δύο επιμέρους ταλαντώσεις έχουν παραπλήσιες συχνότητες και μηδενική αρχική φάση.Η 

διαφορά φάσης των δύο  συνιστωσών  ταλαντώσεων  μεταβάλλεται με το χρόνο σύμφωνα με το παρα-

κάτω διάγραμμα 

 



 

Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών μεγιστοποιήσεων του πλάτους είναι: 

α.3 s                                                     β.0,25 s                                   γ. 8π s                                          δ.4s  

(Μονάδες 5) 

A5.Nα χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις α-ε με το γράμμα (Σ) αν είναι σωστή ή με το 

γράμμα (Λ)  αν είναι λανθασμένη. 

α.Στην απλή αρμονική ταλάντωση το πηλίκο της αλγεβρικής τιμής συνισταμένης δύναμης  επαναφοράς 

προς την αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης του σώματος την  ίδια χρονική στιγμή ,παραμένει σταθερός με 

την πάροδο του χρόνου.                                                                                                                                                                         

β. Στην απλή αρμονική ταλάντωση η σταθερά επαναφοράς εξαρτάται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του 

ταλαντευόμενου συστήματος καθώς και από την ενέργεια της ταλάντωσης.                                                                                  

γ.Στην απλή αρμονική ταλάντωση η φάση της επιτάχυνσης υπολείπεται της φάσης της απομάκρυνσης κατά 

π rad.                                                                                                                                                                                                

δ.Κατά την σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης  και της ίδιας συχνότητας 

που πραγματοποιούνται κατά την διεύθυνση του άξονα x΄x  και γύρω από τη ίδια θέση ισορροπίας, το πλά-

τος της σύνθετης ταλάντωσης είναι ίσο την διαφορά των πλατών των δύο επιμέρους ταλαντώσεων ,όταν οι 

δύο επιμέρους ταλαντώσεις έχουν διαφορά φάσης  ίση  με π rad.                                                                                                            

ε.Ένα σώμα πραγματοποιεί  απλή αρμονική ταλάντωση  κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου στερεωμένο στο 

άκρο ιδανικού ελατηρίου.Η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου μεγιστοποιείται κάθε 
T

2
όπου Τ η περίοδος 

της απλής αρμονικής ταλάντωσης. 

(Μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ  Β 

Β1.Ιδανικό ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος  είναι  κατακόρυφο και έχει στερεωμένο το πάνω του άκρο 

σε οροφή.Στο κάτω του άκρο στερεώνουμε σώμα μάζας m και το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί χωρίς αρ-

χική ταχύτητα από τη θέση φυσικού  μήκους  του ελατηρίου.Το  σώμα ηρεμεί στιγμιαία αφού κινηθεί προς 

τα κάτω και διανύσει διάστημα S.Δίνεται ακόμη η επιτάχυνση της βαρύτητας g.Θεωρώντας ως θετική φορά 

του κατακόρυφου άξονα την προς τα πάνω και χρονική στιγμή έναρξης μέτρησης του χρόνου την στιγμή κα-

τά την οποία αφήσαμε το σώμα ελεύθερο να κινηθεί,η  χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος  

είναι: 
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Ι.Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                                                                         (Μονάδες 2) 

ΙΙ.Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας                                                                                                  (Μονάδες 7) 

 

Β2.Σώμα μάζας m ηρεμεί στο κάτω κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς  Κ το άλλο άκρο του οποίου είναι 

στερεωμένο σε οροφή.H επιμήκυνση του ελατηρίου με την οποία εξασφαλίζεται η ισορροπία του σώματος 

είναι d0. Στην   θέση αυτή ασκούμε στο σώμα κατακόρυφη  σταθερή δύναμη 
�

F μέτρου F=2mg η ποία αποσύ-

ρεται τη στιγμή κατά την οποία καθώς κατεβαίνει το σώμα μηδενίζεται η ταχύτητά του.Το πλάτος της ταλά-

ντωσης του σώματος που θα πραγματοποιήσει αυτό μετά την κατάργηση της δύναμης 

�

F   είναι: 
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α. d0.                                                                               β.2 d0.                                                                  γ.4 d0                                                          

Ι.Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                                                                         (Μονάδες 2) 

ΙΙ.Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας                                                                                                  (Μονάδες 7) 

 

Β 3.΄Ένα όχημα μαζί με τον οδηγό του έχει μάζα 10 m, όπου m η μάζα του οδηγού.To  όχημα κινείται πάνω 

σε οριζόντιο δρόμο και κάποια στιγμή εισέρχεται σε οδόστρωμα το οποίο είναι απολύτως λείο οπότε προσ-

κρούει κάθετα πάνω σε τοίχο.Θεωρούμε ότι ο προφυλακτήρας έχει ενσωματωμένα  μικρά ελατήρια  ολικής 

σταθεράς  Κ και ότι κατά την  πρόσκρουση του οχήματος στον τοίχο αυτά εξασφαλίζουν την κατάλληλη δύ-

ναμη επαναφοράς ώστε το όχημα να εκτελέσει τμήμα απλής αρμονικής ταλάντωσης.Αν η μέγιστη τιμή του 

μέτρου της δύναμης  που ασκεί ο προφυλακτήρας στο όχημα είναι ίση με F, η μέγιστη τιμή του μέτρου της 

δύναμης  που ασκεί η ζώνη ασφαλείας στον επιβάτη, μέχρι τη στιγμή κατά την οποία  μηδενίζεται η ταχύτητα 

του οχήματος, είναι ίση με : 

 

α. 
F
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                                                                   β. F                                                                  γ. 
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Ι. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση                                                                                       (Μονάδες  2) 

ΙΙ. Ν α αιτιολογήσετε την απάντησή σας απάντηση                                                                 (Μονάδες  6) 

 

ΘΕΜΑ   Γ 

Ένας δίσκος μάζας Μ ισορροπεί δεμένος στο  κατώτερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς 

Κ=200Ν/mτο άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται σε οροφή .Από σημείο Λ το οποίο βρίσκεται σε απόσταση  

h=2.2m κάτω  από το δίσκο εκτοξεύουμε  μια μικρή σφαίρα αμελητέας διαμέτρου, μάζας  m=0,1Kg με κατα-

κόρυφη ταχύτητα μέτρου υ0.Η σφαίρα συγκρούεται  κεντρικά με τον δίσκο  και τον διαπερνά (θεωρούμε ότι 

η κρούση των δύο σωμάτων ολοκληρώνεται στη θέση ισορροπίας του δίσκου).Μετά την κρούση  η σφαίρα 

κινείται για χρονικό διάστημα 0.2s μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητά της, οπότε και απομακρύνεται από το 

χώρο με κατάλληλο τρόπο.O δίσκος μετά την κρούση πραγματοποιεί απλή αρμονική ταλάντωση με κινητική 

ενέργεια  η οποία έχει χρονική  εξίσωση Κ=0,16συν210t  (S.I.).Ως αρχή μέτρησης του χρόνου (t=0) λαμβάνε-

ται η στιγμή της κρούσης.Δίνεται ακόμη  g=10m/s2. 

α.Να βρεθεί το πλάτος της ταλάντωσης.                                                                            (Μονάδες 5) 

β.Να βρεθεί η μάζα του δίσκου.                                                                                        (Μονάδες 5) 

γ.Να υπολογίσετε την ταχύτητα της σφαίρας αμέσως μετά την έξοδό της από τον δίσκο.     (Μονάδες 5 ) 

δ.Να υπολογίσετε την ταχύτητα υ0 με την οποία εκτοξεύτηκε προς τα πάνω η σφαίρα.        (Μονάδες 5) 

ε.Να υπολογίσετε την ελάχιστη τιμή του μέτρου της δύναμης που ασκεί το ελατήριο στο δίσκο. 

                                                                                                                                        (Μονάδες 5) 



ΘΕΜΑ Δ 

Το σύστημα των σωμάτων Α και Β του παρακάτω σχήματος με μάζες m1=1Kg και m2=3Kg αντίστοιχα ηρε-

μούν πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ένα αβαρές νήμα συνδέει τα δύο σώματα και είναι αρχικά οριακά τε-

ντωμένο χωρίς να ασκεί δύναμη στα σώματα.Το σώμα Β είναι στερεωμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου  

σταθεράς Κ=400Ν/m τo oποίο έχει το φυσικό του μήκος.Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητα στερε-

ωμένο σε τοίχο.Εκτρέπουμε το σώμα Γ προς τ  ́αριστερά  κατά  0,4m  με το νήμα τεντωμένο ,οπότε και το 

σώμα Β εκτρέπεται κατά το ίδιο μήκος από την θέση ισορροπίας του.Την χρονική  στιγμή t=0 αφήνουμε το 

σώμα Γ  ελεύθερο να κινηθεί.Θετική να θεωρηθεί η φορά εκτροπής του σώματος Γ. 

Δ1.Να αποδείξετε ότι το σύστημα των δύο σωμάτων θεωρούμενο ως ένα ενιαίο σώμα πραγματοποιεί απλή 

αρμονική ταλάντωση για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το νήμα παραμένει τεντωμένο. ( Μονάδες 3) 

Δ2.Να εκφράσετε την αλγεβρική τιμή της  δύναμης που ασκεί το νήμα  στο σώμα Γ σε συνάρτηση με την 

απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας του και να την παραστήσετε γραφικά     ( Μονάδες 6)                                                     

Δ3.Ποιο το συνολικό έργο της δύναμης που ασκεί το νήμα στο σώμα μάζας m2 και ποιος ο ρυθμός παραγω-

γής έργου από τη δύναμη αυτή τη στιγμή κατά την οποία ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του σώματος 

μάζας m2 ίσος με 20m/s
2
.                                                                                                               ( Μονάδες 7)                                                     

Δ4.Διαπιστώνουμε ότι τα δύο σώματα συγκρούονται στη θέση όπου το σώμα  μάζας m1 ηρεμεί στιγμιαία  για 

πρώτη φορά.Ποιο το μήκος του νήματος.                                                                                    ( Μονάδες 9) 
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