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ΘΕΜΑ Α 

Στις Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1 έως 4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων 

σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί 

στη σωστή απάντηση. 

1. Ένα σώμα μετέχει σε δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης που γίνονται 

γύρω από το ίδιο σημείο με το ίδιο πλάτος και με γωνιακές ταχύτητες που 

διαφέρουν πολύ λίγο. Οι εξισώσεις των δύο ταλαντώσεων είναι: 

x1 = 0,2ημ (998πt) και x2 = 0,2ημ (1002πt) (S.I.) 

Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους της ιδιόμορφης 

ταλάντωσης (διακροτήματος) σώματος είναι:     

i) 2s                                    ii) 3s                                     iii) 0,5s    

2 . Μια κρούση δυο σωμάτων λέγεται έκκεντρη όταν: 

α. τα δυο σώματα κινούνται πριν τη κρούση με αντίθετες ταχύτητες 

β. τα δυο σώματα δεν είναι σφαίρες 

γ. τα διανύσματα των ταχυτήτων των σωμάτων που συγκρούονται είναι 

παράλληλα  

δ. χάνεται μηχανική ενέργεια 

3. Σφαιρίδιο εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση εντός υλικού μέσου και στη διάρκεια της 

κίνησης του δέχεται δύναμη αντίστασης της μορφής F = -b u , οπου u η ταχύτητα 

του σφαιριδίου. Η σταθερά απόσβεσης b εξαρτάται:  

    α. αποκλειστικά από τις ιδιότητες του μέσου 

    β. από την περίοδο της ταλάντωσης  

    γ. από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του μέσου και τις ιδιότητες του μέσου 

    δ. από το αρχικο πλάτος της ταλάντωσης  
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4. Η απλή αρμονική ταλάντωση δεν έχει αρχική φάση όταν τη χρονική στιγμή  t = 0 

το σώμα  

    α. διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του με θετικά ταχύτητα, 

           β. βρίσκεται στην ακραία θετική θέση της ταλάντωσης του, 

           γ. διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του με αρνητική ταχύτητα, 

           δ. βρίσκεται στην ακραία αρνητική θέση της ταλάντωσης του.  

5. Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων σας το γράμμα κάθε 

πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη 

Λάθος για τη λανθασμένη. 

Α. Το Λ εξαρτάται από τη σταθερά απόσβεσης και από τη μάζα του ταλαντωμένου 

συστήματος.  

Β. Η αρχή διατήρησης της ορμής μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στις έκκεντρες 

κρούσεις.  

Γ. Περίοδος διακροτήματος ονομάζεται ο χρόνος που χρειάζεται ένα σώμα για να 

εκτελέσει μια πλήρη ταλάντωση. 

Δ. Κατά τη διάρκεια μιας φθίνουσας ταλάντωσης η ενέργεια μειώνεται γραμμικά με 

το χρόνο μέχρι που μηδενίζεται. 

Ε. Σκέδαση ονομάζεται το φαινόμενο της κίνησης ενός σωματιδίου με πολύ μεγάλη 

ταχύτητα.  

ΘΕΜΑ Β 

1.  Για τους ταλαντωτές (Ι) και (ΙΙ) του διπλανού σχήματος 

γνωρίζουμε ότι είναι Κ1 = Κ2 και m1 = 0,25 m2.  

Εκτρέπουμε τα δύο σώματα κατακόρυφα από τη θέση 

ισορροπίας τους κατά d και τα αφήνουμε ελεύθερα να 

κινηθούν, χωρίς να τους προσδώσουμε αρχική ταχύτητα. 

Α. Οι μέγιστες ταχύτητες υmax1 και υmax2 που θα αποκτήσουν 

τα σώματα με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα ικανοποιούν τη σχέση: 

α. υmax1 = 2υmax2                    β. υmax1 = 0,5υmax2                γ. υmax1 = 4υmax2 

B. Για τις ενέργειες ταλάντωσης Ε1 και Ε2 των σωμάτων με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα 

ισχύει η σχέση: 

α. Ε1 = 0,5 Ε2                        β. Ε1 = Ε2                              γ. Ε1 = 2 Ε2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 
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2. Μικρός κύβος ισορροπεί ακίνητος σε λείο πλάγιο επίπεδο, στερεωμένος στο ένα  

άκρο ιδανικού ελατηρίου, όπως απεικονίζεται στο διπλανό σχήμα. 

          Το ελατήριο είναι συσπειρωμένο  κατά 

Δℓ και ο άξονάς του είναι παράλληλος 

στο πλάγιο επίπεδο.  

          Συσπειρώνουμε επιπλέον το ελατήριο 

κατά Δℓ/4 και αφήνουμε τον κύβο 

ελεύθερο, χωρίς να του προσδώσουμε 

αρχική ταχύτητα, να εκτελέσει απλή 

αρμονική ταλάντωση.  

Α. Ο λόγος του μέτρου της μεγιστης  δύναμης του ελατηρίου προς το μέτρο της μεγιστης 

δύναμης επαναφοράς που ασκείται στον κύβο είναι: 

α. 
𝐹𝜀𝜆

𝐹
 = 9                               β. 

𝐹𝜀𝜆

𝐹
 = 5                                   γ. 

𝐹𝜀𝜆

𝐹
 = 1 

B. O λόγος της μεγιστης δυναμικής ενέργειας του ελατηρίου προς τη μεγιστη δυναμική 

ενέργεια της ταλάντωσης είναι: 

α. 
𝑈𝜀𝜆

𝑈𝑇.𝑚𝑎𝑥
 = 81                         β. 

𝑈𝜀𝜆

𝑈𝑇.𝑚𝑎𝑥
 = 25                             γ. 

𝑈𝜀𝜆

𝑈𝑇.𝑚𝑎𝑥
 = 1 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

3.  Μικρό σώμα εκτελεί φθίνουσες ταλαντώσεις και το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το 

χρόνο σύμφωνα με τη σχέση Α = Α0 e
-Λt, όπου Α0 το αρχικό πλάτος της ταλάντωσης 

και Λ θετική σταθερά. Στο τέλος των 10 πρώτων ταλαντώσεων το πλάτος της 

ταλάντωσης έχει μειωθεί στο 
1

4
 του αρχικού. 

      Αν γίνουν επιπλέον από τις 10 άλλες 15 ταλαντώσεις, τότε στο τέλος των 

ταλαντώσεων αυτών το πλάτος θα ισούται με: 

      i) 
𝛢0

16
                                   ii) 

𝛢0

32
                             iii) 

𝛢0

25
 

     Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

4.   Αρμονικός ταλαντωτής εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις με 

εξισώσεις: x1 =0,4ημ(10t + 
𝜋

2
) (S.I.) και x2 =0,3ημ(10t + 

3𝜋

2
 ) (S.I.), οι οποίες 

εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. 

        α) Το πλάτος της συνισταμένης ταλάντωσης ισούται με:  

 i) 0,6 m                                         ii)  0,5 m                                                            iii) 0,1 m 

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  
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β) Η διαφορά φάσης μεταξύ της συνισταμένης ταλάντωσης x = f(t) και της 

συνιστώσας ταλάντωσης x1 = f(t) ισούται με:  

 i) μηδέν                                         ii)  π/2 rad                                                          iii) π rad 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

5. Κατά τη συνθεση δυο αρμονικων ταλαντωσεων με ιδιο πλατος, διευθυνση 

ταλαντωσης και θεση ισορροπιας προκυπτουν διακροτηματα. Η συνθετη ταλαντωση  

εχει συχνοτητα 56 Hz και η περιοδος των διακροτηματων που προκυπτουν είναι 0,4s. 

Οι τιμες που αντστοιχουν στις συχνοτητες των δυο ταλαντωσεων είναι 

α. 57,25 Ηz και 54,75 Ηz      β. 55,6Ηz και 56,4 Hz        γ. 55 Ηz και 56 Ηz 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Σώμα μάζας m1 = 0,1 kg, που είναι προσδεμένο στο άκρο τεντωμένου νήματος, 

αφήνεται ελεύθερο από ύψος h, όπως φαίνεται στο σχήμα. Όταν το νήμα βρίσκεται 

στην κατακόρυφη θέση, το σώμα έχει ταχύτητα μέτρου υ1 = 2 m/s και συγκρούεται 

μετωπικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m2 = m1. Το σώμα μάζας m2, μετά τη 

σύγκρουση, κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται μετωπικά και 

πλαστικά με σώμα μάζας m3 = 0,7 kg. Το σώμα μάζας m3 είναι προσδεμένο στο ένα 

άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 20 N/m, το άλλο άκρο του οποίου 

είναι ακλόνητα στερεωμένο. Τη στιγμή της σύγκρουσης, το ελατήριο έχει το φυσικό 

του μήκος και ο άξονάς του συμπίπτει με τη διεύθυνση της κίνησης του σώματος 

μάζας m2. Να θεωρήσετε αμελητέα τη χρονική διάρκεια των κρούσεων και τη μάζα 

του νήματος. 
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Να υπολογίσετε: 

α. Το ύψος h από το οποίο αφέθηκε ελεύθερο το σώμα μάζας m1, 

β. το μέτρο της ταχύτητα του σώματος μάζας m2, με την οποία προσκρούει στο σώμα 

μάζας m3, 

γ. το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωμάτωμα που προέκυψε από την 

πλαστική κρούση και 

δ. το μέτρο της ορμής του συσσωματώματος μετά από χρόνο t = π/15 s από τη 

χρονική στιγμή που αυτό άρχισε να κινείται. 

Δίνονται: g = 10 m · s-2,  

 

ΘΕΜΑ Δ 

Στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100 N/m είναι 

συνδεδεμένο ένα σώμα Α, μάζας m1  = 2 kg. Από ύψος h = 0,4 m πάνω από το 

σώμα Α εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα κάτω, με αρχική ταχύτητα υ0 = 2 m/s, 

ένα μικρό σώμα Β μάζας m2 = 2 kg. Η κρούση των δύο σωμάτων είναι πλαστική. 

α. Να βρείτε την ταχύτητα του σώματος m2 πριν τη κρούση με το m1. 

β. Να υπολογίσετε το πλάτος των ταλαντώσεων που θα πραγματοποιήσει το 

συσσωμάτωμα. 

γ. Να προσδιορίσετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του συσσωματώματος από 

τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με το χρόνο, θεωρώντας ως θετική φορά 

τη φορά της ταχύτητας του συσσωματώματος ακριβώς μετά την κρούση και σαν 

t0 = 0 τη στιγμή της κρούσης . 

δ. Ποια χρονική στιγμή το συσσωμάτωμα θα ακινητοποιηθεί στιγμιαία για πρώτη 

φορά μετά τη κρούση.  

Δίνεται: g = 10 m/s2. 


