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 ΘΕΜΑ Α  

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α8 να γράψετε στο τετράδιό σας τον 

αριθμό  της πρότασης   και   δίπλα   το  γράμμα   που  αντιστοιχεί   

στη   φράση,   η   οποία   τη συμπληρώνει σωστά. 

 Α1. Η εξίσωση της απομάκρυνσης σε έναν απλό αρμονικό ταλαντωτή, πλάτους 

A και γωνιακής συχνότητας ω,  δίνεται από τη σχέση: x = Αημωt οπότε η 

εξίσωση της ταχύτητας δίνεται από τη σχέση: 

α) υ = Αωημωt     

β) υ = -Αωημωt     

γ) υ = Αωσυνωt      

δ) υ = -Αωσυνωt.                                                                                                                                                             

                                                                                                                                 Μονάδες 3 

Α2. Στην  απλή  αρμονική  ταλάντωση  σώματος  στο  ελεύθερο άκρο 

κατακόρυφου  ελατηρίου,  αν  διπλασιάσουμε  το πλάτος της ταλάντωσης  τότε: 

α)   η  περίοδος  διπλασιάζεται 

β)    η  συχνότητα διπλασιάζεται 

γ)    η μέγιστη επιτάχυνση υποδιπλασιάζεται 
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δ)    η   περίοδος  και η  συχνότητα  δεν  μεταβάλλονται. 

                                                                                                                                                                                         Μονάδες 3 

A3.  Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και ο ελάχιστος χρόνος που 

χρειάζεται για να μεταβεί από τη θέση ισορροπίας σε ακραία θέση είναι 0,25s. 

Η περίοδος είναι: 

α) 2s       

β) 1s       

γ) 0,5s        

 δ) 0,25s 

Μονάδες 3 

Α4. Στην απλή αρμονική ταλάντωση, το ταλαντούμενο σώμα έχει μηδενική  

ταχύτητα:  

α) στις ακραίες θέσεις της τροχιάς του 

β) όταν διέρχεται από τη θέση ισορροπίας 

γ) όταν η δύναμη επαναφοράς είναι μηδενική. 

δ) όταν η επιτάχυνσή του  είναι μηδενική. 

                                                                                                                                Μονάδες 3 

 Α5. Όταν ένα σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση, στην οποία η 

αντιτιθέμενη δύναμη είναι F΄ = -bυ, όπου b θετική σταθερά τότε: 

α) το πλάτος και η περίοδος μειώνονται εκθετικά με τον χρόνο. 

β) το πλάτος και η περίοδος δεν μεταβάλλονται με τον χρόνο. 

γ) το πλάτος μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο ενώ η περίοδος παραμένει 

σταθερή. 

δ) το πλάτος παραμένει σταθερό ενώ η περίοδος μειώνεται εκθετικά με τον 

χρόνο.  

 

                                                                                                           Μονάδες 3  

Α6. Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται: 

α) η κινητική ενέργεια του συστήματος. 

β) η ορμή του συστήματος. 

γ) η μηχανική ενέργεια του συστήματος. 

δ) η κινητική ενέργεια κάθε σώματος.                                                                                                                                               

                                                                                                                                                           

                                                                                                                              Μονάδες 3 
 

Α7. Προαιρετικό (Εκτός βαθμολογίας) 
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Σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση στο άκρο ελατηρίου 

σταθεράς k, περνά από τη θέση ισορροπίας του κάθε 8s. Αν 

αντικαταστήσουμε το ελατήριο με άλλο σταθεράς 4k, το σώμα θα περνά 

από τη θέση ισορροπίας του κάθε:  

 

α. 32s                      β. 16s                 γ. 4s                        δ. 2s 

            

 

 

 

Α8. Προαιρετικό (Εκτός βαθμολογίας) 

Σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση με περίοδο Τ που το πλάτος 

μειώνεται με τη σχέση Α=Α0e-Λt , τα πλάτη του ταλαντωτή κατά τις 

χρονικές στιγμές  t1=T , t2=2T , t3 = 3T είναι αντίστοιχα Α1,  Α2, Α3.  Για τα 

πλάτη αυτά ισχύει: 

α.   2Α2= Α1+Α3 

β.   2
3 1 2 =   

γ.  2
1 2 3 =   

δ.  2
2 1 3 =                                                                                                                               

Α9. Να γράψετε στο τετράδιό 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. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση, της οποίας το πλάτος μειώνεται εκ- 
θετικά με τον χρόνο, η μονάδα της σταθεράς απόσβεσης b στο S.I. 
είναι το 1kg /s. 
β. Κατά την κρούση μεταξύ δύο σωμάτων ασκούνται ισχυρές δυνάμεις για 
μικρό χρονικό διάστημα. 
γ. Όταν η συνισταμένη των δυνάμεων σε ένα σώμα είναι μηδέν, η ορμή έχει 
σταθερό μέτρο. 
δ. Ένα σύστημα σωμάτων μπορεί να έχει κινητική ενέργεια αλλά όχι ορμή. 
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ε. Ένα σώμα μπορεί να έχει ορμή αλλά όχι κινητική ενέργεια. 
στ. Κρούση στο μικρόκοσμο θεωρείται το φαινόμενο στο οποίο τα 
«συγκρουόμενα» σωματίδια αλληλεπιδρούν με σχετικά μεγάλες δυνάμεις 
για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να έρχονται υποχρεωτικά σε 
επαφή. 
ζ.  Σώμα μάζας εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση επομένως η ορμή του 
παραμένει σταθερή.                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                        
                                                                                                                             Μονάδες 7 

 

 

 

ΘΕΜΑ Β  

 

Β1.  Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α και γωνιακής 

συχνότητας ω. Τις χρονικές στιγμές που η κινητική του ενέργεια γίνεται ίση 

με τη δυναμική ενέργεια ταλάντωσης το μέτρο της ταχύτητας του σώματος 

είναι ίσο με: 

α.    A                     β.   
A

2


                 γ.   

A 2

2



 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                             Μονάδες 2                                                                                                                                                                              

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                            Μονάδες 4   

                                                                                                    

Β2.  Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση χωρίς αρχική φάση με 

περίοδο Τ. O λόγος  
U

K
 της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης προς την 

κινητική ενέργεια ταλάντωσης, τη χρονική στιγμή ,
T

t
8

=  είναι ίσος με: 

α.    1                     β.   
1

2
                 γ.   

3

2  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                             Μονάδες 2                                                                                                                                                                              
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Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                            Μονάδες 4   

Β3.  Σώμα μάζας m1 συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με αρχικά 

ακίνητο σώμα μάζας m2. Μετά την κρούση τους τα δύο σώματα 

κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και το σώμα μάζας m1 κινείται 

μετά την κρούση με ταχύτητα διπλάσιου μέτρου από αυτή που αποκτά 

το σώμα μάζας m2. Ο λόγος 
1

2

m

m  
των μαζών των δύο σωμάτων είναι ίσος 

με: 

 

     α.    
1

3
                    β.   

1

4
                 γ.   

1

5  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                              Μονάδες 2                                                                                                                                                                              

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                            Μονάδες 5  

  

   Β4.      Ένας ταλαντωτής τη χρονική στιγμή t = 0 έχει ενέργεια Ε0 και πλά- 
τος ταλάντωσης Α0. Η ενέργεια που έχει χάσει ο ταλαντωτής μέχρι 
τη στιγμή t, που το πλάτος της ταλάντωσής του έχει μειωθεί στο 1/4 
της αρχικής του τιμής, είναι 

     α.    
0

4


                    β.   

0

16


                 γ.   

015

16



 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                              Μονάδες 2                                                                                                                                                                              

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.                                            Μονάδες 4  

 

 

Β5.  Προαιρετικό (Εκτός βαθμολογίας) 
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Σε μια πλάγια κρούση δύο αυτοκινήτων 1, 2,που έχουν αντίστοιχα μέτρα 

ταχυτήτων υ1, υ2 και κινούνται σε κάθετους δρόμους, δημιουργείται 

συσσωμάτωμα, το οποίο αποκτά ταχύτητα μέτρου V που σχηματίζει 

γωνία θ=45ο με τη διεύθυνση κίνησης του αυτοκινήτου 1. 

 Ο εμπειρογνώμονας της ασφαλιστικής εταιρίας ζυγίζει τα αυτοκίνητα 

και βρίσκει ότι το αυτοκίνητο 2 είναι 20% βαρύτερο από το 1.  

Για τον λόγο 1

2

υ
λ =

υ  
των μέτρων των ταχυτήτων

  
συμπεραίνει ότι ισχύει:  

 α.  λ=1                          β.   λ=1,2                             γ. λ=0,8 
                                                                                                                                         

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  

Σώμα μάζας m=2kg εξαρτάται από το κάτω άκρο κατακόρυφου            

ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m . Το άνω άκρο του ελατηρίου είναι      

σταθερά στερεωμένο και το σώμα αρχικά ισορροπεί. 

Απομακρύνουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα κάτω κατά d=0,1m 

και τη χρονική στιγμή t0=0 το αφήνουμε ελεύθερο, οπότε το σώμα 

αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με D=k 

 

α. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης.    

                                                                                                               

Μονάδες 4                                                                                                      

β. Να υπολογίσετε την 

περίοδο Τ, τη  συχνότητα f  

και τη γωνιακή συχνότητα ω 

της ταλάντωσης. 

                                                                                                               

Μονάδες 3                                                                                                                          

γ.  Να υπολογίσετε τη 

μέγιστη ταχύτητα και τη 

μέγιστη επιτάχυνση 

του σώματος. 

                                                                                                               Μονάδες 4                                                                                                      

δ.  Να υπολογίσετε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή του μέτρου της 

δύναμης του ελατηρίου στη διάρκεια της ταλάντωσης. 

                                                                                                               Μονάδες 4                                                                                                      
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ε.  Να βρείτε την αρχική φάση φ0 της ταλάντωσης και να γράψετε την 

εξίσωση x=f(t) της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με 

τον χρόνο.  

αν η θετική φορά είναι προς τα κάτω. 

                                                                                                                 

Μονάδες 4                                                                                                      

 

Δίνεται: g = 10m/s2 

 

Γ2.  

Το πλάτος μίας φθίνουσας ταλάντωσης 

μεταβάλλεται με το χρόνο 

σύμφωνα με τη σχέση Α= Α0 e-Λt. Σε πόσο χρόνο το 

πλάτος της                      ταλάντωσης μειώνεται στο 1/2 της αρχικής τιμής 

του; 

  Δίνονται: Λ=0,1 s-1 και  ln2=0,7.  

                                                                                                                Μονάδες 6                                                                                                      

 

ΘΕΜΑ Δ  

Κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 100 N/m έχει το άνω άκρο του 

στερεωμένο σε οροφή. Στο κάτω άκρο του ελατηρίου έχει προσδεθεί σώμα Σ1 

μάζας m1 = 3 kg, το οποίο αρχικά ισορροπεί ακίνητο. Τη χρονική στιγμή  t0 = 

0,  βλήμα Σ2 μάζας m2 = 1 kg που κινείται στη διεύθυνση του άξονα του 

ελατηρίου με φορά προς τα πάνω, προσκρούει στο σώμα Σ1 με ταχύτητα 

μέτρου 
2

m
υ = 2 3 

s
 και σφηνώνεται ακαριαία σε αυτό. Το συσσωμάτωμα 

ξεκινά τη χρονική στιγμή t0 = 0 να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.
  

 Να βρείτε:  

 

Δ1. Ότι το μέτρο V  της ταχύτητας  του συσσωματώματος αμέσως μετά την 

κρούση είναι 
3 m

V =  .
2 s

 

                                                                                                                     Μονάδες 3  
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Δ2.  Την ελάττωση της κινητικής ενέργειας του συστήματος κατά την 

κρούση. 

                                                                                                                      Μονάδες 3 

Δ3.   Το πλάτος Α της ταλάντωσης του συσσωματώματος.  

                                                                                                                      Μονάδες 9   

 

Δ4. Την μέγιστη δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης του ελατηρίου. 

                                                                                                                      Μονάδες 4   

Δ5. Τους ρυθμούς: 

i) μεταβολής της ορμής  και 

ii) μεταβολής της κινητικής ενέργειας 

του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση, θεωρώντας ως θετική τη 

φορά προς τα πάνω.  

                                                                                                                       Μονάδες 6 

Δίνεται: g = 10m/s2 
 

 

Δ6. Προαιρετικό   (Εκτός  βαθμολογίας) 

 

Τη χρονική εξίσωση  x=f(t) της απομάκρυνσης του 

συσσωματώματος από τη θέση ισορροπίας του, θεωρώντας ως 

θετική την κατακόρυφη προς τα πάνω φορά, καθώς και ότι 

.
π 1

ημ  =
6 2  

 

Δ7. Προαιρετικό   (Εκτός  βαθμολογίας) 

 

Τη χρονική στιγμή που μηδενίζεται η ταχύτητα του 

συσσωματώματος για πρώτη φορά.  

                                                                                                                   

Δ8. Προαιρετικό   (Εκτός βαθμολογίας) 

 

Την εξίσωση της αλγεβρικής τιμής της δύναμης του ελατηρίου σε 

συνάρτηση με την απομάκρυνση του συσσωματώματος από τη 
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θέση ισορροπίας του,  FΕΛΑΤ =f(x).                                                                                        

Να παραστήσετε γραφικά την FΕΛΑΤ =f(x).   
                                                                                                                   

 

                                                                                                           Καλή επιτυχία 

 

Να προσπαθήσετε οπωσδήποτε και τα προαιρετικά ερωτήματα 

για να δείτε ποιες  δυσκολίες  θα συναντήσετε ώστε να τις 

αντιμετωπίσουμε.  


