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Παρακάτω ϑα ϐρείτε όλα τα ∆ιαγωνίσµατα που έδωσα στους µαθητές µου για το 1ο και 2ο

Κεφάλαιο κατά το σχολικό έτος 2011 - 2012. Τα παραθέτω όλα µαζί για την επανάληψη σας !

1ο ∆ιαγώνισµα - Απλή Αρµονική Ταλάντωση

1ο Θέµα

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

1.1. ΄Ενα σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Η ταχύτητα του σώµατος γίνεται µέγιστη,
όταν η αποµάκρυνση απο την ϑέση ισορροπίας ειναι :

(α) ίση µε το µηδέν

(ϐ) µέγιστη ϑετική

(γ) µέγιστη αρνητική

(δ) ίση µε το µισό του πλάτους της ταλάντωσης

1.2. Το πλάτος ταλάντωσης ενός απλού αρµονικού ταλαντωτή διπλασιάζεται.Τότε :

(α) η ολική ενέργεια διπλασιάζεται

(ϐ) η περιοδος παραµένει σταθερή

(γ) η σταθερά επαναφοράς διπλασιάζεται

(δ) η µέγιστη ταχύτητα τετραπλασιάζεται

1.3 Σώµα µάζας m εκτελεί Απλή αρµονική ταλάντωση µε περίοδο Τ και πλάτος Α. Τετρα-
πλασιάζουµε το πλάτος της ταλάντωσής του και διπλασιάζουµε τη µάζα του ενώ διατηρούµε
αµετάβλητη τη σταθερά επαναφοράς D. Ο ϱυθµός µεταβολής της ορµής στις ακραίες ϑέσεις ϑα:

(α) τετραπλασιαστεί

(ϐ) παραµένει σταθερός

(γ) υποτετραπλασιαστεί

(δ) διπλασιαστεί
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1.4 Σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε περίοδο T = 4s. Η συχνότητα µεγιστοποίησης
του µέτρου του ϱυθµού µεταβολής της ταχύτητας είναι f ′ ίση µε :

(α) 4 Hz

(ϐ) 2 Hz

(γ) 0,5 Hz

(δ) 0,25 Hz

1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5

µονάδες)

(α) Αν διπλασιάσουµε το πλάτος της ταλάντωσης διπλασιάζεται η µέγιστη ταχύτητα και η
ενέργεια ταλάντωσης.

(ϐ) Στην απλή αρµονική ταλάντωση το σώµα σε ίσους χρόνους διανύει ίσες αποστάσεις.

(γ) Για να εκτελέσει ένα σώµα Α.Α.Τ πρέπει για τη συνισταµένη δύναµη να ισχύει ΣF = Dx.

(δ) Στην Α.Α.Τ η επιτάχυνση αλλάζει κατεύθυνση στη Θέση ισορροπίας

(ε) Στην απλή αρµονική ταλάντωση ενός σώµατος, κάποια χρονική στιγµή το σώµα έχει τα-
χύτητα υ < 0 και επιτάχυνση α < 0.Εκείνη τη στιγµή το σώµα κινείται επιταχυνόµενο
προς τη ϑέση ισορροπίας (x = 0) της ταλάντωσης.

Θέµα 2ο

2.1 Στο παρακάτω σχήµα ϕαίνεται η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας Κ ενός
σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x από τη
ϑέση ισορροπίας του.

(α) Στη ϑέση αποµάκρυνσης x = +0, 1m η κινητική ενέργεια Κ και η δυναµική ενέργεια U
ικανοποιούν τη σχέση:
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ι) K = U

ιι) K = 3U

ιιι K = 2U

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(3+4=7 µονάδες)

(ϐ) Η δύναµη επαναφοράς F και η αποµάκρυνση x από τη ϑέση ισορροπίας ικανοποιούν τη
σχέση:

ι) F = −200x(S.I.)

ιι) F = −100x(S.I.)

ιιι) F = −400x(S.I.)

Να επιλέξετε τη σωστή σχέση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(3+3 = 6 µονάδες)

2.2. Η γραφική παράσταση της Κινητικής Ενέργειας σε συνάρτηση µε τον χρόνο, για ένα σώµα
που εκτελέι απλή αρµονική ταλάντωση, ϕαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. Την χρονική στιγµή
t1 η ταχύτητα του σώµατος έχει ϑετική ταχύτητα. Η γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης σε

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 – 24 

 

Εκφώνηση άσκησης 6. 

Ένα σώμα, μάζας m, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση έχοντας ολική ενέργεια Ε. Χωρίς να 

αλλάξουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος, προσφέρουμε στο σώμα επιπλέον 

ενέργεια 3Ε. Τότε η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης: 

α) μένει σταθερή. 

β) διπλασιάζεται. 

γ) τετραπλασιάζεται. 

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

(Θέμα Β) 

 

Εκφώνηση άσκησης 7. 

Η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας ενός απλού αρμονικού ταλαντωτή σε 

συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Τη χρονική στιγμή t1 η ταχύτητα του 

σώματος έχει θετικό πρόσημο.  

 Η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο είναι η: 

 

Να επιλέξετε τη σωστή γραφική παράσταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Θέμα Β) 

 

Εκφώνηση άσκησης 8. 

Δύο αρμονικοί ταλαντωτές (1) και (2), είναι μικρά σώματα με μάζες m1 και m2 (m1=4m2) , που 

είναι δεμένα σε δύο διαφορετικά ελατήρια με σταθερές k1 και k2 αντίστοιχα. Οι δύο 

συνάρτηση µε τον χρονο ειναι η :

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 – 24 
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Να επιλέξετε τη σωστή γραφική παράσταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Θέμα Β) 

 

Εκφώνηση άσκησης 8. 

Δύο αρμονικοί ταλαντωτές (1) και (2), είναι μικρά σώματα με μάζες m1 και m2 (m1=4m2) , που 

είναι δεμένα σε δύο διαφορετικά ελατήρια με σταθερές k1 και k2 αντίστοιχα. Οι δύο 

Να επιλέξετε την σωστή γραφική παράσταση και να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (3+3

= 6 µονάδες)

2.3. Στην κάτω άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k, η πάνω άκρη του οποίου
είναι στερεωµένη σε ακλόνητο σηµείο, σώµα µάζαςm εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους
d/2 όπως ϕαίνεται στο σχήµα. ΄Οταν το σώµα διέρχεται από τη ϑέση ισορροπίας, η επιµήκυνση
του ελατηρίου είναι d. Στην κατώτερη ϑέση της ταλάντωσης του σώµατος, ο λόγος του µέτρου
της δύναµης του ελατηρίου προς το µέτρο της δύναµης επαναφοράς είναι :
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(α) Fελ/Fεπ = 1/3

(ϐ) Fελ/Fεπ = 1/2

(γ) Fελ/Fεπ = 2

(δ) Fελ/Fεπ = 3

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας. (3+3 = 6 µονάδες)

Θέµα 3ο

΄Ενα σώµα µε µάζα m = 0, 1kg, εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, µεταξύ δύο ακραίων ϑέσεων
που απέχουν µεταξύ τους απόσταση d = 40cm. Ο ελάχιστος χρόνος µετάβασης του σώµατος
απο την µια ακραία ϑέση στην άλλη είναι ∆tmin = 0, 1πsec. Την χρονική στιγµή t = 0 το σώµα
διέρχεται από την ϑέση χ = 0, 1

√
2m και το µέτρο της ταχύτητας του µειώνεται.

(α) Να ϐρείτε το πλάτος Α και την γωνιακή συχνότητα ω της ταλάντωσης.

(ϐ) Πόση ενέργεια Ε προσφέραµε στο σώµα για να το ϑέσουµε σε ταλάντωση·

(γ) Να υπολογίσετε την ∆υναµική Ενέργεια του σώµατος την χρονική στιγµή που έχει µέτρο
ταχύτητας υ1 =

√
3m/s.

(δ) Να υπολογίσετε την αρχική ϕάση φ0της ταλάντωσης.

(ε) Να υπολογίσεται την αποµάκρυνση και το ϱυθµό µεταβολής της ∆υναµικής ενέργειας την
χρονική στιγµή t = 3T/4

∆ίνεται :ηµ(5π4 ) = −
√
2
2

(3+6+5+5+6 µονάδες)

Θέµα 4ο

Στο ελεύθερο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k = 100N/m κρέµεται σώµα µάζας m =
1kg ενώ το άνω άκρο του ελατηρίου είναι στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο. Ανυψώνουµε το σώµα
κατακόρυφα ώστε το ελατήριο να αποκτήσει το ϕυσικό του µήκος και τη χρονική στιγµή t0 = 0
αφήνουµε το σώµα ελεύθερο. Θεωρούµε ως αρχή του άξονα ταλάντωσης τη ϑέση ισορροπίας και
ως ϑετική η κατεύθυνση προς τα κάτω.
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(α) Να αποδείξετε ότι το σώµα ϑα εκτελέσει απλή αρµονική ταλάντωση και να υπολογίσετε το
πλάτος της απλής αρµονικής ταλάντωσης που κάνει το σύστηµα.

(ϐ) Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης από την ϑέση ισορροπίας σαν συνάρτηση του
χρόνου και να κάνετε την γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης µε τον χρόνο.

(γ) Να υπολογιστεί η χρονική στιγµή που το σώµα περνάει για πρώτη ϕορά από τη ϑέση
ισορροπίας.

(δ) Αν την χρονική στιγµή t = 0 εκτοξεύαµε το σώµα µε µια ταχύτητα υεκτ τότε ϑα αποκτούσε
πλάτος Α΄ κατα 50% µεγαλύτερο απο αυτό που αποκτά αν το αφήσουµε ελεύθερο. Βρείτε
την ταχύτητα υεκτ .

∆ίνεται g = 10m/s2.

(5+8+5+7 µονάδες)

2ο ∆ιαγώνισµα - Απλή Αρµονική Ταλάντωση

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

1.1. Σώµα µάζας m που είναι προσδεµένο σε οριζ όντιο ελατήριο σταθεράς k, όταν αποµα-
κρύνεται από τη ϑέση ισορροπίας κατά Α,εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε περίοδο Τ. Αν
τετραπλασιάσουµε την αποµάκρυνση Α, η περίοδος της ταλάντωσης γίνεται :

(α) 4Τ

(ϐ) 2Τ

(γ) Τ/2

(δ) Τ

1.2. ΄Ενα σώµα εκτελεί α.α.τ . Στα σηµεία όπου η ταχύτητα έχει την µισή της µέγιστης τιµής
της ισχύει :

(α) U = E/3

(ϐ) U = K

(γ) 4U = 3E

(δ) U = 3E

Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 5 http://www.perifysikhs.com
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1.3 ΄Ενα σώµα εκτελεί α.α.τ και την χρονική στιγµή t1 κινείται προς τη ϑέση ισορροπίας του
έχοντας αρνητική επιτάχυνση (α < 0) . Τη χρονική στιγµή t1 :

(α) Το σώµα ϐρίσκεται στον αρνητικό ηµιάξονα (x < 0)

(ϐ) Η ταχύτητα του σώµατος είναι αρνητική (υ < 0)

(γ) Το σώµα επιβραδύνει

(δ) Η δυναµική του ενέργεια και η ενέργεια ταλάντωσης µειώνονται

1.4 ΄Ενα σηµειακό αντικείµενο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Σ την ακραία ϑετική του
ϑέση :

(α) Η επιτάχυνση είναι ϑετική

(ϐ) Η κινητική ενέργεια είναι µέγιστη

(γ) Η ενέργεια ταλάντωσης ισούται µε µηδέν

(δ) Ο ϱυθµός µεταβολής της ορµής είναι µέγιστος

1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5

µονάδες)

(α) Αν διπλασιάσουµε το πλάτος µιας α.α.τ, τότε διπλασιάζεται και ο χρόνος που χρειάζεται το
σώµα για να πάει από τη µία ακραία ϑέση στην άλλη.

(ϐ) Η δύναµη που δέχεται το σώµα όταν διέρχεται από τη ϑέση x1 = A/2 έχει διπλάσιο µέτρο
από τη δύναµη που δέχεται το σώµα όταν διέρχεται από τη ϑέση x2 = −A.

(γ) Αν τη χρονική στιγµή t = 0 ένα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση κινείται κατά
την αρνητική ϕορά, τότε η ταλάντωση έχει αρχική ϕάση.

(δ) Για ένα σώµα που εκτελεί α.α.τ. η ταχύτητα έχει την ίδια κατεύθυνση µε την επιτάχυνση,
όταν το σώµα κατευθύνεται προς τις ακραίες ϑέσεις της ταλάντωσής του.

(ε) Η ταχύτητα (υ) ενός σώµατος που εκτελεί α.α.τ. έχει την ίδια ϕάση µε την αποµάκρυνση
(x) του απο την ϑέση ισορροπίας σε µια τυχαία χρονική στιγµή.

Θέµα 2ο

2.1 ΄Ενα σώµα εκτελεί α.α.τ . Να αποδείξετε τη σχέση η οποία συνδέει τη συνισταµένη δύναµη
που ασκείται σε αυτό, µε την αποµάκρυνση από την ϑέση ισορροπία και να ερµηνεύσετε το
αρνητικό πρόσηµο που εµφανίζεται στη σχέση αυτή. (5 µονάδες)
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Πε
ρι-

Φυ
σικ

ής

Φυσική Γ Λυκείου 2012 - 2013

 

-0,4

0

0,4

0 0,1 0,2

x(m)

t(s)

Στην παρακάτω ερώτηση 5 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.  
 
5.  α. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων κύριος λόγος 
απόσβεσης είναι η ωμική αντίσταση του κυκλώματος.  

β. Σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση ο ρυθμός μείωσης του 
πλάτους μειώνεται, όταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης b.  

γ. Κατά το συντονισμό η ενέργεια μεταφέρεται στο σύστημα κατά 
το βέλτιστο τρόπο, γι’ αυτό και το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται 
μέγιστο.  

δ. Η επιλογή ενός σταθμού στο ραδιόφωνο στηρίζεται στο 
φαινόμενο του συντονισμού,    

ε. Η σταθερά απόσβεσης b σε μία φθίνουσα ταλάντωση εξαρτάται 
και από τις ιδιότητες του μέσου μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η 
ταλάντωση. 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

1. Σημειακή μάζα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές  αρμονικές 
ταλαντώσεις στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση 
ισορροπίας με εξισώσεις   x1 = A1∙ημ(ω∙t) και x2= A2∙ημ(ω∙t 

+
3

). Αν η ενέργεια της μάζας αν εκτελούσε μόνο την πρώτη 

ταλάντωση είναι Ε1=2J και η ενέργεια της μάζας αν εκτελούσε 
μόνο την δεύτερη ταλάντωση είναι Ε2=4,5J, τότε η ενέργεια 
της σύνθετης ταλάντωσης είναι:  
 
α.Ε=6,5J      β.E=2,5J    γ.E=9,5J    

Μονάδες 3 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 7 
 
2. Το διπλανό διάγραμμα 
παριστάνει την απομάκρυνση ενός 
σώματος που εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση. Η εξίσωση της 
ταχύτητας ταλάντωσης του σώματος 
δίνεται από την σχέση:  
 
α. υ = 4π∙συν(10πt) (S.I.)   

β. υ = 4π∙συν(10t+
2

) (S.I.)   

γ. υ = 4π∙συν(10πt+
2

) (S.I.) 

Μονάδες 2 
 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 
3. Σημειακό αντικείμενο εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με 
πλάτος που μειώνεται εκθετικά με το χρόνο. Τη χρονική 
στιγμή t1 το αρχικό πλάτος έχει υποδιπλασιαστεί. Το πλάτος 

της ταλάντωσης θα γίνει ίσο με 
16

0A
 τη χρονική στιγμή: 

2.2. Το παρακάτω διάγραµµα παριστάνει την αποµάκρυνση απο την ϑέση ισοροοπίας σε συ-
νάρτηση µε τον χρόνο για ένα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση.

Η εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης σε συνάρτηση µε τον χρονο δίνεται απο την σχέση:

(α) υ = 4πσυν(10πt) (S.I.)

(ϐ) υ = 4πσυν(10t+ π
2 ) (S.I.)

(γ) υ = 4πσυν(10πt+ π
2 ) (S.I.)

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (2+3 = 5 µονάδες)

2.3. Στο διάγραµµα του σχήµατος ϕαίνονται οι γραφικές παραστάσεις ταχύτητας-χρόνου για
δύο σηµειακά αντικείµενα (1) και (2) µε ίσες µάζες, τα οποία εκτελούν απλή αρµονική ταλάν-
τωση.

(Μονάδες 5)

Θέμα 2
Α. Να γίνει στο ίδιο διάγραμμα η γραφική παράσταση της δυναμικής, της κινητικής και της 
ολικής ενέργειας μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης σε συνάρτηση με την ταχύτητα.

(Μονάδες 10)

Β. Στο διάγραμμα του σχήματος φαίνονται οι  γραφικές παραστάσεις ταχύτητας-χρόνου 
για δύο σημειακά αντικείμενα (1) και (2) με ίσες μάζες, τα οποία εκτελούν απλή αρμονική 
ταλάντωση. 
α) Η ενέργεια ταλάντωσης E1  του σώματος (1) 
και η ενέργεια ταλάντωσης E2  του σώματος (2) 
ικανοποιούν τη σχέση:
i) E1 = 2E2
ii) E1 = 4E2
iii) E2 = 4E1
iv) E1 = E2

(Μονάδες 7)

β) Οι μέγιστες δυνάμεις επαναφοράς που 
δέχονται τα αντικείμενα (1) και (2) κατά τη 
διάρκεια της ταλάντωσης τους, ικανοποιούν τη 
σχέση:
i) F1 max( ) = F2 max( )

ii) F1 max( ) = 2F2 max( )

iii) F1 max( ) = 4F2 max( )

iv) F1 max( ) = 2 ⋅F2 max( )

(Μονάδες 8)

Θέμα 3
Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους A = 10 cm  και περιόδου T = 6 s . Τη 
χρονική στιγμή t = 0  το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του κινούμενο κατά την 
αρνητική κατεύθυνση.
α) Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης
β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση επιτάχυνσης-χρόνου
γ) Να προσδιορίσετε τις χρονικές στιγμές, στη διάρκεια της πρώτης περιόδου κατά τις 
οποίες το σώμα διέρχεται από τη θέση με απομάκρυνση x = 5 3 cm
δ) Ποια είναι η ταχύτητα του σώματος τις παραπάνω χρονικές στιγμές;

(Μονάδες 3+5+7+10=25)

Θέμα 4
Η εξίσωση της απομάκρυνσης ενός υλικού σημείου που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 

είναι x = 2ηµ π
2
t + π
4

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 ( x  σε cm , t  σε s ). Να υπολογισθούν:

α) η περίοδος της ταλάντωσης

β) η μέγιστη ταχύτητα και η μέγιστη επιτάχυνση του υλικού σημείου

2

(α) Η ενέργεια ταλάντωσης E1 του σώµατος (1)και η ενέργεια ταλάντωσης E2 του σώµατος
(2)ικανοποιούν τη σχέση:

(i) E1 = 2E2

(ii) E1 = E2

(iii) E2 = 4E1
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(iv) E1 = 4E2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάν-
τησή σας. (3+4 = 7 µονάδες)

(ϐ) Οι µέγιστες δυνάµεις επαναφοράς που δέχονται τα αντικείµενα (1) και (2) κατά τη διάρκεια
της ταλάντωσης τους, ικανοποιούν τη σχέση:

(i) F1(max) = F2(max)

(ii) F1(max) = 2F2(max)

(iii) F1(max) =
√

2F2(max)

(iv) F1(max) = 4F2(max)

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας. (3+5 = 8 µονάδες)

3ο Θέµα

Μικρό σώµα µάζας m = 1kg στερεώνεται στο κάτω άκρο ιδανικού κατακόρυφου ελατηρίου
σταθεράς k = 100N/m, το πάνω άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωµένο σε οροφή. Το
σώµα αφήνεται να ισορροπήσει. Εκτρέπουµε το σώµα ϕέρνοντάς το στη ϑέση του ϕυσικού
µήκους του ελατηρίου και του δίνουµε αρχική ταχύτητα µέτρου |υ0| =

√
3m/s, προς την ϑέση

ισορροπίας του τη χρονική στιγµή t0 = 0.

(α) Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης σε σχέση µε τον χρόνο για την απλή αρµονική
ταλάντωση που εκτελεί το σώµα, αν αγνοήσουµε οποιεσδήποτε τριβές και αν ϑεωρήσουµε
ϑετική την ϕορά προς τα πάνω.

(ϐ) Να υπολογίσετε το έργο της δύναµης επαναφοράς και το έργο της δύναµης του ελατηρίου
από την χρονική στιγµή t0 = 0 µέχρι την χρονική στιγµή που το σώµα ακινητοποιείται
στιγµιαία για πρώτη ϕορά

(γ) Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της ταχύτητας του σώµατος την χρονική στιγµή t,
που για πρώτη το σώµα ϐρίσκεται 0, 1m κάτω από την ϑέση ισορροπίας του.

∆ίνεται g = 10m/s2.

(10+10+5 µονάδες)

4ο Θέµα

Σώµα µάζας m1 = 3kg είναι στερεωµένο στην άκρη οριζοντίου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς
k = 400N/m , του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωµένο. Το σώµα εκτελεί απλή
αρµονική ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε περίοδο Τ και πλάτος A = 0, 4m. Τη χρονική
στιγµή t0 = 0 το σώµα ϐρίσκεται στη ϑέση της µέγιστης ϑετικής αποµάκρυνσης. Τη χρονική
στιγµή t = T/6 , ένα σώµα µάζας m2 = 1kg που κινείται στην ίδια κατεύθυνση µε το σώµα
µάζας m1 και έχει ταχύτητα µέτρου υ2 = 8m/s συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά µε αυτό µε
την διάρκεια της κρούσης να ειναι αµελητέα. Να υπολογίσετε :
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(α) την αρχική ϕάση της ταλάντωσης του σώµατος µάζας m1

(ϐ) τη ϑέση στην οποία ϐρίσκεται το σώµα µάζας m1 τη στιγµή της σύγκρουσης

(γ) την περίοδο ταλάντωσης του συσσωµατώµατος

(δ) την ενέργεια της ταλάντωσης µετά την κρούση

(5+8+4+8 µονάδες)

3ο ∆ιαγώνισµα - Απλή Αρµονική Ταλάντωση

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

1.1. Σύστηµα µάζας - ελατηρίου εκτελεί αρµονική ταλάντωση πλάτους Α σε λείο οριζόντιο
δάπεδο. Αν διπλασιάσουµε το πλάτος της ταλάντωσης τότε :

(α) ∆ιπλασιάζεται η ενέργεια ταλάντωσης

(ϐ) ∆ιπλασιάζεται η περιοδος

(γ) ∆ιπλασιάζεται η µέγιστη δύναµη επαναφοράς

(δ) Τετραπλασιάζεται η µέγιστη επιτάχυνση

1.2. ΄Ενα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε πλάτος Α και αρχική ϕάση 5π
6 , την

χρονική στιγµή t = 0 ϐρίσκεται :

(α) στην ϑέση A
2 µε ϑετική ταχύτητα

(ϐ) στην ϑέση A
2 µε αρνητική ταχύτητα

(γ) στην ϑέση −A
2 µε ϑετική ταχύτητα

(δ) στην ϑέση −A
2 µε αρνητική ταχύτητα

1.3 Ελατήριο αµελητέας µάζας επιµηκύνεται κατα ∆l, όταν σε αυτό αναρτάται µάζα m και
µπορεί να εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε συχνότητα f0. Αν στο ίδιο ελατήριο αναρτηθεί
σώµα µάζας 3m, η συχνότητα της απλής αρµονικής ταλάντωσης του συστήµατος γίνεται

(α) f0
3

(ϐ) f0

(γ)
√

3f0

(δ)
√
3f0
3
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1.4 Στην απλή αρµονική ταλάντωση η διαφορά ϕάσης µεταξύ ταχύτητας και δύναµης επανα-
ϕοράς είναι :

(α) µηδέν

(ϐ) π

(γ) π
2

(δ) π
4

1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5

µονάδες)

(α) Η απλή αρµονική ταλάντωση είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση.

(ϐ) Στην απλή αρµονική ταλάντωση ενός σώµατος, η αποµάκρυνση και η ταχύτητά του έχουν
ίσες ϕάσεις.

(γ) Η ενέργεια ταλάντωσης στην απλή αρµονική ταλάντωση µεταβάλλεται αρµονικά µε το
χρόνο.

(δ) Αν ένα σύστηµα S1 ελατηρίου (k) - µάζας (m) και ένα συστηµα S2 ελατηρίου 2k - µάζας
(m)εκτελούν ταλαντώσεις ίδιου πλάτους Α, τότε η ολική ενέργεια του συστήµατος S2 είναι
µεγαλύτερη απο την ολική ενέργεια του συστήµατος S1

(ε) Η δυναµική ενέργεια στην απλή αρµονική ταλάντωση γίνεται µέγιστη, όταν το ταλαντο-
ύµενο σύστηµα έχει µέγιστη επιτάχυνση

Θέµα 2ο

2.1 Σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, πλάτους Α. Τη χρονική στιγµή κατά την οποία
το σώµα διέρχεται από τη ϑέση x = +A

2 ο λόγος της κινητικής ενέργειας προς τη δυναµική
ενέργεια της ταλάντωσης είναι :

(α) K
U = 1

3

(ϐ) K
U = 1

(γ) K
U = 3

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(3+4=7 µονάδες)

2.2. ∆ίσκος µάζας Μ είναι στερεωµένος στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού
ελατηρίου σταθεράς k, και ισορροπεί (όπως στο σχήµα). Το άλλο άκρο του ελατη-
ϱίου είναι στερεωµένο στο έδαφος. Στο δίσκο τοποθετούµε χωρίς αρχική ταχύτητα
σώµα µάζας m. Το σύστηµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Η ενέργεια της
ταλάντωσης είναι :

(α) 1
2
m2g2

k .

(ϐ) 1
2
M2g2

k .
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(γ) 1
2
(m+M)2

k g2.

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (4+5

= 9 µονάδες)

2.3. Στα κάτω άκρα δύο κατακόρυφων ελατηρίων Α και Β των οποίων τα άλλα άκρα είναι
ακλόνητα στερεωµένα, ισορροπούν δύο σώµατα µε ίσες µάζες. Αποµακρύνουµε και τα δύο
σώµατα προς τα κάτω κατά d και τα αφήνουµε ελεύθερα, ώστε αυτά να εκτελούν απλή αρµονική
ταλάντωση. Αν η σταθερά του ελατηρίου Α είναι τετραπλάσια από τη σταθερά του ελατηρίου Β,
ποιος είναι τότε ο λόγος των µέγιστων ταχυτήτων υA(max)

υB(max)
των δύο σωµάτων·

(α) 1
2

(ϐ) 1

(γ) 2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας. (3+4 = 7 µονάδες)

Θέµα 3ο

Το σώµα Σ του σχήµατος είναι συνδεδεµένο στο άκρο ιδανικού
ελατηρίου σταθεράς k = 900N/m, το άλλο άκρο του οποίου ε-
ίναι στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο. Το σύστηµα ταλαντώνεται
σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε περίοδο T = (π/15)s. Το σώµα
τη χρονική στιγµή t = 0 διέρχεται από τη ϑέση ισορροπίας του
µε ταχύτητα υ = 6m/s κινούµενο προς τα δεξιά. Να ϐρείτε :

(α) Το πλάτος της ταλάντωσης του σώµατος.

(ϐ) Τη µάζα του σώµατος.

(γ) Την αποµάκρυνση του σώµατος από τη ϑέση ισορροπίας σε συνάρτηση µε το χρόνο και να
τη σχεδιάσετε σε αριθµηµένους άξονες για το χρονικό διάστηµα από 0 έως (2π/15)s.

(δ) Για ποιες αποµακρύνσεις ισχύει K = 3U , όπου K η κινητική ενέργεια και U η δυναµική
ενέργεια του συστήµατος.

(5+5+8+7 µονάδες)

Θέµα 4ο

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο  

Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς 
m
N

 100  Κ =  έχει το κάτω 

άκρο του στερεωμένο στο δάπεδο . Στο επάνω άκρο του 
ελατηρίου έχει προσδεθεί σώμα Σ1 με μάζα Μ = 4 kg που 
ισορροπεί . ∆εύτερο σώμα Σ2 με μάζα m = 1 kg βρίσκεται 
πάνω από το πρώτο σώμα Σ1 σε άγνωστο ύψος h, όπως 
φαίνεται στο σχήμα .  

 

 Μετακινούμε το σώμα Σ1 προς τα κάτω κατά m
20
π

d =  και το 

αφήνουμε ελεύθερο, ενώ την ίδια στιγμή αφήνουμε ελεύθερο 
και το δεύτερο σώμα Σ2. 

α. Να υπολογίσετε την τιμή του ύψους h ώστε τα δύο 
σώματα να συναντηθούν στη θέση ισορροπίας του 
σώματος Σ1.                                                    Μονάδες 6 

β. Αν η κρούση των δύο σωμάτων είναι πλαστική να 
δείξετε ότι το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση 
ακινητοποιείται στιγμιαία . 

Μονάδες 6 

γ. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του 
συσσωματώματος .                                           Μονάδες 6 

δ. Να υπολογίσετε το μέτρο της μέγιστης δύναμης που 
ασκεί το ελατήριο στο συσσωμάτωμα .   

                     Μονάδες 7 

∆ίνεται g= 10 m/s2. Να θεωρήσετε ότι  . 10π2 ≈

 

Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k = 100N/m έχει το κάτω άκρο του στερεωµένο στο
δάπεδο. Στο επάνω άκρο του ελατηρίου έχει προσδεθεί σώµα Σ1 µε µάζαM = 4kg που
ισορροπεί. ∆εύτερο σώµα Σ2 µε µάζα m = 1kg ϐρίσκεται πάνω από το πρώτο σώµα Σ1
σε άγνωστο ύψος h, όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Μετακινούµε το σώµα Σ1 προς τα κάτω
κατά d = π

20m και το αφήνουµε ελεύθερο, ενώ την ίδια στιγµή αφήνουµε ελεύθερο και
το δεύτερο σώµα Σ2.
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(α) Να υπολογίσετε την τιµή του ύψους h ώστε τα δύο σώµατα να συναντηθούν στη
ϑέση ισορροπίας του σώµατος Σ1.

(ϐ) Αν η κρούση των δύο σωµάτων είναι πλαστική να δείξετε ότι το συσσωµάτωµα
αµέσως µετά την κρούση ακινητοποιείται στιγµιαία.

(γ) Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωµατώµατος.

(δ) Να υπολογίσετε το µέτρο της µέγιστης δύναµης που ασκεί το ελατήριο στο συσ-
σωµάτωµα.

∆ίνεται g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε ότι π2 ≈ 10.

(7+7+6+5 µονάδες)

2ο Τεστ - Ηλεκτρικές Ταλάντώσεις

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 7 = 28 µονάδες )

1.1. Σε κύκλωµα L−C αµείωτων ηλεκτρικών ταλαντώσεων, το µέγιστο ϕορτίοQ στον πυκντωτή
και η µέγιστη ένταση I του ϱευµατος στο πηνίο συνδέονται µε την σχέση:

(α) Q = LCI

(ϐ) Q = LCI2

(γ) I = Q
√
LC

(δ) I = Q√
LC

1.2. Ιδανικό κύκλωµα L − C εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις περιόδου Τ και την χρονική
στιγµή t = 0 ενέργεια του πυκντωτή είναι µέγιστη και ισούται µε 0, 4J . Την χρονική στιγµή
t = T + 3T

4 η ενέργεια του µαγνητικού πεδιου του πηνίου ισούται µε :

(α) µηδεν

(ϐ) 0, 1J

(γ) 0, 3J

(δ) 0, 4J

1.3 Η συχνότητα των ηλεκτρικών ταλαντώσεων που εκτελεί ένα ιδανικό κύκλωµα L − C είναι
ίση µε f . Αν αντικαταστήσουµε τον πυκνωτη µε άλλον που έχει διπλάσια χωρητικότητα,µ τότε
η νέα συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης γίνεται ίση µε f ′. Το πηλίκο f ′

f έχει τιµή ίση µε:

(α) 2

(ϐ)
√

2

(γ) 1
2

(δ)
√
2
2
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1.4 ΄Ενα κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεωνL−C έχει σταθερή ωµική αντίστασηR. Το µέγεθος
που δεν ελαττώνεται µε την πάροδο του χρόνου είναι :

(α) το µέγιστο ϕορτίο του πυκνωτή

(ϐ) η µέγιστη τιµή της έντασης του ϱευµατος

(γ) η περίοδος της ταλάντωσης

(δ) η ολική ενέργεια της ταλάντωσης

Θέµα 2ο

2.1 Το ιδανικό κύκλωµα L − C του σχήµατος εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, µε
περίοδο T . Τη χρονική στιγµή t0 ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος και το κύκλωµα διαρρέεται από
ϱεύµα µε τη ϕορά που έχει σχεδιαστεί στο σχήµα.

Τη χρονική στιγµή t1 = t0 + T
2 , η ένταση του ϱεύµατος ϑα είναι :

(α) µέγιστη µε τη ϕορά του σχήµατος.

(ϐ) µηδέν.

(γ) µέγιστη µε ϕορά αντίθετη από αυτήν του σχήµατος.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(6+4=10 µονάδες)

2.2 Στο ιδανικό κύκλωµα L− C του σχήµατος,

  Σελίδα 6 

  
3. το ιδανικό κφκλωμα LC του ςχιματοσ ζχουμε αρχικά τουσ διακόπτεσ ∆1και ∆2 ανοικτοφσ.   
 

 

Ο πυκνωτισ χωρθτικότθτασ C1 ζχει φορτιςτεί μζςω πθγισ ςυνεχοφσ τάςθσ με φορτίο Q1. Tθ χρονικι ςτιγμι t0=0 ο 

διακόπτθσ ∆1 κλείνει, οπότε ςτο κφκλωμα LC1 ζχουμε αμείωτθ θλεκτρικι ταλάντωςθ. Σθ χρονικι ςτιγμι 
1

5T
t

4
  , όπου Σ 

θ περίοδοσ τθσ ταλάντωςθσ του κυκλϊματοσ LC1, o διακόπτθσ ∆1 ανοίγει και ταυτόχρονα κλείνει ο ∆2. Σο μζγιςτο φορτίο 
Q2 που κα αποκτιςει ο πυκνωτισ χωρθτικότθτασ C2, όπου C2=4C1, κατά τθ διάρκεια τθσ θλεκτρικισ ταλάντωςθσ του 
κυκλϊματοσ LC2 κα είναι ίςο με  

α) Q1.             β)Q1/2.               γ) 2Q1.  

 
 
4. ∆ιακζτουμε δφο κυκλϊματα (L1C1) και (L2C2) θλεκτρικϊν ταλαντϊςεων. Σα 

διαγράμματα  (1) και (2) παριςτάνουν τα φορτία των πυκνωτϊν C1 και C2  αντίςτοιχα, 
ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο. Ο λόγοσ Λ1/Λ2 των μζγιςτων τιμϊν τθσ ζνταςθσ του 
ρεφματοσ ςτα δφο κυκλϊματα είναι:   

α.  2.      β. 
1

4
.       γ. 

1

2
.   

 

5. Κεωροφμε δφο κυκλϊματα Α (LΑ, C) και Β (LΒ, C) που εκτελοφν 
ελεφκερεσ αμείωτεσ θλεκτρικζσ ταλαντϊςεισ.  Οι πυκνωτζσ ςτα δφο 
κυκλϊματα ζχουν τθν ίδια χωρθτικότθτα C.   

Οι καμπφλεσ Α και Β παριςτάνουν τα ρεφματα ςτα δφο πθνία ςε 
ςυνάρτθςθ με τον χρόνο. Για τουσ ςυντελεςτζσ αυτεπαγωγισ LΑ, LΒ 
των πθνίων ςτα δφο κυκλϊματα ιςχφει ότι  

α. LΑ =4 LΒ. β. LΒ =4 LΑ.  γ. LΑ =2 LΒ. 

6. ε ιδανικό κφκλωμα θλεκτρικϊν ταλαντϊςεων αν κάποια χρονικι ςτιγμι ιςχφει 
Q

q
3

   , όπου q το ςτιγμιαίο θλεκτρικό 

φορτίο και Q θ μζγιςτθ τιμι του θλεκτρικοφ φορτίου ςτον πυκνωτι, τότε ο λόγοσ τθσ ενζργειασ θλεκτρικοφ πεδίου προσ 

τθν ενζργεια μαγνθτικοφ πεδίου 
E

B

U

U

 
 
 

  είναι:     

α. 
1

8
    β. 

1

3
    γ. 3 

 
7. ε ιδανικό κφκλωμα θλεκτρικϊν ταλαντϊςεων LC διπλαςιάηουμε τθν τάςθ φόρτιςθσ του πυκνωτι. Σο μζγιςτο ρεφμα του 

κυκλϊματοσ  
α. αυξάνεται.   β. μειϊνεται. γ. παραμζνει ςτακερό. 
 
 

8. Δίνεται ιδανικό κφκλωµα LC. Όταν ο διακόπτθσ είναι ανοικτόσ, θ ενζργεια του θλεκτρικοφ πεδίου του πυκνωτι είναι Ε. 
Κάποια χρονικι ςτιγµι µετά το κλείςιµο του διακόπτθ θ ενζργεια του θλεκτρικοφ πεδίου του πυκνωτι γίνεται E/4 .
 Θ ενζργεια του µαγνθτικοφ πεδίου εκείνθ τθ ςτιγµι γίνεται 

 
α. Ε/4  β. 5Ε/4   γ. 3Ε/4  δ. 0 
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ο πυκνωτής C1 έχει ϕορτιστεί µέσω πηγής συνεχούς τάσης µε ϕορτίο Q1. Την χρονική
στιγµή t0 = 0 ο διακόπτης ∆1 κλείνει, οπότε στο κύκλωµα L − C1 έχουµε αµείωτη ηλεκτρική
ταλάντωση. Την χρονική στιγµή t1 = 5T

4 , όπου Τ η περίοδος της ταλάντωσης του κυκλώµατος
L − C1, ο διακόπτης ∆1 ανοίγει και ταυτόχρονα κλεινει ο ∆2.Το µέγιστο ϕορτιο Q2 που ϑα
αποκτήσει ο πυκνωτής χωρητικότητας C2,όπου C2 = 4C1, κατά την διάρκεια της ηλεκτρικής
ταλάντωσης του κυκλώµατος L− C2 ϑα είναι ίσο µε :

(α) Q1

(ϐ) Q1

2

(γ) 2Q1

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(7+5=12 µονάδες)

Θέµα 3ο

Στο κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος η ηλεκτρική πηγή έχει ΗΕ∆ E = 20volt και εσωτερική
αντίσταση r = 1Ω , ο αντιστάτης έχει αντίσταση R = 9Ω , ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα
C = 10µF και το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = 16mH. Ο µεταγωγός διακόπτης
είναι αρχικά στη ϑέση (1) και το πηνίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ϱεύµα σταθερής έντασης. Τη
χρονική στιγµή t = 0, µεταφέρουµε απότοµα το διακόπτη στη ϑέση (2) χωρίς να δηµιουργηθεί
σπινθήρας, οπότε στο ιδανικό κύκλωµα L− C διεγείρεται αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση.

8 
 

ΘΕΜΑ Δ 

Πρόβλημα 1. 

Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος η ηλεκτρική πηγή έχει ΗΕΔ Ε=20 V και εσωτερική 

αντίσταση r=1 Ω, ο αντιστάτης έχει αντίσταση R=9 Ω, ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα 

C=10 μF και το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=16 mH. O μεταγωγός διακόπτης 

είναι αρχικά στη θέση (1) και το πηνίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα σταθερής 

έντασης. Τη χρονική στιγμή t=0, μεταφέρουμε απότομα το διακόπτη στη θέση (2) χωρίς 

να δημιουργηθεί σπινθήρας, οπότε στο ιδανικό κύκλωμα L-C διεγείρεται αμείωτη 

ηλεκτρική ταλάντωση. 

 

α) Να βρείτε τη σταθερή ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο καθώς και την 

αποθηκευμένη ενέργεια μαγνητικού πεδίου όταν ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση (1). 

β) Ποιος οπλισμός του πυκνωτή θα φορτιστεί πρώτος θετικά και γιατί; Ποιά χρονική 

στιγμή ο οπλισμός Δ του πυκνωτή θα αποκτήσει για πρώτη φορά μέγιστο φορτίο με 

αρνητική πολικότητα; Ποιά χρονική στιγμή το πηνίο για πρώτη φορά θα διαρρέεται από 

ρεύμα μέγιστης τιμής και φοράς από το Β προς το Α; 

γ) Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν πως μεταβάλλονται σε σχέση με το χρόνο 

στο S.I. το φορτίο του οπλισμού Δ του πυκνωτή και η ένταση του ρεύματος. 

δ) Να βρείτε το μέτρο του ρυθμού  μεταβολής της έντασης του ρεύματος τη στιγμή που η 
ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα είναι μηδέν. 

 

α) Από το νόμο του Ohm για κλειστό κύκλωμα παίρνουμε: 

Λύση 

0 0
E 20i A i 2A

R r 9 1
= = ⇒ =

+ +
 

Η αποθηκευμένη ενέργεια μαγνητικού πεδίου είναι: 

2 3 2
30

B B
Li 16 10 H (2A)U U 32 10 J
2 2

−
−⋅ ⋅

= = ⇒ = ⋅  

 

(α) Να ϐρείτε τη σταθερή ένταση του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο καθώς και την αποθη-
κευµένη ενέργεια µαγνητικού πεδίου όταν ο διακόπτης ϐρίσκεται στη ϑέση (1)

(ϐ) Ποιος οπλισµός του πυκνωτή ϑα ϕορτιστεί πρώτος ϑετικά και γιατί· Ποιά χρονική στιγµή
ο οπλισµός ∆ του πυκνωτή ϑα αποκτήσει για πρώτη ϕορά µέγιστο ϕορτίο µε αρνητική
πολικότητα· Ποιά χρονική στιγµή το πηνίο για πρώτη ϕορά ϑα διαρρέεται από ϱεύµα
µέγιστης τιµής και ϕοράς από το Β προς το Α

(γ) Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν πως µεταβάλλονται σε σχέση µε το χρόνο στο
S.I. το ϕορτίο του οπλισµού ∆ του πυκνωτή και η ένταση του ϱεύµατος
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(δ) Να ϐρείτε το µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της έντασης του ϱεύµατος τη στιγµή που η
ένταση του ϱεύµατος στο κύκλωµα είναι µηδέν.

(12+12+12+14 µονάδες)

1ο ∆ιαγώνισµα -Ταλαντώσεις

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

1.1. ΄Ενα σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση στην οποία η αποµάκρυνση από την ϑέση
ισορροπίας περιγράφεται από την σχέση

x = 4 · 10−2ηµ(10t+
π

6
) (S.I.)

(α) το πλάτος ταλάντωσης είναι 4 m.

(ϐ) η κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης είναι 40 · 10−2rad.

(γ) η ταλάντωση έχει αρχική ϕάση 4π
6 rad.

(δ) η ϕάση είναι άυξουσα συνάρτηση του χρόνου

1.2. ΄Ενα κύκλωµα L − C εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις µε µέγιστο ϕορτίο Q και
µέγιστο ϱεύµα I. Αν διπλασιαστεί η µέγιστη τάση στα άκρα του πυκνωτή (VC(max)) χωρίς να
µεταβληθεί άλλο στοιχείο του κυκλώµατος τότε το µέγιστο ϱεύµα:

(α) ϑα διπλασιαστεί

(ϐ) ϑα υποδιπλασιαστεί

(γ) ϑα παραµεινει το ίδιο

(δ) ϑα τετραπλασιαστεί

1.3 Το αποτέλεσµα της σύνθεσης δύο αρµονικών ταλαντώσεων πλάτους Α οι οποίες γίνονται
πάνω στην ίδια ευθεία, γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας µε συχνότητα f1,f2 και οι οποίες
έχουν παραπλήσιες τιµές είναι µια νέα ταλάντωση της οποίας :

(α) το πλάτος µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών -2Α και 2Α µε συχνότητα |f1 − f2|.

(ϐ) το πλάτος µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών 0 και 2Α µε συχνότητα f1+f2
2 .

(γ) η αποµάκρυνση από την ϑέση ισορροπίας µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών 0 και 2Α µε
συχνότητα f1−f2

2 .

(δ) η αποµάκρυνση από την ϑέση ισορροπίας µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών -2Α και 2Α µε
συχνότητα f1+f2

2 .
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1.4 Το συστηµα ανάρτησης ενός αυτοκινήτου:

(α) είναι ένα σύστηµα αποσβεννύµενων ταλαντώσεων µε πολύ µικρό b.

(ϐ) είναι ένα συστµα αποσβεννύµενων ταλαντώσεων µε πολύ µεγάλο b.

(γ) σκοπό έχει να διατηρεί την ταλάντωση για πολύ χρόνο όταν οι τροχοί συναντούν µικρά
εµπόδια στο οδόστρωµα.

(δ) όταν ϕθείρεται, τότε αυξάνει την σταθερά απόσβεσης του.

1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5

µονάδες)

(α) Το πλάτος ταλάντωσης σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση εξαρτάται από την σταθερά α-
πόσβεσης.

(ϐ) Η συχνότητα ταλάντωσης ενός συστήµατος µάζας-ελατηρίου που εκτελεί ελεύθερη ταλάν-
τωση αυξάνει όταν ελαττώνεται η µάζα του σώµατος.

(γ) Το αποτέλεσµα της σύνθεσης δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια
διεύθυνση και γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας µε συχνότητες που διαφέρουν λίγο
µεταξύ τους, είναι µια νέα απλή αρµονική ταλάντωση.

(δ) Κάθε εξαναγκασµένη ταλάντωση οδηγείται σε συντονισµό.

(ε) Η µείωση της αντίστασης σε ένα κύκλωµα R−L−C οδηγεί σε άυξηση της Ενέργειας του
µαγνητικού πεδιου στο πηνίο.

Θέµα 2ο

2.1. Η κινητική ενέργεια ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µεταβάλλεται
µε τον χρόνο όπως ϕαίνεται στο διάγραµµα. Η πρώτη διέλευση του σώµατος από την ϑέση
ισορροπίας γίνεται κατά την αρνητική κατεύθυνση.

 

ΘΕΜΑ 2 
2.1 Διαθέτουμε δύο κυκλώματα (L1C1) και (L2C2) ηλεκτρικών 

ταλαντώσεων. 

Τα διαγράμματα (1) και (2) παριστάνουν τα φορτία των 

πυκνωτών C
1 
και C

2 
αντίστοιχα, σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Ο λόγος Ι1/Ι2
 
των μέγιστων τιμών της έντασης του  ρεύματος 

στα δύο κυκλώματα είναι:  

α. 2.      β. 1/4       γ.  1/2 .  
(Μονάδες 1)  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
(Μονάδες 3) 

 

2.2 Η κινητική ενέργεια ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 
μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Η πρώτη διέλευση του 
σώματος από τη θέση ισορροπίας γίνεται κατά την αρνητική κατεύθυνση. 

 
Α. Η περίοδος της ταλάντωσης είναι: 

i) 4s    ii) 8s    iii) 16s 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 1+2=3) 
 

Β. Ποια είναι η αρχική φάση της ταλάντωσης; 

i) 
4
π

    ii) 
4
3π

    iii) 
4
5π

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Ε 

6 

Ε/2 

4 2 

 
 

(s) 

Α. Η περίοδος της ταλάντωσης είναι :
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(α) 4s

(ϐ) 8s

(γ) 16s

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάν-
τησή σας. (1+2 = 3 µονάδες)

Β. Η αρχική ϕάση της ταλάντωσης είναι :

(α) π
4

(ϐ) 3π
4

(γ) 5π
4

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάν-
τησή σας. (3+4 = 7 µονάδες)

2.2. Σηµειακή µάζα εκτελει ταυτόχρονα δυο απλές αρµονικές ταλαντώσεις στην ίδια κατεύθυν-
ση και γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας µε εξισώσεις x1 = A1ηµ(ωt) και x2 = A2ηµ(ωt+ π

3 ).
Αν η ενέργεια της µάζας αν εκτελούσε µόνο την πρώτη ταλάντωση είναι E1 = 2J και η ενέργεια
της µάζας αν εκτελούσε µόνο την δεύτερη ταλάντωση είναι E2 = 4, 5J , τότε η ενέργεια της
σύνθετης ταλάντωσης ϑα είναι :

(α) E = 6, 5J

(ϐ) E = 2, 5J

(γ) E = 9, 5J

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(3+4=7 µονάδες)

2.3. Σηµειακό αντικειµενο εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση µε πλάτος που µειώνεται εκθετικά
µε το χρόνο. Τη χρονική στιγµή t1 το αρχικό πλάτος έχει υποδιπλασιαστεί. Το πλάτος της
ταλάντωσης ϑα γίνει A0

16 την χρονική στιγµή:

(α) 4t1

(ϐ) 2t1

(γ) 16t1

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (4+4 = 8 µονάδες)

Θέµα 3ο

Στο κύκλωµα του σχήµατος, ο πυκνωτής C έχει χωρητικότητα C = 20µF και είναι ϕορτισµένος
από πηγή µε ΗΕ∆ E = 10V olt, και πολικότητα όπως στο σχήµα. Τα πηνία έχουν συντελεστή
αυτεπαγωγής L1 = 8mH και L2 = 2mH.

(1) Τη χρονική στιγµή t = 0 ο µεταγωγός διακόπτης δ µεταβαίνει στη ϑέση (1) και το κύκλωµα
L1 − C αρχίζει να εκτελεί αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση.
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14 
 

Πρόβλημα 3. 

Στο κύκλωμα του σχήματος, ο πυκνωτής C έχει χωρητικότητα C=20 μF και είναι 

φορτισμένος από πηγή με ΗΕΔ Ε=10 V, και πολικότητα όπως στο σχήμα. Τα πηνία έχουν 

συντελεστή αυτεπαγωγής L1=8 mH και L2=2 mH. 

 

1)Τη χρονική στιγμή t=0 ο μεταγωγός διακόπτης δ μεταβαίνει στη θέση (1) και το 

κύκλωμα L1C αρχίζει να εκτελεί αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. 

α) Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις, που δίνουν το φορτίο του πυκνωτή και την 

ένταση του ρεύματος, στο S.I. Πόση είναι η ολική ενέργεια Ε1 της ηλεκτρικής 

ταλάντωσης του κυκλώματος L1C; 

β) Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t1=
416 10

3
−π

⋅  s: 

(i) Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το 1ο πηνίο. 

(ii) Το φορτίο κάθε οπλισμού του πυκνωτή. 

2)Τη χρονική στιγμή t1 ο διακόπτης μεταβαίνει ακαριαία στη θέση (2), χωρίς να ξεσπάσει 
ηλεκτρικός σπινθήρας. 

α) Θεωρώντας πάλι ως t=0 τη χρονική στιγμή που αλλάζει θέση ο διακόπτης, να 
γράψετε τη σχέση έντασης ρεύματος-χρόνου για το κύκλωμα L2C. Πόση είναι τώρα η 
ολική ενέργεια Ε2 του κυκλώματος L2C ; 

β) Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της ενέργειας μαγνητικού πεδίου του πηνίου L2, 

τη χρονική στιγμή t2=
45 10

4
−π

⋅  s. 

Δίνεται 2 2ηµ ϕ = ηµϕ⋅συνϕ  

 

1) 

Λύση 

α) Είναι 1 1 13 6
1 1 1

2 2 1 1 2500rad / s
T 2 L C L C 8 10 H 20 10 F− −

π π
ω = = ⇒ω = = ⇒ω =

π ⋅ ⋅ ⋅
, 

(α) Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις, που δίνουν το ϕορτίο του πυκνωτή και την ένταση
του ϱεύµατος, στο (S.I.). Πόση είναι η ολική ενέργεια E1 της ηλεκτρικής ταλάντωσης
του κυκλώµατος L1 − C ·

(ϐ) Να υπολογίσετε τη χρονική στιγµή t1 = 16π
3 10−4s:

(ι) Την ένταση του ϱεύµατος που διαρρέει το 1ο πηνίο.
(ιι) Το ϕορτίο κάθε οπλισµού του πυκνωτή.

(2) Τη χρονική στιγµή t1 ο διακόπτης µεταβαίνει ακαριαία στη ϑέση (2), χωρίς να ξεσπάσει
ηλεκτρικός σπινθήρας.

(α) Θεωρώντας πάλι ως t = 0 τη χρονική στιγµή που αλλάζει ϑέση ο διακόπτης, να
γράψετε τη σχέση έντασης ϱεύµατος-χρόνου για το κύκλωµα L2 − C . Πόση είναι
τώρα η ολική ενέργεια E2 του κυκλώµατος L2 − C ·

(ϐ) Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της ενέργειας µαγνητικού πεδίου του πηνίου ,
τη χρονική στιγµή t2 = 5π

4 10−4s

∆ίνεται ότι ηµ(2φ) = 2ηµ(φ) · συν(φ)

(6+6+6+7 µονάδες)

Θέµα 4ο

Σώµα Σ µάζας m1 = 4kg ισσοροπεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k =
400N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωµένο σε οροφή. Ανεβάζουµε το σώµα
µάζας m1 κατά απόσταση l = 0, 05m από τη ϑέση ισορροπίας του και το εκτοξεύουµε κατα-
κόρυφα προς τα κάτω ( κατά την αρνητική ϕορά δηλαδή) µε ταχύτητα µέτρου υ0 = (

√
3/2)m/s.

Το σώµα Σ εκτελει απλή αρµονική ταλάντωση.

(α) Να ϐρεθεί το µέτρο της µέγιστης ταχύτητας ταλάντωσης του σώµατος Σ

(ϐ) Κάποια στιγµή που το σώµα Σ περνά από την ϑέση ισορροπίας της ταλάντωσης του και κα-
τεβαινει, συγκρούεται πλαστικά µε σώµα µάζας m2 που ανεβαίνει µε ταχύτητα µέτρου υ2.
Μετά τη σύγκρουση το συσσωµάτωµα ανεβαίνει και ϕτάνει µέχρι µια ϑέση που ϐρίσκεται
πάνω από το ϕυσικό µήκος του ελατηρίου κατά d = 0, 1m. ∆ίνεται η περίοδος Toλ της α-
πλής αρµονικής ταλάντωσης του συσσωµατώµατος είναι Toλ =

√
2T1, όπου T1 η περίοδος

της ταλάντωσης που έκανε το σώµα Σ. Να ϐρεθούν: (i) η µάζα m2 και (ii) το µέτρο της
ταχύτητας υ2.
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(γ) Κάποια στιγµή (t = 0) το σύστηµα συσσωµατώµατος - ελατηρίου ϐυθίζεται σε υγρό. Το
σύστηµα εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση για την οποία η αντιτιθέµενη δύναµη ειναι της
µορφής F = −b · υ, όπου b ϑετική σταθερά. ∆ινεται η σταθερά Λ = 0, 195s−1. Να ϐρεθεί
σε ποιά χρονική στιγµή το σύστηµα συσσωµατώµατος – ελατηρίου έχει χάσει ενέργεια
13, 5J . ∆ίνεται ln2 = 0, 693

∆ίνεται g = 10m/s2.

(6+7+7+5 µονάδες)

2ο ∆ιαγώνισµα -Ταλαντώσεις

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

1.1. Η ιδιοσυχνότητα ενός συστήµατος που εκτελέι εξαναγκασµένη ταλάντωση χωρίς τριβή
είναι ίση µε 20 Hz. Το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται µέγιστο, όταν η συχνότητα του διεγέρτη
είναι :

(α) 10Hz

(ϐ) 20Hz

(γ) 30Hz

(δ) 40Hz

1.2. Σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους και διεύθυνσης. Οι
συχνότητες f1 και f2 (f1 > f2) των δύο ταλαντώσεων διαφέρουν λίγο µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα
να παρουσιάζεται διακρότηµα. Αν η συχνότητα f2 προσεγγίσει την συχνότητα f1 χωρίς να την
ξεπεράσει, ο χρόνος που µεσολαβει ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους ϑα:

(α) αυξηθεί.

(ϐ) µειωθεί.

(γ) παραµεινει ο ίδιος.

(δ) αυξηθεί ή ϑα µειωθεί ανάλογα µε την τιµή της f2

1.3 Σε µια ϕθίνουσα ταλάντωση µε αρχικό πλάτος A0 ,µετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα
το σύστηµα έχει χάσει ενέργεια ∆E = −3E0

4 , όπου E0 η αρχική του ενέργεια. Το πλάτος της
ταλάντωσης του τη στιγµή εκείνη είναι :

(α) A0/4

(ϐ) A0/2

(γ) 3A0/4

(δ) A0
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1.4 Σύστηµα ελατηρίου σταθεράς k και µάζας m εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε συ-
χνότητα f και µέγιστο πλάτος Α. Αν τετραπλασιάσουµε την σταθερά του ελατηρίου κρατώντας
σταθερή την µάζα και την συχνότητα του διεγέρτη, τότε το σύστηµα ϑα ταλαντώνεται µε :

(α) συχνότητα f
2 και πλάτος Α

(ϐ) συχνότητα f και µικρότερο πλάτος

(γ) συχνότητα f και µεγαλύτερο πλάτος

(δ) συχνότηα 2f και πλάτος Α

1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5

µονάδες)

(α) Σε µία γραµµική απλή αρµονική ταλάντωση, ο υποτετραπλασιασµός της µάζας του σώµα-
τος (µε σταθερό πλάτος Α) έχει σαν αποτέλεσµα το διπλασιασµό της συχνότητας, ενώ η
ενέργεια ταλάντωσης παραµένη σταθερη.

(ϐ) Σε µια ϕθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση, όσο η αντίσταση R αυξάνει, η συχνότητα ταλάντω-
σης µειώνεται και αυξάνει ο ϱυθµός µε τον οποίο το κύκλωµα χάνει την ενέργεια του.

(γ) Κατά τον συντονισµό ενός συστηµατος που εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση, το συστηµα
εµφανίζει την µέγιστη δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το διεγέρτη, το µέγιστο
πλάτος και τη µέγιστη συχνότητα ταλάντωσης.

(δ) Σε ιδανικό κύκλωµα L−C η πολικότητα της ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή στο πηνίο δεν εξαρτάται
από την ϕορά του ϱευµατος.

(ε) Μια ταλάντωση είναι ελεύθερη όταν η συχνότητα της ταυτίζεται µε την ιδιοσυχνότητα του
ταλαντωτή.

Θέµα 2ο

2.1 Ο πυκνωτής του σχήµατος έχει ϕορτιστεί µε ϕορτίο Q. Την χρονική στιγµή t = 0 ο
µεταγωγός έχει µεταφερθεί στην ϑέση (1) και τοο κύκλωµα εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση µε
περίοδο T1. Την χρονική στιγµή t1 = 2T1 ο µεταγωγός µεταφέρεται ακαριαία στην ϑέση (2).

x(m) -0,2 +0,2 

4 

K(J) 

(1)   µ    (2) 

L  4L 

A

C 
+Q 
 
 -Q 
 

 

 

 

 

 

γ.  Αν διπλασιάσουµε το πλάτος µιας ελεύθερης Α.Α.Τ, τότε διπλασιάζε- 

     ται και ο χρόνος που χρειάζεται το σώµα για να πάει από τη µία ακραία 

     θέση στην άλλη. 

δ.  Η δύναµη που δέχεται το σώµα όταν διέρχεται από τη θέση x1=Α/2 

     έχει διπλάσιο µέτρο από τη δύναµη που δέχεται το σώµα όταν διέρχε- 

     ται από τη θέση x2=-Α. 

ε.  Αν τη χρονική στιγµή t=0 ένα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλά- 

     ντωση κινείται κατά την αρνητική φορά, τότε η ταλάντωση έχει αρχική 

     φάση. 

                                                                                        Μονάδες 5     

 

ΘΕΜΑ 2 

 
1. Στο διπλανό σχήµα φαίνεται η γραφική 

παράσταση της κινητικής ενέργειας Κ 

     ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική 

     ταλάντωση σε συνάρτη ση µε την αποµά- 

     νση x από τη θέση ισορροπίας του.       

      α.  Στη θέση αποµάκρυνσης  x1=0,1 m 

    η κινητική ενέργεια Κ και η δυναµι- 

     κή ενέργεια U ικανοποιούν τη σχέ- 

               ση: 

     i)  K=U                          ii)  K=3U                        iii)  K=2U 

                                                                                      Μονάδες 3   

     Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

β.  Η δύναµη επαναφοράς Fεπ και η αποµάκρυνση x από τη θέση ισορρο- 

     πίας ικανοποιούν τη σχέση: 

     i)  Fεπ=-200x (S.I)        ii)  Fεπ=-100x (S.I)       iii)  Fεπ=-400x (S.I) 

     Να επιλέξετε τη σωστή σχέση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

                                                                                     Μονάδες 3  

 

2. Ο πυκνωτής του διπλανού σχήµατος έχει   

     φορτιστεί µε φορτίο Q. Τη χρονική στιγµή t0=0 

     o µεταγωγός µ µεταφέρεται στη θέση (1) και το 

     κύκλωµα εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση µε πε- 

     ρίοδο Τ1. Τη χρονική στιγµή t1=2T1 o µεταγωγός 

     µεταφέρεται ακαριαία στη θέση (2). 

 

 

 

 

 

 

Για χρονικό διάστηµα από t = 0 µέχρι t2 = 4T1 να σχεδιαστούν οι γραφικές παραστάσεις σε
συνάρτηση µε τον χρονο :
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(α) του ϕορτίου του πυκνωτή

(ϐ) της έντασης του ϱευµατος που περνά από το αµπερόµετρο Α

(4+4=8 µονάδες)

2.2. Μηχανικό σύστηµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλαντωση µικρής απόσβεσης, συχνότητας f1
και πλάτους A1 = 0, 2m. Μικραίνοντας την συχνότητα του διεγέρτη παρατηρούµε άυξηση του
πλάτους και στην συνέχεια µείωση αυτού, µέχρι µια συχνότητα διεγέρη f2 για την οποία το
πλάτος ισούται ξανά µε A1.Κατά την διάρκεια µείωσης της συχνότητας η µεγαλύτερη µεταβολή
του πλάτους που παρατηρήθηκε σε σχέση µε το αρχικό πλάτος A1 είναι ίση µε 0, 15m.

Το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης του συστήµατος, όταν αυτό ϐρίσκεται σε κα-
τάσταση συντονισµού ισούται µε :

(α) 0,45 m

(ϐ) 0,05 m

(γ) 0,35 m

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (4+5 = 9 µονάδες)

2.3. ΄Ενας ταλαντωτής εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις µε συχνότητες f1 =
98Hz και f2 = 102Hz και εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια ϑέση
ισορροπίας.

Α. Πόσες ϕορές µέσα σε χρόνο 1s, ο ταλαντωτής διέρχεται από την ϑέση ισορροπίας του·

(α) 4

(ϐ) 100

(γ) 200

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (1+3 = 4

µονάδες)

Β. Πόσες ϕορές µέσα σε 1s µηδενίζεται το πλάτος του ταλαντωτή·

(α) 4

(ϐ) 100

(γ) 200

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (1+3 = 4

µονάδες)
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Θέµα 3ο

Στο κύκλωµα του σχήµατος η πηγή έχει ΗΕ∆ E = 10volt και εσωτερική αντίσταση r = 2Ω.
Οι αντιστάτες του κυκλώµατος εµφανίζουν αντίσταση R1 = 8Ω και R2 = 10Ω, το πηνίο είναι
ιδανικό µε συντελεστή αυτεπαγωγής L και ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 4µF . Αρχικά ο
διακόπτης δ1 είναι κλειστός και ο διακόπτης δ2 ανοικτός. Ανοίγουµε τον δ1 την χρονική στιγµή
t = 0 και κλείνουµε τον δ2, ενώ ο µεταγωγός είναι στην ϑέση (1) µε αποτέλεσµα να έχουµε
ηλεκτρικές ταλαντώσεις.Την χρονική στιγµή t1 = π · 10−3sec µετά την έναρξη της ταλάντωσης ο
πυκνωτής έχει εκφορτιστεί για πρώτη ϕορά.

 

 

 

 

παρατηρείται αυξοµείωση του πλάτους της συνισταµένης ταλάντωσης 

          µε συχνότητα 
π

2
 Hz. 

      Η εξίσωση της συνισταµένης ταλάντωσης είναι τώρα: 

      i) x=0,4ηµ2tσυν104t (S.I)                ii) x=0,2συν2tηµ100t (S.I) 

     iii) x=0,4συν2tηµ102t (S.I) 

     Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

                                                                                           Μονάδες 3  

 

 

ΘΕΜΑ 3 

 
Στο κύκλωµα του σχήµατος η πηγή έχει ΗΕ∆ Ε=10 V και εσωτερική αντίσταση 

r=2 Ω. Οι αντιστάτες του κυκλώµατος εµφανίζουν αντίσταση R1=8 Ω και R2= 

10 Ω, το πηνίο είναι ιδανικό µε συντελεστή αυτεπαγωγής L και ο πυκνωτής  

έχει χωρητικότητα C=4µF. Αρχικά ο διακόπτης δ1 είναι κλειστός και δ2 ανοι- 

κτός. Ανοίγουµε τον διακόπτη δ1 και τη χρονική στιγµή t=0 κλείνουµε τον διακόπτη δ2, 

ενώ ο µεταγωγός είναι στη θέση (1), µε αποτέλεσµα να έχουµε  

ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Τη χρονική στιγµή t1= π
310−  s µετά την έναρξη της  

ταλάντωσης, ο πυκνωτής έχει εκφορτιστεί για πρώτη φορά. 

                                                        
 

α.   Να υπολογίσετε την περίοδο της ταλάντωσης.        

                                                                    Μονάδες 4  

β.   Να υπολογίσετε τον συντελεστή αυτεπαγωγής L του πηνίου και τη µέγιστη 

      τιµή I της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το πηνίο.                           

                                                                                                  Μονάδες 6  

γ.   Να βρεθεί η χρονική στιγµή t1 κατά την οποία η ενέργεια του µαγνητικού  

      

 

 

 

 

E,r 

R1 

R2 

δ1 δ2 

C 
A 
B 

µ 

L

1

2 R

(α) Να υπολογίσετε την περίοδο της ταλάντωσης.

(ϐ) Να υπολογίσετε τον συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου και την µέγιστη τιµή της έντασης
του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο.

(γ) Να ϐρεθεί η χρονική στιγµή για την οποία η ενέργεια του µαγνητικού πεδίο στο πηνίο
γίνεται τριπλάσια της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή για δεύτερη ϕορά.

(δ) Την χρονική στιγµή t2 = 0, 2πs µεταφέρουµε ακαριαία τον µεταγωγό από την ϑέση (1)
στην ϑέση (2)χωρίς να σχηµατιστει σπινθήρας, δηµιουργώντας το κύκλωµα RLC. Εάν η
σταθερά της ϕθίνουσας ταλάντωσης ειναι Λ = ln2

π s
−1 να υπολογίσεται :

(ι) τον αριθµό των ταλαντώσεων του κυκλώµατος από την χρονική στιγµή t = 0 µέχρι
και τη στιγµή που το µέγιστο ϕορτίο του οπλισµού Α έχει τιµή Q1 = 10−5C

(ιι) το ποσοστό της ενέργειας που µετατράπηκε σε ϑερµότητα εξαιτίας του ϕαινοµένου
Joule στον αντιστάτη R στο χρονικό διάστηµα από την στιγµή t = 0 µέχρι και την
στιγµή που ειναι Q1 = 10−5C

(4+5+8+4+4 µονάδες)

Θέµα 4ο

Σώµα µάζας m1 = 2kg ισορροπεί δεµένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς k. Αποµακρύνουµε το σώµα κατακόρυφα από τη ϑέση ισορροπίας του, προκαλώντας
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στο ελατήριο συσπείρωση ( σε σχέση µε το ϕυσικό του µήκος) ίση µε την αρχική παραµόρφωση
που προκάλεσε η µάζα m1 και τη χρονική στιγµή t = 0 αφήνουµε το σύστηµα να εκτελέσει
απλή αρµονική ταλάντωση.

(α) Αν η περίοδος της ταλάντωσης είναι T1 = 0, 1πs να υπολογίσετε τη σταθερά k του ελατηρίου
και να γράψετε την χρονική εξίσωση της αποµάκρυνσης από την ϑέση ισορροπίας.

(ϐ) Τη στιγµή t = 2π
15 s το σώµα συγκρούεται πλαστικά µε άλλο σώµα µάζας m2 που ανεβαίνει

µε ταχύτητα µέτρου υ2 = 3
√
3

2 m/s και το συσσωµάτωµα που προκύπτει εκτελεί απλή
αρµονική ταλάντωση µε περίοδο T2 = 2T1.

(ι) να υπολογίσετε την παραµόρφωση του ελατηριου και την ταχύτητα της µάζας m1 τη
στιγµή της κρούσης

(ιι) να υπολογίσετε τη µάζα m2 και το πλάτος της ταλάντωσης A2 του συσσωµατώµατος

(δ) Να συγκρίνεται τη µέγιστη συσπείρωση που προκαλείται στο ελατήριο από τις δύο ταλαν-
τώσεις.

∆ίνεται g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε τις τριβές του αέρα αµελητέες, και ως ϑετική ϕορά την
κατακόρυφη προς τα πάνω.

(6+7+7+5 µονάδες)

1ο ∆ιαγώνισµα Μηχανικά/ Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

1.1. Μεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών στάσιµου κύµατος τα σηµεία του ελαστικού µέσου

(α) έχουν το ίδιο πλάτος ταλάντωσης

(ϐ) έχουν την ίδια ϕάση

(γ) έχουν την ίδια ταχύτητα ταλάντωσης

(δ) είναι ακίνητα

1.2. Στην επιφάνεια ενός υγρού δύο πηγές, που ϐρίσκονται σε συµφωνία ϕάσης, παράγουν
κύµατα ίδιου πλάτους. ΄Ενα σηµειο Μ στο οποίο συµβάλλουν τα κύµατα ϑα είναι διαρκώς
ακίνητο όταν η διαφορά των αποστάσεων του από τις πηγές ειναι :

(α) 14λ4

(ϐ) 6λ3

(γ) µηδέν

(δ) λ
4
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1.3 Τα στάσιµα δηµιουργούνται κάθε ϕορά που συµβάλλουν δύο κύµατα:

(α) µε ίδιο πλάτος.

(ϐ) µε ίδιο πλάτος και ίδια συχνότητα.

(γ) µε ίδιο πλάτος, ίδια συχνότητα και αντίθετη ταχύτητα.

(δ) που κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις

1.4 ΄Ενα ηλεκτροµαγνητικό κύµα

(α) δηµιουργείται µόνο από ένα ταλαντούµενο ηλεκτρικό δίπολο

(ϐ) διαδίδεται στο κενό πάντα µε την ταχύτητα του ϕωτός

(γ) διαδίδεται µόνο στο κενό

(δ) διαδίδεται µόνο στον οριζόντιο άξονα

1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5

µονάδες)

(α) Τα διαµήκη κύµατα διαδίδονται τόσο στα στερεά όσο και στα υγρά και τα αέρια.

(ϐ) Ραδιενεργοί πυρήνες µπορούν να εκπέµπουν ακτίνες γ.

(γ) Στα στάσιµα κύµατα µεταφέρεται ενέργεια από το ένα σηµείο του µέσου στο άλλο.

(δ) ΄Οταν σε ένα σηµείο Μ συµβάλλουν δύο κύµατα που προέρχονται από σύγχρονες πηγές
τότε στο σηµείο Μ συµβαίνει πάντα ενισχυτική συµβολή.

(ε) ΄Οταν ένα κύµα αλλάξει µέσο διάδοσης, τότε η συχνότητα του µεταβάλλεται.

Θέµα 2ο

2.1 Αρµονικό κύµα µε µήκος κύµατος λ διαδίδεται κατά µήκος γραµµικού ελαστικού µέσου
το οποίο ταυτίζεται µε τον ηµιάξονα Ox. Το κύµα διαδίδεται προς τα δεξιά και το υλικό σηµείο
Ο (x = 0) που ϐρίσκεται στο αριστερό άκρο του ελαστικού µέσου ταλαντώνεται µε εξίσωση
y = Aηµωt.

α) Τη χρονική στιγµή t1 που το υλικό σηµείο Ο ϕτάνει για τέταρτη ϕορά σε ϑέση µέγιστης
δυναµικής ενέργειας ταλάντωσης ο αριθµός των υλικών σηµείων του ελαστικού µέσου που
ϐρίσκονται στη µέγιστη ϑετική τους αποµάκρυνση ισούται µε :

i) 4

ii) 1

iiι) 2

ϐ) Τη χρονική στιγµή t2 που το υλικό σηµείο Κ (xκ = +2λ) ϕτάνει για τρίτη ϕορά σε ακραια
ϑέση της ταλάντωσης του, ο αριθµός των σηµείων του ελαστικού µέσου που ϐρίσκονται
στη ϑέση αποµάκρυνσης y1 = +A

2 ισούται µε :
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i) 5

ii) 7

iiι) 4

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(4+4=8 µονάδες)

2.2. Στην ελεύθερη επιφάνεια ενός υγρού δύο σύγχρονες πηγές αρµονικών κυµάτων εκτελούν
κατακόρυφες ταλαντώσεις µε συχνότητα f και δηµιουργούν εγκάρσια κύµατα ίδιου πλάτους Α.
΄Ενα σηµείο Σ της επιφάνειας του υγρού ταλαντώνεται εξ αιτίας της συµβολής των δύο κυµάτων
µε πλάτος 2Α. Αν οι δύο πηγές εκτελέσουν ταλάντωση µε συχνότητα 2f και µε το ίδιο πλάτος Α
τότε το σηµείο Σ ϑα:

(α) ταλαντωθεί µε πλάτος 2Α.

(ϐ) ταλαντωθεί µε πλάτος 4Α.

(γ) παραµείνει ακίνητο.

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (4+5 = 9 µονάδες)

2.3. Σε αρµονικό ηλεκτροµαγνητικό κύµα το ηλεκτρικό πεδιο περιγράφεται στο S.I. από την
εξίσωση:

E = 30ηµ2π
(
6 · 1010t− 2 · 102x

)
(α) Να εξετάσετε αν το παραπάνω ηλεκτροµαγνητικό κύµα διαδίδεται στο κενό.

(ϐ) Να εξετάσετε αν το µαγνητικό πεδίο του παραπάνω ηλεκτροµαγνητικού κύµατος περι-
γράφεται στο S.I. από την εξίσωση:

B = 10−7ηµπ
(
12 · 1010t− 4 · 102x

)
∆ίνεται η ταχύτητα του ϕωτός στο κενό : c = 3 · 108m/s

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (3+5 µονάδες)

Θέµα 3ο

∆ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π1 και Π2 ταλαντώνονται µε το ίδιο πλάτος A = 0, 2m, κάθετα
στην ελαστική επιφάνεια ενός υγρού, παράγοντας κύµατα µε µήκος κύµατος λ = 0, 6m . Οι
πηγές ξεκινούν να ταλαντώνονται τη χρονική στιγµή t = 0 µε ϑετική ταχύτητα. Σηµείο (Σ) της
επιφάνειας απέχει κατά r1 = 7, 6m από την πηγή Π1 και κατά r2 = 4, 8m από την πηγή Π2 .
Το (Σ) ξεκινά να ταλαντώνεται τη χρονική στιγµή t = 12sec.

(α) Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του (Σ) µετά τη συµβολή των κυµάτων σε αυτό.
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(ϐ) Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης του (Σ) σε συνάρτηση µε το χρόνο, αφού
συµβάλλουν σε αυτό τα κύµατα.

(γ) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του (Σ) τη χρονική στιγµή t′ = 707
16 sec.

(δ) Να υπολογίσετε το πηλίκο της κινητικής ενέργειας του σηµείου Σ προς την ενέργεια τα-
λάντωσής του, τη χρονική στιγµή t′.

Να ϑεωρήσετε ότι π2 ≈ 10.

(5+6+7+7 µονάδες)

Θέµα 4ο

Α. ΄Ενα εγκάρσιο αρµονικό κύµα πλάτους A = 5cm διαδίδεται κατά µήκος µιας τεντωµένης
ελαστικής χορδής µεγάλου µήκους από τα αριστερά προς τα δεξιά µε ταχύτητα υ = 2m/s.
Αν το αριστερό άκρο Ο της χορδής αρχίζει να ταλαντώνεται τη χρονική στιγµή t = 0
µε ϑετική ταχύτητα ταλάντωσης και µετά από κάποιο χρόνο δυο σηµεία της χορδής που
απέχουν µεταξύ τους απόσταση d = 7cm και ταλαντώνονται, έχουν διαφορά ϕάσης 7π

2 rad
τότε :

(α) Να γράψετε την εξίσωση του κύµατος και να ϐρείτε την ταχύτητα ταλάντωσης των
σηµείων Α (xA = 5cm) και Β (xB = 20cm) την χρονική στιγµή t = 0, 1sec.

(ϐ) Να σχεδιαστεί η γραφική παράσταση της ϕάσης των σηµείων της χορδής σε συνάρ-
τηση µε την απόσταση x από την πηγή τη χρονική στιγµή t = 0, 1sec.

(γ) Να γίνει η γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης y = f(t) του σηµείου Β και να
σχεδιαστεί το στιγµιότυπο του κύµατος την χρονική στιγµή t = 0, 1sec

(3+2+4 µονάδες)

Β. Αν στην χορδή διαδίδεται και ένα δεύτερο τρέχον κύµα που συµβάλλει µε το αρχικό ώστε
να δηµιουργείται στάσιµο κύµα τότε :

(α) Να γραφεί η εξίσωση του στάσιµου κύµατος

(ϐ) Να ϐρεθεί η διαφορά ϕάσης µεταξύ δύο διαδοχικών σηµείων που ταλαντώνονται µε
µέγιστο πλάτος

(γ) Να γίνει η γραφική παράσταση του στιγµιότυπου του στάσιµου κύµατος τις χρονικές
στιγµές t = 0, 1sec και t = 17

3 sec.

(δ) Να ϐρεθει η ταχύτητα των σηµείων που ϐρίσκονται στις ϑέσεις xA = 5cm και xB =
20cm τη χρονική στιγµή t = 0, 1sec.

(ε) Πόσοι δεσµοί και πόσες κοιλίες ϐρίσκονται µεταξύ των σηµείων Α και Β ·

Να ϑεωρήσετε ότι π2 ≈ 10.

(2+2+3+4+5 µονάδες)
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1ο Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα Ταλαντώσεις - Κύµατα

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

1.1. Στο σχήµα δίνεται στο στιγµιότυπο ενός στάσι-
µου κύµατος το οποίο έχει δηµιουργηθεί κατα µήκος
ενός σχοινιού. Η ενέργεια του κύµατος κατά την χρονι-
κή στιγµή t, κατά την οποία έχει ληφθεί το στιγµιότυπο,
είναι :

(α) µηδέν

(ϐ) µόνο κινητική

(γ) µόνο δυναµική

(δ) κινητική και δυναµική

1.2. Σε ένα ιδανικό κύκλωµα L−C, στο οποίο εκτελούνται αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις,
η διαφορά ϕάσης µεταξύ της τάσης στα άκρα του πυκνωτή και της έντασης του ϱευµατος που
διαρρέει το κύκλωµα ειναι :

(α) 0

(ϐ) π
4

(γ) π
2

(δ) π

1.3 Αν σε µια ϕθίνουσα µηχανική ταλάντωση το πλάτος µειώνεται εκθετικά µε τον χρόνο, τότε
τα διαδοχικά πλάτη προς την ίδια κατευθυνση A1, A2 και A3, συνδέονται µε την σχέση:

(α) A2
1 = A2A3

(ϐ) A2 = A1+A3
2

(γ) A2 =
√
A1A3

(δ) A2 = A1−A3
2

1.4 Για το ϕυσικό σύστηµα που αποτελείται απο γυάλινη πλάκα µε δείκτη διάθλασης n1 = 3
2

και ποσότητα νερού µε δείκτη διάθλασης n2 = 4
3 , η τιµή του ηµιτόνου της κρίσιµης γωνίας για

ορισµένη µονοχρωµατική ακτινοβολία είναι :

(α) 9/16

(ϐ) 8/9

(γ) 9/8

(δ) 1/2
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1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5

µονάδες)

(α) Στις χορδές της κιθάρας σχηµατίζονται στάσιµα κύµατα. Τα άκρα κάθε χορδής είναι
υποχρεωτικά δεσµοί.

(ϐ) Μικροκύµατα παράγονται από ηλεκτρικά κυκλώµατα και χρησιµοποιούνται στα ϱαντάρ.

(γ) Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση, κατα τον συντονισµό η ενέργεια της ταλάντωσης είναι
µέγιστη.

(δ) Η συχνότητα του διακροτήµατος είναι µεγαλύτερη από κάθε µια από τις συχνότητες των
δύο ταλαντώσεων που δηµιουργούν το διακρότηµα.

(ε) ΄Ενα ακίνητο ηλεκτρικό ϕορτίο εκπέµπει ηλεκτροµαγνητικό κύµα.

Θέµα 2ο

2.1 Μονοχρωµατική ακτινοβολία µε µήµος κύµατος λ0 στο κενό, διαπερνά κάθετα δυο πλα-
κίδια Α και Β, όπως ϕαίνεται στο σχηµα. Τα δύο πλακίδια ϐρίσκονται στον αέρα.

Β.   Τα δηακήθε θύκαηα δηαδίδνληαη κόλν ζηα ζηεξεά ζώκαηα. 

Γ.  Σύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επαιιειίαο, ε ζπλεηζθνξά θάζε θύκαηνο ζηελ απνκάθξπλζε θάπνηνπ 

ζεκείνπ ηνπ κέζνπ εμαξηάηαη από ηελ ύπαξμε ηνπ άιινπ θύκαηνο.  

Γ.   Μήθνο θύκαηνο ι είλαη ε απόζηαζε ζηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θύκα ζε ρξόλν κηαο πεξηόδνπ.  

Δ.   Η ηαπηόρξνλε δηάδνζε δύν ή πεξηζζνηέξσλ θπκάησλ ζηελ ίδηα πεξηνρή ελόο ειαζηηθνύ κέζνπ 

νλνκάδεηαη ζπκβνιή.  

Μνλάδεο 5 

 

2
ο
 ΘΔΜΑ 

 
1.  Μνλνρξσκαηηθή αθηηλνβνιία κε κήθνο θύκαηνο ι

0 
ζην θελό, δηαπεξλά θάζεηα δύν πιαθίδηα 

Α θαη Β, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τα δύν πιαθίδηα βξίζθνληαη ζηνλ αέξα.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Τν πάρνο ηνπ πιαθηδίνπ Β είλαη ίζν κε ην πάρνο ηνπ πιαθηδίνπ Α θαη ε αθηηλνβνιία ηα 

δηαπεξλά ζε  ρξόλνπο tA θαη tB γηα ηνπο νπνίνπο ηζρύεη          . Αλ ε θξίζηκε γσλία θαηά 

ηελ δηάδνζε ηεο αθηηλνβνιίαο από ην πιηθό Α ζηνλ αέξα είλαη 60° , ηόηε ε αληίζηνηρε θξίζηκε 

γσλία θαηά ηελ κεηάβαζε ηεο αθηηλνβνιίαο από ην πιηθό Β ζηνλ αέξα είλαη   

α.  30°            β. 45°                   γ.   120° 

 

Να επηιέμεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή ζρέζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο.  

 

 

Μνλάδεο 8 

 

2.   Σηε ρνξδή κηαο θηζάξαο δεκηνπξγείηαη ζηάζηκν θύκα ζπρλόηεηαο f1. To ζηάζηκν θύκα έρεη 

ηέζζεξηο δεζκνύο, δύν ζηα άθξα ηεο ρνξδήο θαη δύν κεηαμύ απηώλ. Σηελ ίδηα ρνξδή, κε άιιε 

δηέγεξζε, δεκηνπξγείηαη άιιν ζηάζηκν θύκα ζπρλόηεηαο    
 

 
   . Πόζνπο  δεζκνύο έρεη ηώξα 

ην ζηάζηκν θύκα ; ( Οη δύν από απηνύο ζα βξίζθνληαη ζηα άθξα) 

α.   3                     β.   4                       γ.  5 

 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

Μνλάδεο 8 

d d 

A B 

Το πάχος του πλακιδίου Β είναι ίσο µε το πάχος του πλακιδίου Α και η ακτινοβολία τα
διαπερνά σε χρόνους tA και tB για τους οποίους ισχύει tB =

√
3tA. Αν η κρισιµη γωνία κατά

την διάδοση της ακτινοβολίας από το υλικό Α στον αέρα είναι 60o , τότε η αντίστοιχη κρίσιµη
γωνία κατά την µετάβαση από το υλικό Β στον αέρα είναι :

(α) 30o

(ϐ) 45o

(γ) 120o

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(4+5=9 µονάδες)

2.2. Τεντωµένη χορδή έχει µήκος L και τα δύο άκρα της Ζ και Η είναι στερεωµένα σε ακλόνητα
σηµεία, ενώ η χορδή διατηρείται οριζόντια. ∆ιεγέρτης ϑέτει το µέσο (Ο) της χορδής σε εξαναγ-
κασµένη αρµονική ταλάντωση µε εξίσωση y = Aηµ(2πf1t), για ορισµένο χρονικό διάστηµα και
µετά σταµατά. ΄Οταν αποκατασταθεί µόνιµο ϕαινόµενο στην χορδή, διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν
4 σηµεία που παραµένουν ακίνητα, εκτός των Ζ και Η.

Μεταβάλλουµε την συχνότητα ταλάντωσηςτου διεγέρτη σε f2 και παρατηρούµε πως όταν
αποκατασταθεί µόνιµο ϕαινόµενο στην χορδή, υπάρχουν 8 σηµεία που παραµένουν ακίνητα,
εκτός των Ζ και Η.

Ο λόγος των συχνοτήτων είναι ίσος µε :
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(α) f1
f2

= 5
9

(ϐ) f1
f2

= 1
2

(γ) f1
f2

= 9
5

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (3+4 = 7 µονάδες)

2.3. ΄Ενα υλικό σηµειο υποχρεώνεται να εκτελέσει ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές ταλαν-
τώσεις που εκτελούνται γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας στην ίδια διεύθυνση και έχουν
εξισώσεις x1 = 0, 2ηµ(2πt)(S.I.) και x2 = 0, 2

√
3συν(2πt)(S.I.) . Η ταχύτητα του υλικού

σηµείου κάθε χρονική στιγµή ϑα δίνεται από την σχέση:

(α) υ = 0, 8πσυν(2πt+ π
3 )(S.I.)

(ϐ) υ = 0, 8πηµ(2πt+ π
3 )(S.I.)

(γ) υ = 0, 8πσυν(4πt)(S.I.)

(δ) υ = 0, 8πηµ(2πt)(S.I.)

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας. (4+5 = µονάδες)

Θέµα 3ο

∆ίνεται η γραφική παράσταση της ϕάσης ενός γραµµικού αρµονικού κύµατος σε συνάρτηση µε
τη συντεταγµένη ϑέσης x τη χρονική στιγµή t = 3sec.

Το κύµα διαδίδεται κατα µήκος του άξονα ′xOx και
την χρονική στιγµή t = 0 το σηµείο Ο (x = 0) διέρχε-
ται από την ϑέση ισορροπίας του κινούµενο προς την
µέγιστη ϑετική του αποµάκρυνση.

3.1 Να υπολογίσετε την περιοδο και το µήκος κύµα-
τος του κύµατος

3.2 Το πλάτος της ταλάντωσης των σηµείων του ελα-
στικού µέσου είναι A = 0, 1m

(α) Να υπολογίσετε την µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σηµείων του µέσου.
(ϐ) Να γράψετε την εξίσωση του κύµατος.
(γ) Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος την χρονική στιγµή t = 3sec.

3.3 Σηµείο Κ του ελαστικού µέσου ϐρίσκεται στη ϑέση
xκ = −5m.

(α) Να ϐρείτε την χρονική στιγµή που το σηµείο Κ ξεκινά την ταλάντωση του
(ϐ) Να κάνετε την γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης του σηµείου Κ σε συνάρτηση

µε τον χρονο σε σύστηµα ϐαθµολογηµένων αξόνων.
(γ) Να ϐρείτε την διαφορά ϕάσης του σηµείου Κ από το σηµείο Ο (x = 0)

(4+3+3+4+3+4+4 µονάδες)
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Θέµα 4ο

Το σώµα Σ1 µάζας m1 = 1kg του παρακάτω σχήµατος ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο
δεµένο στα άκρα δύο οριζοντιων ιδανικών ελατηρίων µε σταθερές k1 και k2. Τα άλλα άκρα είναι
δεµένα σε ακλόνητα σηµεία. Στη ϑέση ισορροπίας του Σ1 τα δύο ελατήρια έχουν το ϕυσικό
τους µήκος. ∆εύτερο σώµα Σ2 ϐρίσκεται στην κατακόρυφο που διέρχεται από το Σ1 σε ύψος
h = 31, 25cm πάνω από αυτό.

Μετακινούµε το σώµα Σ1 κατά µήκος του άξονα των
ελατηρίων έτσι ώστε το ελατήριο σταθεράς k1 να συµ-
πιεστεί κατά d = 20cm. Αφήνουµε ταυτόχρονα τα δύο
σώµατα ελεύθερα να κινηθούν. Τα δύο σώµατα συγ-
κρούονται την στιγµή που το Σ1 περνά από την ϑέση
ισορροπίας του για πρώτη ϕορά. Η κρούση των δύο σω-
µάτων ϑεωρείται πλαστική.

4.1 Για την κίνηση των δύο σωµάτων µέχρι την κρο-
ύση τους :

(α) Να αποδείξετε ότι το Σ1 εκτελει απλή αρµονική ταλάντωση και να υπολογίσετε την
περίοδο της.

(ϐ) Να υπολογίσετε τις ταχύτητες µε τις οποίες τα δύο σώµατα συγκρούονται µεταξύ τους.

4.2 Το συσσωµάτωµα διέρχεται από τη ϑέση ισορρο-
πίας του για πρώτη ϕορά µετά την κρούση µετά
από χρόνο t = 1sec.

(α) Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωµατώµατος.

(ϐ) Να υπολογίσετε το µέτρο ϱυθµού µεταβολής της ορµής του συσσωµατώµατος τη στιγ-
µή που διέρχεται από τη ϑέση της µέγιστης ϑετικής αποµάκρυνσης.

∆ίνεται g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε ότι π2 ≈ 10.

(6+6+7+6 µονάδες)

2ο Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα - Ταλαντώσεις - Κύµατα

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

1.1. ∆ύο σώµατα (1) και (2) µε ίσες µάζες (m1 = m2) εκτελούν απλές αρµονικές ταλαντώσεις
µε περίοδο T1 και T2 και πλάτος A1 και A2 αντίστοιχα.Αν οι περίοδοι ικανοποιούν τη σχέση
T1 = 2T2 και τα πλάτη τη σχέση A1 = 4A2 τότε οι ενέργειες ταλάντωσης των δύο σωµάτων
ικανοποιούν την σχέση:

(α) E1 = E2

(ϐ) E1 = 2E2
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(γ) E2 = 2E1

(δ) E1 = 4E2

1.2. Μικρό σώµα εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση και η δύναµη απόσβεσης που δέχεται έχει την
µορφή F ′ = −bυ.Η αρχική ενέργεια της ταλάντωσης ήταν E0 = 10J και από την στιγµή της
έναρξης της ταλάντωσης µέχρι το τέλος της 10ης περιόδου το έργο της δύναµης απόσβεσης
ισούται µε WF ′ = −4J . Η ενέργεια της ταλάντωσης στο τέλος της 10ης περιόδου ισούται µε :

(α) 1J

(ϐ) 9, 6J

(γ) 3J

(δ) 6J

1.3 Μονοχρωµατική Ακτίνα ϕωτός µεταβαινει από διαφανές µέσο Α σε άλλο διαφανές µέσο Β.
Αν η γωνία πρόσπτωσης είναι θa = 30o και η γωνία διάθλασης είναι θb = 45o τότε η ταχύτητα
διάδοσης της µονοχρωµατικής ακτινοβολίας στο µέσο Β ειναι :

(α) µικρότερη απο αυτή στο µέσο Α

(ϐ) ίση µε αυτή στο µέσο Α

(γ) µεγαλύτερη απο αυτη στο µέσο Α

(δ) εξαρτάται από τη συχνότητα της µονοχρωµατικής ακτινοβολίας.

1.4 Στην ηρεµή επιφάνεια ενός υγρού διαδίδονται δύο αρµονικά κύµατα ίδιου πλάτους και
ίδιου µήκους κύµατος, τα οποία δηµιουργούνται από δύο σύµφωνες πηγές Π1 και Π2. Το µέσο
Μ του ευθύγραµµου τµήµατος που ενώνει τις δύο πηγές παραµένει συνεχώς ακίνητο µετά την
συµβολή των δύο κυµάτων σε αυτό. Η διαφορά ϕάσης των ταλαντώσεων των δύο πηγών ισούται
µε :

(α) 0rad

(ϐ) π
2 rad

(γ) πrad

(δ) 2π
3 rad

1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5

µονάδες)

(α) Η κίνηση ενός σώµατος που εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους,
ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σηµείο, µε συχνότητες που διαφέρουν λίγο µεταξύ τους,
είναι απλή αρµονική ταλάντωση.
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(ϐ) Αν µεταβληθεί η σταθερά αυτεπαγωγής του πηνίου σε ένα κύκλωµα LC µε αντιστάτη και
πηγή εναλασσόµενης τάσης, τότε µεταβάλλεται η συχνότητα των ηλεκτρικών ταλαντώσεων.

(γ) Οι ερυθρές ακτίνες έχουν µικρότερο µήκος κύµατος από τις υπέρυθρες.

(δ) Ο δείκτης διάθλασης του ϑαλασσινού νερού είναι ένας αριθµός µεγαλύτερος της µονάδας.

(ε) Το µήκος κύµατος µιας µονοχρωµατικής ακτινοβολίας µειώνεται, όταν αυτή διαδίδεται
από οπτικά πυκνότερο σε οπτικά αραιότερο µέσο.

Θέµα 2ο

2.1 Κύκλωµα περιλαµβάνει συνδεδεµένα σε σειρά αντιστάτη αντίστασηςR, µεταβλητό πυκνωτή
χωρητικότητας C και πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L. Το κύκλωµα διεγείρεται σε εξαναγ-
κασµένη ταλάντωση συχνότητας f . Μεταβάλλοντας τη χωρητικότητα C του πυκνωτή, το πλάτος
της έντασης του ϱεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα είναι µέγιστο όταν C = C0.

Χαρακτηρίστε καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή η Λάθος.

~

C 

R L 

 

       

 

  

   Για το χρονικό διάστηµα από t0=0 έως t2=4T1 να σχεδιαστούν οι γραφικές παραστά-     

   σεις σε συνάρτηση µε το χρόνο: 

      α.   του φορτίου του πυκνωτή 

                                                                  Μονάδες 3   

      β.   της έντασης του ρεύµατος που περνά από το αµπερόµετρο Α.                                                                     

                                                                                               Μονάδες 3    

 

 

3.  Κύκλωµα περιλαµβάνει συνδεδεµένα  σε  

     σειρά αντιστάτη αντίστασης R,    

     µεταβλητό πυκνωτή χωρητικότητας C  

     και πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγω- 

   γής L. Το κύκλωµα διεγείρεται σε 

   εξαναγκασµένη ταλάντωση συχνότητας 

   f. Μεταβάλλοντας τη χωρητικότητα C 

   του πυκνωτή, το πλάτος της έντα- 

   σης του ρεύµατος που διαρρέει το 

   κύκλωµα είναι µέγιστο όταν C=C0. Χα- 

   ρακτηρίστε καθεµία από τις παρακάτω 

   προτάσεις ως Σωστή η Λάθος. 

α.   Η χωρητικότητα C0 του πυκνωτή είναι ίση µε: 

                                
Lf

C
220 4

1

π
=  

                                                                                             Μονάδες 3     

β.  Αν η χωρητικότητα του πυκνωτή γίνει ίση µε C=4C0, η συχνότητα της    

    ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώµατος υποδιπλασιάζεται. 

     Να αιτιολογήσετε τον χαρακτηρισµό που δώσατε. 

                                                                                            Μονάδες 3  

 

4. Ένα σώµα µάζας m=0,2 Kg εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές  

   ταλαντώσεις µε ίσες συχνότητες και µε εξισώσεις x1=0,2ηµω1t και  

   x2=A2ηµω2t (x1, x2 σε m), οι οποίες εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση 

   και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Η δυναµική ενέργεια της συνιστα- 

   µένης ταλάντωσης αποκτά τη µέγιστη τιµή της Umax=160 J κάθε 0,01π s. 

       α.   Η εξίσωση της συνιστώσας ταλάντωσης x2=f(t) είναι η: 

              i) x2=0,2ηµ100t (S.I)    ii) x2=0,4ηµ200t (S.I)  iii)  x2=0,6ηµ100t (S.I) 

              Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

                                                                                                    Μονάδες 4   

 

     β.   Αυξάνοντας λίγο τη γωνιακή συχνότητα ω2 της συνιστώσας ταλάντω- 

   σης x2=f(t), χωρίς να αλλάξουµε τη γωνιακή συχνότητα της x1=f(t), 

       

 

 

 

 

(α) Η χωρητικότητα C0 του πυκνωτή είναι ίση µε :

C0 =
1

4π2f2L

(ϐ) Αν η χωρητικότητα του πυκνωτή γίνει ίση µε C = 4C0,
η συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώµατος
υποδιπλασιάζεται.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(3+3=6 µονάδες)

2.2. ∆ύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 παραγωγής κυµάτων δηµιουργούν επιφανειακά κύµατα
στην επιφάνεια ενός υγρού πλάτους Α και µήκος κύµατος λ = 18cm τα οποία συµβάλλουν. ΄Ενα
µικρό κοµµάτι ϕελλού είναι σε σηµείο Μ που απέχει από τις πηγές αποστάσεις 90cm και 72cm
αντίστοιχα . ΄Οταν κύµατα δίδει µόνο η µία πηγή ο ϕελλός έχει ενέργεια ταλάντωσης 9 · 10−3J .
΄Οταν έχουµε συµβολή των δύο κυµάτων:

2.2.1 Ο ϕελλός είναι σε :

(α) Υπερβολή ενίσχυσης.

(ϐ) Υπερβολή απόσβεσης.

(γ) Ενδιάµεση κατάσταση.

2.2.2. Η ενέργεια του ϕελλού είναι :
(α) 9 · 10−3J (ϐ) 18 · 10−3J (γ) 36 · 10−3J (δ) 72 · 10−3J

2.2.3 Η περίοδος των κυµάτων τριπλασιάζεται. Ο ϕελλός έχει ενέργεια :
(α) 9 · 10−3J (ϐ) 27 · 10−3J (γ) 81 · 10−3J (δ) 1 · 10−3J

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας. (2+2+2=6 µονάδες)
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Μονάδες 2, 4  

2. Στο σχήμα φαίνεται η κάθετη τομή ενός ορθογώνιου πρίσματος που βρίσκεται 
στον αέρα (nαέρα = 1). Ακτίνα μονοχρωματικού φωτός προσπίπτει κάθετα στην 
πλευρά ΑΒ και εισέρχεται στο πρίσμα. Το πρίσμα για την ακτινοβολία αυτή έχει 

δείκτη διάθλασης n = 2 . Η ακτίνα στην πλευρά ΒΓ θα υποστεί: 
 α. ανάκλαση και διάθλαση, 
 β. ολική ανάκλαση, 
 γ. μόνο διάθλαση. 

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

3. Σε τεντωμένο οριζόντιο σχοινί ΟΓ μήκους L που εκτείνεται κατά μήκος του άξονα Οx σχηματίζεται στάσιμο 
κύμα με πέντε συνολικά κοιλίες. Το άκρο Ο είναι κοιλία, ενώ το άκρο Γ είναι ακλόνητο. Τη χρονική στιγμή t = 
0 το σημείο Ο (x = 0) βρίσκεται στη θέση μηδενικής απομάκρυνσης κινούμενο κατά τη θετική φορά. Θεωρήστε 
ότι όλα τα σημεία του σχοινιού έχουν την ίδια μάζα. Ο λόγος της ενέργειας ταλάντωσης του μέσου Μ του 
σχοινιού, προς την ενέργεια ταλάντωσης μιας κοιλίας, είναι: 

                           α. Μ

K

E 1
E


2

                             β. Μ

K

E
2

E
                               γ. Μ

K

E 1
E 4

 . 

     Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας την επιλογή σας. 
Μονάδες 2, 5 

ΘΕΜΑ 3ο 
Η αρχικά ακίνητη οριζόντια ομογενής ευθύγραμμη 
ράβδος ΑΒ του σχήματος μήκους  = 2 m, μάζας 
Μ = 12 kg έχει στο άκρο της Β ακλόνητα 
στερεωμένο σφαιρίδιο μάζας m = 4 kg, αμελητέων 
διαστάσεων. Το σύστημα ράβδος-σφαιρίδιο μπορεί 
να στρέφεται χωρίς τριβές σε οριζόντιο επίπεδο, 
γύρω από κατακόρυφο άξονα yy΄, κάθετο στη 
ράβδο, ο οποίος διέρχεται από το σημείο Ο της 
ράβδου, με ΑΟ = 0,5 m. Τη χρονική στιγμή t



o = 0 
ασκείται στο κέντρο μάζας Κ της ράβδου οριζόντια 
δύναμη σταθερού μέτρου F = 64 N που είναι διαρκώς κάθετη στη ράβδο. Nα υπολογίσετε: 

A B
O K

y

y´

.

F

.
m

α. Τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδου-σφαιριδίου. 
β. Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του συστήματος. 
γ. Το μέτρο της επιτρόχιας επιτάχυνσης του άκρου Β της ράβδου. 

δ. Το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του συστήματος τη στιγμή που θα έχει διαγράψει 8N = π  περιστροφές. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα περιστροφής που περνά από το κέντρο μάζας της και είναι 

κάθετος σ’ αυτήν Ιcm = 12
1 Μ . 2

Μονάδες: 7, 6, 5, 7. 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές αρμονικών κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται στην οριζόντια επιφάνεια ομογενούς 
ελαστικού μέσου σε απόσταση (Π1Π2) = d = 20 cm μεταξύ τους. Τη χρονική στιγμή t = 0 αρχίζουν να εκτελούν 
κατακόρυφη α.α.τ. χωρίς αρχική φάση με πλάτος Α = 5 cm και περίοδο Τ = 0,1 s, δημιουργώντας κύματα που 
διαδίδονται με ταχύτητα υ = 1 m/s στην επιφάνεια του μέσου. Ένα υλικό σημείο Σ της επιφάνειας του μέσου 
απέχει από τις δύο πηγές αντίστοιχα αποστάσεις x1 = (Π1Σ) = 50 cm και x2 = (Π2Σ) = 30 cm. 

α.  Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης ταλάντωσης του σημείου Σ και να κάνετε τη γραφική της 
παράσταση, σε συνάρτηση με το χρόνο μέχρι τη στιγμή t = 0,6 s. 

β. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση του πλάτους της ταλάντωσης του σημείου Σ, σε συνάρτηση με το χρόνο 
μέχρι τη στιγμή t = 0,6 s. 

γ. Πόσα σημεία του ευθυγράμμου τμήματος ανάμεσα στις δύο πηγές εκτελούν ταλάντωση με μέγιστο πλάτος; 
δ. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης του σημείου Σ μετά τη συμβολή, κάποια χρονική στιγμή 

που η απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας του είναι yΣ = 0,06 m.  
Μονάδες: 7 , 6, 6, 6. 

  

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

2.3. Στο σχήµα ϕαίνεται η κάθετη τοµή ενός ορθογώνιου πρίσµατος
που ϐρίσκεται στον αέρα (nαερ = 1). Ακτίνα µονοχρωµατικού ϕωτός
προσπίπτει κάθετα στην πλευρά ΑΒ και εισέρχεται στο πρίσµα. Το
πρίσµα για την ακτινοβολία αυτή έχει δείκτη διάθλασης n = 2. Η
ακτίνα στην πλευρά ΒΓ ϑα υποστεί :

(α) ανάκλαση και διάθλαση,

(ϐ) ολική ανάκλαση,

(γ) µόνο διάθλαση.

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (4+5 = 9 µονάδες)

Θέµα 3ο

Γραµµικό ελαστικό µέσο εκτεινεται κατα µήκος του οριζοντίου ηµιάξονα Οχ.Την χρονική στιγµή
t = 0, το υλικό σηµείο Ο του ελαστικού µέσου (x = 0), αρχίζει να εκτελεί απλή αρµονική
ταλάντωση, η αποµάκρυνση της οποίας περιγράφεται από την εξίσωση y = 0, 1ηµ(ωt)(S.I.).
Η ταλάντωση του σηµείου εξελίσσεται στην κατακόρυφη διεύθυνση και έχει ως αποτέλεσµα την
παραγωγή αρµονικού κύµατος το οποίο διαδίδεται προς την ϑετική καταύθυνση του ηµιάξονα
Οχ.

Αν γνωρίζεται ότι τη χρονική στιγµή 0, 4s το υλικό σηµείο Ο έχει εκτελέσει δύο πλήρεις
ταλαντώσεις και την ίδια χρονική στιγµή το κύµα έχει διαδοθεί µέχρι την ϑέση x1 = 4m, τότε :

(α) Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος

(ϐ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης ενός σηµείου Ν, που ϐρίσκεται στην ϑέση x2 =
3m, τη χρονική στιγµή κατά την οποία η ϕάση του σηµείου Ο ειναι 3, 75πrad.

(γ) i) Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος την χρονική στιγµή 0, 25s.

ii) Να προσδιορίσετε τις ϑέσεις των σηµείων του ελαστικού µέσου που έχουν µέγιστη
κινητική ενέργεια εκείνη τη χρονική στιγµή.

Αν η απλή αρµονική ταλάντωση του υλικού σηµείου Ο προκύπτει από την σύνθεση δύο
απλών αρµονικών ταλαντώσεων, οι οποίες εξελίσσονται στην κατακόρυφη διεύθυνση και οι
αποµακρύνσεις τους περιγράφονται από τις εξισώσεις y1 = A1ηµωt και y2 = 0, 1ηµ(ωt+π)
τότε :

(δ) Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης y1 σε συνάρτηση µε τον χρόνο.

∆ινεται ότι : συν 3π
4 = −

√
2
2 και π = 3, 14.

(6+7+7+5 µονάδες)

Θέµα 4ο

Σώµα Σ1 µάζας m1 = 1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιµένο επίπεδο που σχηµατίζει µε τον
ορίζοντα γωνία φ = 30o. Το σώµα Σ1 είναι δεµένο στην άκρη ιδανικού ελατηρίου σταθεράς
k = 100N/m το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται στη ϐάση του κεκλιµένου επιπέδου, όπως
ϕαίνεται στο σχήµα. Εκτρέπουµε το σώµα Σ1 κατά d1 = 0, 1m από τη ϑέση ισορροπίας του
κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου και το αφήνουµε ελεύθερο.
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ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

 

 
Εκτρέπουμε το σώμα Σ1 κατά d1 = 0,1m από τη θέση 
ισορροπίας του κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου και το 
αφήνουμε ελεύθερο . 

 

Γ1. Να αποδείξετε ότι το σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση . 

Μονάδες 5 
Γ2. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή του μέτρου του ρυθμού 

μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1. 

Μονάδες 5 
Μετακινούμε το σώμα Σ1 προς τα κάτω κατά μήκος του 
κεκλιμένου επιπέδου μέχρι το ελατήριο να συμπιεστεί από 
το φυσικό του μήκος κατά ∆ℓ = 0,3m. Τοποθετούμε ένα 
δεύτερο σώμα Σ2 μάζας m2 = 1kg στο κεκλιμένο επίπεδο, 
ώστε να είναι σε επαφή με το σώμα Σ1, και ύστερα αφήνουμε 
τα σώματα ελεύθερα . 

 
 
Γ3. Να υπολογίσετε τη σταθερά επαναφοράς του σώματος Σ2 

κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του . 

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

(α) Να αποδείξετε ότι το σώµα Σ1 εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση.

(ϐ) Να υπολογίσετε τη µέγιστη τιµή του µέτρου του ϱυθµού µεταβολής της ορµής του σώµατος
Σ1.

Μετακινούµε το σώµα Σ1 προς τα κάτω κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου µέχρι το ελατήριο
να συµπιεστεί από το ϕυσικό του µήκος κατά ∆` = 0, 3m. Τοποθετούµε ένα δεύτερο σώµα Σ2

µάζας m2 = 1kg στο κεκλιµένο επίπεδο, ώστε να είναι σε επαφή µε το σώµα Σ1, και ύστερα
αφήνουµε τα σώµατα ελεύθερα.

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
Εκτρέπουμε το σώμα Σ1 κατά d1 = 0,1m από τη θέση 
ισορροπίας του κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου και το 
αφήνουμε ελεύθερο . 

 

Γ1. Να αποδείξετε ότι το σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση . 

Μονάδες 5 
Γ2. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή του μέτρου του ρυθμού 

μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1. 

Μονάδες 5 
Μετακινούμε το σώμα Σ1 προς τα κάτω κατά μήκος του 
κεκλιμένου επιπέδου μέχρι το ελατήριο να συμπιεστεί από 
το φυσικό του μήκος κατά ∆ℓ = 0,3m. Τοποθετούμε ένα 
δεύτερο σώμα Σ2 μάζας m2 = 1kg στο κεκλιμένο επίπεδο, 
ώστε να είναι σε επαφή με το σώμα Σ1, και ύστερα αφήνουμε 
τα σώματα ελεύθερα . 

 
 
Γ3. Να υπολογίσετε τη σταθερά επαναφοράς του σώματος Σ2 

κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του . 

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

(γ) Να υπολογίσετε τη σταθερά επαναφοράς του σώµατος Σ2 κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής
του.

(δ) Να υπολογίσετε σε πόση απόσταση από τη ϑέση που αφήσαµε ελεύθερα τα σώµατα χάνεται
η επαφή µεταξύ τους.

∆ίνεται g = 10m/s2, ηµ30o = 1
2 .

(5+5+6+9 µονάδες)
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