
 

1) Όταν το πλάτος της ταλάντωσης απλού αρµονικού ταλαντωτή διπλασιάζεται τότε διπλασιά-

ζεται και:   

i) η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης  

ii) η ενέργεια της ταλάντωσης  

iii) η µέγιστη τιµή της δυναµικής ενέργειας  

iv) το µέτρο της µέγιστης δύναµης.  
Μονάδες  8 

2) Στα κάτω άκρα δύο κατακόρυφων ελατηρίων ισορροπούν δύο σφαίρες Β 

και Γ από διαφορετικά υλικά, µε ίσες ακτίνες και µάζες m1=2m2 αντί-

στοιχα, προκαλώντας την ίδια επιµήκυνση στα ελατήρια. Εκτρέπουµε 

τα σώµατα κατακόρυφα κατά Α και τα αφήνουµε να κινηθούν. 

Επιλέξτε την σωστή πρόταση στις παρακάτω περιπτώσεις: 

i) Αν η ταλάντωση πραγµατοποιείται στο κενό: 

a) Η ενέργεια ταλάντωσης είναι ίδια για τα δύο σώµατα. 

b) Το  σώµα Γ έχει µεγαλύτερη ενέργεια ταλάντωσης από το Β. 

c) Η µέγιστη ταχύτητα του Β σώµατος είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη ταχύτητα 

του Γ σώµατος. 

d) Τα δύο σώµατα ταλαντώνονται µε την ίδια περίοδο. 

ii) Αν η ταλάντωση γίνει στον αέρα, τότε: 

a) Τα σώµατα εκτελούν αµείωτες ταλαντώσεις. 

b) Η περίοδος ταλάντωσης του Β σώµατος είναι µικρότερη από την περίοδό του στο 

κενό. 

c) Οι δύο σφαίρες εµφανίζουν την ίδια σταθερά απόσβεσης b. 

d) Ο ρυθµός µείωσης του πλάτους ταλάντωσης είναι ίδιος για τα δύο σώµατα. 
Μονάδες  8+9=17 

3) Το κύκλωµα Β του διπλανού σχήµατος εκτελεί εξαναγκασµένη 

ταλάντωση µε την επίδραση του κυκλώµατος Α, στο οποίο η 

γεννήτρια έχει τάση v=100ηµ(200πt) (µονάδες στο S.I.) Το κύ-

κλωµα βρίσκεται σε συντονισµό και όταν R=2Ω διαρρέεται από 

ρεύµα µε πλάτος έντασης  Ι=2mΑ. 

i) Να χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάνω προτάσεις και να  δικαιολο-

γήστε την απάντησή σας. 

a) Αν αντικαταστήσουµε τον αντιστάτη µε άλλον που έχει αντίσταση R1=1Ω, τότε το 

κύκλωµα Β συνεχίζει να βρίσκεται σε συντονισµό, ενώ το πλάτος του ρεύµατος που 

το διαρρέει θα είναι µεγαλύτερο από 2mΑ. 

b) Αν η τάση της γεννήτριας µεταβάλλεται σύµφωνα µε την εξίσωση v=100ηµ(250πt), 

τότε το πλάτος της έντασης του ρεύµατος στο Β κύκλωµα θα είναι µεγαλύτερο από 

2mΑ.  

ii) Σε µια στιγµή, έστω t=0, που το φορτίο του πυκνωτή είναι µέγιστο, ανοίγουµε τον δια-

κόπτη δ στο Α κύκλωµα. Να κάνετε το διάγραµµα του φορτίου του πυκνωτή σε συνάρ-

τηση µε το χρόνο. 
Μονάδες  (10+10)+5=25 
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4) Ένα σώµα Σ1 µάζας m1=8kg ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο 

δεµένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m. 

Συσπειρώνουµε το ελατήριο µετακινώντας το σώµα κατά 

Α1=0,3m και για t=0 το αφήνουµε να ταλαντωθεί. Τη χρονική 

στιγµή t1=0,2π (s) το σώµα Σ1 συγκρούεται µετωπικά µε δεύτερο σώµα Σ2 µάζας m2=2kg το 

οποίο κινείται προς τα αριστερά µε ταχύτητα µέτρου υ2=5m/s. Αν µετά την κρούση το σώ-

µα Σ2 κινείται προς τα δεξιά µε ταχύτητα µέτρου υ2΄=3m/s, ζητούνται: 

i) Η ταχύτητα του σώµατος Σ1 πριν και µετά την κρούση. 

ii) Το πλάτος της ταλάντωσης µετά την κρούση. 

iii) Ξεχάστε τη κρούση!!  

Αν το σώµα Σ1 πραγµατοποιούσε ταυτόχρονα, εκτός της αρχικής ταλάντωσης και δεύ-

τερη ταλάντωση µε την ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, µε εξί-

σωση x2=0,3ηµ(5t+0
π
6 
), ποια η εξίσωση της αποµάκρυνσης σε συνάρτηση µε το χρόνο 

για τη συνισταµένη ταλάντωση; Θεωρείστε θετική την κατεύθυνση προς τ’ αριστερά. 

∆ίνονται ηµ30°=συν60°=0
1
2 
, συν30°=ηµ60°=0

*
2
3
.  

Μονάδες  (10+10)+15+15=50 
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1) Ποια πρόταση είναι σωστή  για το έργο της δύναµης απόσβεσης σε µια ταλάντωση: 

i) Είναι θετικό αν το ταλαντούµενο σώµα κινείται προς την θετική κατεύθυνση. 

ii) Είναι πάντα αρνητικό. 

iii) Είναι πάντα θετικό. 

iv) Σε κάποια τµήµατα της διαδροµής είναι θετικό και σε άλλα αρνητικό. 
Μονάδες  8 

2) Στα κάτω άκρα δύο κατακόρυφων όµοιων ελατηρίων ισορρο-

πούν δύο σφαίρες Β και Γ από διαφορετικά υλικά, µε ίσες ακτί-

νες και µάζες m1=0
1
2
 m2 αντίστοιχα. Εκτρέπουµε τα σώµατα κα-

τακόρυφα κατά Α και τα αφήνουµε να κινηθούν.  

Επιλέξτε την σωστή πρόταση στις παρακάτω περιπτώσεις: 

i) Αν η ταλάντωση πραγµατοποιείται στο κενό: 

a) Το Γ σώµα έχει µεγαλύτερη ενέργεια ταλάντωσης από το Β. 

b) Η ενέργεια ταλάντωσης είναι ίδια για τα δύο σώµατα. 

c) Η µέγιστη ταχύτητα του Β σώµατος είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη ταχύτητα 

του Γ σώµατος. 

d) Τα δύο σώµατα ταλαντώνονται µε την ίδια περίοδο. 

ii) Αν η ταλάντωση γίνει στον αέρα, τότε: 

a) Τα σώµατα εκτελούν αµείωτες ταλαντώσεις. 

b) Η περίοδος ταλάντωσης του Β σώµατος είναι µικρότερη από την περίοδό του στο 

κενό. 

c) Ο ρυθµός µείωσης του πλάτους ταλάντωσης είναι ίδιος για τα δύο σώµατα. 

d) Οι δύο σφαίρες εµφανίζουν την ίδια σταθερά απόσβεσης b. 
Μονάδες  8+9=17 

3) Το κύκλωµα Β του σχήµατος εκτελεί εξαναγκασµένη τα-

λάντωση µε την επίδραση του κυκλώµατος Α, στο οποίο η 

γεννήτρια έχει τάση v=40ηµ(1000πt) (µονάδες στο S.I.) Η 

ιδιοσυχνότητα του Β κυκλώµατος είναι f0=600Ηz. Όταν 

R=2Ω το Β κύκλωµα διαρρέεται από ρεύµα µε πλάτος έ-

ντασης  Ι=0,2mΑ. 

i) Να χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάνω προτάσεις και να  δικαιολο-

γήστε την απάντησή σας. 

a) Αν αντικαταστήσουµε τον αντιστάτη µε άλλον που έχει αντίσταση R1=1Ω, τότε το 

κύκλωµα Β διαρρέεται από εναλλασσόµενο ρεύµα που το πλάτος της έντασης είναι 

µεγαλύτερο από 0,2mΑ. 

b) Αν αλλάξει η τάση της γεννήτριας και µεταβάλλεται σύµφωνα µε την εξίσωση 

v=40ηµ(1200πt), τότε το πλάτος της έντασης του ρεύµατος στο Β κύκλωµα θα γίνει 

µικρότερο από 0,2mΑ.  

ii) Σε µια στιγµή, έστω t=0, που το φορτίο του πυκνωτή είναι µέγιστο, ανοίγουµε τον δια-

κόπτη δ στο Α κύκλωµα. Να κάνετε το διάγραµµα της έντασης του ρεύµατος που διαρ-

ρέει το Β κύκλωµα σε συνάρτηση µε το χρόνο. 
Μονάδες  10+10+5=25 
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4) Ένα σώµα Σ1 µάζας m1=4kg ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο 

δεµένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k=400Ν/m. 

Συσπειρώνουµε το ελατήριο µετακινώντας το σώµα κατά 

Α1=0,4m και για t=0 το αφήνουµε να ταλαντωθεί. Τη χρονική 

στιγµή t1=0,1π (s) το σώµα Σ1 συγκρούεται µετωπικά µε δεύτερο σώµα Σ2 µάζας m2=1kg το 

οποίο κινείται προς τα δεξιά µε ταχύτητα µέτρου υ2=7,5m/s. Αν µετά την κρούση το σώµα 

Σ2 κινείται προς τα αριστερά µε ταχύτητα µέτρου υ2΄=4,5m/s, ζητούνται: 

i) Η ταχύτητα του σώµατος Σ1 πριν και µετά την κρούση. 

ii) Το πλάτος της ταλάντωσης µετά την κρούση. 
Μονάδες  (10+10)+15=35 

5) Ένα υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις της ίδιας διεύθυνσης, γύρω από την 

ίδια θέση ισορροπίας και µε εξισώσεις x1=0,5ηµ(200t) και x2=0,5ηµ(204t+0
π
2
 ) (µονάδες S.Ι.) 

i) Ποια η εξίσωσης της αποµάκρυνσης για τη συνισταµένη κίνηση; 

ii) Ποια χρονική στιγµή το πλάτος ταλάντωσης µηδενίζεται για πρώτη φορά; 
Μονάδες  10+5=15 
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