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ΘΕΜΑ 1

ο
. 

1) Ένα σώµα εκτελεί α.α.τ. και για t=0 περνά από το σηµείο ∆ 

του σχήµατος. Η εξίσωση της αποµάκρυνσής του είναι: 

α) x=Αηµωt      β) x=Αηµ(ωt+π/4) 

γ) x= Αηµ(ωt-π/4)    δ) x=Αηµ(ωt+3π/4) 

2) Ένα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο α.α.τ. του ίδιου πλάτους και της ίδιας διεύθυνσης, οι 

συχνότητες των οποίων f1 και f2 διαφέρουν λίγο µεταξύ τους.   

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. 

α) Το σώµα εκτελεί α.α.τ. 

β) Το πλάτος της ταλάντωσης µεταβάλλεται εκθετικά µε το χρόνο. 

γ) Η µέγιστη τιµή του πλάτους είναι 2Α. 

δ) Ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ δύο διαδοχικών µηδενισµών του πλάτους, εξαρτά-

ται από τη διαφορά f1-f2 και µεγαλώνει όταν η διαφορά αυτή ελαττώνεται. 

3) Στο άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου ταλαντώνεται ένα σώµα Σ1 µάζας 1kg µε πλάτος Α και 

ενέργεια ταλάντωσης 10J. Αν στο άκρο του ίδιου ελατηρίου συνδέσουµε σώµα Σ2 µάζας 

4kg το οποίο ταλαντώνεται µε το ίδιο πλάτος Α, τότε: 

i) Η περίοδος ταλάντωσης του Σ2 θα ήταν τετραπλάσια αυτής του Σ1. 

ii) Η ενέργεια ταλάντωσης θα τετραπλασιαζόταν. 

iii) Η ενέργεια ταλάντωσης θα ήταν διπλάσια. 

iv) Η ενέργεια ταλάντωσης παραµένει σταθερή. 

4) Στα άκρα δύο όµοιων οριζόντιων ελατηρίων ηρεµούν τα σώµατα 

Σ1 και Σ2 µε ίσες µάζες. Εκτρέπουµε τα σώµατα προς τα δεξιά, το 

Σ1 κατά Α και το Σ2 κατά 2Α και για t=0 τα αφήνουµε να κινη-

θούν εκτελώντας α.α.τ. 

i) Στη θέση ισορροπίας θα φτάσει πρώτο το σώµα:  

  α) Σ1   β)  Σ2  γ) θα φτάσουν ταυτόχρονα. 

ii) Μεγαλύτερη ταχύτητα θα αποκτήσει το σώµα  

  α) Σ1   β)  Σ2  γ) θα αποκτήσουν ίσες µέγιστες ταχύτητες. 

iii) Μεγαλύτερη κατά µέτρο δύναµη επαναφοράς στη διάρκεια της κίνησης, θα δεχτεί  

  α) το σώµα Σ1  β) το σώµα Σ2  γ) θα δεχτούν ίσες δυνάµεις. 

iv) Ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα παριστά τη δύναµη που δέχεται το σώµα Σ1 σε 

συνάρτηση µε το χρόνο; 

 

 

 

 

Μονάδες  4+4+4+(3+3+3+4)=25 

ΘΕΜΑ 2
ο
. 

1) Στο διπλανό διάγραµµα δίνεται η ένταση του ρεύµατος που 

διαρρέει δύο κυκλώµατα Α και Β ηλεκτρικών ταλαντώσεων, 

σε συνάρτηση µε το χρόνο. Τα δύο κυκλώµατα έχουν την ίδια 

αυτεπαγωγή.  Να συγκρίνετε: 

α)  Τις χωρητικότητες των δύο πυκνωτών. 

β) Το µέγιστο φορτίο των δύο πυκνωτών.  



 

 

2) Φορτίζουµε ένα πυκνωτή µε φορτίο Q και για t=0 τον συνδέουµε µε ένα ιδανικό πηνίο, 

µέσω µιας αντίστασης R. 

α) ∆ώστε την εξίσωση του πλάτους του φορτίου του πυκνωτή σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

β) Να αποδείξτε ότι ο λόγος δύο διαδοχικών τιµών του πλάτους του φορτίου είναι σταθε-

ρός. 

γ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση του φορτίου του πυκνωτή σε συνάρτηση µε το χρό-

νο. 

3) Ένα σώµα µάζας m είναι προσδεµένο σε ελατήριο σταθεράς Κ και εκτελεί εξαναγκασµένη 

ταλάντωση. Η συχνότητα του διεγέρτη είναι f = f0, όπου  f0 η  ιδιοσυχνότητα του συστήµα-

τος. Αν τετραπλασιάσουµε τη µάζα m του σώµατος, ενώ η συχνότητα του διεγέρτη παρα-

µένει σταθερή, τότε: 

i) Η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος 

α.   γίνεται   = 2
f
2
0  .  β.  γίνεται  2 f0  .  γ.  παραµένει σταθερή. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

ii) Το πλάτος της ταλάντωσης του συστήµατος 

α.      αυξάνεται.  β.   ελαττώνεται.  γ.   παραµένει σταθερό. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας . 

Μονάδες  8+8+9=25 

ΘΕΜΑ 3
ο
. 

Ένα σώµα µάζας m=0,5kg εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις της ίδιας διεύθυνσης, γύρω 

από την ίδια θέση ισορροπίας και µε εξισώσεις:  

  x1= 0,2 ηµ(40πt + 1
π
3
 )   και  x2= 0,3 ηµ(40πt+ 2

4
3
π 
) (µονάδες στο S.Ι.)  

i) Ποια η διαφορά φάσεως µεταξύ των δύο ταλαντώσεων; 

ii) Ποια είναι η φάση της συνισταµένης ταλάντωσης τη χρονική στιγµή t=0,1s; 

iii) Ποια η ενέργεια ταλάντωσης του σώµατος; 

iv) Πόση είναι η ταχύτητα του σώµατος τη στιγµή που απέχει x=5cm από τη θέση ισορρο-

πίας; 

Μονάδες  5+7+7+6=25 

ΘΕΜΑ 4
ο
. 

4) ∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε µάζες m1= 4kg και m2=5kg αντίστοιχα, ηρεµούν 

όπως στο σχήµα, απέχοντας µεταξύ τους κατά h=20cm. Τα δύο ελατήρια 

έχουν σταθερές Κ1=1600Ν/m και Κ2=1500Ν/m. Σε µια στιγµή εκτρέπουµε 

το σώµα Σ1 κατακόρυφα προς τα κάτω κατά d=0,4m και για t=0 το αφή-

νουµε να κινηθεί. 

i) Ν’ αποδειχθεί ότι το σώµα Σ1 εκτελεί α.α.τ. 

ii) Να βρεθεί η περίοδος και το πλάτος ταλάντωσης. 

iii) Να βρεθεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης του σώµατος  σε συνάρτηση 

µε το χρόνο ( x=f(t) ), αν η προς τα κάτω κατεύθυνση θεωρηθεί θετική. 

iv) Ποια χρονική στιγµή τα δύο σώµατα θα συγκρουσθούν; 

v) Αν το πλάτος ταλάντωσης του σώµατος Σ2 µετά την κρούση είναι Α2=32cm, να βρεθεί 

το νέο πλάτος ταλάντωσης Α1 του σώµατος Σ1, µετά την κρούση. 

Μονάδες  6+6+6+7=25 

 

Καλή επιτυχία 

 


