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Καλή επιτυχία 

∆. Μάργαρης 

Ένα σώµα ταλαντώνεται µεταξύ των σηµείων Α και Β γύρω 

από τη θέση ισορροπίας Ο και στο διάγραµµα βλέπετε πώς 

µεταβάλλεται η µετατόπιση σε συνάρτηση µε το χρόνο, ενώ 

η θετική φορά είναι προς τα δεξιά. 

α) Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης x σε 

συνάρτηση µε το χρόνο t. 

β) Σε ποια θέση βρίσκεται το σώµα για t=1s και σε 

ποια για t=3s; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

γ) Τη χρονική στιγµή t1 το σώµα φτάνει για πρώτη 

φορά στο σηµείο Γ του σχήµατος. 

Να σχεδιάστε στο σχήµα τα διανύσµατα της απο-

µάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης  τη 

χρονική στιγµή t1. 

δ) Να σηµειώστε στο διάγραµµα x-t τη χρονική στιγ-

µή t2 (χωρίς να υπολογίστε την ακριβή τιµή της), 

που το σώµα περνά από το σηµείο ∆ για δεύτερη 

φορά. 

ε) Αν η επιτάχυνση στο ∆ έχει µέτρο 1m/s
2
, τότε στο Γ θα έχει µέτρο:  

 i) 1m/s
2
   ii) 2m/s

2
,   iii) 0  iv) 0,5 m/s

2
. 

στ) Αφού γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο, να 

κάνετε τη γραφική της παράσταση. 
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Τάξη: B2 Test ΦΥΣΙΚΗΣ   Β 

 

Ονοµατεπώνυµο: ................................................................................... Πειραιάς   28/3 /2001       

 

Καλή επιτυχία 

∆. Μάργαρης 

Ένα σώµα ταλαντώνεται µεταξύ των σηµείων Α και Β γύρω 

από τη θέση ισορροπίας Ο και στο διάγραµµα βλέπετε πώς 

µεταβάλλεται η µετατόπιση σε συνάρτηση µε το χρόνο, ενώ 

η θετική φορά είναι προς τα δεξιά. 

α) Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης x σε 

συνάρτηση µε το χρόνο t. 

β) Πού βρίσκεται το σώµα για t=1s και πού για t=4s; 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

γ) Τη χρονική στιγµή t1 το σώµα περνά από ένα ση-

µείο Γ. Να σηµειώστε στο σχήµα (πάνω στο ευθύ-

γραµµο τµήµα ΑΒ) τη θέση του σηµείου Γ και να 

σχεδιάστε στο σχήµα τα διανύσµατα της αποµά-

κρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης  τη 

χρονική στιγµή t1. 

δ) Να σηµειώστε στο διάγραµµα x-t τη χρονική στιγ-

µή t2 (χωρίς να υπολογίστε την ακριβή τιµή της), 

που το σώµα περνά από το σηµείο Γ για δεύτερη 

φορά. 

ε) Αν η επιτάχυνση στο Β έχει µέτρο 5m/s
2
, τότε στο Γ θα έχει µέτρο:  

 i) -5m/s
2
   ii) 2m/s

2
,   iii) 10m/s

2
,  iv) 2,5 m/s

2
. 

στ) Αφού γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο, να 

κάνετε τη γραφική της παράσταση. 
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