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 φυσική B σε ύλη Γ λυκείου  

 

 

  
θέμα 1ο 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 
1.  Σϊμα μάηασ m που είναι προςδεμζνο ςε οριηόντιο ελατιριο ςτακεράσ  k,   όταν   
απομακρφνεται   από   τθ κζςθ   ιςορροπίασ   κατά   Α, εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ 
με περίοδο Τ. Αν κολλιςουμε πάνω ςτο ςϊμα ζνα άλλο τριπλάςιασ μάηασ και κζςουμε το 
ςφςτθμα ςε ταλάντωςθ, θ περίοδοσ τθσ νζασ ταλάντωςθσ γίνεται 

α.   2Τ.  
β.    Τ.  
γ.    Τ/2.  
δ.    4Τ. 

Μονάδεσ 5 
 

2. Το διάγραμμα του διπλανοφ ςχιματοσ 

παριςτάνει τθν ταχφτθτα ενόσ ςϊματοσ 

που εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ 

ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο. Το ςθμείο 

που αντιςτοιχεί ςε απομάκρυνςθ x = –A 

είναι: 

α. το ςθμείο Α  

β. το ςθμείο Β  

γ. το ςθμείο Γ  

δ. το ςθμείο Δ  

Μονάδεσ 5 

3. Ένα ςϊμα εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ. Η ταχφτθτα του ςϊματοσ γίνεται 
μζγιςτθ, όταν θ απομάκρυνςι του από τθ κζςθ ιςορροπίασ είναι:  

α.  ίςθ με μθδζν.  
β.  μζγιςτθ κετικι.  
γ.  μζγιςτθ αρνθτικι.  
δ.  ίςθ με το μιςό του πλάτουσ τθσ ταλάντωςθσ. 

Μονάδεσ 5 
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4. Ένα ςϊμα εκτελεί γραμμικι αρμονικι ταλάντωςθ. Όταν διζρχεται από τθ κζςθ 
ιςορροπίασ  

α.    θ κινθτικι του ενζργεια είναι μθδζν. 
β.    θ επιτάχυνςι του είναι μζγιςτθ. 
γ.    θ δφναμθ επαναφοράσ είναι μθδζν. 
δ.    θ δυναμικι του ενζργεια είναι μζγιςτθ. 

 

Μονάδεσ 5 

 

Σημειώστε με Σ κάθε σωστή και με Λ κάθε λανθασμένη πρόταση 

 
Α. H δφναμθ επαναφοράσ ςτθν Α.Α,Τ. ζχει τθ φορά τθσ ταχφτθτασ.  
Β. Η επιτάχυνςθ ενόσ υλικοφ ςθμείου, το οποίο εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ ζχει μζτρο 
ανάλογο τθσ απομάκρυνςθσ του ςθμείου από τθ κζςθ ιςορροπίασ του. 
Γ. Ένα ςφςτθμα μάηασ - ελατθρίου εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ ςε λείο οριηόντιο 
επίπεδο. Αν αντικαταςτιςουμε το ςϊμα με άλλο διπλάςιασ μάηασ διατθρϊντασ ταυτόχρονα τθ 
μζγιςτθ δυναμικι ενζργεια τθσ ταλάντωςθσ ίδια, το πλάτοσ ταλάντωςθσ παραμζνει ίδιο. 
Δ. Η δυναμικι ενζργεια ταλαντωτι που εκτελεί Α.Α.Τ. είναι θμιτονικι ςυνάρτθςθ του χρόνου.  
Ε. Η απομάκρυνςθ ςτθν οποία θ μθχανικι και δυναμικι ενζργεια τθσ ταλάντωςθσ είναι ίςεσ 
είναι ίςθ με το μιςό του πλάτουσ. 

Μονάδεσ 5 

 

θέμα 2ο 

Α.  Για ζνα ςϊμα που εκτελεί απλι αρμονικι 

ταλάντωςθ θ ταχφτθτα μεταβάλλεται με το χρόνο όπωσ 
φαίνεται ςτο διπλανό διάγραμμα. 

α. Η ςυχνότθτα τθσ ταλάντωςθσ είναι 2 Hz. 
β. Τθ χρονικι ςτιγμι t = 1 s θ επιτάχυνςθ είναι 

μζγιςτθ. 
γ. To πλάτοσ ταλάντωςθσ είναι 6 cm. 
 
 
 

Ποια από τισ παραπάνω προτάςεισ είναι ςωςτι;  
Μονάδα 1 

Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
 Μονάδεσ 3 

Β. i.Να ςχεδιάςετε ςτο ίδιο ςφςτθμα αξόνων τθ δυναμικι, τθν κινθτικι και τθν ολικι   

αρμονικισ ταλάντωςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν απομάκρυνςθ.  

ii. Να υπολογίςετε τθν απομάκρυνςθ που αντιςτοιχεί ςτα ςθμεία τομισ των καμπφλων και 

να γράψετε τθ φυςικι ςθμαςία των απομακρφνςεων αυτϊν. 

iii. Mε τθ βοικεια του παραπάνω διαγράμματοσ εξθγείςτε πόςεσ φορζσ ςτθ διάρκεια μιασ 

περιόδου τθσ ταλάντωςθσ εξιςϊνονται θ κινθτικι με τθ δυναμικι ενζργεια τθσ ταλάντωςθσ. 
Μονάδεσ 2+2+2 
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Γ. Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τα γράμματα τθσ Στιλθσ Α και δίπλα ςε κάκε 

γράμμα τον αρικμό τθσ Στιλθσ Β, αντιςτοιχϊντασ ςωςτά τα μεγζκθ τθσ ςτιλθσ Α με 
τισ αρικμθτικζσ τιμζσ και τισ μονάδεσ τθσ ςτιλθσ Β. 
 
Σϊμα  εκτελεί  απλι  αρμονικι  ταλάντωςθ  με  εξίςωςθ απομάκρυνςθσ  

x = 2ημ(50πt +  
 

 
 )      (S.I) 

 

  Στήλη Α Στήλη B 

α.  Περίοδοσ  1.   50π rad/s 

β.  Πλάτοσ ταλάντωςθσ 2.   50πt +  
 

 
 rad 

γ. Γωνιακι ςυχνότθτα  3.    π/3 rad 

δ.  Φάςθ ταλάντωςθσ 4.    2m 

ε.   Συχνότθτα 5.   0,04 s 

 6.     25 Hz 
Μονάδεσ 3 

Δ. Για να μεταβεί ζνα ςϊμα από τθ μία ακραία κζςθ τθσ ταλάντωςθσ του ςτθν άλλθ 

διατρζχει 80cm και χρειάηεται 0,2π s.  Το μζγιςτο μζτρο που απόκτθςε θ ταχφτθτα 
του ςϊματοσ κατά τθν ταλάντωςθ ιταν: 

α. 2 m/s β. 4/π  m/s γ. 4 m/s δ. 8 m/s 
 
Ποια από τισ παραπάνω επιλογζσ είναι ςωςτι;  

Μονάδα 1 
Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

 Μονάδεσ 3 
 

 

Ε. Ένα ςϊμα μάηασ m = 10Kg εκτελεί απλι αρμονικι 

ταλάντωςθ, τθσ οποίασ θ δφναμθ επαναφοράσ ςε ςυνάρτθςθ 
με τθν απομάκρυνςθ x μεταβάλλεται όπωσ ςτο ςχιμα. Η 
περίοδοσ τθσ απλισ αρμονικισ ταλάντωςθσ είναι ίςθ με: 
 α. 5 s. 
 β. 0,4π  s. 
 γ. 10π s.  
Ποια από τισ παραπάνω επιλογζσ είναι ςωςτι; 

Μονάδεσ 1 
Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ. 

Μονάδεσ 3 
 
ΣΤ. Ένα ςϊμα μάηασ m δζνεται ςτο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατθρίου ςτακεράσ k 
που ζχει το πάνω άκρο του ςτερεωμζνο ςε οροφι. Το ςϊμα ιςορροπεί. Να δείξετε 
ότι αν το ςϊμα απομακρυνκεί από τθ κζςθ ιςορροπίασ του κατακόρυφα κι αφεκεί 
ελεφκερο κα εκτελζςει Α.Α.Τ. και να υπολογίςετε τθν περίοδο τθσ με δεδομζνα όςα 
είναι γραμμζνα με έντονα γράμματα. 

Μονάδεσ 4 
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θέμα 3ο 

Ένα ςϊμα εκτελεί κατακόρυφθ απλι αρμονικι ταλάντωςθ. Η εξίςωςθ τθσ  
ταχφτθτασ του ςϊματοσ ςε είναι ςυνάρτθςθ με το χρόνο είναι 

 

υ = 0,4ςυν( 2t + 
 

 
 ) (S.I).  

Να υπολογίςετε : 
α.  το πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ, 

Μονάδεσ 2 
β.  τθν ςυχνότθτα τθσ ταλάντωςθσ, 

Μονάδεσ 2 
γ.  τθ φάςθ τθσ ταλάντωςθσ, 

Μονάδεσ 3 
δ.  τθν εξίςωςθ τθσ απομάκρυνςθσ και τθσ επιτάχυνςθσ του ςϊματοσ ςε 

ςυνάρτθςθ με τον χρόνο και να ςχεδιαςτοφν οι αντίςτοιχεσ γραφικζσ παραςτάςεισ, 
Μονάδεσ 6 

ε.  τθν απομάκρυνςθ του ςϊματοσ τθ χρονικι ςτιγμι t = 
3


s , 

Μονάδεσ 3 
 

ςτ.  το μζτρο τθσ ταχφτθτασ του όταν διζρχεται από τθ κζςθ x = 
 

 
,  

Μονάδεσ 4 
η. τθν χρονικι ςτιγμι που το ςϊμα περνά από τθ κζςθ ιςορροπίασ για 

2θ φορά.  
Μονάδεσ 5 
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θέμα 4ο 
 

Ένα ςϊμα εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ μεταξφ δφο κζςεων που 
απζχουν  = 20cm και ο χρόνοσ που απαιτείται για να ολοκλθρϊςει μια ταλάντωςθ 
είναι 2s. Τθ χρονικι ςτιγμι t = 0 το ςϊμα  βρίςκεται  ςτθ  κζςθ  x1 = 5cm,  ζχει 
ταχφτθτα  υ1, αρνθτικισ φοράσ .  

 
α. Να βρείτε το πλάτοσ και τθν περίοδο τθσ ταλάντωςθσ 

Μονάδεσ 4 
β. Να γράψετε τθν εξίςωςθ τθσ απομάκρυνςθσ,  τθσ ταχφτθτασ και τθσ 
επιτάχυνςθσ του ςϊματοσ και να ςχεδιάςετε τισ αντίςτοιχεσ γραφικζσ 
παραςτάςεισ. 

Μονάδεσ 9 
γ. Να υπολογίςετε τον ελάχιςτο χρόνο κίνθςθσ του ςϊματοσ από τθ χρονικι 
ςτιγμι t = 0 ζωσ τθ κζςθ x = +A. 

Μονάδεσ 6 
δ.  Αν θ μάηα του ταλαντωτι είναι 2Kg να γίνει γραφικι παράςταςθ τθσ 
δφναμθσ επαναφοράσ τθσ ταλάντωςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν απομάκρυνςθ. 

Μονάδεσ 6 
      
 

ΚΑΛΗ ΤΥΦΗ! 
 
 

Γηα λα γίλεη επθνιόηεξα θαη αθξηβέζηεξα ε δηόξζωζε ηωλ γξαπηώλ παξαθαιώ γηα ηε 
ζπλεηζθνξά ζαο κε ηα παξαθάηω βήκαηα: 

1. Γξάθεηε όζν ην δπλαηόλ πην επαλάγλωζηα ρωξίο κνπηδνύξεο. 

2. Αξηζκείηε ηηο ζειίδεο ζην πάλω κέξνο ηνπο. 

3. Φωηνγξαθίδεηε ηηο ζειίδεο ίζηα θαη θόβεηε ηα πεξηζώξηα πνπ πεξηζζεύνπλ.  

4. Ελώλεηε ηηο θωηνγξαθίεο ζε ένα αρχείο word, ή pdf. 

5. Τηο ζηέιλεηε ζην mailbox κνπ tahydromeio@gmail.com ακέζωο κεηά ηελ ιήμε 
ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο. 

6. Επραξηζηώ εθ ηωλ πξνηέξω.  

 

mailto:tahydromeio@gmail.com

