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Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 
1.  Ο ωροδείκτθσ ενόσ ρολογιοφ ζχει περίοδο ςε ώρεσ (h): 
 α.  1 h   

β.  12 h 
γ.  24 h 
δ.  48 h 

Μονάδεσ 5 
 

2. Σε µία γραµµικι αρµονικι ταλάντωςθ διπλαςιάηουµε το πλάτοσ τθσ. Τότε: 
α.  θ περίοδοσ διπλαςιάηεται. 
β.  θ ςυχνότθτα διπλαςιάηεται. 
γ.  θ ολικι ενζργεια παραµζνει ςτακερι. 
δ.  θ μζγιςτθ ταχφτθτα διπλαςιάηεται. 

  

Μονάδεσ 5 

3. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. με περίοδο 4s. Όταν το ςώμα διζρχεται από τθ κζςθ 
ιςορροπίασ θ ταχφτθτά του είναι 1 m/s. Οι ακραίεσ κζςεισ απζχουν απόςταςθ που 
είναι ίςθ με:  
α) 2/π m  
β)  π m 
γ) 4/π m 
δ) 2π m                                                                                   Μονάδεσ 5 

 
 
 

4. Όταν ζνα ςώμα που εκτελεί αρμονικι ταλάντωςθ βρίςκεται ςτθ 
κζςθ x1=Α/2 ζχει κινθτικι ενζργεια Κ 1=0,12 J .Άρα, όταν βρίςκεται ςτθ 
κζςθ x2  = x1/2 ζχει κινθτικι ενζργεια:  
α. 0,06 J  
β. 0,15 J   

γ. 0,12 2 J       
δ. 0,24 J                                                                                      
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Μονάδεσ 5 

 
5.Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα 
κεραληθή  ηαιάλησζε κε ηα θαηάιιεια πνζά: 
 

Απνκάθξπλζε-x Γπλακηθή ελέξγεηα 
ηαιάλησζεο 

Kηλεηηθή ελέξγεηα 

0   

x2 100 J 60 J 

A   

 / 2  
  

 / 2 2  
  

Μονάδεσ 5 

 

 

Α.  Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ηεο νπνίαο ε επηηάρπλζε ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, κεηαβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηε ζρέζε : 

    α = - 6,4πεκ8πt   ( S.I ) .    
H κέγηζηε απνκάθξπλζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο είλαη : 

α. 
   

 
  m. 

β. 0,1 m 
 γ. 0,1∙π  m.  

 
 

Πνηα από ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο είλαη ζσζηή;  
Μνλάδα 1 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
 Μνλάδεο 4 

 

Β. Σηελ θάησ άθξε θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο Κ, ε πάλσ 

άθξε ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλε ζε αθιόλεην ζεκείν, ζώκα κάδαο m 
εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο d/2 όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. 

 
Όηαλ ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο, ε επηκήθπλζε ηνπ 
ειαηεξίνπ είλαη d.  
i. Σηελ θαηώηεξε ζέζε ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο, ν ιόγνο ηεο 
δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ πξνο ηε δύλακε επαλαθνξάο είλαη 

 α. 
3

1






F

F
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 β. 3




F

F
 

 γ. 9




F

F
 

Να   επηιέμεηε   ην   γξάκκα   πνπ   αληηζηνηρεί  ζηε   ζσζηή απάληεζε. 
Μνλάδεο 1 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 
Μνλάδεο 4 

 
ii. Σηελ θαηώηεξε ζέζε ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο, ν ιόγνο ηεο 
δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ειαηεξίνπ πξνο ηελ δπλακηθή ελέξγεηα (ηαιάλησζεο) 
ηνπ ζώκαηνο είλαη 

 α. 
9

1


U

U el  

 β. 9
U

U el  

 γ. 
3

1


U

U el  

Να   επηιέμεηε   ην   γξάκκα   πνπ   αληηζηνηρεί  ζηε   ζσζηή απάληεζε. 
Μνλάδεο 1  

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 
Μνλάδεο 4 

 

 

Γ. Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α = 2m. Σην 

δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο απεηθνλίδεηαη γξαθηθά ε κεηαβνιή ηεο θάζεο ηεο 
ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο, ζε ζπλάξηεζε κε ην 
ρξόλν.  
 
α.        Να βξείηε ηελ αξρηθή θάζε ηεο ηαιάλησζεο  
ηνπ ζώκαηνο. 

Μνλάδεο 2 
β. Να βξείηε ηελ πεξίνδν Τ ηεο ηαιάλησζεο  
ηνπ ζώκαηνο. 

Μνλάδεο 2 
 
γ. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ζώκαηνο  από ηε 
ζέζε ηζνξξνπίαο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

Μνλάδεο 2 
δ. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε 
 ηζνξξνπίαο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

Μνλάδεο 3 
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Αθίλεην ζώκα κάδαο Μ = 9∙10-2  kg βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν 
θαη είλαη δεκέλν ζηελ άθξε νξηδόληηνπ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο K=1000N/m. Η 
άιιε άθξε ηνπ ειαηεξίνπ είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλε, όπσο θαίλεηαη ζην 
ζρήκα. Βιήκα κάδαο m = 10-2 kg πνπ θηλείηαη θαηά ηε δηεύζπλζε ηνπ άμνλα 
ηνπ ειαηεξίνπ κε ηαρύηεηα π, ζπγθξνύεηαη κε ην αθίλεην ζώκα κάδαο Μ θαη 
ζθελώλεηαη ζ' απηό, ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0. Μεηά ηελ θξνύζε ην 
ζπζζσκάησκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α=10cm. 

 
 
i. Να ππνινγίζεηε: 
α. ηελ πεξίνδν Τ ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο. 

Μνλάδεο 3 
β. ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο, ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε.  

Μνλάδεο 3 
γ. ηελ ηαρύηεηα π, κε ηελ νπνία ην βιήκα πξνζθξνύεη ζην ζώκα κάδαο Μ.

      Μνλάδεο 4 
ii. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο επηηάρπλζεο ηεο 

ηαιάλησζεο ζε ζρέζε κε ην ρξόλν θαη λα ηηο παξαζηήζεηε γξαθηθά. Να 
ζεσξήζεηε ζεηηθή ηε θνξά ηεο ηαρύηεηαο π. 

Μνλάδεο 6 
iii. Να γξάςεηε ηηο εμηζώζεηο ηεο θηλεηηθήο, ηεο δπλακηθήο θαη νιηθήο  

ελέξγεηαο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν θαη λα 
γίλνπλ ζε θνηλό δηάγξακκα νη γξαθηθέο ηνπο παξαζηάζεηο. 
        Μνλάδεο 9 

Θεσξήζηε ακειεηέν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο πιαζηηθήο θξνύζεο. Η ζεηηθή 
θνξά ηεο ηαιάλησζεο είλαη πξνο ηα δεμηά.  
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Σώμα μάηασ Μ = 1 kg, κρζμεται από το κάτω άκρο ιδανικοφ ελατθρίου ςτακεράσ k = 
50 N/m, όπου ιςορροπεί. Βλιμα μάηασ m=1kg, κινοφμενο κατακόρυφα προσ τα 

πάνω φτάνει ςτο ςώμα με ταχφτθτα υ= √  m/s και ςυγκροφεται μ αυτό πλαςτικά. 
 

α.  Αν το βλιμα είχε εκτοξευτεί κατακόρυφα από το ζδαφοσ που 
βρίςκεται h=1,2m κάτω από το ςώμα να υπολογιςτεί θ αρχικι ταχφτθτα με τθν 
οποία εκτοξεφτθκε. 

Μονάδεσ 3 
β.  Η ταχφτθτα του ςυςςωματώματοσ μετά τθν κροφςθ 

Μονάδεσ 3 
γ.  Το πλάτοσ ταλάντωςθσ του ςυςςωματώματοσ. 

Μονάδεσ 5 
δ.   Να γραφοφν οι εξιςώςεισ απομάκρυνςθσ, ταχφτθτασ και 

επιτάχυνςθσ τθσ ταλάντωςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο και να 
γίνουν οι αντίςτοιχεσ γραφικζσ παραςτάςεισ. 

Μονάδεσ 6 
ε     Σε πόςο χρόνο, από τθ ςτιγμι τθσ κροφςθσ, το ςυςςωμάτωμα φτάνει 

ςτθν κατώτερθ κζςθ τθσ ταλάντωςισ του για 1θ φορά; 
Μονάδεσ 4 

ςτ. Πόςθ    είναι    θ    μζγιςτθ    και ποια θ ελάχιςτθ δυναμικι    ενζργεια    
του    ελατθρίου κατά τθν ταλάντωςθ και πόςο απζχουν χρονικά θ 
μία από τθν άλλθ;  

Μονάδεσ 4 
Δίνεται   g = 10 m/s2 .     
Θετικι φορά να κεωρθκεί θ αντίκετθ τθσ επιτάχυνςθσ τθσ βαρφτθτασ g.  

 

ΚΑΛΗ ΤΥΦΗ! 
 
 

Γηα λα γίλεη επθνιόηεξα θαη αθξηβέζηεξα ε δηόξζσζε ησλ γξαπηώλ παξαθαιώ γηα ηε 
ζπλεηζθνξά ζαο κε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Γξάθεηε όζν ην δπλαηόλ πην επαλάγλσζηα ρσξίο κνπηδνύξεο. 

2. Αξηζκείηε ηηο ζειίδεο ζην πάλσ κέξνο ηνπο. 

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

4. Δλώλεηε ηηο θσηνγξαθίεο ζε ένα αρχείο word, ή pdf. 

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

6. Δπραξηζηώ εθ ησλ πξνηέξσ.  

 

mailto:tahydromeio@gmail.com

