
 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α.1.Σώμα μάζας m που είναι προσδεδεμένο σε οριζόντιο ελατήριο 
σταθεράς k, όταν απομακρύνεται από τη θέση ισορροπίας κατά Α, 
εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο Τ. Αν 

τετραπλασιάσουμε την απομάκρυνση Α, η περίοδος της ταλάντωσης 
γίνεται  

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

μονάδες 5 
 

Α.2.Ένα υλικό σημείο εκτελεί Α.Α.Τ. Η αλγεβρική τιμή του ρυθμού 

μεταβολής της ορμής του σημείου είναι μέγιστη όταν: 
α) διέρχεται από τη θέση ισορροπίας κινούμενο προς τη θετική 

κατεύθυνση 
β)  βρίσκεται στην ακραία αρνητική θέση  

γ) διέρχεται από τη θέση ισορροπίας κινούμενο προς τη αρνητική 
κατεύθυνση 

δ) βρίσκεται στην ακραία θετική θέση 
μονάδες 5 

Α.3.Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC, τη στιγμή 
που το φορτίο του πυκνωτή είναι το μισό του μέγιστου φορτίου του 

(q =Q/2), η ενέργεια UB του μαγνητικού πεδίου του πηνίου σε  
σχέση με την ολική ενέργεια είναι το: 

  α. 25%          β. 50%   γ. 75%        δ.97.5% 
μονάδες 5 

Α.4.Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη 
είναι μεγαλύτερη της ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. Αν αυξάνουμε 
συνεχώς τη συχνότητα του διεγέρτη, το πλάτος της εξαναγκασμένης 

ταλάντωσης θα: 
i) μένει σταθερό 

ii) αυξάνεται συνεχώς 

iii) μειώνεται συνεχώς 
iv) αυξάνεται αρχικά και μετά θα μειώνεται.  

μονάδες 5 

Α.5.Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιου 
πλάτους και διεύθυνσης. Οι συχνότητες f1 και f2 (f1 > f2) των δύο 

ταλαντώσεων διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζεται διακρότημα. Αν η συχνότητα f2 προσεγγίσει τη 

συχνότητα f1, χωρίς να την ξεπεράσει, ο χρόνος που μεσολαβεί 
ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους θα: 



α.αυξηθεί. 

β.μειωθεί. 
γ.παραμείνει ο ίδιος. 

δ.αυξηθεί ή θα μειωθεί ανάλογα με την τιμή της f2. 
μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1.Δίσκος μάζας Μ είναι στερεωμένος στο πάνω 

άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k, 
και ισορροπεί (όπως στο σχήμα). Το άλλο άκρο του 

ελατηρίου είναι στερεωμένο στο έδαφος. Στο δίσκο 
τοποθετούμε χωρίς αρχική ταχύτητα σώμα μάζας 

m. Το σύστημα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. 
Η ενέργεια της ταλάντωσης είναι: 

 

 
μονάδες 8 

Β.2.Ένα σώμα ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός 

κατακόρυφου ελατηρίου, όπως στο σχήμα, θέση 
(1). Σε μια στιγμή ασκούμε πάνω του μια 

σταθερή κατακόρυφη δύναμη F, μέχρι τη θέση 
(2) που μηδενίζεται η ταχύτητα του σώματος, 

όπου και η δύναμη παύει να ασκείται. 
    Ι) Αν η διάρκεια της κίνησης προς τα κάτω, από 

την θέση (1) μέχρι τη θέση (2), με την επίδραση 
της δύναμης F είναι t1, ενώ η διάρκεια της 

επιστροφής, μέχρι την αρχική του θέση (1) είναι 
t2, τότε για το λόγο t1/t2 ισχύει: 

    α) t1/t2= ½              β) t1/t2 = 1            γ) t1/t2=2       δ) t1/t2= 1/3  
μονάδες 5 

 

    ΙΙ) Αν υ1 το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας του σώματος κατά την 
κάθοδο και υ2 το μέτρο της μέγιστης ταχύτητα κατά την άνοδο, τότε 

ισχύει: 
α) υ1/υ2=  ½      β) υ1/υ2=1        γ) υ1/υ2=2  
 

μονάδες 5 
 

Β.3. Σώμα μάζας m = 0,4 kgr εκτελεί ταλάντωση που είναι 

αποτέλεσμα σύνθεσης δύο επιμέρους ταλαντώσεων που εξελίσσονται 



στην ίδια διεύθυνση, έχουν την ίδια θέση ισορροπίας και οι εξισώσεις 

τους είναι: x1 = 0,4ημ4πt και x2 = 0,3ημ 









2
t4

π
π στο (S.I.). 

Oταν το μέτρο της δύναμης επαναφοράς είναι 8 Ν , η κινητική 

ενέργεια του σώματος είναι 

α.5J 

β.7.5J 

γ.10J 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. , π2 = 10 
μονάδες 7 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ.1. Για το κύκλωμα δίνονται: C = 
24

1

π
F, π2 = 10,    L = 1 H, R = 

0,7 Ω, Q = 200 μCb. Τοποθετούμε τον μεταγωγό Μ αρχικά την t0 = 

0 στην  

θέση 1. 
Ι. Να υπολογίσετε: 

α. Την περίοδο της ταλάντωσης.            μονάδες 2 

 

β. Τις εξισώσεις i = f(t) και q = f(t).    

 μονάδες 4 

γ. Την t = 
8

9
sec τους ρυθμούς 
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ρεύματος και το φορτίο του πυκνωτή.     μονάδες 6 

δ. Την ένταση του ρεύματος όταν q = 
2

Q
  για πρωτη φορά.   

 μονάδες 4 

II. Την t1 = 2 sec μεταφέρουμε τον μεταγωγό στην θέση 2, 
ακαριαία. Να βρεθεί η θερμότητα που εκλύεται στην αντίσταση από 

την στιγμή που φέραμε το μεταγωγό στην θέση 2, μέχρι την στιγμή      
t2 = 4 sec, αν γνωρίζουμε ότι στην φθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση 

που ακολουθεί ισχύει 2
Q

Q

1


κ

κ  και ότι η περίοδος της φθίνουσας 

είναι κατά προσέγγιση ίση με την περίοδο της αντίστοιχης αμείωτης.

               μονάδες 9 

 



ΘΕΜΑ Δ 
 

Στο διπλανό σχήμα σώμα μάζας 

m=2kg πάχους d=2cm  
ισορροπεί δεμένο στα ελατήρια 

με σταθερές k1=30N/m και  
k2=20N/m. Το ελατήριο 1 στη 

θέση ισορροπίας είναι 
επιμηκυμένο κατά Δl1=0,8m .Στη 

θέση ισορροπίας το κάτω μέρος 
του σώματος είναι σχεδόν σε 

επαφή με τον ανοικτό διακόπτη δ 
 του κυκλώματος L-C . Ο 

πυκνωτής είναι χωρητικότητας 
C=10-6F και είναι φορτισμένος σε 

τάση  V=20 Volt. Το ιδανικό 
πηνίο έχει συντελεστή 

αυτεπαγωγής L=10-2H.  

Μετακινούμε το σώμα 
κατακόρυφα προς τα πάνω κατά Α=4cm και τη στιγμή t=0 το 

αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί. Κατεβαίνοντας το κάτω δεξιό μέρος 
του σώματος κλείνει το διακόπτη δ,  χωρίς απώλεια ενέργειας. 

Δίνεται g=10m/s2.  
Δ1) Να βρείτε την επιμήκυνση του ελατηρίου  2 και κατόπιν να δείξετε 

ότι το σώμα κάνει Α.Α.Τ. και να βρείτε την περίοδό 
του.                  

         μονάδες 4  
Δ2) Να βρείτε τη χρονική στιγμή t1 που κλείνει το κύκλωμα L-C  

καθώς και τη χρονική στιγμή  t2 που ανοίγει,καθώς το σώμα 
ανεβαίνοντας ,βρίσκει το διακόπτη δ με το πάνω δεξί μέρος του. 

μονάδες 6 

Δ3) Απομακρύνουμε το κύκλωμα L-C μετά την πρώτη ταλάντωση του 

σώματος. Πόση είναι η τάση του πυκνωτή ; Ποιά η πολικότητά του;  

μονάδες 5 

Δ4) Πόσες πλήρεις ηλεκτρικές ταλαντώσεις έκανε το κύκλωμα L-C ; 

Πόση ήταν η ένταση του ρεύματος τη στιγμή t2; Φορτίζεται ή 
εκφορτίζεται ο πυκνωτής τη στιγμή t2;           μονάδες 5 

 
Δ5) Πόση είναι η μέγιστη δύναμη που ασκούν  τα  ελατήρια  στα 

σημεία πρόσδεσής τους στην οροφή και στο δάπεδο;   
                   μονάδες 5 

 

 

Τραμπούλης Μάνος 
 


