
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΑ-ΚΡΟΥΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α (ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – μονάδες 5x4+5=25) 

Α.1. Ένα σώμα εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση. Όταν διέρχεται από τη θέση ισορροπίας  

α. η κινητική του ενέργεια είναι μηδέν.          β. η επιτάχυνσή του είναι μέγιστη.  

γ. η δύναμη επαναφοράς είναι μηδέν.             δ. η δυναμική του ενέργεια είναι μέγιστη. 

Α.2. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση έχουν πάντα την ίδια φορά 

α.  η ταχύτητα και η επιτάχυνση.  

β.  η ταχύτητα και η απομάκρυνση.  

γ.  η δύναμη επαναφοράς και η απομάκρυνση.  

δ.  η δύναμη επαναφοράς και η επιτάχυνση. 

 

Α.3. Σε μία απλή αρμονική ταλάντωση η ταχύτητα του σώματος που ταλαντώνεται δίνεται από 

τη σχέση υ=Aωημωt . Τότε η απομάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας δίνεται από τη 

σχέση: 

α. x = Aημωt    β. x = Aσυνωt 

γ. x = Aημ(ωt+π)  δ. x = Aημ(ωt+ 3π/2 ) 

 

Α.4. Στο διάγραμμα φαίνεται η επιτάχυνση σε 

συνάρτηση με το χρόνο για την α.α.τ. ενός  

σημειακού αντικειμένου. Ποια από τις 

παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 

α. Τις χρονικές στιγμές 8s και 16s η ταχύτητα 

του αντικειμένου είναι μηδέν  

β. τη χρονική στιγμή 14s το αντικέιμενο κινείται 

προς τη θέση ισορροπίας του 

γ. Η περίοδος είναι 32s 

δ. η αρχική φάση της ταλάντωσης είναι π/2 rad  

 

 

Α.5. Ένα ιδανικό κατακόρυφο ελατήριο είναι στερεωμένο με το κάτω άκρο του σε οριζόντιο 

επίπεδο, ενώ στο πάνω άκρο του τερεώνεται σώμα μάζας m1. Συσπειρώνουμε επιπλέον το 

ελατήριο απομακρύνοντας το σώμα από τη θέση ισορροπίας του κατά d και το αφήνουμε 

ελεύθερο οπότε κάνει Α.Α.Τ. με συχνότητα f1 και ενέργεια ταλάντωσης Ε1. Αν 

αντικατάστήσουμε το σώμα με ένα άλλο τετραπλάσιας μάζας (m2=4m1) και επαναλάβουμε 

ακριβώς την ίδια διαδικασία η νέα συχνότητα είναι f2 και η ενέργεια ταλάντωσης Ε2. Τότε 

α.  Ε2=Ε1 και f2=f1     β.  Ε2=2Ε1 και f2=f1 

γ.  Ε2=Ε1 και f2=f1/2     δ.  Ε2=4Ε1 και f2=f1/2 

 

Α.6. ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ 

α. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση, αυξάνεται το μέτρο της ταχύτητας του σώματος που 

ταλαντώνεται καθώς αυξάνεται το μέτρο της δύναμης επαναφοράς 

β. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος μιας ελεύθερης ΑΑΤ, τότε διπλασιάζεται και ο χρόνος που 

χρειάζεται το σώμα για να πάει από την μια ακραία θέση στην άλλη. 

γ. Στη διάρκεια μιας περιόδου μιας Α.Α.Τ. η κινητική ενέργεια του σώματος γίνεται ίση με την 

δυναμική ενέργεια της ταλαντωσης δύο φορές. 

δ. Ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, περνά από τη θέση ισορροπίας του 20 

φορές σε χρόνο 2sec. Τότε η περίοδος του είναι 0,2sec 

ε. Ο ρυθμός μεταβολής κινητικής ενέργειας ενός σώματος που κάνει Α.Α.Τ. γίνεται μέγιστος 

στη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης.  



ΘΕΜΑ Β 

Β.1. Στην κάτω άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ, η πάνω άκρη του οποίου είναι 

στερεωμένη σε ακλόνητο σημείο, σώμα μάζας 

m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους 
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επιμήκυνση του ελατηρίου είναι d. Στην 
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Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(μονάδες 2+4) 

 

Β.2. Στα κάτω άκρα δύο κατακόρυφων ελατηρίων Α και Β των οποίων τα άλλα άκρα είναι ακλόνητα 

στερεωμένα, ισορροπούν δύο σώματα με ίσες μάζες. Απομακρύνουμε και τα δύο σώματα προς 

τα κάτω κατά d και τα αφήνουμε ελεύθερα, ώστε αυτά να εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση. 

Αν η σταθερά του ελατηρίου Α είναι τετραπλάσια από τη σταθερά του ελατηρίου Β, ποιος είναι 

τότε ο λόγος των μέγιστων ταχυτήτων 
maxΒ,

maxΑ,

υ

υ
των δύο σωμάτων;  
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Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 2+4) 

 

 

  

Β.3.1.  Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. με περίοδο Τ και πλάτος Α. Κάποια στιγμή που η κινητική ενέργεια 

είναι τριπλάσια της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης με x>0 και u>0, το σώμα βρίσκεται 

στη θέση  

α) x=+A/2  β)  x=+A√3 /2   γ) x=+A/4  δ)  x=+ A√2 /2 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 2+4) 

 

Β.3.2. Το σώμα θα ξαναπεράσει από τη θέση αυτή για πρώτη φορά κινούμενο αντίθετα μετά από 

χρονικό διάστημα  

α) Τ/2   β)   Τ/4   γ) Τ/3   δ)  Τ/6 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 2+5) 

 

 

 

 

 



 

ΘΕΜΑ Γ 

Το σώμα Σ1 μάζας m1=6kg ισορροπεί ακίνητο δεμένο 

στο ελατήριο σταθεράς k=100N/m.  Κάποια χρονική 

στιγμή  τοποθετούμε πάνω του (χωρίς αρχική ταχύτητα ) 

ένα άλλο σώμα Σ2 μικρών διαστάσεων μάζας m2=4kg το 

οποίο δεν ολισθαίνει πάνω στο σώμα Σ1 λόγω της τριβής 

που δέχεται από αυτό. Το σύστημα των δύο σωμάτων 

κάνει απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά k στο λείο 

οριζόντιο επίπεδο.  Υπολογίστε 

Γ.1.Τη σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης του σώματος Σ2.  (μονάδες 6) 

Γ.2. Το πλάτος ταλαντωσης του συστήματος.     (μονάδες 6) 

Γ.3. Το μέγιστο ρυθμό μεταβολής ορμής του Σ2.    (μονάδες 6) 

Γ.4. Ο  ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των 

σωμάτων Σ1 και Σ2, ώστε το Σ2 να μην ολισθαίνει σε σχέση με το Σ1. (μονάδες 7) 

Δίνεται g=10m/s2 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Τα σώματα Σ1 και Σ2, που θεωρούνται υλικά σημεία, με μάζες m1=1kg και m2=2kg ηρεμούν σε 

λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένα στα άκρα δύο οριζοντίων ελατηρίων με σταθερές k1=100Ν/m και 

k2=300Ν/m αντίστοιχα, όπως στο σχήμα, απέχοντας μεταξύ τους κατά d=0,4m. Τα ελατήρια 

έχουν το φυσικό τους μήκος. 

Εκτρέπουμε το σώμα Σ1 προς τ’ αριστερά κατά 0,5m και για t=0, το αφήνουμε να εκτελέσει 

ΑΑΤ.  

 
  

Δ.1) Ποια χρονική στιγμή το σώμα Σ1 θα αποκτήσει για πρώτη φορά μέγιστη κατά μέτρο 

ταχύτητα; Να υπολογιστεί το μέτρο της ταχύτητας αυτής. (μονάδες 4) 

Δ.2) Πόση ταχύτητα θα έχει το σώμα Σ1 πριν τη πλαστική κρούση του με το σώμα Σ2;  

        (μονάδες 4) 

Δ.3) Να βρεθεί η θέση ως προς το φυσικό μήκος του ελατηρίου σταθεράς k1 γύρω από την οποία 

θα ταλαντωθεί το συσσωμάτωμα, μετά την κρούση.  (μονάδες 4) 

Δ.4) Να βρεθεί η μέγιστη τιμή του μέτρου της δύναμης επαναφοράς που ασκείται στο 

συσσωμάτωμα.  (μονάδες 6) 

Δ.5) Επαναφέρουμε το σύστημα στην αρχική του κατάσταση, έχοντας απομακρύνει το Σ2, 

αντικαταστήσαμε το ελατήριο Κ2 με άλλο σταθεράς Κ3=400Ν/m,  ενώ το Σ1 απλώς 

εφάπτεται του ελατήριου Κ1 χωρίς να είναι δεμένο σε αυτό. 

      
Μετακινουμε το Σ1 προς τα αριστερα κατά 0,2m συσπειρωνοντας το ελατηριο Κ1 και το 

αφηνουμε ελευθερο. Σε ποση αποσταση από την θεση που το αφησαμε θα ακινητοποιηθει 

στιγμιαια για πρωτη φορα και μετα από ποσο χρονο;  (μονάδες 7) 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 


