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                                                                             ΘΕΜΑ Α                                              
                            (Ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ.Μία απάντηςη ςωςτή) 

Α1.Ένα ςώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλέσ αρμονικέσ ταλαντώςεισ με ίδιο πλάτοσ Α, 
ίδιασ διεύθυνςησ, γύρω από το ίδιο ςημείο, με ςυχνότητεσ  f1 και  f2  , που διαφέρουν 
λίγο μεταξύ τουσ. Σότε: 
 

α. η μϋγιςτη τιμό του πλϊτουσ εύναι Α. 

β. η ςυχνότητα ταλϊντωςησ εύναι 1 2f f  

γ. η περύοδοσ ταλϊντωςησ εύναι 
1 2

2

f f
 

δ. το ςώμα εκτελεύ απλό αρμονικό ταλϊντωςη.                                                      (μονϊδεσ 5) 

 

Α2.Ένα ςώμα προςδεμένο ςτο ελεύθερο άκρο ιδανικού οριζόντιου ελατηρίου ςταθε-
ράσ k, εκτελεί ςτον οριζόντιο άξονα x΄x γραμμική ταλάντωςη. το ςώμα εκτόσ τησ 
ελαςτικήσ δύναμησ του ελατηρίου, Fελ, επενεργεί και δύναμη αντίςταςησ τησ μορφήσ 
Fαν = -b·υ, με b ςταθερό. Η επιτάχυνςη του ςώματοσ μηδενίζεται 

α. ςτισ ακραύεσ θϋςεισ. 

β. ςτη θϋςη x=0. 

γ. ςε θϋςη x, για την οπούα ιςχύει   0<x<A ό   -Α<x<0. 

δ. κϊθε φορϊ που μηδενύζεται η δύναμη αντύςταςησ.                                                        (μονϊδεσ 5)                                        

 

    

Α3.Ένα ςύςτημα με ιδιοςυχνότητα 10Hz εκτελεί εξαναγκαςμένη ταλάντωςη µε ςυχ-
νότητα 50Hz. Αν ελαττώςουμε την περίοδο του διεγέρτη  και ςυγχρόνωσ  αυξήςουμε 
τη ςταθερά απόςβεςησ b τότε το πλάτοσ τησ ταλάντωςησ θα : 

 α. παοαμείμει ρςαθεοό. 

β. ασνηθεί. 

γ. ελαςςωθεί. 

δ. αουικά θα ασνηθεί και ρςη ρσμέυεια θα ελαςςωθεί.                                                          (μονϊδεσ 5) 
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 x=0 

υ=0 

 

m 

Θ.Ι. 

 Σ 

lo 

Θ.Φ.Μ 

d0 

υ=0 

Α4.Ένα ςώμα εκτελεί κίνηςη που προέρχεται από τη ςύνθεςη δύο απλών αρμονικών 
ταλαντώςεων που γίνονται ςτην ίδια διεύθυνςη και γύρω από το ίδιο ςημείο. Οι δύο 
ταλαντώςεισ έχουν ίδιο πλάτοσ Α και ςυχνότητεσ  f1 και  f2 που διαφέρουν λίγο μεταξύ 
τουσ. Σο πλάτοσ τησ κίνηςησ που εκτελεί το ςώμα ιςούται με: 

α.  1 22 ( )A f f t                                                                                β. 1 22 ( )A f f t   

 γ.    1 22
2

f f
A t


                                                                                δ. 1 22

2

f f
A t 


                                          

                                                                                                                                                               (μονϊδεσ 5) 

Α.5.Να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ το γρϊμμα κϊθε πρόταςησ και δύπλα ςε κϊθε γρϊμμα 

τη λϋξη Σωςτό,για τη ςωςτό πρόταςη, και τη λϋξη  Λϊθοσ για τη λανθαςμϋνη. 

α.Σςα αμξοςιρέο ςξσ ασςξκιμήςξσ και ρε έμα εκκοεμέπ οξλόι είμαι επιθσμηςή η μεγάλη απόρβερη  

β. Σε μια εναμαγκαρμέμη ςαλάμςωρη, ςξ πλάςξπ ςηπ ςαλάμςωρηπ μειώμεςαι με ςξ υοόμξ. 

γ.Η κίμηρη εμόπ ρώμαςξπ πξσ εκςελεί ςασςόυοξμα δύξ αομξμικέπ ςαλαμςώρειπ ίδιξσ πλάςξσπ, ίδιαπ 
διεύθσμρηπ, γύοω από ςξ ίδιξ ρημείξ, με ρσυμόςηςεπ πξσ διατέοξσμ λίγξ μεςανύ ςξσπ, είμαι απλή αομξμική 
ςαλάμςωρη 

δ.ρε ακοαίεπ πεοιπςώρειπ, ρςιπ ξπξίεπ η ρςαθεοά απόρβερηπ παίομει πξλύ μικοέπ ςιμέπ, η κίμηρη γίμεςαι 
απεοιξδική. 

ε. Καςά ςξ ρσμςξμιρμό η εμέογεια μεςατέοεςαι ρςξ ρύρςημα καςά ςξ βέλςιρςξ ςοόπξ και γι' ασςό ςξ πλάςξπ 
ςηπ ςαλάμςωρηπ γίμεςαι μέγιρςξ. 

                                                                                                                                                                (μονϊδεσ 5) 

                                                                          ΘΕΜΑ Β                                             

Β1.Ιδανικό ελατόριο ςταθερϊσ k εύναι κατακόρυφο και το ϋνα του ϊκρο εύναι ςτερεωμϋνο ςε 



2ο Διαγώνιςμα ςτισ ταλαντώςεισ 
 

Π. Μανδραβϋλησ Σελύδα 3 
 

οριζόντιο δϊπεδο.Στο πϊνω ελεύθερο ϊκρο του ςτερεώνουμε και αφόνουμε να κινηθεύ χωρύσ 

αρχικό ταχύτητα, ϋνα ςώμα μϊζασ m. Αφού το ςώμα αυτό  ηρεμόςει  ςτιγμιαύα ςτην κατώτερη 

θϋςη τησ διαδρομόσ του,   επανϋρχεται προσ την αρχικό του θϋςη όπου αφϋθηκε αρχικϊ να κι-

νηθεύ .Τη ςτιγμό που διϋρχεται από την θϋςη Δ διαςπϊται ςε δύο τμόματα  1 και 2 ύςων μα-

ζών, από το οπούα  το ϋνα παραμϋνει ςτερεωμϋνο ςτο ϊκρο του ελατηρύου και ακινητοποιεύται 

οριςτικϊ ςτη θϋςη Δ και το δεύτερο τμόμα κινεύται προσ τα πϊνω φτϊνοντασ ςε μϋγιςτο ύψοσ 

h από τη θϋςη όπου ςυνϋβη η ϋκρηξη. Το μϋγιςτο ύψοσ ςτο οπούο φτϊνει το ςώμα 2 μετϊ την 

ϋγκριςη εύναι. 

α. 
3mg

8K
                                                                β. 

3mg

K
                                                    γ.

3mg

2K
 

Ι.Να  επιλέξετε την ςωςτή  πρόταςη                                                                            (μονάδεσ 2)  

ΙΙ.Να αιτιολογήςετε την επιλογή  ςασ                                                                          (μονάδεσ 7) 

Β2.Ένα ςώμα δεμϋνο ςτο ϊκρο ιδανικού ελατηρύου  ςταθερϊσ k πραγματοποιεύ φθύνουςα 

μηχανικό ταλϊντωςη  υπό την επύδραςη του βϊρουσ του, τησ δύναμησ  που του αςκεύ το ελα-

τόριο και μιασ δύναμησ η οπούα ϋχει την διεύθυνςη τησ ταχύτητασ και αλγεβρικό τιμό 

Fαντίςταςησ =-bυ.  Το  αρχικό πλϊτοσ τησ ταλϊντωςησ εύναι ύςο με Α0 και η  ενϋργεια ταλϊντω-

ςησ Ε0 .Τη χρονικό ςτιγμό t0=0 αρχύζει η ταλϊντωςη του ςώματοσ από την ακραύα θϋςη μϋγι-

ςτησ θετικόσ απομϊκρυνςησ. Τη ςτιγμό t1 κατϊ την οπούα  μηδενύζεται για δεύτερη φορϊ ο 

ρυθμόσ μεταβολόσ τησ ενϋργειασ ταλϊντωςησ, το κλϊςμα τησ αρχικόσ ενϋργειασ ταλϊντωςησ 

Ε0 που μετατρϊπηκε ςε θερμότητα εύναι ύςο με (λ). Όταν θα ϋχουν πραγματοποιηθεύ Ν πλόρεισ 

ταλαντώςεισ από την ϋναρξη τησ ταλϊντωςησ ό ενϋργεια που θα ϋχει απομεύνει ςτο ταλαντ-

ευόμενο ςύςτημα,Εύναι :                                                                                  

α.  λΝΕ0                                                             β.(1-λΝ)Ε0                                            γ. (1-λ)ΝΕ0 

Ι.Να  επιλέξετε την ςωςτή  πρόταςη                                                                              (μονάδεσ 2) 

ΙΙ.Να αιτιολογήςετε την επιλογή  ςασ                                                                            (μονάδεσ 8) 

Β3.Ένα υλικό ςημεύο πραγματοποιεύ ςυγχρόνωσ δύο απλϋσ αρμονικϋσ ταλαντώςεισ με εξιςώ-

ςεισ x1 = A1 ημ(ωt)  και x2 = A2 ημ(ωt+π). Ωσ αποτϋλεςμα τησ ςυμμετοχόσ του ςε αυτϋσ τισ 

δύο ταλαντώςεισ ,το ςώμα ,πραγματοποιεύ μύα ςύνθετη κύνηςη η οπούα εύναι επύςησ απλό 

αρμονικό ταλϊντωςη. Kϊποια χρονικό ςτιγμό t1 η απομϊκρυνςη του ςώματοσ εξαιτύασ τησ 

ταλϊντωςησ με πλϊτοσ Α1 εύναι  x1 = 1

5

A
.Tη ςτιγμό αυτό ο λόγοσ τησ κινητικόσ ενϋργειασ του 

ςώματοσ, προσ την ενϋργεια ταλϊντωςησ 
Taλ

K

E
, ϋχει τιμό: 

α.  
24

25
                                                                        β. 

1

25
                                              γ. 

1

5
 

Ι.Να  επιλέξετε την ςωςτή  πρόταςη                                                                              (μονάδεσ 2) 
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ΙΙ.Να αιτιολογήςετε την επιλογή  ςασ                                                                            (μονάδεσ 8) 

 

                                                              ΘΕΜΑ Γ 

Σώμα Σ1 μϊζασ m1 = 2 Kg εύναι δεμϋνο ςτο ϊκρο αβαρούσ μη ϋκτακτου νόματοσ ,το ϊλλο ϊκρο 

του οπούου εύναι δεμϋνο ςε οροφό. Στο κϊτω μϋροσ του ςώματοσ αυτού εύναι ςτερεωμϋνο το 

πϊνω ϊκρο ιδανικού ελατηρύου ςταθερϊσ k= 100 N/m ςτο ϊλλο ϊκρο του οπούου εύναι επύςησ 

ςτερεωμϋνο ϋνα δεύτερο ςώμα 2 μϊζασ m2 = 1kg. Το όλο ςύςτημα ιςορροπεύ. Κϊποια ςτιγμό 

αςκούμε ςτο ςώμα 2 ςταθερό κατακόρυφη δύναμη 

F μϋτρου 20 N  για διϊςτημα S= 0,1 m 

και ςτη ςυνϋχεια αποςύρεται η δύναμη αυτό.To ςώμα 1 τύθεται ςε απλό αρμονικό ταλϊντω-

ςη με ςταθερϊ D=k .Zητούνται : 

Γ1.Να γραφεύ η εξύςωςη 

απομϊκρυνςησ -χρόνου 

για το ςώμα 2 αν ωσ t = 0 

ληφθεύ η ςτιγμό ςτην ο-

πούα αποςύρθηκε η δύνα-

μη  

F .                (μονάδεσ 6) 

Γ2.Nα γραφεύ  η ϋκφραςη 

που δύνει το μϋτρο 

τησ τϊςησ (Τ) του 

νόματοσ που αςκεύ-

ται ςτο ςώμα 1 ςε 

ςυνϊρτηςη με την 

απομϊκρυνςη του 

ςώματοσ  2 από τη 

θϋςη ιςορροπύασ 

του     (μονάδεσ 6) 

 

 

Γ3. Τη χρονικό ςτιγμό   t = 
2π
s

15
, ϋνα ςώμα μϊζασ 3  ,   m 3 = 1 kg το οπούο κινεύται κατακόρυ-

φα προσ τα πϊνω, ςυγκρούεται κεντρικϊ και  πλαςτικϊ με το ςώμα μϊζασ 2  Μετϊ την 

κρούςη το ςυςςωμϊτωμα  πραγματοποιεύ απλό -αρμονικό ταλϊντωςη με  ςταθερϊ 

D=k  και η ενϋργεια  ταλϊντωςησ του ςυςτόματοσ  μετϊ την κρούςη εύναι τετραπλά-

ςια από αυτόν που εύχε η  ταλϊντωςη την οπούα πραγματοποιούςε το ςώμα 2 πριν 

την  κρούςη. Να βρεύτε την  κινητικό ενϋργεια που εύχε το ςώμα 3 ελϊχιςτα πριν την 

κρούςη .                           

t0=0 

 

m K 

lo 

υ=0 

 

Τ 

Θ.Ι. 

d0 
Θ.Φ.Μ 
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                                                                                                                                                            (μονάδεσ 6) 

Γ4.Αν το όριο θραύςησ του νόματοσ εύναι τα 60 Ν να δεύξετε ότι το ςυςςωμϊτωμα μετϊ τον 

ςχηματιςμό του θα κινηθεύ προσ τα πϊνω, οριακϊ θα αποφευχθεύ η χαλϊρωςη του νό-

ματοσ, και το νόμα θα ςπϊςει όταν το  ςυςςωμϊτωμα κατεβαύνοντασ βρεθεύ ςε κϊποια 

θϋςη Θ.Nα βρεθεύ η απόςταςη του ςημεύου Θ που  από τη θϋςη  φυςικού  μόκουσ του 

ελατηρύου.                                                                                                                         (μονάδεσ 7) 

 

                                                                             ΘΕΜΑ Δ 

Ανελκυςτόρασ προςώπων ϋχει μϊζα m = 200Κg και μεταφϋρει οκτώ ανθρώπουσ ςυνολικόσ 

μϊζασ 600 Κg. Στη βϊςη του φρεατύου ςτο εςωτερικό  του οπούου  κινεύται o ανελκυςτόρασ,      

υπϊρχει κατϊλληλα προςαρμοςμϋνο ελατόριο ςταθερϊσ k= 16.000Ν/m , το ϊλλο ϊκρο του 

οπούου βρύςκεται ςτο ύδιο ύψοσ με το ιςόγειο. Το ελατόριο λειτουργεύ προςτατευτικϊ ώςτε 

ςτην περύπτωςη που ο ανελκυςτόρασ κινηθεύ ανεξϋλεγκτα να μπορϋςει να τον επιβραδύνει.Ο 

ανελκυςτόρασ κατϋρχεται χωρύσ τριβϋσ με ςταθερό ταχύτητα υ=1 m/s και τη ςτιγμό που απϋ-

Θ.Φ.Μ t0=0 

 

k lo 

υ 

 

     0,7m 
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χει 0,70m  από το πϊνω ϊκρο του ελατηρύου, το ςυρματόςχοινο που τον μετακινεύ ςπϊει. 

Δύνεται g=10m/s2 

 

Δ1.Να βρεύτε το πλϊτοσ των ταλαντώςεων που θα εκτελϋςουν ο ανελκυςτόρεσ και οι ϊνθρω-

ποι που βρύςκονται ςτο εςωτερικό του. Θεωρεύςτε ότι οι ϊνθρωποι βρύςκονται ςε διαρκό επα-

φό με το δϊπεδο  του ανελκυςτόρα και ακύνητοι ωσ προσ αυτόν.                             (μονάδεσ 5) 

 Δ2.Να γρϊψετε την εξύςωςη ταχύτητασ -χρόνου για την κύνηςη που πραγματοποιεύ το παρα-

πϊνω ςύςτημα μετϊ την επαφό του με το ελατόριο,  αν ωσ t0=0 ληφθεύ  η ςτιγμό κατϊ την ο-

πούα η βϊςη του ανελκυςτόρα  ακουμπϊ το πϊνω ϊκρο του ελατηρύου.                 (μονάδεσ 4) 

 Δ3.Να βρεύτε την μαθηματικό ϋκφραςη τησ αλγεβρικόσ τιμόσ  τησ δύναμησ που δϋχεται ϋνασ 

επιβϊτησ μϊζασ 100kg ςε ςυνϊρτηςη με την  απομϊκρυνςη  του ανελκυςτόρα από τη θϋςη 

ιςορροπύασ του .Για την διευκόλυνςη των υπολογιςμών αναφορικϊ  με την μϋτρηςη των από-

ςτϊςεων  μπορεύτε να θεωρόςετε ωσ υλικό ςημεύο το ςύςτημα ανελκυςτόρασ –επιβϊτεσ. 

                                                                                                                                                           (μονάδεσ 5) 

Δ4.Να βρεύτε τη μϋγιςτη τιμό του μϋτρου τησ δύναμησ  που θα δεχτεύ ο ϊνθρωποσ από τον  

ανελκυςτόρα  κατϊ τη διαδικαςύα επιβρϊδυνςησ του, αν θεωρόςουμε ότι όταν μηδενιςτεύ 

ςτιγμιαύα η ταχύτητα του ςτην κϊτω ακραύα  θϋςη τησ ταλϊντωςησ, ϋνασ μηχανιςμόσ τον  

ακινητοποιεύ οριςτικϊ.                                                                                                                 (μονάδεσ 3) 

Δ5*.Να παραςτόςετε γραφικϊ την αλγεβρικό τιμό τησ δύναμησ που δϋχεται   ο ϊνθρωποσ 

ςτον οπούο αναφερθόκαμε ςτο ερώτημα Δ3 ςε ςυνϊρτηςη με την μετατόπιςό του, από την 

ςτιγμό κατϊ την οπούα ϋςπαςε το ςυρματόςχοινο και   μϋχρι την ακινητοπούηςη του ανελκυ-

ςτόρα.    Στο διϊγραμμα να φαύνεται και η τιμό  τησ δύναμησ που αςκεύ ο ανελκυςτόρασ  ςτον 

ϊνθρωπο όταν αυτόσ, καθώσ κατϋρχεται, βρύςκεται ελϊχιςτα ψηλότερα από την θϋςη ςτην 

οπούα ςπϊει το νόμα.                                                                                                                                           

Δ6.Να βρεύτε ποια δύναμη θα ϋπρεπε να αςκηθεύ ςτο θαλαμύςκο από κϊποιον κατϊλληλο μη-

χανιςμό προςαρμοςμϋνο ςτο όλο ςύςτημα του ανελκυςτόρα, από την ςτιγμό κατϊ την οπούα 

το νόμα   ςπϊει, ώςτε αυτόσ να επιβραδυνθεύ με ςταθερό επιβρϊδυνςη μϋτρου 5 m/s2 μϋχρι 

να μηδενιςτεύ  η ταχύτητϊ του . Να βρεύτε ποια εύναι τώρα η δύναμη που δϋχεται ο ϊνθρωποσ 

από τον ανελκυςτόρα κατϊ τη διαδικαςύα επιβρϊδυνςόσ του.                                                                                                

                                                                                                                                                           (μονάδεσ 8) 
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