
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις 
παρακάτω ερωτήσεις 1 - 4 και δίπλα το γράμμα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Σύστημα ιδανικού ελατηρίου μάζας (m,k)εκτελεί απλή 
αρμονική ταλάντωση με πλάτος Α και ενέργεια Ε. 
Αντικαθιστούμε το ελατήριο του συστήματος με άλλο 
τετραπλάσιας σταθεράς, χωρίς να αλλάξουμε τη μάζα και το 
καινούργιο σύστημα (m,4k) το θέτουμε σε απλή αρμονική 
ταλάντωση προσφέροντας του την ίδια ενέργεια Ε.Η μέγιστη 
ταχύτητα της ταλάντωσης του συστήματος (m,4k)θα:      

 α. διπλασιαστεί     
 β. υποδιπλασιαστεί       
 γ. παραμείνει σταθερή     
 δ. τετραπλασιαστεί 

Μονάδες 5 
2. Ένα υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές 

ταλαντώσεις, στην ίδια διεύθυνση, με την ίδια θέση 
ισορροπίας και το ίδιο πλάτος, με συχνότητες f1 και f2 
που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, (f1>f2) με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζονται διακροτήματα. Αν αυξηθεί η συχνότητα f1 
τότε ο αριθμός των διακροτημάτων σε ορισμένο χρονικό 
διάστημα Δt:     

 α. θα αυξηθεί 
β. θα μειωθεί  
 γ. θα παραμείνει σταθερός 
δ. αρχικά θα μειωθεί και μετά θα αυξηθεί 

Μονάδες 5 
3. Μηχανικό σύστημα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με πολύ 

μικρή σταθερά απόσβεσης. Αν αυξήσουμε τη σταθερά 
απόσβεσης, τότε:   

 α. ελαττώνεται η συχνότητα της ταλάντωσης 
β. αυξάνεται η ιδιοσυχνότητα του συστήματος 
 γ. αυξάνεται η ενέργεια του συστήματος 
δ. ελαττώνεται το πλάτος της ταλάντωσης  

Μονάδες 5 
 

4. Ένας φορτισμένος πυκνωτής συνδέεται την χρονική στιγμή t0=0 με 
ιδανικό πηνίο, οπότε το κύκλωμα εκτελεί αμείωτη ηλεκτρική 
ταλάντωση με περίοδο Τ. Ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του 
ρεύματος στο κύκλωμα μηδενίζεται, στο χρονικό διάστημα 0≤t≤T, 
τις χρονικές στιγμές:  

  
α.  0 και Τ/2.    
β.  Τ/4 και 3Τ/4.  
γ.  0 και Τ. 
δ.  Τ/2 και Τ.  

Μονάδες 5 
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Στην παρακάτω ερώτηση 5 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε 
πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό για τη σωστή 
πρόταση και τη λέξη Λάθος για τη λανθασμένη.  
 
5.  α. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων κύριος λόγος 
απόσβεσης είναι η ωμική αντίσταση του κυκλώματος.  

β. Σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση ο ρυθμός μείωσης του 
πλάτους μειώνεται, όταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης b.  

γ. Κατά το συντονισμό η ενέργεια μεταφέρεται στο σύστημα κατά 
το βέλτιστο τρόπο, γι’ αυτό και το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται 
μέγιστο.  

δ. Η επιλογή ενός σταθμού στο ραδιόφωνο στηρίζεται στο 
φαινόμενο του συντονισμού,    

ε. Η σταθερά απόσβεσης b σε μία φθίνουσα ταλάντωση εξαρτάται 
και από τις ιδιότητες του μέσου μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η 
ταλάντωση. 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

1. Σημειακή μάζα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές  αρμονικές 
ταλαντώσεις στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση 
ισορροπίας με εξισώσεις   x1 = A1∙ημ(ω∙t) και x2= A2∙ημ(ω∙t 

+
3

). Αν η ενέργεια της μάζας αν εκτελούσε μόνο την πρώτη 

ταλάντωση είναι Ε1=2J και η ενέργεια της μάζας αν εκτελούσε 
μόνο την δεύτερη ταλάντωση είναι Ε2=4,5J, τότε η ενέργεια 
της σύνθετης ταλάντωσης είναι:  
 
α.Ε=6,5J      β.E=2,5J    γ.E=9,5J    

Μονάδες 3 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 7 
 
2. Το διπλανό διάγραμμα 
παριστάνει την απομάκρυνση ενός 
σώματος μάζας 2kg που εκτελεί 
απλή αρμονική ταλάντωση. Η 
εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης 
του σώματος δίνεται από την 
σχέση:  
 
α. υ = 4π∙συν(10πt) (S.I.)   

β. υ = 4π∙συν(10t+
2

) (S.I.)   

γ. υ = 4π∙συν(10πt+
2

) (S.I.) 

Μονάδες 2 
 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 
3. Σημειακό αντικείμενο εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με 
πλάτος που μειώνεται εκθετικά με το χρόνο. Τη χρονική 



στιγμή t1 το αρχικό πλάτος έχει υποδιπλασιαστεί. Το πλάτος 

της ταλάντωσης θα γίνει ίσο με 
16

0A
 τη χρονική στιγμή: 

    α. 4t1   β.  2t1    γ. 16t1   

Μονάδες 2 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 7 
ΘΕΜΑ 3ο  

  Ένας πυκνωτής χωρητικότητας C=5μF συνδέεται μέσω ενός 
διακόπτη με ένα ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=2mH. 
Αρχικά ο πυκνωτής φορτίζεται με τάση V0=20V και ο διακόπτης 
είναι ανοικτός. Την χρονική στιγμή t0=0 ανοίγουμε τον διακόπτη 
και το κύκλωμα εκτελεί αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση.  
 
Α) Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις του φορτίου του αρχικά 
θετικά φορτισμένου οπλισμού του πυκνωτή και της έντασης του 
ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα. 

Μονάδες 10 

Β) Να υπολογίσετε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το 
κύκλωμα καθώς και το φορτίο του αρχικά θετικά φορτισμένου 
οπλισμού του πυκνωτή την χρονική στιγμή που για δεύτερη φορά η 
ενέργεια του μαγνητικού πεδίου στο πηνίο είναι τριπλάσια της 
ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή.    

Μονάδες 10 

Γ) Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της έντασης του ρεύματος 
που διαρρέει το κύκλωμα την παραπάνω χρονική στιγμή. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 4ο  
  Μικρό σώμα μάζας m=1Kg στερεώνεται στο κάτω άκρο ιδανικού 
κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς Κ=100 N/m, το πάνω άκρο του 
οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο στο πάνω άκρο του. Το σώμα 
αφήνεται να ισορροπήσει. Εκτρέπουμε το σώμα φέρνοντάς το στη 
θέση του φυσικού μήκους του ελατηρίου και του δίνουμε αρχική 
ταχύτητα μέτρου |υ0|= 3  m/s, προς την θέση ισορροπίας του τη 
χρονική στιγμή t0=0.   
 
Α) Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε σχέση με τον 
χρόνο για την απλή αρμονική ταλάντωση που εκτελεί το σώμα, αν 
αγνοήσουμε οποιεσδήποτε τριβές και αν θεωρήσουμε θετική την 
φορά προς τα πάνω. 

  Μονάδες 10 

Β) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης επαναφοράς και το έργο 
της δύναμης του ελατηρίου από την χρονική στιγμή t0=0 μέχρι την 
χρονική στιγμή που το σώμα ακινητοποιείται για πρώτη φορά. 

  Μονάδες 10 

Γ) Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας του σώματος 
την χρονική στιγμή t, που για πρώτη το σώμα βρίσκεται 0,1m κάτω 
από την θέση ισορροπίας του. 

  Μονάδες 5        


