
Θέμα Α 

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 –Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 

της πρόταση και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην φράση η οποία την 

συμπληρώνει σωστά. 

Α1.Ενα σώμα εκτελεί γ.α.τ. και την χρονική στιγμή t=0 βρίσκεται στην 

θέση ελάχιστης απομάκρυνσης. Η αρχική φάση της ταχύτητας είναι: 

α.0 

β.π 

γ.3π/2 

δ.Καμία από τις παραπάνω 

                                                                                                    Μονάδες 5 

Α2.Σε μία φθίνουσα ταλάντωση στην οποία η αντιτιθέμενη δύναμη είναι 

ανάλογη της ταχύτητα F=-bu 

α.H σταθερά b εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του μέσου 

β.Η σταθερά b δεν εξαρτάται από το σχήμα του αντικειμένου που κινείται 

γ. Όταν αυξάνει η σταθερά b η περίοδος ταλάντωσης παρουσιάζει μεγάλη 

μείωση. 

δ. Όταν αυξάνει η σταθερά b η περίοδος ταλάντωσης παρουσιάζει μία 

μικρή αύξηση που θα την θεωρούμε αμελητέα. 

                                                                                                  Μονάδες 5 

Α3.Η συχνότητα στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις 

α.Εξαρτάται μόνο από τα «γούστα» του διεγέρτη 

β.Είναι ίση με την ιδιοσυχνότητα του ταλαντούμενου συστήματος 

γ.Είναι ίδια με την ιδιοσυχνότητα fo του ταλαντούμενου συστήματος όταν 

αυτό βρίσκεται σε κατάσταση συντονισμού και υπάρχουν αποσβέσεις. 

δ.Είναι διαφορετική από αυτή του διεγέρτη. 

                                                                                                    Μονάδες 5 



Α4.Όταν ένα  σώμα Σ εκτελεί διακροτήματα 

α.Το σώμα έχει πλάτος που μεταβάλλεται από -2Α μέχρι 2Α όπου Α το 

πλάτος της κάθε επιμέρους ταλάντωσης. 

β.Η συχνότητα της ιδιόμορφης ταλάντωσης που ονομάζεται διακρότημα 

είναι περίπου ίση με τις επιμέρους συχνότητες των ταλαντώσεων που 

δημιούργησαν το διακρότημα. 

γ.Η κίνηση του σώματος Σ είναι απλή αρμονική ταλάντωση. 

δ.Η περίοδος του διακροτήματος είναι ανεξάρτητη από τις περιόδους των 

δύο επιμέρους ταλαντώσεων που δημιούργησαν το διακρότημα. 

                                                                                                      Μονάδες 5 

Α5.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 

την λανθασμένη πρόταση. 

α.Κατά την αιώρηση σε κούνια τα μικρά παιδιά «συντονίζονται». 

β.Η μεγάλη απόσβεση στις ταλαντώσεις είναι πάντα ανεπιθύμητη.  

γ.Σε μία φθίνουσα ταλάντωση ο λόγος των διαδοχικών μεγίστων είναι 

σταθερός. 

δ.Με σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων προκύπτει πάντα 

κίνηση που είναι και αυτή απλή αρμονική ταλάντωση. 

ε.Σε ιδανικά κυκλώματα L-C o πυκνωτής φορτίζεται για χρόνο t LC  

για μία πλήρη περίοδο Τ. 

                                                                                                       Μονάδες 5 

 

 

Θέμα Β 

Β1.Στο παρακάτω κύκλωμα ο διακόπτης (1) κλείνει την χρονική στιγμή t=0 

ενώ ο πυκνωτής (1) έχει μέγιστο φορτίο Q  ο πυκνωτής (2) είναι αφόρτιστος 

και το πηνίο είναι ιδανικό. 

 



                               Δ1                                              Δ2 

 

                    C1                                  L1                                     C2 

 

 

Αν την χρονική στιγμή 1 1 15t LC  ανοίγουμε ακαριαία τον διακόπτη Δ1 

και κλείνουμε ταυτόχρονα τον Δ2 τότε το μέγιστο φορτίου που θα 

αποκτήσει ο πυκνωτής με χωρητικότητα C2 θα είναι: 

α.Q                                   β.2Q                        γ.0 

                                                                                            Μονάδες (2+5) 

Β2.Τα τρία ίδιας μάζας αλλά διαφορετικού σχήματος αλλά ίδιου όγκου του 

παρακάτω σχήματος δένονται από  τρία όμοια ιδανικά ελατήρια σταθεράς 

Κ. 

 

 

                               Κ                    Κ                      Κ 

 

                                m                   m                   m         

Ανεβάζουμε τα τρία σώματα ώστε να αποκτήσουν τα ελατήρια το φυσικό 

τους μήκος και την χρονική στιγμή t=0 αφήνουμε ελεύθερα τα σώματα.Αν 

τα σώματα εκτελέσουν φθίνουσα ταλάντωση με τη γενική εξίσωση  του 

πλάτους να έχει μορφή Α=Αοe
-Λt να γίνουν ποιοτικά  οι γραφικές 

παραστάσεις την απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο  και για τα τρία 

σώματα. 

                                                                                              Μονάδες 9 

 

Β3.Ένα υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις 

γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με τις παρακάτω εξισώσεις 



x1=0,05ημ(1000πt)    και x2=0,05συν(998πt + π/2)  (SI) 

O χρόνος που απαιτείται για να περάσει το υλικό σημείο από την θέση 

ισορροπίας δυο διαδοχικές στιγμές είναι: 

α.
1

sec
999

                 β.1sec                  γ.10-2sec 

                                                                                               Μονάδες (2+6) 

 

 

Θέμα Γ 

 

Eνα βλήμα από καουτσούκ κινείται με σταθερή  οριζόντια ταχύτητα και κόβει  το 

λεπτό αλουμινόχαρτο του  παρακάτω σχήματος την στιγμή t=0.  

 
Στη συνέχεια  το βλήμα σφηνώνεται ακαριαία  και  καλύπτει  όλο το χώρο ανάμεσα 

στους οπλισμούς του πυκνωτή την  χρονική στιγμή  2Τ όπου Τ  η περίοδος 

ταλάντωσης του αρχικού  κυκλώματος L-C. Δίνονται Ε=100V, C=1mF, L=1mΗ και 

R=20Ω, ενώ η διηλεκτρική σταθερά του βλήματος είναι ε=4. Αν η απόσταση 

αλουμινόχαρτου- πυκνωτή είναι d=20cm να βρεθούν : 

 

α.Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R πριν το βλήμα κόψει το 

αλουμινόχαρτο. 

                                                                                                  Μονάδες  5 

β.  Το μέτρο της ταχύτητας του βλήματος αν αυτή θεωρηθεί σταθερή και οριζόντια 

                                                                                                        Μονάδες  7 

 

γ.  Να σχεδιαστεί η γραφική παράσταση του φορτίου του κάτω οπλισμού πυκνωτή  

για χρόνο t=8π ms μετά το κόψιμο του αλουμινόχαρτου. 

                                                                                                       Μονάδες 13 

http://1.bp.blogspot.com/_BdRE94s86zo/StYd8_mV-YI/AAAAAAAAHwk/x0calYCupmQ/s1600-h/image002.gif


 

 

Θέμα Δ 

 

 
 

 

Στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100π
2
 N/m έχουμε 

στερεώσει σώμα μάζας Μ = 1 kg. Πάνω στο σώμα έχουμε ακουμπήσει κατακόρυφη 

ράβδο μάζας M1 = 1 kg και μήκους L. Πάνω στην ράβδο υπάρχει δεύτερο σημειακό 

σώμα μάζας M2 = 1 kg. Το σύστημα ισορροπεί όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

Τα άκρα της κατακόρυφης ράβδου είναι εντελώς λεία. Τη χρονική στιγμή t = 0 

αφαιρούμε ακαριαία τη ράβδο τραβώντας την οριζόντια. Αν τη χρονική στιγμή t1 

συμβεί ακαριαία πλαστική κρούση των δύο σωμάτων με μάζες Μ και Μ2 και το 

πλάτος της νέας ταλάντωσης του συσσωματώματος γίνει μέγιστο ενώ η φορά της 

ταχύτητας του σώματος που ήταν δεμένο στο ελατήριο δεν έχει αλλάξει μέχρι να 

γίνει η κρούση να βρεθούν: 

α. Η χρονική στιγμή t1 

                                                                                                     Μονάδες 7 

β. Το μήκος L της κατακόρυφης ράβδου. 

                                                                                                    Μονάδες  8 
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γ. Το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης του συσσωματώματος 

Δίνεται για τις πράξεις π
2 

= 10. 

                                                                                                  Μονάδες 10 
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