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Θέμα 1ο  
Στις ερωτήσεις Α1-Α4 επιλέξτε την σωστή απάντηση 

 

Α1. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση, όπου η δύναμη απόσβεσης δίνεται από τον τύπο F= - b.u: 

α. η ενέργεια μειώνεται ανάλογα με το χρόνο 

β. η περίοδος παραμένει σταθερή για ορισμένη τιμή της σταθεράς απόσβεσης b 

γ. η σταθερά απόσβεσης δεν εξαρτάται από το μέγεθος του αντικειμένου που ταλαντώνεται 

δ. η κίνηση είναι πάντα απεριοδική 

(Μονάδες 5) 

Α2. Σώμα δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου και βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο με το οποίο 

παρουσιάζεται τριβή. Αν απομακρύνουμε το σώμα από την θέση ισορροπίας του κατά xo , όπου η δύναμη 

ελατηρίου είναι μεγαλύτερη της οριακής τριβής μεταξύ σώματος και δαπέδου, και το αφήσουμε ελεύθερο 

τότε: 

α. το σώμα θα κινηθεί αλλά χωρίς να εκτελέσει ταλάντωση.  

β. το σώμα θα ταλαντώνεται με πλάτος ταλάντωσης xo. 

γ. το σώμα θα εκτελέσει γραμμική αρμονική ταλάντωση. 

δ. το σώμα θα παραμείνει ακίνητο. 

(Μονάδες 5) 

Α3. Έκκεντρες ονομάζονται οι κρούσεις: 

α. στις οποίες τα κέντρα μαζών είναι ευθυγραμμισμένα κατά την κρούση. 

β. τα συγκρουόμενα σώματα κινούνται σε παράλληλες διευθύνσεις με τα κέντρα μαζών να μην είναι 

ευθυγραμμισμένα. 

γ. στις οποίες δεν διατηρείται η ορμή του συστήματος. 

δ. για τις οποίες οι ταχύτητες των σωμάτων βρίσκονται σε τυχαίες διευθύνσεις και τα κέντρα μαζών δεν 

είναι στην ίδια ευθεία. 

(Μονάδες 5) 

Α4. Σε μια πλαστική κρούση 

α. δεν διατηρείται η ορμή του συστήματος 

β. δεν διατηρείται η μηχανική ενέργεια του συστήματος. 

γ. διατηρείται η ορμή του κάθε σώματος. 

δ. διατηρείται η κινητική ενέργεια του κάθε σώματος. 

(Μονάδες 5) 

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστή»  ή 

«Λάθος» δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 

α. Δεν υπάρχουν απολύτως ελαστικές κρούσεις στον μακρόκοσμο. 

β. Η δύναμη επαναφοράς για ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση γίνεται μέγιστη κατά μέτρο 

στις ακραίες θέσεις ταλάντωσης. 

γ. Η σταθερά επαναφοράς μιας αρμονικής ταλάντωσης αλλάζει μετά την κρούση με δεύτερο σώμα. 

δ. Αν διπλασιαστεί το πλάτος μιας ταλάντωσης τότε η ενέργεια ταλάντωσης θα τετραπλασιαστεί. 

ε. Στο σύστημα ανάρτησης των αυτοκινήτων επιδιώκεται μεγάλη απόσβεση.  

(5x1 = 5 Μονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θέμα 2ο  
 

Β1. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση, όπου η δύναμη απόσβεσης δίνεται από τον τύπο F= - b.u, ο χρόνος που 

απαιτείται για να μειωθεί το πλάτος στο μισό της αρχικής του τιμής είναι: 

α. ln2/Λ                                              β. ln2/2Λ                                       γ. Λ/ln2 

  

 

Επιλέξτε την σωστή επιλογή (Μονάδες 2) 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 6) 

 

 

Β2. Δύο σώματα με μάζες m1 και m2 κινούνται στην ίδια διεύθυνσης με ταχύτητες αντίθετης φοράς όπως 

φαίνεται και στο σχήμα. Το σώμα μάζας m1 κινείται με ταχύτητα μέτρου u ενώ το σώμα μάζας m2 κινείται 

με ταχύτητα μέτρου 2u. Τα δύο σώματα συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά και μετά την κρούση για τις 

ταχύτητες των δύο σωμάτων ισχύει η σχέση  
2 15u u    .          

 
Η σχέση που συνδέει τις μάζες των δύο σωμάτων: 
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Επιλέξτε την σωστή επιλογή (Μονάδες 2) 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 6) 

 

 

 

Β3. Σώμα ταλαντώνεται με την απομάκρυνση από την θέση ισορροπίας του να είναι ημιτονοειδής μορφής. 

Την χρονική στιγμή μηδέν βρίσκεται στην θέση 
2

A
 κινούμενο προς την θέση ισορροπίας του.  

Το σώμα θα ακινητοποιηθεί για πρώτη φορά την χρονική στιγμή: 
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Επιλέξτε την σωστή επιλογή (Μονάδες 2) 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 7) 

 

 

  



Θέμα 3ο  

Σώμα μάζας m1 =1Kg είναι δεμένο στο κάτω άκρο αβαρούς και μη εκτατού νήματος μήκους 

L=1,6m το πάνω άκρο του οποίου να είναι δεμένο σε σταθερό σημείο της οροφής. Το σώμα 

αφήνεται  ελεύθερο από θέση στην οποία το νήμα να σχηματίζει γωνία 60ο με το κατακόρυφο 

επίπεδο. Όταν το m1 περνάει από την κατώτερη θέση της τροχιάς του συγκρούεται μετωπικά και 

ελαστικά με ένα ακίνητο σώμα μάζας m2 το οποίο βρίσκεται πάνω σε  οριζόντιο επίπεδο με το 

οποίο εμφανίζει τριβή με συντελεστή τριβής μ=0,1. Μετά την κρούση το  m1 κινείται σε αντίθετη 

κατεύθυνση αυτής που είχε πριν την κρούση και με ταχύτητα μέτρου 2m/s, ενώ το  σώμα  m2 αφού 

μετατοπιστεί κατά d=1m συναντά την ελεύθερη άκρη ενός οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου 

σταθεράς Κ=200N/m,  το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε κατακόρυφο τοίχο.  

Να βρεθούν: 

Γ1.  η μάζα m2.        (Μονάδες 6) 

Γ2.  το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του σώματος m1 που μεταβιβάστηκε στο m2 κατά την 

κρούση, καθώς και η μέγιστη γωνία ανάμεσα στο νήμα και το οριζόντιο επίπεδο κατά την κίνηση 

του σώματος m1 μετά την κρούση.                                                             (Μονάδες 7) 

Γ3.  η  ταχύτητα με την οποία το m2 συναντά το ελατήριο                         (Μονάδες 5) 

Γ3.  η μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου.                (Μονάδες 7) 
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Θέμα 4ο  
Σώμα μάζας m1=2Kg ισορροπεί δεμένο στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού 

ελατηρίου σταθεράς 400N/m όπως φαίνεται και στα σχήμα. Δεύτερο σώμα μάζας 

m2=2Kg αφήνεται να πέσει από ύψος h πιο πάνω από το σώμα και όταν 

συγκρουστεί μετωπικά με το σώμα μάζας m1 δημιουργείται συσσωμάτωμα το 

οποίο κινείται με ταχύτητα μέτρου 
3

/
2

u m s  .  

Δ1. Να βρεθεί το ποσοστό απώλειας ενέργειας λόγω της σύγκρουσης των δύο 

σωμάτων καθώς και το αρχικό ύψος h.                                                  (Μονάδες 6) 

Δ2. Να δείξετε ότι το συσσωμάτωμα μετά την κρούση εκτελεί απλή αρμονική 

ταλάντωση και να υπολογιστεί η περίοδος ταλάντωσης.                       (Μονάδες 4) 

Δ3. Να βρείτε το πλάτος ταλάντωσης καθώς και την ενέργεια ταλάντωσης. 

(Μονάδες 5) 

Δ4. Να γραφούν οι εξισώσεις απομάκρυνσης, ταχύτητας και επιτάχυνσης του 

συσσωματώματος θεωρώντας σαν t=0s την στιγμή της κρούσης.         (Μονάδες 5) 

Δ5. Να βρεθεί το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας του 

συσσωματώματος όταν K=15U.                                                            (Μονάδες 5) 
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  και ότι η κρούση έχει αμελητέα διάρκεια.         

Καλή επιτυχία! 

 



 


