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Θέμα Α 

Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το 
γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συμπληρώνει σωστά. 

Α1. Ένας αρμονικός ταλαντωτής εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Όταν η συχνότητα του 
διεγέρτη παίρνει τις τιμές 𝑓𝑓1 = 5𝐻𝐻𝐻𝐻 και 𝑓𝑓2 = 10𝐻𝐻𝐻𝐻, το πλάτος της ταλάντωσης είναι το ίδιο. Ποια 
από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή; Θα έχουμε μεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης, όταν η 
συχνότητα του διεγέρτη πάρει την τιμή: 
α) 2𝐻𝐻𝐻𝐻   β) 4𝐻𝐻𝐻𝐻   γ) 8𝐻𝐻𝐻𝐻   δ) 12𝐻𝐻𝐻𝐻 

Α2. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το χρόνο 
α) η ενέργεια του ταλαντωτή είναι συνεχώς σταθερή 
β) η συχνότητα αυξάνεται με τη πάροδο του χρόνου 
γ) ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση διατηρείται 
σταθερός 
δ) το πλάτος μειώνεται γραμμικά με το χρόνο 

A3. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική με περίοδο 𝛵𝛵, πλάτος 𝛢𝛢 και χωρίς αρχική φάση. Τη χρονική 
στιγμή 𝑡𝑡 = 𝑇𝑇

6
 η ταχύτητα του σώματος είναι 

α) 𝜐𝜐 = 𝜋𝜋𝜋𝜋
𝛵𝛵

  β) 𝜐𝜐 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝛵𝛵

  γ) √3𝜋𝜋𝜋𝜋
𝛵𝛵

   δ) √3𝜋𝜋𝜋𝜋
𝛵𝛵

 

Α4. H γραφική παράσταση της επιτάχυνσης ενός σώματος, που 
εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με τον χρόνο 
φαίνεται στο διάγραμμα.  
α) Τη χρονική στιγμή 𝑡𝑡1 το σώμα βρίσκεται στην ακραία θετική 
του θέση 
β) Στο χρονικό διάστημα 𝑡𝑡1 < 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡2 το σώμα επιβραδύνεται 
γ) Τη χρονική στιγμή 𝑡𝑡2 το σώμα έχει μέγιστη θετική ταχύτητα 
δ) Στο χρονικό διάστημα 𝑡𝑡3 < 𝑡𝑡 < 𝑡𝑡4 το σώμα κινείται προς την 
ακραία αρνητική του θέση 

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με το γράμμα Σ αν είναι σωστή ή με το γράμμα 
Λ αν είναι λανθασμένη. 
α) Η περίοδος μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης εξαρτάται από το πλάτος της ταλάντωσης 
β) Το πλάτος, η μέγιστη ταχύτητα και η μέγιστη επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί απλή 
αρμονική ταλάντωση παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης 
γ) Στις φθίνουσες ταλαντώσεις το πλάτος παραμένει σταθερό σε συνάρτηση με τον χρόνο 
δ) Στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις το πλάτος παραμένει σταθερό σε συνάρτηση με τον χρόνο 
ε) Στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις το πλάτος εξαρτάται από την συχνότητα του διεγέρτη 

Φυσική: Ταλαντώσεις

Γ Λυκείου



 

2 
 

Θέμα Β 

Β1. Στο ένα άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς 𝑘𝑘 είναι στερεωμένο 
σώμα μάζας 𝑚𝑚1 ενώ το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο 
ακλόνητα στη κορυφή λείου πλάγιου επιπέδου κλίσης 𝜑𝜑 �𝜂𝜂𝜂𝜂𝜑𝜑 = 1

2
�. 

Στο σώμα μάζας 𝑚𝑚1 είναι δεμένο με αβαρές και μη εκτατό νήμα 
δεύτερο σώμα μάζας 𝑚𝑚2 = 2𝑚𝑚1 και το σύστημα των δύο σωμάτων 
ισορροπεί ακίνητο. Κόβουμε το νήμα που ενώνει τα δύο σώματα και 
το σώμα μάζας 𝑚𝑚1 ξεκινά να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς 𝐷𝐷 = 𝑘𝑘. Τη 
στιγμή που η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου μηδενίζεται για πρώτη φορά, η κινητική ενέργεια 
του σώματος που εκτελεί ταλάντωση είναι ίση με 

α) 𝛫𝛫 = 3
8
𝑚𝑚1
2𝑔𝑔2

𝑘𝑘
   β) 𝛫𝛫 = 3

4
𝑚𝑚1
2𝑔𝑔2

𝑘𝑘
  γ) 𝛫𝛫 = 7

8
𝑚𝑚1
2𝑔𝑔2

𝑘𝑘
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

Β2. Μικρό σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με περίοδο 𝛵𝛵 και το πλάτος της εκφράζεται σε 
συνάρτηση με τον χρόνο σύμφωνα με τη σχέση 𝛢𝛢 = 𝛢𝛢0𝑒𝑒−𝛬𝛬𝑡𝑡. Σε χρονική διάρκεια ίση με 4𝛵𝛵 το 
πλάτος της ταλάντωσης υποδιπλασιάζεται. Αν η ενέργεια της ταλάντωσης τη χρονική στιγμή 𝑡𝑡0 = 0 
είναι ίση με 𝛦𝛦0, τότε το έργο της δύναμης αντίστασης από τη χρονική στιγμή 𝑡𝑡1 = 4𝑇𝑇 μέχρι τη 
χρονική στιγμή t2 = 12𝑇𝑇 είναι ίσο με: 
α) −15

64
𝛦𝛦0  β) −63

64
𝛦𝛦0  γ) − 1

64
𝛦𝛦0 

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

Β3. Σε κοινή οριζόντια δοκό είναι αναρτημένα τρία κατακόρυφα 
ελατήρια με σταθερές 𝑘𝑘1 = 𝑘𝑘,𝑘𝑘2 = 2𝑘𝑘 και 𝑘𝑘3 αντίστοιχα, στα ελεύθερα 
άκρα των οποίων είναι κρεμασμένες και ισορροπούν ακίνητες τρείς 
σφαίρες με μάζες 𝑚𝑚1 = 𝑚𝑚,𝑚𝑚2 και 𝑚𝑚3 = 4𝑚𝑚. Θέτουμε σε κατακόρυφη 
ταλάντωση τη δοκό με τη βοήθεια εξωτερικής περιοδικής δύναμης με 

συχνότητα 𝑓𝑓 = 1
𝜋𝜋
�𝑘𝑘
𝑚𝑚

 και παρατηρούμε ότι οι σφαίρες μάζας 𝑚𝑚2 και 𝑚𝑚3 

ταλαντώνονται με το μέγιστο δυνατό πλάτος τους. 
α) το σύστημα (𝑘𝑘1,𝑚𝑚1) είναι σε συντονισμό, 𝑚𝑚2 = 𝑚𝑚

2
  και 𝑘𝑘3 = 4𝑘𝑘 

β) τα συστήματα (𝑘𝑘2,𝑚𝑚2) και (𝑘𝑘3,𝑚𝑚3) είναι σε συντονισμό, 𝑚𝑚2 = 2𝑚𝑚 και 𝑘𝑘3 = 16𝑘𝑘 
γ) τα συστήματα (𝑘𝑘2,𝑚𝑚2) και (𝑘𝑘3,𝑚𝑚3) είναι σε συντονισμό, 𝑚𝑚2 = 𝑚𝑚

2
 και 𝑘𝑘3 = 16𝑘𝑘 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας 

 

Θέμα Γ 

Σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση διέρχεται από ακραία θέση της ταλάντωσής του κάθε 
0,2𝜋𝜋 𝑠𝑠, έχει ενέργεια 𝛦𝛦 = 8𝐽𝐽 και η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης του σώματος σε συνάρτηση 
με την απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του δίνεται από τη σχέση 𝑈𝑈 = 200𝑥𝑥2 (𝑆𝑆. 𝐼𝐼. ). 
Γ1. Να υπολογίσετε τη μάζα του σώματος και το έργο της δύναμης επαναφοράς που δέχεται το 
σώμα κατά τη μετάβασή του από τη θέση 𝑥𝑥1 = −0,1𝑚𝑚 στη θέση 𝑥𝑥2 = +0,1𝑚𝑚 
Γ2. Να γράψετε την εξίσωση της δύναμης επαναφοράς σε συνάρτηση με την απομάκρυνση από τη 
θέση ισορροπίας του σώματος και να σχεδιάσετε την αντίστοιχη γραφική παράσταση σε 
βαθμολογημένους άξονες 
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Γ3. Να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος μια χρονική στιγμή που η 
αλγεβρική τιμή του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος είναι 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑡𝑡
= +40√3 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚/𝑠𝑠2 και το 

σώμα επιβραδύνεται 
Γ4. Να υπολογίσετε την απόσταση του σώματος από την ακραία αρνητική θέση της ταλάντωσης, 

μια χρονική στιγμή που η ταχύτητά του είναι 𝜐𝜐 = −√3
2

 𝑚𝑚/𝑠𝑠 και το σώμα επιταχύνεται. 

 

Θέμα Δ 

Σώμα μάζας 𝑚𝑚 είναι δεμένο σε κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο 
σταθεράς 𝑘𝑘 = 400 𝛮𝛮/𝑚𝑚, η άλλη άκρη του οποίου είναι στερεωμένο 
στο δάπεδο και είναι συσπειρωμένο κατά 𝛥𝛥𝑙𝑙 = 1

40
𝑚𝑚. Τη χρονική 

στιγμή 𝑡𝑡 = 0 ασκούμε στο σώμα σταθερή κατακόρυφη δύναμη �⃗�𝐹 με 
φορά προς τα πάνω, με αποτέλεσμα το σώμα να ξεκινήσει να εκτελεί 
απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς 𝐷𝐷 = 𝑘𝑘. Όταν το 
σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του το ελατήριο είναι 
επιμηκυμένο κατά 𝛥𝛥𝑙𝑙′ = 3

40
𝑚𝑚. 

Δ1. Να αποδείξετε ότι η μάζα του σώματος είναι 𝑚𝑚 = 1𝑘𝑘𝑘𝑘 και το μέτρο της δύναμης �⃗�𝐹 είναι 40𝛮𝛮. 
Δ2. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης και να γράψετε την χρονική εξίσωση της 
ταχύτητας του σώματος. Να θεωρήσετε θετική τη φορά προς τα κάτω. 
Δ3. Να γράψετε την εξίσωση της δύναμης που δέχεται το σώμα από το ελατήριο σε συνάρτηση με 
την απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας και να σχεδιάσετε την αντίστοιχη γραφική παράσταση 
σε βαθμολογημένους άξονες 
Δ4. Να υπολογίσετε τη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου τις χρονικές στιγμές που η κινητική 
ενέργεια του σώματος είναι τριπλάσια από τη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης 
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας 𝑘𝑘 = 10 𝑚𝑚/𝑠𝑠2. 
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