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ΜΗΧΑΝΙΚΕ ΣΑΛΑΝΣΩΕΙ 
 

 

29 ΕΡΩΣΗΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
 

 

1. εµεηαθό ανηηθείµενο εθηειεί απιή απµονηθή ηαιάνηωζε. Η αποµάθπςνζε σ από ηε ζέ- 

ζε ηζοπποπίαρ ηος είναη: 

α. ανάιογε ηος σπόνος. 

β. απµονηθή ζςνάπηεζε ηος σπόνος. 

γ. ανάιογε ηος ηεηπαγώνος ηος σπόνος. 

δ. οµόπποπε µε ηε δύναµε επαναθοπάρ. 
 

 

2. Η ηασύηεηα ς ζεµεηαθού ανηηθεηµένος ηο οποίο εθηειεί απιή απµονηθή ηαιάνηωζε: 

α είναη µέγηζηε θαηά µέηπο ζηε ζέζε σ=0. 

β. έσεη ηεν ίδηα θάζε µε ηεν αποµάθπςνζε σ. 

γ. είναη µέγηζηε ζηηρ ζέζεηρ σ = ±Α. 

δ. έσεη ηεν ίδηα θάζε µε ηε δύναµε επαναθοπάρ. 
 

 

3. Η επηηάσςνζε α ζεµεηαθού ανηηθεηµένος ηο οποίο εθηειεί απιή απµονηθή ηαιάνηωζε 

α είναη ζηαζεπή. 

β. είναη ανάιογε θαη ανηίζεηε ηερ αποµάθπςνζερ σ. 

γ. έσεη ηεν ίδηα θάζε µε ηεν ηασύηεηα. 

δ. γίνεηαη µέγηζηε ζηε ζέζε σ = 0. 
 

 

4. Η θάζε ηερ απιήρ απµονηθήρ ηαιάνηωζερ 

α. αςξάνεηαη γπαµµηθά µε ηο σπόνο. 

β. είναη ζηαζεπή. 

γ. ειαηηώνεηαη γπαµµηθά µε ηο σπόνο. 

δ. είναη ανάιογε ηος ηεηπαγώνος ηος σπόνος. 
 

 

5. Η επηηάσςνζε ενόρ απιού απµονηθού ηαιανηωηή 

α. έσεη πάνηοηε θοπά ανηίζεηε µε ηε θοπά ηερ ηασύηεηαρ. 

β. είναη µεδέν, όηαν ε ηασύηεηα είναη µεδέν. 

γ. ειαηηώνεηαη, όηαν αςξάνεηαη ε δςναµηθή ενέπγεηα. 

δ. ειαηηώνεηαη, όηαν αςξάνεηαη ε θηνεηηθή ενέπγεηα. 
 

 

6. Όηαν ε ζςσνόηεηα Α.Α.Σ. δηπιαζηάδεηαη, 

α. δηπιαζηάδεηαη ε µέγηζηε ηασύηεηα ηερ θαη ε µέγηζηε επηηάσςνζε ηερ. 

β. µένεη ε ίδηα ε µέγηζηε ηασύηεηα ηερ θαη ηεηπαπιαζηάδεηαη ε µέγηζηε επηηάσςνζε ηερ. 

γ. δηπιαζηάδεηαη ε µέγηζηε ηασύηεηα ηερ θαη µένεη ε ίδηα ε µέγηζηε επηηάσςνζε ηερ. 

δ. δηπιαζηάδεηαη ε µέγηζηε ηασύηεηα ηερ θαη ηεηπαπιαζηάδεηαη ε µέγηζηε επηηάσςνζε ηερ. 
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7. ηεν Α.Α.Σ. ε δηαθοπά θάζερ µεηαξύ ηασύηεηαρ θαη δύναµερ επαναθοπάρ είναη: 

α.. µεδέν β. π 

γ. 
π  

δ. 
π 

2 4 
 

 

8. Η δύναµε επαναθοπάρ πος επενεπγεί πάνω ζ' ένα ζώµα µάδαρ m πος εθηειεί Α.Α.Σ. µε- 

ηαβάιιεηαη µε ηεν αποµάθπςνζε ζύµθωνα µε ηε γπαθηθή παπάζηαζε, 

 
 

 

9. Η ηασύηεηα ενόρ ζώµαηορ πος εθηειεί απµονηθή ηαιάνηωζε µεηαβάιιεηαη όπωρ ζηο ζσή- 

µα, 

α. Σε ζηηγµή t1 ηο ζώµα έσεη µέγηζηε αποµάθπςνζε. 

β. Σε ζηηγµή t3 ηο ζώµα έσεη µέγηζηε επηηάσςνζε. 

γ. Σε ζηηγµή t1, ζηο ζώµα αζθείηαη ε µέγηζηε δύναµε 

επαναθοπάρ, 

δ. Σε ζηηγµή t4 ζηο ζώµα αζθείηαη ε µέγηζηε δύναµε 

επαναθοπάρ. 
 

 

10. Η επηηάσςνζε ενόρ ζώµαηορ πος εθηειεί απµονηθή ηαιάνηωζε µεηαβάιιεηαη όπωρ ζηο 

ζσήµα . 

α. Σε ζηηγµή t1  ηο ζώµα βπίζθεηαη ζηε µέγη- 

ζηε αποµάθπςνζε. 

β. Σε ζηηγµή t2 ηο ζώµα έσεη µεδενηθή οπµή. 

γ. Σε ζηηγµή t3  ηο ζώµα έσεη µεδενηθή ηασύ- 

ηεηα. 

δ. Σο σπονηθό δηάζηεµα από ηε ζηηγµή t2 έωρ 

ηε ζηηγµή t4 είναη Σ/4. 
 
 

 

11. Η γπαθηθή παπάζηαζε ηος ζσήµαηορ δείσνεη πώρ µεηα- 

βάιιεηαη ε ηασύηεηα ενόρ ζώµαηορ, ηο οποίο εθηειεί 

απιή απµονηθή ηαιάνηωζε, ζε ζςνάπηεζε µε ηον σπόνο. 

Ποηερ  από  ηηρ  παπαθάηω  πποηάζεηρ  είναη  ζωζηέρ  θαη 

ποηερ ιανζαζµένερ;   Να δηθαηοιογήζεηε ηεν απάνηεζε 

ζαρ. 
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α. Σε σπονηθή ζηηγµή 

ναη µεδέν. 

t = 
T 

ε αποµάθπςνζε ηος ζώµαηορ από ηε ζέζε  ηζοπποπίαρ εί- 
4 

 

β. Σε σπονηθή ζηηγµή t = 
T 
4 

 

ε ζηαζεπά επαναθοπάρ είναη µέγηζηε. 

γ. Σε σπονηθή ζηηγµή t = 
T 

ε επηηάσςνζε ηος ζώµαηορ είναη µεδέν. 
2 

 

δ. Σε σπονηθή ζηηγµή t = 
3T 

ε δύναµε επαναθοπάρ είναη µεδέν. 
4 

 

 

12. Ένα ζώµα εθηειεί απιή απµονηθή ηα- 

ιάνηωζε θαη ηε σπονηθή ζηηγµή t = 0s 

βπίζθεηαη ζηε ζέζε ηερ µέγηζηερ ζεηη- 

θήρ  αποµάθπςνζερ. ε  ποηο  από  ηα 

δηπιανά δηαγπάµµαηα απεηθονίδεηαη ε 

αποµάθπςνζε, ζε ποηο ε ηασύηεηα θαη 

ζε ποηο ε επηηάσςνζε ηος ζώµαηορ ζε 

ζςνάπηεζε µε ηον σπόνο. 
 
 

 

13. Ένα ςιηθό ζεµείο πος εθηειεί Α.Α.Σ. δηέπσεηαη από ηε ζέζε ηζοπποπίαρ ηος. Σο µέγε- 

ζορ πος δεν αιιάδεη ππόζεµο είναη: 

α. ε αποµάθπςνζε ηος. β. ε ηασύηεηα ηος. 

γ. ε επηηάσςνζε ηος. δ. ε δύναµε επαναθοπάρ. 
 

 

14. ηεν Α.Α.Σ., ηα µεγέζε πος παίπνοςν ηαςηόσπονα ηε µέγηζηε ή ηεν ειάσηζηε ηηµή 

ηοςρ είναη: 

α. ε αποµάθπςνζε θαη ε ηασύηεηα, β. ε αποµάθπςνζε θαη ε επηηάσςνζε 

γ. ε ηασύηεηα θαη ε δύναµε επαναθοπάρ, δ. ε επηηάσςνζε θαη ε δύναµε επαναθο- 

πάρ. 
 

 

15. Ένα ζώµα εθηειεί Α.Α.Σ. Η επηηάσςνζε ηος γίνεηαη µέγηζηε όηαν: 

α. ε αποµάθπςνζε ηος µεδενίδεηαη,  β. ε ηασύηεηα ηος γίνεηαη µέγηζηε. 

γ. ε δύναµε επαναθοπάρ µεδενίδεηαη,δ. ε ηασύηεηα ηος µεδενίδεηαη. 
 

 

16. Η εξίζωζε ηερ αποµάθπςνζερ ενόρ ζώµαηορ πος εθηειεί Α.Α.Σ. είναη x = Α- 

εµ(ωt+π/2). Η ηασύηεηα θαη ε επηηάσςνζε έσοςν ζεηηθή αιγεβπηθή ηηµή, ζηε δηάπθεηα 

µηαρ πεπηόδος, θαηά ηο σπονηθό δηάζηεµα: 

α. 
Σ 

→ 
3Σ 

 

β. 0 → 
Σ 

2 4 4 

γ. 
Σ 

→ 
Σ 

δ. 
3Σ 

→ Σ
 

4 2 4 



Μεσανηθέρ Σαιανηώζεηρ Γ Λςθείος 

4  

 

 

0 

 

`17. ηο ππόηςπο ηος απιού  απµονηθού ηαιανηωηή, ε δςναµηθή ηος ενέπγεηα: 

α. έσεη ηε µέγηζηε ηηµή ηερ ζηε ζέζε ηζοπποπίαρ. 

β. είναη ίζε µε ηεν οιηθή ηος ενέπγεηα ζηηρ ζέζεηρ σ = ±Α. 

γ. έσεη πάνηοηε µεγαιύηεπε ηηµή από ηεν θηνεηηθή ηος ενέπγεηα. 

δ. έσεη απνεηηθή ηηµή ζηηρ ζέζεηρ -Α ≤ σ ≤ 0. 
 

 

18. ηο ππόηςπο ηος απιού απµονηθού ηαιανηωηή, ε θηνεηηθή ηος ενέπγεηα: 

α. ζηε ζέζε σ=0 είναη ίζε µε ηεν οιηθή ηος ενέπγεηα. 

β. είναη πάνηοηε µεγαιύηεπε από ηε δςναµηθή ηος ενέπγεηα 

γ. εξαπηάηαη από ηεν θαηεύζςνζε ηερ θίνεζερ ηερ µάδαρ 

δ. παίπνεη µεδενηθή ηηµή, µηα θοπά ζηε δηάπθεηα µηαρ πεπηόδος. 
 

 

19. ηο ππόηςπο ηος απιού απµονηθού ηαιανηωηή ε οιηθή ηος ενέπγεηα 

α. µεηαβάιιεηαη απµονηθά µε ηο σπόνο. 

β. είναη πάνηοηε µηθπόηεπε από ηε δςναµηθή ηος ενέπγεηα. 

γ. είναη πάνηοηε µεγαιύηεπε από ηεν θηνεηηθή ηος ενέπγεηα. 

δ. θαζοπίδεη ηο πιάηορ ηερ ηαιάνηωζερ Α θαη ηε µέγηζηε ηασύηεηα ςmax. 
 

 

20. ύζηεµα ειαηεπίος-ζώµαηορ θάνεη απιή απµονηθή ηαιάνηωζε πιάηοςρ Α. Αν δη- 

πιαζηάζοςµε ηε µάδα ηος ζώµαηορ θαη ηο πιάηορ ηερ ηαιάνηωζερ παπαµείνεη ηο ί- 

δηο, ηόηε µεηαβάιιεηαη: 

α. ε ενέπγεηα ηερ ηαιάνηωζερ, 

β. ε ζςσνόηεηα ηερ ηαιάνηωζερ, 

γ. ε ζηαζεπά επαναθοπάρ, 

δ. ε µέγηζηε δύναµε επαναθοπάρ. 

21.. Ειαηήπηο αµειεηέαρ µάδαρ επηµεθύνεηαη θαηά L, όηαν ζ' αςηό αναπηάηαη µάδα m 

θαη µποπεί 

να εθηειεί Α.Α.Σ. µε ζςσνόηεηα f0. Αν ζηο ειαηήπηο αναπηεζεί ζώµα µάδαρ 3m, ε 

ζςσνόηεηα 

ηερ Α.Α.Σ. ηος ζςζηήµαηορ γίνεηαη: 
 

α.. 
f 0 β. f 
3 

 

γ. 3f 0 δ. 
3f 0 

3 

22. ύζηεµα µάδαρ-ειαηεπίος εθηειεί απµονηθή ηαιάνηωζε ζε θαηαθόπςθο άξονα. Γηα 

ηεν ηαιάνηωζε ηζσύοςν ηα εξήρ: 

α. Η ζέζε ηζοπποπίαρ ηερ ηαιάνηωζερ ηαςηίδεηαη µε ηο θςζηθό µήθορ ηος ειαηεπί- 

ος. 

β. Η δύναµε επαναθοπάρ, ηαςηίδεηαη µε ηε δύναµε πος αζθεί ηο ειαηήπηο ζηο ζώµα. 

γ. Η µέγηζηε ενέπγεηα ηερ ηαιάνηωζερ είναη ίζε µε ηε µέγηζηε δςναµηθή ενέπγεηα 

ηος ειαηεπίος. 

δ. Σο ζώµα αποθηά ηε µέγηζηε ηασύηεηα όηαν δηέπσεηαη από ηε ζέζε ηος θςζηθού 

µήθοςρ ηος ειαηεπίος. 
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23. ώµα µάδαρ m εθηειεί απιή απµονηθή ηαιάνηωζε δεµένο ζηο ειεύζεπο άθπο ηος 

θαηαθόπςθος ειαηεπίος. Η ενέπγεηα ηαιάνηωζερ είναη ίζε µε: 

α. ηε δςναµηθή ενέπγεηα ηος ειαηεπίος, 

β. ηεν θηνεηηθή ενέπγεηα ηος ζώµαηορ ζηεν αθπαία ζέζε ηαιάνηωζερ, 

γ. ηο άζποηζµα ηερ θηνεηηθήρ ενέπγεηαρ ηος ζώµαηορ θαη ηερ δςναµηθήρ ενέπγεηαρ 

ηος ειαηεπίος ζε µηα ζέζε, 

δ. ηο έπγο ηερ εξωηεπηθήρ δύναµερ πος αζθήζαµε ζηο ζώµα γηα να ηο ζέζοςµε ζε 

ηαιάνηωζε. 
 

 

24. ηεν Α.Α.Σ. ζηε δηάπθεηα µηαρ πεπηόδος 

α. ε δςναµηθή ενέπγεηα γίνεηαη µέγηζηε µόνο µία θοπά. 

β. ε δςναµηθή ενέπγεηα γίνεηαη ίζε µε ηεν θηνεηηθή µόνο µία θοπά. 

γ. ε θηνεηηθή ενέπγεηα γίνεηαη ίζε µε ηεν οιηθή δύο θοπέρ. 

δ. ε θηνεηηθή ενέπγεηα παίπνεη απνεηηθέρ ηηµέρ όηαν - ςmax  ≤ ς ≤ 0. 
 

 

25. ύζηεµα µάδαρ-ειαηεπίος θάνεη απιή απµονηθή ηαιάνηωζε ζε ιείο οπηδόνηηο επίπε- 

δο πιάηοςρ x0. ∆ηπιαζηάδοςµε ηε µάδα ηος ζώµαηορ δηαηεπώνηαρ ηο ίδηο πιάηορ ηα- 

ιάνηωζερ. Γηα ηε νέα ηαιάνηωζε ηζσύεη: 

α. Η πεπίοδορ δηπιαζηάδεηαη. 

β. Η µέγηζηε ηασύηεηα ςποδηπιαζηάδεηαη. 

γ. Η µέγηζηε ενέπγεηα ηερ ηαιάνηωζερ µένεη ίδηα. 

δ. Η µέγηζηε θηνεηηθή ενέπγεηα ςποδηπιαζηάδεηαη. 
 

 

26. ηο δηάγπαµµα ηος ζσήµαηορ θαίνεηαη ε γπαθηθή 

παπάζηαζε ηερ ζςνάπηεζερ Fεπ =f(σ) γηα ένα ζώµα 

µάδαρ m = 1Kg πος εθηειεί Α.Α.Σ. 

α. Η πεπίοδορ ηερ ηαιάνηωζερ είναη 5s. 

β. Η ζηαζεπά επαναθοπάρ είναη ίζε µε 100 N/m 

γ. Σο µέηπο ηερ µέγηζηερ επηηάσςνζερ είναη αmax  = 

10 m/s
2
. 

δ.  Η  εξίζωζε  πος  πεπηγπάθεη  ηεν  πποεγούµενε 

γπαθηθή παπάζηαζε είναη Fεπ = -10Χ. 
 

 

27. Η γπαθηθή παπάζηαζε x = f(t) γηα ένα ζώµα πος εθηειεί Α.Α.Σ. παπηζηάνεηαη ζηο 

δηάγπαµµα ηος ζσήµαηορ. 

α. Σηρ σπονηθέρ ζηηγµέρ 2s θαη 6s ε ηασύηεηα ηος 

ζώµαηορ µεδενίδεηαη. 

β. Σηρ σπονηθέρ ζηηγµέρ 0, 4s θαη 8s ε θηνεηηθή ε- 

νέπγεηα ηος ζώµαηορ γίνεηαη µέγηζηε. 

γ. Σε σπονηθή ζηηγµή t  = 6s ε επηηάσςνζε είναη 

α=1/16 m/s
2 

(π
2 

= 10). 

δ. ηο σπονηθό δηάζηεµα από 4s έωρ 6s ε δύναµε επαναθοπάρ έσεη ζεηηθή αιγεβπηθή 

ηηµή. 
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28.  Η  εξίζωζε  ηερ  αποµάθπςνζερ γηα 

ζώµα πος εθηειεί Α.Α.Σ. είναη 

σ=Αεµ(ωt+π/2). Ποηο από ηα δηα- 

γπάµµαηα αποδίδεη ζωζηά ηε γπαθη- 

θή παπάζηαζε ηερ ζσέζερ ς = f(t); 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. ύζηεµα µάδαρ ειαηεπίος εθηειεί απµονηθή ηαιάνηωζε πιάηοςρ Α ζε ιείο οπηδόνηηο 

επίπεδο. Αν δηπιαζηάζοςµε ηο πιάηορ ηαιάνηωζερ ηόηε: 

α. ∆ηπιαζηάδεηαη ε ενέπγεηα ηαιάνηωζερ 

β. ∆ηπιαζηάδεηαη ε πεπίοδορ. 

γ. ∆ηπιαζηάδεηαη ε µέγηζηε δύναµε επαναθοπάρ. 

δ. Σεηπαπιαζηάδεηαη ε µέγηζηε επηηάσςνζε. 



ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 – 24 

 

Εκφώνηση άσκησης 6. 

Ένα σώμα, μάζας m, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση έχοντας ολική ενέργεια Ε. Χωρίς να 

αλλάξουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος, προσφέρουμε στο σώμα επιπλέον 

ενέργεια 3Ε. Τότε η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης: 

α) μένει σταθερή. 

β) διπλασιάζεται. 

γ) τετραπλασιάζεται. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Θέμα Β) 

 

Εκφώνηση άσκησης 7. 

Η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας ενός απλού αρμονικού ταλαντωτή σε 

συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Τη χρονική στιγμή t1 η ταχύτητα του 

σώματος έχει θετικό πρόσημο.  

 Η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο είναι η: 

 

Να επιλέξετε τη σωστή γραφική παράσταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Θέμα Β) 

 

Εκφώνηση άσκησης 8. 

Δύο αρμονικοί ταλαντωτές (1) και (2), είναι μικρά σώματα με μάζες m1 και m2 (m1=4m2) , που 

είναι δεμένα σε δύο διαφορετικά ελατήρια με σταθερές k1 και k2 αντίστοιχα. Οι δύο 



ταλαντωτές έχουν ίδια ενέργεια Ε και ίδια περίοδο Τ. 

Με βάση τα δεδομένα αυτά, το σωστό διάγραμμα συνισταμένης δύναμης F - απομάκρυνσης x 

είναι το: 

 

(Θέμα Β) 

 

Εκφώνηση άσκησης 9. 

Σώμα Α είναι δεμένο σε κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο, το άλλο άκρο του οποίου είναι 

στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο στην οροφή. Εκτρέπουμε κατακόρυφα το σώμα Α από τη 

θέση ισορροπίας του κατά d, προσφέροντας ενέργεια Ε1 και το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί 

από τη θέση εκτροπής, οπότε αυτό εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Αντικαθιστούμε το 

σώμα Α με σώμα Β, που έχει μεγαλύτερη μάζα και εκτρέπουμε το σώμα Β από τη θέση 

ισορροπίας του κατά ίση απομάκρυνση d με τον ίδιο τρόπο. Η ενέργεια Ε2 που προσφέραμε 

για να εκτρέψουμε το σώμα Β είναι: 

α) ίση με την Ε1.   

β) μικρότερη από την E1.   

γ) μεγαλύτερη από την E1.  

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Θέμα Β) 

 

Εκφώνηση άσκησης 10. 

Σώμα Σ1 μάζας m είναι δεμένο σε κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο και εκτελεί απλή αρμονική 

ταλάντωση πλάτους Α. Η μέγιστη δύναμη επαναφοράς, που δέχεται στη διάρκεια της 

ταλάντωσης είναι Fmax και η μέγιστη επιτάχυνση αmax. Αντικαθιστούμε το Σ1 με άλλο σώμα Σ2, 

που έχει μεγαλύτερη μάζα m2 από το Σ1 και διεγείρουμε το σύστημα ώστε να εκτελέσει 

ταλάντωση ίδιου πλάτους Α. Τότε το σώμα  Σ2 θα ταλαντώνεται με απλή αρμονική ταλάντωση 

και: 

Α) η μέγιστη δύναμη που θα δέχεται θα είναι : 



α) μικρότερη απ’ του Σ1. 

β) ίση με του Σ1. 

γ) μεγαλύτερη απ’ του Σ1. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

Β) η μέγιστη επιτάχυνση του θα είναι: 

α) μικρότερη απ’ του Σ1. 

β) ίση με του Σ1. 

γ) μεγαλύτερη απ’ του Σ1. 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(Θέμα Β) 

 

Εκφώνηση άσκησης 11. 

Μια σφαίρα μάζας m=2 kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση γωνιακής συχνότητας 

rad10 sω = . Τη χρονική στιγμή t=0 βρίσκεται στη θέση όπου έχει τη μέγιστη τιμή της 

δύναμης επαναφοράς της ταλάντωσης Fmax=+20 N.  

α) Να υπολογίσετε τη περίοδο και το πλάτος της ταλάντωσης.  
β) Να γράψετε τη συνάρτηση απομάκρυνσης – χρόνου και να την παραστήσετε γραφικά σε 
κατάλληλα βαθμολογημένους άξονες. Η αρχική φάση έχει πεδίο τιμών [0,2π). 

γ) Να βρείτε την ταχύτητα της σφαίρας τη στιγμή 1t s
4
π

= . 

δ) Να βρείτε τη δυναμική και την κινητική ενέργεια ταλάντωσης της σφαίρας τη στιγμή t1. 

(Θέμα Γ) 

 

Εκφώνηση άσκησης 12. 

Ένα σώμα, μάζας m=2 kg, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η απόσταση των ακραίων 

θέσεων του υλικού σημείου είναι d=0,4 m και τη χρονική στιγμή t0=0 διέρχεται απ’ τη θέση 

χ1=0,1 m, έχοντας ταχύτητα μέτρου 1 2 3υ = m/s με φορά προς τη θέση ισορροπίας του.  

α) Να υπολογίσετε το πλάτος Α και τη σταθερά επαναφοράς D της ταλάντωσης.  

β) Να παραστήσετε γραφικά την Κινητική του ενέργεια σε συνάρτηση με την απομάκρυνση x 

από τη θέση ισορροπίας του, σε κατάλληλα βαθμολογημένους άξονες στο S.I.  

γ) Να υπολογίσετε την γωνιακή συχνότητα ω και την αρχική φάση της φ0 ταλάντωσης. Η 
αρχική φάση έχει πεδίο τιμών [0,2π). 
δ) Nα βρείτε ποια χρονική στιγμή περνά, για πρώτη φορά, από την ακραία θετική θέση. 

(Θέμα Δ) 



Εκφώνηση άσκησης 13. 

Το διάγραμμα του σχήματος παριστάνει την ταχύτητα σε συνάρτηση με το χρόνο ενός 
σώματος μάζας m=0,5 kg, που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. 

  
α) Nα υπολογίσετε τη γωνιακή συχνότητα ω και το πλάτος Α της ταλάντωσης. 
β) Να βρείτε την αρχική φάση της ταλάντωσης. Η αρχική φάση έχει πεδίο τιμών [0,2π). 
γ) Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της συνισταμένης δύναμης, που δέχεται το σώμα. Δίνεται:

2 10π  . 
δ) Να βρείτε το μέτρο της επιτάχυνσης στις θέσεις όπου η κινητική ενέργεια της ταλάντωσης 
είναι το 75% της ολικής ενέργειας. 

(Θέμα Γ) 

 

Εκφώνηση άσκησης 14. 

Ένα σώμα με μάζα m=0,1 kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, μεταξύ δύο ακραίων θέσεων 

που απέχουν d=40 cm. Ο ελάχιστος χρόνος μετάβασης του σώματος από τη μια ακραία θέση 

στην άλλη είναι Δt=0,1π s. Τη χρονική στιγμή t0=0 το σώμα διέρχεται από τη θέση 

0x 0,1 2  m= και το μέτρο της ταχύτητάς του μειώνεται.  

α) Να βρείτε το πλάτος Α και τη γωνιακή συχνότητα ω της ταλάντωσης. 

β) Πόση ενέργεια Ε προσφέραμε στο σώμα για να το θέσουμε σε ταλάντωση; 

γ) Να υπολογίσετε τη δυναμική ενέργεια του σώματος, κάποια χρονική στιγμή, όταν έχει 

μέτρο ταχύτητας 1
m3 sυ = . 

δ) Να υπολογίσετε την αρχική φάση φ0 ταλάντωσης. Η αρχική φάση έχει πεδίο τιμών [0,2π). 

ε) Να υπολογίσετε την απομάκρυνση και τη δυναμική ενέργεια του σώματος, τη χρονική 

στιγμή 2
3Tt
4

= . 

Δίνεται:
5 2
4 2
π

ηµ = − . 

(Θέμα Γ) 

 

 



 

Εκφώνηση άσκησης 15. 

Ένα σώμα, μάζας m=0,5 kg, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με συχνότητα 
5f =
π

Ηz, ενώ 

διανύει σε κάθε περίοδο της ταλάντωσής του διάστημα d=2 m. Το σώμα δέχεται κατά τη 

διάρκεια της ταλάντωσής του, και στη διεύθυνση της κίνησής του, δύο δυνάμεις F1 και F2, εκ 

των οποίων η F2 είναι σταθερή με μέτρο F2=10 Ν και φορά αρνητική. Τη χρονική στιγμή t=0 το 

σημείο διέρχεται επιταχυνόμενο από τη θέση 1
3x m

4
= − .  

1) Να υπολογίσετε το πλάτος και τη σταθερά επαναφοράς D της ταλάντωσης. 

2) Να υπολογίσετε την αρχική φάση φ0 της ταλάντωσης. Η αρχική φάση έχει πεδίο τιμών 

[0,2π). 

3) Να υπολογίσετε το ποσοστό % της κινητικής ενέργειας του σώματος ως προς την ολική 

ενέργεια ταλάντωσης, τη χρονική στιγμή t=0. 

4) Να γράψετε την εξίσωση της δύναμης F1 σε συνάρτηση με το χρόνο. 

 (Θέμα Γ) 

 

Εκφώνηση άσκησης 16. 

Ένα σώμα, αμελητέων διαστάσεων, μάζας m ισορροπεί δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου 
ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k, το πάνω άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο. Στη 
Θέση Ισορροπίας το ελατήριο ασκεί στο μικρό σώμα δύναμη μέτρου F0=1 Ν. Ανεβάζουμε το 
σώμα από τη Θέση Ισορροπίας του κατακόρυφα προς τα πάνω έως τη Θέση Φυσικού Μήκους 
του ελατηρίου και τη χρονική στιγμή t=0, το εκτοξεύουμε με κατακόρυφη προς τα κάτω ταχύ-
τητα μέτρου υ0. Το σώμα μετά την εκτόξευσή του εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Tο 
διάστημα που διανύει μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων απ’ τη Θέση Ισορροπίας του είναι 

s=0,4 m σε χρόνο Δt=
10
π

s.  

α) Να υπολογίσετε το πλάτος Α και τη σταθερά k του ελατηρίου. Δίνεται η επιτάχυνση της 
βαρύτητας g=10 m/s2. 
β) Να βρείτε τη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου στη θέση, που η δυναμική ενέργεια της 
ταλάντωσης είναι μηδέν.  
γ) Να υπολογίσετε το μέτρο της αρχικής ταχύτητας υ0.  
δ) Να υπολογίσετε τo ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος τη χρονική 
στιγμή t=0. Θεωρήστε θετική φορά την προς τα πάνω. 

(Θέμα Δ) 

 

 



 

Εκφώνηση άσκησης 17. 

Το κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k=100 Ν/m, είναι ακλόνητα στερεωμένο 

στη βάση λείου κεκλιμένου επιπέδου, γωνίας κλίσης θ=30°. Στο πάνω άκρο του ισορροπεί 

δεμένο σώμα, αμελητέων διαστάσεων, μάζας m=1 kg. Συμπιέζουμε το ελατήριο επιπλέον κατά 

χ0=0,1 m και τη χρονική στιγμή t=0, εκτοξεύουμε το σώμα με ταχύτητα μέτρου 0 3υ = m/s 

με φορά προς τα κάτω παράλληλη προς το κεκλιμένο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα. 

 
α) Να αποδείξετε ότι το σύστημα εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση και να βρείτε τη 

συχνότητά της. 

β) Να υπολογίσετε το πλάτος ταλάντωσης Α.  

γ) Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Θεωρήστε θετική φορά την προς τα κάτω. Η αρχική φάση έχει πεδίο τιμών [0,2π).  

δ) Να υπολογίσετε τη δύναμη του ελατηρίου στις θέσεις όπου μηδενίζεται η κινητική ενέργεια 

του σώματος. 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s2. 

(Θέμα Γ) 

 

Εκφώνηση άσκησης 18. 

Μικρή μεταλλική σφαίρα μάζας m=100 g είναι δεμένη στο δεξιό ελεύθερο άκρο ενός 
οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k=10 Ν/cm, του οποίου το αριστερό άκρο είναι ακλόνητα 
στερεωμένο. Η σφαίρα δέχεται σταθερή δύναμη μέτρου F=2·102 Ν, της οποίας η διεύθυνση 
είναι παράλληλη με τον άξονα του ελατηρίου και η φορά προς τ’ αριστερά, οπότε το ελατήριο 
συσπειρώνεται. Εκτρέπουμε τη σφαίρα από τη θέση ισορροπίας της κατά d=0,1 m προς τ’ 
αριστερά και τη χρονική στιγμή t=0  την αφήνουμε ελεύθερη να κινηθεί.  

 
α) Να υπολογίσετε την απόσταση χ0 της θέσης ισορροπίας της σφαίρας από τη θέση φυσικού 
μήκους του ελατηρίου. 
β) Να αποδείξετε ότι η σφαίρα θα εκτελέσει γραμμική αρμονική ταλάντωση και να 



υπολογίσετε τη γωνιακή συχνότητα καθώς και την ολική ενέργεια της ταλάντωσης. 
γ) Σε ποιο σημείο της τροχιάς έχει ταυτόχρονα μέγιστο μέτρο δύναμης επαναφοράς και 
δύναμης ελατηρίου; Βρείτε τότε το λόγο των μέτρων της μέγιστης δύναμης επαναφοράς προς 
τη μέγιστη δύναμη ελατηρίου. 
δ) Τη στιγμή που η σφαίρα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας της και κινείται κατά τη θετική 
φορά, καταργείται ακαριαία η δύναμη F. Βρείτε το λόγο της ολικής ενέργειας E′  της νέας 
ταλάντωσης προς την ολική ενέργεια Ε της αρχικής ταλάντωσης. 

(Θέμα Δ) 

 

Εκφώνηση άσκησης 19. 

Μικρό σώμα, μάζας m=0,5 kg, είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς 

k=200 N/m και μπορεί να κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώμα εκτελεί γραμμική 

αρμονική ταλάντωση δεχόμενο σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=50 Ν προς τα δεξιά, μέσω 

νήματος. Όταν το σώμα βρίσκεται στη θέση, που μηδενίζεται η δυναμική ενέργεια του 

ελατηρίου, μεγιστοποιείται η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης. 

α) Να προσδιορίσετε τη θέση ισορροπίας του σώματος και στη συνέχεια να αποδείξετε ότι η 

σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης είναι ίση με τη σταθερά k του ελατηρίου. 

β) Να υπολογίσετε την ενέργεια ταλάντωσης Ε του σώματος. 

Κάποια στιγμή, που τη θεωρούμε ως t=0, κόβεται το νήμα, στη θέση όπου η δυναμική 
ενέργεια του ελατηρίου είναι μέγιστη. Το σύστημα εκτελεί νέα απλή αρμονική ταλάντωση με 
πλάτος A′ .  
γ) Θεωρώντας θετική τη φορά προς τα δεξιά, γράψτε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε 
συνάρτηση με το χρόνο. Η αρχική φάση έχει πεδίο τιμών [0,2π).  

δ) Να υπολογίσετε το λόγο των ενεργειών ταλάντωσης του σώματος 
E
E′

, πριν και μετά την 

κατάργηση της δύναμης F. 

(Θέμα Δ) 

 

Εκφώνηση άσκησης 20. 

Το σύστημα των δύο σωμάτων Σ1 και Σ2, ίσων μαζών m1=m2=10 kg, ισορροπεί δεμένο στο 

κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k 100 N m= .Tα σώματα έχουν 

αμελητέες διαστάσεις. Το Σ1 είναι δεμένο στο ελατήριο, ενώ αβαρές νήμα μικρού μήκους 

συνδέει τα Σ1 και Σ2. Τη χρονική στιγμή t=0 κόβουμε το νήμα που συνδέει τα δύο σώματα, 

οπότε το Σ1 αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.  



 
α) Να προσδιορίσετε τη θέση ισορροπίας του συστήματος των Σ1-Σ2 και στη συνέχεια τη θέση 

ισορροπίας της ταλάντωσης του Σ1 μετά το κόψιμο του νήματος.  

β) Να υπολογίσετε το πλάτος ταλάντωσης Α καθώς και την ολική της ενέργεια Ε. 

γ) Θεωρώντας θετική φορά την προς τα πάνω, να γράψετε την εξίσωση απομάκρυνσης x – 

χρόνου t. Στη συνέχεια να την παραστήσετε γραφικά σε κατάλληλα βαθμολογημένους άξονες, 

στη διάρκεια της 1ης περιόδου. Θεωρήστε ότι: 10 π . 

δ) Αν το σώμα Σ2 έχει ως προς το δάπεδο, που βρίσκεται κάτω του, στη θέση ισορροπίας του 
συστήματος, βαρυτική δυναμική ενέργεια U 180Jβαρ = , να βρείτε ποιο απ’ τα δύο θα φτάσει 

πρώτο: το Σ2 στο έδαφος ή το Σ1 στο ανώτερο σημείο της τροχιάς του. Δίνεται g=10 m/s2. 

(Θέμα Δ) 

 

Εκφώνηση άσκησης 21. 

Το κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100 Ν/m είναι στερεωμένο σε 

οριζόντιο δάπεδο. Στο πάνω άκρο του είναι δεμένος δίσκος Σ1 μάζας m1=0,8 kg. Πάνω στο 

δίσκο είναι τοποθετημένος κύβος Σ2 μάζας m2=0,2 kg. Το σύστημα αρχικά ισορροπεί. Πιέζουμε 

το σύστημα κατακόρυφα προς τα κάτω μεταφέροντας ενέργεια στο σύστημα ίση με  Ε=2 J και 

το αφήνουμε ελεύθερο. 

α) Να βρείτε το πλάτος ταλάντωσης Α του συστήματος, τη γωνιακή συχνότητα ω καθώς και το 

χρόνο Δt στον οποίο θα περάσει για 1η φορά απ’ τη θέση ισορροπίας του. 

β) Να γράψετε τη συνάρτηση της δύναμης επαφής Ν, που δέχεται ο κύβος από το δίσκο Σ1, σε 

συνάρτηση με την απομάκρυνση χ από τη θέση ισορροπίας του.  

γ) Να υπολογίσετε την απόσταση y από τη Θέση ισορροπίας του, στην οποία ο κύβος θα χάσει 

την επαφή με το δίσκο. 

δ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του κύβου τη χρονική στιγμή, που εγκαταλείπει το δίσκο και 

το ύψος στο οποίο θα φθάσει πάνω από τη θέση που εγκαταλείπει το δίσκο.  

Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και g=10 m/s2. 

(Θέμα Δ) 



Εκφώνηση άσκησης 22. 

Το αριστερό άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=400 Ν/m στερεώνεται ακλόνητα 

και στο δεξιό άκρο του προσδένεται σώμα Σ1 μάζας m1=3 kg, το οποίο μπορεί να κινείται σε 

λείο οριζόντιο δάπεδο. Πάνω στο Σ1 τοποθετείται δεύτερο σώμα Σ2 μάζας m2=1 kg. 

Εκτοξεύουμε προς τα δεξιά το σύστημα από τη θέση ισορροπίας του, με ταχύτητα μέτρου V 

και παράλληλη με το οριζόντιο επίπεδο, όπως στο σχήμα, οπότε το σύστημα εκτελεί γραμμική 

αρμονική ταλάντωση. Τα δυο σώματα διατηρούν την επαφή στη διάρκεια της ταλάντωσης. 

 
α) Να υπολογίσετε τη γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης καθώς και τις σταθερές 

ταλάντωσης Dολ, D1 και D2 του συστήματος και των σωμάτων Σ1 και Σ2 αντίστοιχα. 

β) Να τοποθετήσετε το σύστημα σε μια τυχαία θέση της ταλάντωσής του, να σχεδιάσετε και 

να περιγράψετε σε τρία κατάλληλα σχήματα τις δυνάμεις, που δέχονται: i) το σύστημα Σ1 – Σ2, 

ii) το Σ1 και iii) το Σ2. 

γ) Να παραστήσετε γραφικά την αλγεβρική τιμή της στατικής τριβής από το Σ1 στο Σ2 σε 

συνάρτηση με την απομάκρυνση χ από τη θέση ισορροπίας του, για πλάτος ταλάντωσης Α=3 

cm.  

δ) Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή της αρχικής ταχύτητας εκτόξευσης Vmax, του συστήματος 
των Σ1, Σ2 ώστε το σώμα Σ2 να μην ολισθήσει πάνω στο σώμα Σ1.  Δίνεται η επιτάχυνση της 
βαρύτητας g=10 m/s2

 και ο συντελεστής στατικής τριβής μεταξύ των δύο σωμάτων Σ1 και Σ2 
είναι μσ=0,5. 

(Θέμα Δ) 

 

Εκφώνηση άσκησης 23. 

Τα ιδανικά ελατήρια του σχήματος έχουν σταθερές k1=300 N/m και k2=600 N/m και τα σώματα 

Σ1 και Σ2, αμελητέων διαστάσεων, που είναι δεμένα στα άκρα των ελατηρίων, έχουν μάζες 

m1=3 kg και m2=1 kg. Τα δύο ελατήρια βρίσκονται αρχικά στο φυσικό τους μήκος και τα 

σώματα σε επαφή. Εκτρέπουμε από τη θέση ισορροπίας του το σώμα Σ1 κατά d=0,4 m 

συμπιέζοντας το ελατήριο k1 και το αφήνουμε ελεύθερο. Κάποια στιγμή συγκρούεται με το Σ2 

και κολλά σ’ αυτό. Τα σώματα κινούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και η διάρκεια της 

κρούσης θεωρείται αμελητέα. 

 
α) Να υπολογίσετε σε πόσο χρόνο και με τι ταχύτητα το σώμα Σ1 θα συγκρουστεί με το σώμα 



Σ2. 

β) Να δείξετε ότι το συσσωμάτωμα Σ1 – Σ2 θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση και να 

υπολογίσετε την σταθερά της. 

γ) Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωματώματος. 

δ) Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του συσσωματώματος σε συνάρτηση με το 

χρόνο, θεωρώντας ως αρχή του χρόνου τη στιγμή αμέσως μετά την κρούση. 

ε) Σε πόσο χρόνο από τη στιγμή που αφήσαμε το σώμα m1 θα μηδενιστεί η ταχύτητα του 
συσσωματώματος για 2η φορά και πόση απόσταση θα έχει διανύσει το m1 μέχρι τότε; 

(Θέμα Δ) 

 

Εκφώνηση άσκησης 24. 

Στο παρακάτω σχήμα το σώμα μάζας m=10 kg ισορροπεί δεμένο στο κάτω άκρο του αβαρούς 

νήματος το πάνω άκρο του οποίου είναι δεμένο στο κάτω άκρο του κατακόρυφου ιδανικού 

ελατηρίου σταθεράς k=10 N/cm. 

 
α) Σχεδιάστε τις δυνάμεις, που ασκούνται στο σώμα και αιτιολογήστε γιατί η δύναμη 

ελατηρίου στο νήμα είναι ίση με την τάση του νήματος στο σώμα.  

β) Υπολογίστε την επιμήκυνση Δℓ του ελατηρίου. Θεωρήστε ότι g=10 m/s2. 

Τραβάμε το σώμα κατακόρυφα προς τα κάτω από τη Θ.Ι. του, μεταφέροντας ενέργεια στο 

σώμα Εμετ=5 J και το αφήνουμε να ταλαντωθεί.  

γ) Να αποδείξετε ότι θα εκτελέσει γραμμική αρμονική ταλάντωση και να βρείτε το πλάτος 

ταλάντωσης. 

δ) Γράψτε την εξίσωση της τάσης του νήματος στο σώμα σε συνάρτηση με την απομάκρυνση χ 

απ’ τη Θέση Ισορροπίας και σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της τάσης του νήματος Τ σε 

συνάρτηση με την απομάκρυνση χ, σε κατάλληλα βαθμολογημένους άξονες. 

ε) Να βρείτε το σημείο της ταλάντωσης στο οποίο η τάση του νήματος θα μηδενισθεί. 

(Θέμα Δ) 


