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Θέμα Α 

Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα 

το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά 

Α1. Σε κάθε κρούση μεταξύ 2 σωμάτων 

α. Η ορμή του σώματος παραμένει σταθερή 

β. η μεταβολή της ορμής του ενός είναι αντίθετη της μεταβολής της ορμής του άλλου 

σώματος 

γ. η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του ενός είναι αντίθετη της μεταβολής της κινητικής 

του άλλου σώματος 

δ. η κινητική ενέργεια κάθε σώματος παραμένει σταθερή 

Α2. Σε ένα σώμα, το οποίο εκτελεί ΑΑΤ, συμβολίζουμε τη δύναμη επαναφοράς που του 

ασκείται με F(αλγεβρική τιμή) και τη σταθερά επαναφοράς με D. Το πηλίκο –F/D : 

α. Παραμένει σταθερό με το χρόνο 

β. μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο 

γ. αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο 

δ. γίνεται μέγιστο, όταν το σώμα διέρχεται από τη Θ.Ι. 

Α3. Αν το πλάτος Α μιας φθίνουσας ταλάντωσης μεταβάλλεται με το χρόνο t σύμφωνα με τη 

σχέση Α=Α0.e-Λt , όπου Α0 το αρχικό πλάτος και Λ μια θετική σταθερά, τότε: 

α. ο λόγος 2 διαδοχικών μεγίστων απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση παραμένει 

σταθερός με το χρόνο 

β. το πλάτος της ταλάντωσης είναι σταθερό σε σχέση με το χρόνο 

γ. η αντιτιθέμενη δύναμη είναι ανάλογη της απομάκρυνσης από τη Θ.Ι 

δ. όταν διέρχεται από τη Θ.Ι η συνισταμένη δύναμη που δέχεται είναι 0. 

Α4. Σφαίρα Α μάζας mA και κινητικής ενέργειας ΚΑ συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με 

δεύτερη ακίνητη σφαίρα Β μάζας mB. Η κινητική ενέργεια που μεταφέρεται από η σφαίρα Α 

στη Β κατά τη διάρκεια της κρούσης γίνεται μέγιστη όταν: 

α. mA<mB 

β. mA=mB 

γ. mA>mB 

δ. mA >>mB 

Στην παρακάτω ερώτηση Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα κάθε πρότασης και 

δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και Λάθος για τη λανθασμένη. 
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Α5.  

α. Περίοδος ταλάντωσης ονομάζεται το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για να κάνει το σώμα 

2 διαδοχικές διελεύσεις από τη Θ.Ι 

β. Σε μια ΑΑΤ, όταν ένα σώμα πλησιάζει προς τη Θ.Ι, τα διανύσματα της ταχύτητας και της 

επιτάχυνσης είναι πάντα ομόρροπα 

γ. Στην ανελαστική κρούση 2 σωμάτων ισχύει η Αρχή διατήρησης της ορμής 

δ. Στην πλάγια κρούση εμφανίζεται πάντα θερμότητα 

ε. Το αποτέλεσμα της σύνθεσης 2 ΑΑΤ που γίνονται πάνω στην ίδια διεύθυνση και γύρω από 

την ίδια Θ.Ι και έχουν διαφορετικά πλάτη αλλά ίδιες συχνότητες είναι μια νέα αρμονική 

ταλάντωση.  

(5x5) 

Θέμα Β (B1:12+ B2:13) 

Β1. 2 σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1 και m2 κινούνται με ταχύτητες υ1 και υ2 και συγκρούονται κεντρικά. 

Αν κατά την κρούση τα σώματα ανταλλάσσουν ταχύτητες, να αποδείξετε: 

α. έχουν ίσες μάζες 

β. η κρούση είναι ελαστική 

Β1. Οι 3 εικονιζόμενες σφαίρες βρίσκονται σε ένα υποθετικό χώρο εκτός πεδίου βαρύτητας 

χωρίς την ύπαρξη αέρα. Οι 2 ακραίες σφαίρες μάζας 

4m είναι ακίνητες ενώ η σφαίρα μάζας m κινείται 

προς τα δεξιά πάνω στην ευθεία που ενώνει τα 

κέντρα των 3 σφαιρών. Να υπολογίσετε κάνοντας 

αναλυτικά τις πράξεις πόσες κρούσεις θα πραγματοποιηθούν συνολικά γνωρίζοντας ότι όλες 

είναι ελαστικές.  

B2. Ένα σώμα αναγκάζεται να εκτελέσει ταυτόχρονα 2 ταλαντώσεις οι οποίες εξελίσσονται 

πάνω στην ίδια ευθεία και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με ίδια πλάτη τιμής 0,05m, 

μηδενική αρχική φάση και λίγο διαφορετικές συχνότητες με αποτέλεσμα να εκτελεί μια 

ιδιόμορφη ταλάντωση της οποίας το πλάτος μεταβάλλεται περιοδικά. Αν στο χρονικό 

διάστημα μεταξύ 2 μηδενισμών του πλάτους που διαρκεί 1 s, το σώμα διέρχεται 99 φορές 

από τη θέση ισορροπίας και στο ίδιο χρονικό διάστημα εκτελεί ακέραιο αριθμό ταλαντώσεων 

να γράψετε τη χρονική  εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος στο S.I 

Β2 Για ένα σώμα το οποίο εκτελεί ΑΑΤ με περίοδο Τ και η μελέτη της ταλάντωσης του ξεκινά τη χρονική 

στιγμή 0 ισχύει ότι τη χρονική στιγμή t=17T/8 s, για 3η φορά και ενώ επιβραδύνεται, έχει ταχύτητα με 

αλγεβρική τιμή υmax /2 (m/s) όπου υmax το πλάτος της ταχύτητας σε m/s. Να υπολογίσετε την 

αρχική φάση της απομακρύνσεως του σώματος. (Για τη διευκόλυνση σας θεωρείστε ότι η 

ταλάντωση εξελίσσεται πάνω σε οριζόντια ευθεία με θετική φορά προς τα δεξιά). 

Β2.  Ένα σώμα μάζας m=1Kg εκτελεί ΑΑΤ και έχει αρχική φάση 0 και ξεκινά να ταλαντώνεται 

τη χρονική στιγμή 0. Αν η σταθερά επαναφοράς είναι D=100N/m και το πλάτος της 

απομακρύνσεως είναι Α=0,1m.  

α. Να υπολογίστε το ρυθμό μεταβολής της δυναμικής ενέργειας τις στιγμές που η δυναμική 

ενέργεια της ταλάντωσης είναι ίση με την κινητική και το σώμα επιβραδύνεται 

4m 4m m 
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β. Να βρείτε σε ποιες χρονικές στιγμές ο ρυθμός της μεταβολής της κινητικής ενέργειας 

γίνεται μέγιστος (Δίνεται ότι ημ2φ=2ημφ.συνφ). 

Β2. Κιβώτιο είναι τοποθετημένο πάνω σε δίσκο ο οποίος ταλαντώνεται γραμμικά και 

αρμονικά όπως δείχνει το σχήμα. Αν γνωρίζουμε ότι το πλάτος ταλάντωσης 

είναι Α=40cm και ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10m/s2 να βρείτε 

την ελάχιστη περίοδο ταλάντωσης του δίσκου ώστε να μη χαθεί η επαφή με 

το κιβώτιο. 

Θέμα Γ(5+10+10 ή 12+13) 

 

Στο σχήμα 1 δείχνονται 2 σφαιρίδια Σ1 μάζας m1 και Σ2 μάζας m2  τα οποία κρέμονται από μη 

εκτατά νήματα αμελητέας μάζας από οριζόντια οροφή (βλ. Σχήμα 1). Στη συνέχεια 

απομακρύνουμε το σφαιρίδιο Σ1 από τη θέση ισορροπίας, το εκτρέπουμε κατά μια γωνία 

ώστε να βρίσκεται σε κατακόρυφο ύψος h πάνω από το σφαιρίδιο Σ2 και το αφήνουμε 

ελεύθερο να κινηθεί με αποτέλεσμα να συγκρουστεί κεντρικά και ελαστικά με το ακίνητο 

Σ2.(βλ. Σχήμα 2) 

α. Στην περίπτωση που οι μέγιστες ανυψώσεις των σφαιριδίων Σ1 και Σ2  μετά την ελαστική 

κρούση τους είναι αυτές που δείχνει το σχήμα 3 να δείξετε ότι:  

√ℎ = √ℎ1 + √ℎ2 

β. Στην περίπτωση που οι μέγιστες ανυψώσεις των σφαιριδίων Σ1 και Σ2  μετά την ελαστική 

κρούση τους είναι αυτές που δείχνει το σχήμα 4 να δείξετε ότι:  

√ℎ2 = √ℎ + √ℎ1 

γ. Στην περίπτωση που οι μέγιστες ανυψώσεις των σφαιριδίων Σ1 και Σ2  μετά την ελαστική 

κρούση τους είναι αυτές που δείχνει το σχήμα 3 να δείξετε ότι :  
𝑚2

𝑚1
> 3 

 

 

Θέμα Γ  

 Ένα σώμα αναγκάζεται να εκτελέσει οριζόντια ταυτόχρονα 2 ταλαντώσεις οι οποίες 

εξελίσσονται με την ίδια συχνότητα  πάνω στην ίδια οριζόντια ευθεία και γύρω από την ίδια 

θέση ισορροπίας. Η πρώτη ταλάντωση πλάτους Α1 έχει μηδενική αρχική φάση ενώ η δεύτερη 

πλάτους Α2 έχει αρχική φάση φ (0<φ<π/2). Το σώμα τελικά εκτελεί μια ταλάντωση που 
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προκύπτει από τη σύνθεση των 2 παραπάνω ταλαντώσεων. Κάποια χρονική στιγμή που το 

σώμα έχει μέγιστη ταχύτητα 20√3 cm/s,  η απομάκρυνση λόγω της πρώτης ταλάντωσης έχει 

αλγεβρική τιμή -1 cm (θετική φορά προς τα δεξιά) και κάποια άλλη χρονική στιγμή που η 

ταχύτητα του σώματος μηδενίζεται η απομάκρυνση λόγω της πρώτης ταλάντωσης έχει 

αλγεβρική τιμή √3 cm. Αν το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος είναι 2√3 cm τότε αφού 

κάνετε όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς να βρείτε: 

Γ1. Τη συχνότητα της ταλάντωσης 

Γ2. Τα πλάτη των ταλαντώσεων 

Γ3.  Τις χρονικές εξισώσεις των ταλαντώσεων στο S.I 

 

Θέμα Γ 

2 σφαιρίδια με μάζες m1 και m2 (m1>m2) βρίσκονται ακίνητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο 

ώστε τα κέντρα τους να βρίσκονται πάνω στην ίδια οριζόντια ευθεία.  

1. Δίνουμε στο σφαιρίδιο μάζας m1 ταχύτητα με 

αλγεβρική τιμή (θετική φορά προς τα δεξιά) υ1 με την 

οποία κινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο χωρίς να 

περιστρέφεται και συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με 

το ακίνητο σφαιρίδιο μάζας m2 (όπως σχ1) οπότε αμέσως 

μετά την κρούση η ταχύτητες των σφαιριδίων έχουν 

αλγεβρικές τιμές για μεν το (m1) V1=1m/s για δε το (m2) 

V2=3m/s  

2. Δίνουμε στο σφαιρίδιο μάζας m2 ταχύτητα με 

αλγεβρική τιμή (θετική φορά προς τα δεξιά) υ2 με την οποία κινείται πάνω στο 

οριζόντιο επίπεδο χωρίς να περιστρέφεται και συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά 

με το ακίνητο σφαιρίδιο μάζας m1 (όπως σχ2) οπότε αμέσως μετά την κρούση η 

ταχύτητες των σφαιριδίων έχουν αλγεβρικές τιμές για μεν το (m2) V2
’=-0,5m/s για δε 

το (m1) V1
’=0,5m/s. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που σας δίνονται, υπολογίστε 

Γ1. Το λόγο των μαζών m1/m2   

 

3. Αν δώσουμε ταυτόχρονα στα σφαιρίδια m1 , m2 ταχύτητες με αλγεβρικές τιμές υ1 και 

υ2 (όπως σχ1) (θετική φορά προς τα δεξιά) τότε: 

Γ2. Ποιες θα είναι οι ταχύτητες των σφαιριδίων  αμέσως μετά την ελαστική κρούση 

που θα ακολουθήσει στην περίπτωση 3; 
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Θέμα Γ 

Στο σχήμα δείχνονται 2 εκτοξευτήρες στα σημεία Α και Β της 

περιφερείας ενός οριζοντίου λείου επίπεδου δίσκου που 

εκτοξεύουν 2 σταγόνες Hg με μάζες 3m και 2m και ταχύτητες 

υ και 2υ αντίστοιχα. Τη χρονική στιγμή t=0 εκτοξεύεται η 

σταγόνα μάζας 3m ενώ τη χρονική στιγμή t1 εκτοξεύεται και η 

σταγόνα μάζας 2m ώστε αυτές να συγκρουστούν πλαστικά 

στο κέντρο Ο του δίσκου δημιουργώντας μια νέα σταγόνα. Αν 

γνωρίζετε ότι η σταγόνα εξέρχεται από το σημείο Δ και ότι οι 

σταγόνες κινούνται ευθύγραμμα πάνω στο λείο δίσκο χωρίς 

να περιστρέφονται, να υπολογίσετε κάνοντας αναλυτικά τις 

πράξεις: 

Γ1. Τη χρονική στιγμή t1 

Γ2. Τη χρονική στιγμή της διέλευσης της σταγόνας (συσσωματώματος) από το Δ και την 

εφαπτομένη της γωνίας θ =  ˆ  

Γ3. Το κλάσμα ελάττωσης της αρχικής ενέργειας του συστήματος των 2 σταγόνων 

Δίνονται m=1Kg , υ=1m/s ακτίνα δίσκου R=1m. 

 

Θέμα Δ (6+7+7+5) 

 

Αρμονικός ταλαντωτής με ελατήριο σταθεράς Κ=25N/m και σφαιρίδιο μάζας 

m=1Kg εκτελεί εξαναγκασμένη ΑΑΤ ταλάντωση με το τροχό να περιστρέφεται 

με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ωδ. Το όλο σύστημα βρίσκεται σε γυάλινο 

δοχείο που περιέχει αέρα σε υψηλή πίεση και φέρει στο κάτω άκρο του 

βαλβίδα ασφαλείας. Το σώμα δέχεται από τον αέρα δύναμη απόσβεσης της 

μορφής F = - bυ (αλγεβρική τιμή). Κάποια χρονική στιγμή t1 , το σώμα βρίσκεται 

σε απομάκρυνση y= - 0,3m από τη θέση ισορροπίας του, κινούμενο προς αυτήν 

με ταχύτητα μέτρου υ=1,6m/s προς τα πάνω. Στη θέση αυτή δέχεται δύναμη 

από το διεγέρτη μέτρου Fδ=0,5Ν με φορά προς τα πάνω και έχει επιτάχυνση 

μέτρου α=4,8m/s2 με φορά προς τα πάνω. 

Να υπολογίσετε δείχνοντας με αναλυτικές πράξεις 

Δ1. Το πλάτος της ταλάντωσης 

Δ2. Τη σταθερά απόσβεσης b. 

Ενώ το σφαιρίδιο βρίσκεται στην πάνω ακραία θέση ο τροχός σταματά απότομα (χρονική 

στιγμή t=0). Το σφαιρίδιο μετά την εκτέλεση 1 ακριβώς ταλάντωσης έχει χάσει τα 75% της 

ενέργειας που είχε τη στιγμή που σταμάτησε να περιστρέφεται ο τροχός 

Δ3. Να ονομάσετε την κίνηση που εκτελεί το σφαιρίδιο, να σχεδιάσετε ποιοτικά την 

απομάκρυνση του σφαιριδίου σε συνάρτηση με το χρόνο για 2 ταλαντώσεις και να 

υπολογίσετε το πλάτος στο τέλος της δεύτερης ταλάντωσης. 

O 

Γ 

3m 

υ 

2m 

2υ 

Δ 

θ 

A 

Β 
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Δ4. Πριν από τη χρονική στιγμή t1 αν αυξήσουμε τη συχνότητα περιστροφής του δίσκου το 

πλάτος της ταλάντωσης θα αυξηθεί ή θα ελαττωθεί  και γιατί 

 

Θέμα Δ 

 

Στο εικονιζόμενα σχήματα δείχνεται κιβώτιο από 

μαλακό υλικό μάζας Μ=1 Kg συνδεδεμένο με ιδανικό 

ελατήριο σταθεράς Κ=200 N/m το οποίο εκτελεί ΑΑΤ 

πάνω στο λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο πάνω σχήμα 

έχει αποτυπωθεί η χρονική στιγμή κατά την οποία το 

κιβώτιο βρίσκεται στην αριστερή ακραία θέση ενώ 

ταυτόχρονα αφήνεται από ύψος h σιδερένιο 

σφαιρίδιο μάζας M (ίσης με αυτή του κιβωτίου) το 

οποίο συναντά και ενσωματώνεται πλαστικά στο 

κιβώτιο ενώ αυτό διέρχεται από τη θέση ισορροπίας. 

Το πείραμα επαναλαμβάνεται και στο κάτω σχήμα 

έχει αποτυπωθεί η χρονική στιγμή κατά την οποία το 

κιβώτιο διέρχεται από τη Θ.Ι ενώ ταυτόχρονα από το 

ίδιο ύψος και από διαφορετική θέση αφήνεται το ίδιο 

σφαιρίδιο με αποτέλεσμα να συναντά το κιβώτιο και να ενσωματώνεται πλαστικά σε αυτό 

στη θέση Ρ. Και στα 2 πειράματα το κιβώτιο τίθεται σε ταλάντωση ξεκινώντας χωρίς αρχική 

ταχύτητα 10 cm αριστερά από τη Θ.Ι. 

Δ1. Να υπολογίστε το ύψος h 

Δ2. Να αποδείξετε ότι η θέση Ρ είναι η δεξιά ακραία θέση της ΑΑΤ του κιβωτίου  

Δ3. Αν t=0 είναι η χρονική στιγμή που το σφαιρίδιο ενσωματώνεται στο κιβώτιο, να γράψετε 

τις χρονικές εξισώσεις της απομάκρυνσης και στα 2 πειράματα. 

Δ4. Να υπολογίσετε το % κλάσμα της αρχικής ενέργειας των σωμάτων που έγινε θερμότητα 

στα 2 πειράματα ξεχωριστά. Σε ποιο πείραμα χάνουμε τη λιγότερη ενέργεια.   

Δίνεται ότι π2=10,  η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10m/s2 και ότι η αντίσταση του αέρα 

θεωρείται αμελητέα. 

!!!Προσοχή έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα θέμα από αυτά που φέρουν τον ίδιο τίτλο. 

Σας εύχομαι ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

Διόλατζης Γιάννης 

                                                                                                                                      Φυσικός  
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