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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………………………… 

Τμήμα     Γθετ1.  

 

ΘΕΜΑ Α. 

Για τις ερωτήσεις 1 - 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και 
δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Κατακόρυφο ελατήριο είναι στερεωμένο στο κάτω του άκρο. Στο ελεύθερο επάνω 

άκρο του ελατηρίου τοποθετούμε σώμα και το 

αφήνουμε από τη θέση αυτή χωρίς αρχική ταχύτητα, οπότε αρχίζει να 

εκτελεί ΓΑΤ. 

α)   Η επιτάχυνση του σώματος στη θέση αυτή είναι μηδέν. 

β)   Το σώμα θα επιταχύνεται συνέχεια μέχρι την κάτω ακραία θέση. 

γ)   Η μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου είναι διπλάσια από το πλάτος της 

ταλάντωσης. 

δ )   Η απομάκρυνση της ταλάντωσης συμπίπτει με την παραμόρφωση του ελατηρίου. 

Μονάδες 5 

2. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται το 

διάγραμμα επιτάχυνσης - χρόνου σε μια 

ταλάντωση, της οποίας το πλάτος είναι 

A=20cm. 

α )   Τη στιγμή t = 1s το μέτρο της 

ταχύτητας είναι μηδέν. 

β)   Τη στιγμή t = 2s το σώμα φτάνει στη θέση x = -20cm. 

γ)   Η εξίσωση της ταχύτητας είναι υ = 10π·ημ(πt/2) cm/s. 

δ )   Τη στιγμή t = 3,5s το σώμα περνάει από τη θέση x = -10cm. 

Μονάδες 5 

t(s) 
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3. Δύο σημεία Π1, Π2 της επιφάνειας υγρού αρχίζουν να ταλαντώνονται 

τη στιγμή t=0 με εξισώσεις y1= y2 = Α·ημ(ωt). Τα παραγόμενα κύματα 

διαδίδονται στην επιφάνεια δημιουργώντας φαινόμενα συμβολής. Ένα 

σημείο Σ της επιφάνειας βρίσκεται πλησιέστερα στην πηγή Π1 και 

ταλαντώνεται με πλάτος 2 Α. 

α )  Τα δύο κύματα φτάνουν στο σημείο Σ σε αντίθεση φάσης. 

β)  Τη στιγμή που φτάνει το δεύτερο κύμα από την πηγή Π2, το σημείο Σ βρίσκεται 

ήδη σε απομάκρυνση y=+A εξαιτίας του πρώτου κύματος. 

γ) Το σημείο Σ βρίσκεται πάνω στη μεσοκάθετο του ευθύγραμμου τμήματος ΠιΠ2. 

δ )  Τα δύο κύματα φτάνουν στο Σ με διαφορά χρόνου που είναι ακέραιο πολλαπλάσιο 

της περιόδου ταλάντωσης. 

Μονάδες 5 

   4. Ένα σώμα εκτελεί ΑΑΤ χωρίς αρχική φάση και σε χρόνο 2s φτάνει τρεις    

φορές στην ακραία θετική του θέση. Πόσες φορές στο παραπάνω χρονικό 

διάστημα η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης έγινε μέγιστη: 

α)  δύο,  β) τρεις,  γ) τέσσερις,  δ) πέντε. 

 

Μονάδες 5 

5. Για τις προτάσεις (5.α )  έως (5.ε)  να γράψετε στο τετράδιο σας τον 

αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα Σ αν είναι 

σωστή ή Λ αν είναι λανθασμένη. 

α )  Αν διπλασιάσουμε το πλάτος μιας ελεύθερης ΓΑΤ, τότε διπλασιάζεται και ο 

χρόνος που χρειάζεται το σώμα για να πάει από τη μία ακραία θέση στην άλλη. 

β) Όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα ενός αρμονικού κύματος τόσο πιο γρήγορα 

διαδίδεται σε κάποιο ελαστικό μέσο. 

γ )  Δύο  σημε ιακές  μάζες  σε  δ ιαδοχ ικά   σημε ί α  εν ισχυτ ικής  

συμβολής  στη  δ ι εύθυνση  Π 1 Π 2  έχουν  δ ιαφορά  φάσης  π .  

 δ )  Τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται στα στερεά, τα υγρά και τα αέρια. 

ε)  Η κινητική και η δυναμική ενέργεια στην απλή αρμονική ταλάντωση  

μεταβάλλονται περιοδικά με το χρόνο με περίοδο Τ/2 όπου Τ η περίοδος της 

ταλάντωσης 

 

Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ Β. 

1.Τα σώματα Σ και Σ1 του  διπλανού σχήματος έχουν ίσες μάζες Μ και ηρεμούν  

στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς Κ. Τραβώντας το σώμα Σ1 προς 

τα κάτω, το απομακρύνουμε κατά d=Μg/Κ και το αφήνουμε να κινηθεί. Αν Τ1 η 

ελάχιστη τιμή του μέτρου της τάσης του νήματος που συνδέει τα δυο σώματα και Τ2 

η μέγιστη τιμή της, τότε για το λόγο Τ2/Τ1 ισχύει: 

α) 2
1

2 
T

T
, β)  3

1

2 
T

T
, γ)  4

1

2 
T

T
. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                              Μονάδες 2+6 

 

2. Μία ελαστική τρίχα μήκους  L στερεώνεται στα δύο άκρα της. Με κατάλληλο τρόπο 

δημιουργούμε πάνω στην ελαστική τρίχα στάσιμο κύμα. Αν U η ταχύτητα διάδοσης του κύματος 

πάνω στην τρίχα και f η συχνότητα ταλάντωσης όλων των σημείων που ταλαντώνονται πάνω 

στην τρίχα πόσες το πολύ ψείρες μπορούν να κοιμούνται ήσυχες πάνω στην τρίχα 

Α.2Lf/U                         B.2Lf/U  +1             Γ.Lf/U                         

Αιτιολογείστε την απάντησή σας                                              Μονάδες 2+7        

                                                                                                                      

 

3.  

Ένα σώμα ηρεμεί δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς 

k, επιμηκύνοντάς το κατά d (θέση (1) στο σχήμα). Ασκώντας πάνω του μια 

σταθερή κατακόρυφη δύναμη F μέτρου ίσου με το μισό του βάρους,   

κατεβάζουμε το σώμα ξανά κατά d, φέρνοντάς το στη θέση 

(2), όπου και σταματά να ασκείται πάνω του η δύναμη F. 

i) Η μέγιστη κινητική ενέργεια που απέκτησε το σώμα 

κατά την κίνησή του από τη θέση (1) μέχρι την θέση (2) 

είναι ίση με: 

a) 
21

8
kd   β) 

21

4
kd    γ)  

21

2
kd     δ) 

2

kd  

 

 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

                                                   Μονάδες 2+6 
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ΘΕΜΑ Γ. 
Σώμα μάζας Μ1=4Kg είναι δεμένο σε κατακόρυφο ελατήριο με σταθερά Κ=100π2Ν/m και 

ισορροπεί  σε ύψος Η=3,2m  το έδαφος. Στο σώμα είναι δεμένος ένας οριζόντιος αβαρής ιστός 

αράχνης με μεγάλο μήκος. Δύο αράχνες βρίσκονται σε αποστάσεις 0,3m και 0,5m αντίστοιχα από 

το σώμα κολλημένες στον ιστό. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος στον ιστό είναι V=1m/sec. Ένα 

δεύτερο σώμα  μάζας Μ2=4Kg κινείται κατακόρυφα και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με το 

σώμα  που είναι δεμένο στο ελατήριο έχοντας ταχύτητα μέτρου 0,5π m/sec.Tην στιγμή που το 

δεύτερο σώμα φτάνει στο έδαφος : 

α) Να σχεδιαστεί η μορφή του ιστού της αράχνης. 

                                                                                              Μονάδες 8 
β) Πόσο απέχουν τα ζωύφια.  

                                                                                              Μονάδες 6 
γ) Πόσα σημεία του ιστού έχουν ταχύτητα μέτρου umax/2  όπου umax η μέγιστη ταχύτητα 

ταλάντωσης τους. 

                                                                                              Μονάδες 6 
δ) Ποια η απομάκρυνση των ζωυφίων την χρονική στιγμή που το σώμα Μ1 βρίσκεται στη θέση 

     χ=-Α/2 για τρίτη φορά μετά την έναρξη της ταλάντωσης του Μ1. ( Α το πλάτος της 

ταλάντωσης του Μ1 ) 

Δίνεται το g=10m/sec2. 

                                                                                         Μονάδες 5 
 

 
 

 

ΘΕΜΑ Δ.  
 

Οριζόντια ελαστική χορδή αποτελείται από δύο ομογενή τμήματα (1) και (2), τα οποία έχουν 

κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά. Το τμήμα (1) εκτείνεται κατά μήκος του θετικού ημιάξονα 

Οx , ενώ κατά μήκος του αρνητικού 

ημιάξονα Ox′ εκτείνεται το τμήμα (2) 

της χορδής. Στην αρχή O(x = 0) του 

άξονα xOx′ έχει τοποθετηθεί πηγή παραγωγής 

μηχανικών αρμονικών κυμάτων, η οποία αρχίζει τη 

χρονική στιγμή t = 0 να εκτελεί απλή αρμονική 

ταλάντωση με εξίσωση της μορφής y = Α⋅ημωt. Τα 

αρμονικά κύματα που παράγονται στην ελαστική χορδή 

διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις.   
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Στο σχήμα Α φαίνεται το στιγμιότυπο του κύματος στο τμήμα (1) της χορδής τη χρονική στιγμή t1 

= 0,35 s.  

Στο σχήμα Β φαίνεται η γραφική παράσταση της 

απομάκρυνσης από τη θέση ισορροπίας, ενός υλικού 

σημείου Κ(xΚ = –0,15 m) του τμήματος (2) της χορδής, σε 

συνάρτηση με το χρόνο.  

Δ1. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων 

στα τμήματα (1) και (2) της χορδής.  

Δ2. Να γράψετε τις εξισώσεις των παραγόμενων 

κυμάτων. 

Δ3. Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της φάσης των ταλαντώσεων των σημείων της 

χορδής σε συνάρτηση με την τετμημένη της θέσης x, τη χρονική στιγμή t1.  

Δ4. Να βρείτε το πλήθος των σημείων της χορδής, τα οποία έχουν μέγιστη κινητική ενέργεια και 

κινούνται προς την ακραία αρνητική θέση της τροχιάς τους, τη χρονική στιγμή t2 = 0,4 s.  

Δ5. Έστω σημεία Κ και Λ του τμήματος (1) της χορδής, τα οποία απέχουν οριζόντια απόσταση 

ΔxΚΛ = 1
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, όπου λ1 το μήκος κύματος στο τμήμα (1) της χορδής. Το σημείο Κ ξεκινά την ταλάντωσή 

του, τη χρονική στιγμή tK και η φάση της ταλάντωσης του κάθε χρονική στιγμή είναι συνεχώς 

μεγαλύτερη από τη φάση της ταλάντωσης του σημείου Λ. Να υπολογίσετε την απομάκρυνση από τη 

θέση ισορροπίας του σημείου Λ τη χρονική στιγμή 3t t
3




  . 

Μονάδες ( 3+4+5+6+7 ) 
 

ΘΕΜΑ Ε.  
 

Ένα σώμα Σ μάζας m=2kg είναι δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου 

σταθεράς k=50N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. 

Αρχικά το σώμα ισορροπεί ακίνητο πάνω στο λείο οριζόντιο επίπεδο και το ελατήριο έχει 

το φυσικό του μήκος lo=0,5m. Στο σώμα έχουμε δέσει μη εκτατό αβαρές νήμα που έχει 

όριο θραύσεως Τmax. Ασκούμε στο άλλο άκρο του νήματος κατάλληλη οριζόντια δύναμη , 

οπότε το σώμα αρχίζει να μετακινείται από τη θέση ισορροπίας του με σταθερή 

επιτάχυνση μέτρου 7,5m/s2 και κάποια στιγμή, που τη θεωρούμε ως t=0, το ελατήριο 

έχει μήκος l1=0,7m και το νήμα σπάει. 

 

α) Να υπολογίσετε το όριο θραύσεως του νήματος.                                Μονάδες 3 
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β) Για την κίνηση του σώματος μετά το σπάσιμο του νήματος, να υπολογίσετε: 

i) την ενέργεια της ταλάντωσης που εκτελεί το σώμα Σ 

ii) την χρονική εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης του σώματος Σ, θεωρώντας ως 

θετική τη φορά προς τα δεξιά 

iii) το χρονικό διάστημα στη διάρκεια μίας περιόδου στο οποίο ισχύει Κ≤3U 

iv) το έργο της δύναμης επαναφοράς από τη χρονική στιγμή t=0 έως τη χρονική στιγμή 

που το ελατήριο βρίσκεται για 1η φορά στην κατάσταση μέγιστης επιμήκυνσής του. 

Μονάδες ( 3+3+3+3+3=12 ) 

γ) Την χρονική στιγμή t1=7Τ/6 , στο σώμα αρχίζει να ενεργεί δύναμη αντίστασης της 

μορφής Fαντ=−b.u, όπου b θετική σταθερά, με αποτέλεσμα η ταλάντωση να μετατρέπεται 

σε φθίνουσα. Κάποια στιγμή t2 όπου το ελατήριο έχει μήκος 0,8m το σώμα έχει 

ταχύτητα μέτρου 1m/s και επιταχύνεται με ρυθμό 7,1m/s2 ενώ την στιγμή t3 το μέτρο 

της ταχύτητας είναι κατά 25% μεγαλύτερο του μέτρου της την στιγμή t2, παίρνοντας έτσι 

την μέγιστη τιμή του για 1η φορά μετά την επίδραση της δύναμης αντίστασης (με την 

έννοια του τοπικού ακρότατου). Να υπολογιστούν: 

i) η απώλεια μηχανικής ενέργειας στην χρονική διάρκεια Δt=t2-t1, 

ii) η τιμή της σταθεράς b, 

iii) η απομάκρυνση του σώματος από την θέση x=0 την χρονική στιγμή t3. 

Μονάδες ( 3+3+4=10 ) 
 

Καλή τύχη στις εξετάσεις σας 
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