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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟΥ 

ΛΑΘΟΥΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 2 

1) Ένα ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 100 N/m που έχει τον άξονα του κατακόρυφο 

έχει το φυσικό του µήκος και η πάνω άκρη του είναι δεµένη σε σταθερό σηµείο. 

∆ένουµε στη κάτω άκρη του ελατήριου ένα σώµα, που έχει µάζα m = 1 kg και τη 

χρονική στιγµή t = 0 δίνουµε από τη θέση αυτή στο σώµα ταχύτητα υ = 3  m/s. 

Θεωρείστε θετική τη φορά προς τα κάτω. ∆ίνεται g = 10 m/s2.  

Για κάθε µια από τις παρακάτω προτάσεις να εξηγήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη. 

α. η θέση ισορροπίας της ταλάντωσης συµπίπτει µε το φυσικό µήκος του ελατήριου. 

β. η επιτάχυνση του σώµατος τη χρονική στιγµή t = 0 είναι α = 10 m/s2. 

γ. το σώµα θα περάσει και πάλι για πρώτη φορά από την αρχική του θέση σε χρόνο Τ. 

δ. το πλάτος της ταλάντωσης είναι 0,1 m. 

2) Σύστηµα ελατήριου – µάζας εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Η ταχύτητα του σώµατος σε 

αποµάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας έχει µέτρο 10 m/s. ∆ιατηρούµε σταθερό το πλάτος της 

ταλάντωσης και διπλασιάζουµε τη µάζα του σώµατος. Για κάθε µια από τις παραπάνω προτάσεις να 

εξηγήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη. 

α.  η συχνότητα της ταλάντωσης διπλασιάζεται.  

β.  η ολική ενέργεια του συστήµατος δε µεταβάλλεται.  

γ.  η µέγιστη επιτάχυνση του σώµατος υποδιπλασιάζεται. 

δ. το µέτρο της ταχύτητας στην ίδια αποµάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας είναι 5 2  m/s. 

3) Ένα σώµα που έχει µάζα m = 1 kg ισορροπεί δεµένο στη κάτω άκρη ιδανικού ελατήριου σταθεράς k = 

100 N/m. Μετακινούµε το σώµα κατακόρυφα προς τα κάτω (θετική φορά) προσφέροντας ενέργεια 2 J 

και τη χρονική στιγµή t = 0 το αφήνουµε ελεύθερο. Για κάθε µια από τις παρακάτω προτάσεις να 

εξηγήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη. 

α. τη χρονική στιγµή 1

T
t

6
=  η δυναµική ενέργεια του ελατήριου είναι τετραπλάσια από τη δυναµική 

ενέργεια της ταλάντωσης.  

β. η µέγιστη δυναµική ενέργεια του ελατήριου είναι 2 J.  

γ. το σώµα θα περάσει, για πρώτη φορά, από τη θέση ισορροπίας του µε ταχύτητα υ = 2 m/s.  

δ. τη στιγµή που το σώµα περνά για πρώτη φορά από τη θέση που το ελατήριο έχει το φυσικό του µήκος 

έχει επιτάχυνση α = 10 m/s2. 
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ε. τη χρονική στιγµή 1

T
t

6
=  η δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης ελαττώνεται µε ρυθµό 10 3 J/S. 

4) ∆υο σώµατα Σ1 και Σ2 έχουν µάζες m1 = m και m2 = 4m αντίστοιχα. 

Τα σώµατα είναι δεµένα στα ελευθέρα άκρα δυο οριζοντίων ιδανικών 

οµοίων ελατήριων και ισορροπούν σε λείο οριζόντιο δάπεδο. 

Εκτρέπουµε τα δυο σώµατα κατά τη διεύθυνση του άξονα των 

ελατήριων και τα αφήνουµε ελευθέρα ταυτόχρονα.  

Για κάθε µια από τις παρακάτω προτάσεις να εξηγήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη. 

α. τη στιγµή που το Σ1 έχει εκτελέσει Ν ταλαντώσεις, το Σ2 έχει εκτελέσει 2Ν ταλαντώσεις.  

β. τη στιγµή που µηδενίζεται για πρώτη φορά η ταχύτητα του Σ1 το µέτρο της ταχύτητας του Σ2 αποκτά 

για δεύτερη φορά τη µέγιστη τιµή.  

γ. τη στιγµή που το µέτρο της ταχύτητας του Σ1 αποκτά για πρώτη φορά τη µέγιστη τιµή η κινητική 

ενεργεία του Σ2 είναι ίση µε τη δυναµική του ενέργεια. 

5) Τα σώµατα Σ1 και Σ2 µε µάζες m1 = m και m2 = 3m αντίστοιχα,  

εφάπτονται µεταξύ τους και ισορροπούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε 

το σώµα Σ1 να είναι δεµένο στην άκρη ιδανικού ελατήριου σταθεράς 

k. Σπρώχνουµε το σώµα Σ2 συσπειρώνοντας το ελατήριο κατά ∆ℓ και 

στη συνέχεια αφήνουµε το σύστηµα ελεύθερο. 

Α. στη διάρκεια της ταλάντωσης του συστήµατος: 

α. τα δυο σώµατα χάνουν την επαφή µεταξύ τους τη στιγµή που µηδενίζεται η ταχύτητα του σώµατος 

Σ1. 

β. η ενέργεια της ταλάντωσης του Σ2 είναι τριπλάσια από την ενέργεια της ταλάντωσης του Σ1.  

γ.  το µέτρο της δύναµης που ασκείται στο σώµα Σ1 από το Σ2, σε αποµάκρυνση x από τη θέση 

ισορροπίας είναι 
1

F kx
4

= . 

Β. Μόλις αποχωριστούν τα δυο σώµατα:  

α. η σταθερά της ταλάντωσης του Σ1 δε µεταβάλλεται.  

β. το πλάτος της ταλάντωσης του Σ1 υποδιπλασιάζεται.  

γ. η ενέργεια της ταλάντωσης του Σ1 δε µεταβάλλεται. 

δ. τη στιγµή που µηδενίζεται για πρώτη φορά η ταχύτητα του Σ1 τα δυο σώµατα απέχουν µεταξύ τους 

1
d

4
= π⋅∆l . 

Να χαρακτηρίσετε τις παραπάνω προτάσεις ως σωστές ή λάθος αιτιολογώντας την επιλογή σας. 
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6) Ένα σώµα ισορροπεί δεµένο στη κάτω άκρη ενός ιδανικού ελατήριου του 

οποίου η άλλη άκρη είναι δεµένη σε σταθερό σηµείο. Μετακινούµε το σώµα 

προς τα κάτω και τη χρονική στιγµή t = 0 το αφήνουµε ελεύθερο.  

Το διάγραµµα τον σχήµατος δείχνει τη γραφική παράσταση της δύναµης 

που ασκείται στο σώµα από το ελατήριο σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση 

του σώµατος από τη θέση ισορροπίας. Η εξίσωση της ταλάντωσης που εκτελεί το σώµα είναι: 

α.   x = 0,2ηµ(10t + 3π/2)      β. x = –0,2ηµ10t  γ. x = 0,1ηµ(20t + 3π/2)  δ. x = 0,2ηµ(10t + π/2) 

Να επιλέξετε και να αιτιολογήσετε τη σωστή απάντηση.  

7) Ένα σώµα ισορροπεί δεµένο στην κάτω άκρη ενός ιδανικού ελατηρίου και η άλλη άκρη 

του είναι στερεωµένο σε σταθερό σηµείο. Ασκούµε στο σώµα κατάλληλη δύναµη µε την οποία το 

φέρνουµε στη θέση που το ελατήριο έχει το φυσικό του µήκος και την t = 0 το αφήνουµε. Το έργο της 

παραπάνω δύναµης αποθηκεύεται στο ελατήριο µε µορφή δυναµικής ενέργειας.  

Να χαρακτηρίσετε την πρόταση ως σωστή ή λάθος. 

 

Επιµέλεια 

Βασίλης ∆ουκατζής 

 


