
Σχολική Χρονιά 2011-2012 Φυσική Γ Λυκείου

2ο ∆ιαγώνισµα

Απλή Αρµονική Ταλάντωση

Ηµεροµηνία :

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµός :

∆ιάρκεια : 3 ώρες

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

1.1. Σώµα µάζας m που είναι προσδεµένο σε οριζ όντιο ελατήριο σταθεράς k, όταν αποµακρύνεται

από τη ϑέση ισορροπίας κατά Α,εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε περίοδο Τ. Αν τετραπλασιά-

σουµε την αποµάκρυνση Α, η περίοδος της ταλάντωσης γίνεται :

(α) 4Τ

(ϐ) 2Τ

(γ) Τ/2

(δ) Τ

1.2. ΄Ενα σώµα εκτελεί α.α.τ . Στα σηµεία όπου η ταχύτητα έχει την µισή της µέγιστης τιµής της

ισχύει :

(α) U = E/3

(ϐ) U = K

(γ) 4U = 3E

(δ) U = 3E

1.3 ΄Ενα σώµα εκτελεί α.α.τ και την χρονική στιγµή t1 κινείται προς τη ϑέση ισορροπίας του έχοντας

αρνητική επιτάχυνση (α < 0) . Τη χρονική στιγµή t1 :

(α) Το σώµα ϐρίσκεται στον αρνητικό ηµιάξονα (x < 0)

(ϐ) Η ταχύτητα του σώµατος είναι αρνητική (υ < 0)

(γ) Το σώµα επιβραδύνει

(δ) Η δυναµική του ενέργεια και η ενέργεια ταλάντωσης µειώνονται

1.4 ΄Ενα σηµειακό αντικείµενο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Σ την ακραία ϑετική του ϑέση :

(α) Η επιτάχυνση είναι ϑετική

(ϐ) Η κινητική ενέργεια είναι µέγιστη

(γ) Η ενέργεια ταλάντωσης ισούται µε µηδέν

(δ) Ο ϱυθµός µεταβολής της ορµής είναι µέγιστος
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1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5

µονάδες)

(α) Αν διπλασιάσουµε το πλάτος µιας α.α.τ, τότε διπλασιάζεται και ο χρόνος που χρειάζεται το

σώµα για να πάει από τη µία ακραία ϑέση στην άλλη.

(ϐ) Η δύναµη που δέχεται το σώµα όταν διέρχεται από τη ϑέση x1 = A/2 έχει διπλάσιο µέτρο από

τη δύναµη που δέχεται το σώµα όταν διέρχεται από τη ϑέση x2 = −A.

(γ) Αν τη χρονική στιγµή t = 0 ένα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση κινείται κατά την

αρνητική ϕορά, τότε η ταλάντωση έχει αρχική ϕάση.

(δ) Για ένα σώµα που εκτελεί α.α.τ. η ταχύτητα έχει την ίδια κατεύθυνση µε την επιτάχυνση, όταν

το σώµα κατευθύνεται προς τις ακραίες ϑέσεις της ταλάντωσής του.

(ε) Η ταχύτητα (υ) ενός σώµατος που εκτελεί α.α.τ. έχει την ίδια ϕάση µε την αποµάκρυνση (x)
του απο την ϑέση ισορροπίας σε µια τυχαία χρονική στιγµή.

Θέµα 2ο

2.1 ΄Ενα σώµα εκτελεί α.α.τ . Να αποδείξετε τη σχέση η οποία συνδέει τη συνισταµένη δύναµη που

ασκείται σε αυτό, µε την αποµάκρυνση από την ϑέση ισορροπία και να ερµηνεύσετε το αρνητικό

πρόσηµο που εµφανίζεται στη σχέση αυτή. (5 µονάδες)

2.2. Το παρακάτω διάγραµµα παριστάνει την αποµάκρυνση απο την ϑέση ισοροοπίας σε συνάρτηση

µε τον χρόνο για ένα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση.
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Στην παρακάτω ερώτηση 5 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε 
πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό για τη σωστή 
πρόταση και τη λέξη Λάθος για τη λανθασμένη.  
 
5.  α. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων κύριος λόγος 
απόσβεσης είναι η ωμική αντίσταση του κυκλώματος.  

β. Σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση ο ρυθμός μείωσης του 
πλάτους μειώνεται, όταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης b.  

γ. Κατά το συντονισμό η ενέργεια μεταφέρεται στο σύστημα κατά 
το βέλτιστο τρόπο, γι’ αυτό και το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται 
μέγιστο.  

δ. Η επιλογή ενός σταθμού στο ραδιόφωνο στηρίζεται στο 
φαινόμενο του συντονισμού,    

ε. Η σταθερά απόσβεσης b σε μία φθίνουσα ταλάντωση εξαρτάται 
και από τις ιδιότητες του μέσου μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η 
ταλάντωση. 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

1. Σημειακή μάζα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές  αρμονικές 
ταλαντώσεις στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση 
ισορροπίας με εξισώσεις   x1 = A1∙ημ(ω∙t) και x2= A2∙ημ(ω∙t 

+
3

). Αν η ενέργεια της μάζας αν εκτελούσε μόνο την πρώτη 

ταλάντωση είναι Ε1=2J και η ενέργεια της μάζας αν εκτελούσε 
μόνο την δεύτερη ταλάντωση είναι Ε2=4,5J, τότε η ενέργεια 
της σύνθετης ταλάντωσης είναι:  
 
α.Ε=6,5J      β.E=2,5J    γ.E=9,5J    

Μονάδες 3 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 7 
 
2. Το διπλανό διάγραμμα 
παριστάνει την απομάκρυνση ενός 
σώματος που εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση. Η εξίσωση της 
ταχύτητας ταλάντωσης του σώματος 
δίνεται από την σχέση:  
 
α. υ = 4π∙συν(10πt) (S.I.)   

β. υ = 4π∙συν(10t+
2

) (S.I.)   

γ. υ = 4π∙συν(10πt+
2

) (S.I.) 

Μονάδες 2 
 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 
3. Σημειακό αντικείμενο εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με 
πλάτος που μειώνεται εκθετικά με το χρόνο. Τη χρονική 
στιγμή t1 το αρχικό πλάτος έχει υποδιπλασιαστεί. Το πλάτος 

της ταλάντωσης θα γίνει ίσο με 
16

0A
 τη χρονική στιγμή: 

Η εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης σε συνάρτηση µε τον χρονο δίνεται απο την σχέση:

(α) υ = 4πσυν(10πt) (S.I.)

(ϐ) υ = 4πσυν(10t+ π
2 ) (S.I.)

(γ) υ = 4πσυν(10πt+ π
2 ) (S.I.)

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. (2+4 = 6 µονάδες)

2.3. Στο διάγραµµα του σχήµατος ϕαίνονται οι γραφικές παραστάσεις ταχύτητας-χρόνου για δύο

σηµειακά αντικείµενα (1) και (2) µε ίσες µάζες, τα οποία εκτελούν απλή αρµονική ταλάντωση.
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(Μονάδες 5)

Θέμα 2
Α. Να γίνει στο ίδιο διάγραμμα η γραφική παράσταση της δυναμικής, της κινητικής και της 
ολικής ενέργειας μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης σε συνάρτηση με την ταχύτητα.

(Μονάδες 10)

Β. Στο διάγραμμα του σχήματος φαίνονται οι  γραφικές παραστάσεις ταχύτητας-χρόνου 
για δύο σημειακά αντικείμενα (1) και (2) με ίσες μάζες, τα οποία εκτελούν απλή αρμονική 
ταλάντωση. 
α) Η ενέργεια ταλάντωσης E1  του σώματος (1) 
και η ενέργεια ταλάντωσης E2  του σώματος (2) 
ικανοποιούν τη σχέση:
i) E1 = 2E2
ii) E1 = 4E2
iii) E2 = 4E1
iv) E1 = E2

(Μονάδες 7)

β) Οι μέγιστες δυνάμεις επαναφοράς που 
δέχονται τα αντικείμενα (1) και (2) κατά τη 
διάρκεια της ταλάντωσης τους, ικανοποιούν τη 
σχέση:
i) F1 max( ) = F2 max( )

ii) F1 max( ) = 2F2 max( )

iii) F1 max( ) = 4F2 max( )

iv) F1 max( ) = 2 ⋅F2 max( )

(Μονάδες 8)

Θέμα 3
Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους A = 10 cm  και περιόδου T = 6 s . Τη 
χρονική στιγμή t = 0  το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του κινούμενο κατά την 
αρνητική κατεύθυνση.
α) Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης
β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση επιτάχυνσης-χρόνου
γ) Να προσδιορίσετε τις χρονικές στιγμές, στη διάρκεια της πρώτης περιόδου κατά τις 
οποίες το σώμα διέρχεται από τη θέση με απομάκρυνση x = 5 3 cm
δ) Ποια είναι η ταχύτητα του σώματος τις παραπάνω χρονικές στιγμές;

(Μονάδες 3+5+7+10=25)

Θέμα 4
Η εξίσωση της απομάκρυνσης ενός υλικού σημείου που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 

είναι x = 2ηµ π
2
t + π
4

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 ( x  σε cm , t  σε s ). Να υπολογισθούν:

α) η περίοδος της ταλάντωσης

β) η μέγιστη ταχύτητα και η μέγιστη επιτάχυνση του υλικού σημείου

2

(α) Η ενέργεια ταλάντωσηςE1 του σώµατος (1)και η ενέργεια ταλάντωσηςE2 του σώµατος (2)ικανοποιούν

τη σχέση:

(i) E1 = 2E2

(ii) E1 = E2

(iii) E2 = 4E1

(iv) E1 = 4E2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή

σας. (3+4 = 7 µονάδες)

(ϐ) Οι µέγιστες δυνάµεις επαναφοράς που δέχονται τα αντικείµενα (1) και (2) κατά τη διάρκεια της

ταλάντωσης τους, ικανοποιούν τη σχέση:

(i) F1(max) = F2(max)

(ii) F1(max) = 2F2(max)

(iii) F1(max) =
√
2F2(max)

(iv) F1(max) = 4F2(max)

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή

σας. (3+4 = 7 µονάδες)

Θέµα 3ο

Μικρό σώµα µάζας m = 1kg στερεώνεται στο κάτω άκρο ιδανικού κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς

k = 100N/m, το πάνω άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωµένο σε οροφή. Το σώµα αφήνεται να

ισορροπήσει. Εκτρέπουµε το σώµα ϕέρνοντάς το στη ϑέση του ϕυσικού µήκους του ελατηρίου και

του δίνουµε αρχική ταχύτητα µέτρου |υ0| = 3m/s, προς την ϑέση ισορροπίας του τη χρονική στιγµή

t0 = 0.

(α) Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης σε σχέση µε τον χρόνο για την απλή αρµονική

ταλάντωση που εκτελεί το σώµα, αν αγνοήσουµε οποιεσδήποτε τριβές και αν ϑεωρήσουµε ϑετική

την ϕορά προς τα πάνω.

(ϐ) Να υπολογίσετε το έργο της δύναµης επαναφοράς και το έργο της δύναµης του ελατηρίου από

την χρονική στιγµή t0 = 0 µέχρι την χρονική στιγµή που το σώµα ακινητοποιείται στιγµιαία

για πρώτη ϕορά
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(γ) Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της ταχύτητας του σώµατος την χρονική στιγµή t, που

για πρώτη το σώµα ϐρίσκεται 0, 1m κάτω από την ϑέση ισορροπίας του.

∆ίνεται g = 10m/s2.

(10+10+5 µονάδες)

Θέµα 4ο

Σώµα µάζας m1 = 3kg είναι στερεωµένο στην άκρη οριζοντίου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k =
400N/m , του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωµένο. Το σώµα εκτελεί απλή αρµονική

ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε περίοδο Τ και πλάτος A = 0, 4m. Τη χρονική στιγµή t0 = 0
το σώµα ϐρίσκεται στη ϑέση της µέγιστης ϑετικής αποµάκρυνσης. Τη χρονική στιγµή t = T/6 , ένα

σώµα µάζας m2 = 1kg που κινείται στην ίδια κατεύθυνση µε το σώµα µάζας m1 και έχει ταχύτητα

µέτρου υ2 = 8m/s συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά µε αυτό µε την διάρκεια της κρούσης να

ειναι αµελητέα. Να υπολογίσετε :

(α) την αρχική ϕάση της ταλάντωσης του σώµατος µάζας m1

(ϐ) τη ϑέση στην οποία ϐρίσκεται το σώµα µάζας m1 τη στιγµή της σύγκρουσης

(γ) την περίοδο ταλάντωσης του συσσωµατώµατος

(δ) την ενέργεια της ταλάντωσης µετά την κρούση

(5+8+4+8 µονάδες)

Οδηγίες

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ειναι σωστή

� ∆εν αντιγράφουµε !!!

Καλή Επιτυχία !
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