ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ –
εξιζώζεις, δσναμική, ενέργεια
ΘΓΜΑ 1 (μμκάδεξ 25)

Α) Έκα ζώμα εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε θαη ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 0
βνίζθεηαη ζηε ζέζε ηεξ μέγηζηεξ ζεηηθήξ απμμάθνοκζεξ. ε πμημ από ηα
δηπιακά δηαγνάμμαηα απεηθμκίδεηαη ε απμμάθνοκζε, ζε πμημ ε ηαπύηεηα θαη
ζε πμημ ε επηηάποκζε ημο ζώμαημξ ζε ζοκάνηεζε με ημκ πνόκμ;

Β) Γηα μηα απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε πμηεξ από ηηξ επόμεκεξ πνμηάζεηξ είκαη
ζςζηέξ θαη πμηεξ ιακζαζμέκεξ; Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.
ί) Η πενίμδμξ Σ ελανηάηαη από ημ πιάημξ Α ηεξ ηαιάκηςζεξ.
ίί) Η ηημή ηεξ πενηόδμο Σ θαζμνίδεηαη από ηε μάδα m ημο ζώμαημξ πμο
θάκεη ηαιάκηςζε θαη από ηε ζηαζενά επακαθμνάξ D.
ίίί) Κάζε ηαιακημύμεκμ ζύζηεμα έπεη ζοπκόηεηα πμο δίκεηαη από ηε ζπέζε

f =1/2π

ίv) Όηακ γηα έκα ζύζηεμα δηπιαζηάζμομε ημ πιάημξ Α ηεξ ηαιάκηςζεξ, ηόηε
ζα δηπιαζηαζηεί θαη ε πενίμδό ηεξ.

Γ) Η επηηάποκζε εκόξ ζώμαημξ ημ μπμίμ εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε:
ί) έπεη θμνά πάκηα ακηίζεηε από ηε θμνά ηεξ ηαπύηεηαξ,
ίί) είκαη μεδέκ όηακ ε ηαπύηεηα είκαη μεδέκ,
ίίί) ειαηηώκεηαη θαηά μέηνμ όηακ αολάκεηαη ε θηκεηηθή εκένγεηα ηαιάκηςζεξ,
ίκ) ειαηηώκεηαη θαηά μέηνμ όηακ αολάκεηαη ε δοκαμηθή εκένγεηα ηαιάκηςζεξ.
Πμηα από ηηξ παναπάκς πνμηάζεηξ είκαη ζςζηή; Να αηηημιμγήζεηε ηεκ
απάκηεζή ζαξ.

Δ) Έκα ζώμα θάκεη απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε. Πμηεξ από ηηξ παναθάης
πνμηάζεηξ είκαη ζςζηέξ; Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.
ί) ηε ζέζε ηζμννμπίαξ είκαη: π = 0, ο = ςΑ, α = 0, U = 0 θαη Κ = 1/2mο2max
ίί) ηηξ ζέζεηξ μέγηζηεξ απμμάθνοκζεξ είκαη: π = ± Α, ο = 0, α = ς2 Α,
U = ½ DA2 θαη Κ = 0.

ίίί) ηηξ ζέζεηξ μέγηζηεξ απμμάθνοκζεξ είκαη: π = ± Α, ο = 0, α = 0,
U = ½ DA2 θαη Κ = 0.

Γ) Έκα ζώμα εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε. Η γναθηθή πανάζηαζε ημο
παναθάης ζπήμαημξ δείπκεη πώξ μεηαβάιιεηαη ε απμμάθνοκζε π ημο
ζώμαημξ από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ ημο ζε ζοκάνηεζε με ημκ πνόκμ.

Πμηεξ από ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ είκαη ζςζηέξ θαη πμηεξ ιακζαζμέκεξ; Να
αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.
ί) Σε πνμκηθή ζηηγμή t = 12 s ε απμμάθνοκζε π είκαη μέγηζηε.
ηη) Σε πνμκηθή ζηηγμή t = 3 s ε δύκαμε επακαθμνάξ είκαη μεδέκ.
iii) Σε πνμκηθή ζηηγμή t = 6 s ε ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ είκαη μέγηζηε.
ίκ) Σε πνμκηθή ζηηγμή t = 12 s ημ μέηνμ ηεξ επηηάποκζεξ είκαη μέγηζημ.

ΘΓΜΑ 2 (μμκάδεξ 25)
Α) ηεκ μία απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε, με πενίμδμ Σ θαη πιάημξ Α, γηα κα
πάεη ημ ζώμα από ηεκ ζέζε ηζμννμπίαξ Ο (π = 0) ζηεκ αθναία ζέζε Ρ (π =
+Α), απαηηείηαη πνόκμξ Δt = Σ/4. Πμηα από ηηξ επόμεκεξ πνμηάζεηξ, πμο
ακαθένμκηαη ζηεκ ηαιάκηςζε αοηή, είκαη ζςζηή; Να αηηημιμγήζεηε ηεκ
απάκηεζή ζαξ.
ί) Γηα κα πάεη ημ ζώμα από ηε ζέζε π = Ο ζηε ζέζε π = + Α/2 απαηηείηαη
πνόκμξ ίζμξ με Δt/2 = T/8.
ii) Γηα κα πάεη ημ ζώμα από ηε ζέζε π = + A/2 ζηε ζέζε π = + Α, απαηηείηαη
πνόκμξ ίζμξ με Δt = T/8.
iii) Σμ δηάζηεμα από ηεκ π = 0 μέπνη ηεκ π = +Α/2 ημ δηακύεη ημ ζώμα ζε
μηθνόηενμ πνόκμ απ' ό,ηη ημ δηάζηεμα από ηεκ π = +Α/2 μέπνη ηεκ π = +Α.
ίv) Σμ δηάζηεμα από ηεκ π = +Α/2 μέπνη ηεκ π = +Α ημ δηακύεη ημ ζώμα ζε
πνόκμ μηθνόηενμ από Σ /8.
μμκάδεξ 8
Β) Γηα μηα απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε με ελίζςζε απμμάθνοκζεξ π = Αεμςt
πμηεξ από ηεξ επόμεκεξ ζπέζεηξ είκαη ζςζηέξ θαη πμηεξ ιακζαζμέκεξ. Να
αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ηεξ.

i) u = ςΑεμςt
iii) D = mς2 εμςt
v) F = -mς2 Αεμςt
vii) F = -Dx

ii) α = -ς2 Αζοκςt
iv) F = mα
vi) α = -ς2π
viii) u = ±ς √(Α2 – π2)

μμκάδεξ 8

Γ) Να απμδείλεηε όηη ζε μηα απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε με ελίζςζε
απμμάθνοκζεξ π = Aεμςt ημ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ επακαθμνάξ ζε μηα ζέζε
όπμο ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ είκαη u δίκεηαη από ηε ζπέζε

F = mς
όπμο m ε μάδα ημο ζώμαημξ πμο θάκεη ηαιάκηςζε, ς ε γςκηαθή ζοπκόηεηα
ηεξ ηαιάκηςζεξ θαη οmax ε μέγηζηε ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ.
Μμκάδεξ 9

ΘΓΜΑ 3 (μμκάδεξ 25{6,6,6,7})
Έκα ζώμα μάδαξ m = 2kg εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζεξ πιάημοξ Α = 1m
θαη ζοπκόηεηαξ f = 2Hz. Σε πνμκηθή ζηηγμή t = 0 δηένπεηαη από ηεκ ζέζε π =
Α/2 με ανκεηηθή ηαπύηεηα. Να βνείηε:
i)
ηεκ ανπηθή θάζε ηεξ ηαιάκηςζεξ.
ii)
ημκ ειάπηζημ απαηημύμεκμ πνόκμ πμο απαηηείηαη γηα κα θηάζεη ημ
ζώμα ζηεκ Θ.Ι γηα πνώηε θμνά.
iii)
ηηξ ζέζεηξ όπμο ε θηκεηηθή εκένγεηα ηαιάκηςζεξ είκαη ηνηπιάζηα
από ηεκ ακηίζημηπε δοκαμηθή εκένγεηα ηαιάκηςζεξ.
iv)
Να γνάρεηε ηεκ ζπέζε πμο ζοκδέεη ηεκ επηηάποκζε με ηεκ
απμμάθνοκζε από ηεκ ζέζε ηζμννμπίαξ θαη κα θάκεηε ηεκ
ακηίζημηπε γναθηθή πανάζηαζε

ΘΓΜΑ 4 (μμκάδεξ 25{5,4,8,8})

ώμα μάδαξ m = 1 kg ανπηθά ενεμεί ζε μνηδόκηημ επίπεδμ, δεμέκμ ζηα άθνα
δύμ όμμηςκ ειαηενίςκ ζηαζενάξ k = 32 N/m. Απμμαθνύκμομε ημ ζώμα θαηά
Δπ = 0,1 m από ηεκ ανπηθή ημο ζέζε ζηε δηεύζοκζε ηςκ ειαηενίςκ θαη ζηε
ζοκέπεηα ημ αθήκμομε ειεύζενμ.
η) Να απμδείλεηε όηη ημ ζώμα ζα θάκεη απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε.

ίίί) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ απμμάθνοκζεξ από ηε Θ.Ι., ηεξ ηαπύηεηαξ,
ηεξ επηηάποκζεξ θαη ηεξ δύκαμεξ επακαθμνάξ ημο ζώμαημξ ζε ζοκάνηεζε με
ημκ πνόκμ
iv) κα θάκεηε ηηξ παναπάκς γναθηθέξ παναζηάζεηξ
v) κα βνείηε ημκ νοζμό μεηαβμιήξ ηεξ απμμάθνοκζεξ από ηε Θ.Ι. θαη ημκ
νοζμό μεηαβμιήξ ηεξ ηαπύηεηαξ όηακ π = 0,05m

