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Φυσική Γ’ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού Σχ. έτος 2017-2018

Διαγώνισμα Ταλαντώσεις
Θέμα Α

Στις ημιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της
πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη συμπλη-
ρώνει σωστά. [4 × 5 = 20 μονάδες]

Α.1. Σε μία φθίνουσα ταλάντωση στην οποία το πλάτος μειώνεται
εκθετικά με το χρόνο:

(α) η περίοδος δεν διατηρείται για ορισμένη τιμή της σταθεράς από-
σβεσης b

(β) όταν η σταθερά απόσβεσης b μεγαλώνει, το πλάτος της ταλάντω-
σης μειώνεται πιο γρήγορα.

(γ) η κίνηση μένει περιοδική για οποιαδήποτε τιμή της σταθεράς
απόσβεσης.

(δ) η σταθερά απόσβεσης b εξαρτάται μόνο από το σχήμα και τον
όγκο του σώματος που ταλαντώνεται.

Α.2. Σώμα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Παρατηρείται ότι για
δύο διαφορετικές συχνότητες f1 και f2 του διεγέρτη με f1 < f2 το
πλάτος της ταλάντωσης είναι ίδιο. Για την ιδιοσυχνότητα fo του συ-
στήματος ισχύει:

(α) fo < f1

(β) fo > f2

(γ) f1 < fo < f2

(δ) fo = f1
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Α.3. Στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας συ-
χνότητας που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο και στην ίδια διεύ-
θυνση, το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης είναι:

(α) σε κάθε περίπτωση σταθερό

(β) σε κάθε περίπτωση ίσο με το άθροισμα του πλάτους των δύο
απλών αρμονικών ταλαντώσεων

(γ) σε κάθε περίπτωση μηδέν

(δ) αρμονική συνάρτηση του χρόνου.

Α.4. Διακρότημα δημιουργείται μετά από σύνθεση δύο αρμονικών τα-
λαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο ση-
μείο, όταν οι ταλαντώσεις έχουν:

(α) ίσα πλάτη και ίσες συχνότητες

(β) διαφορετικά πλάτη και ίσες συχνότητες

(γ) διαφορετικά πλάτη και διαφορετικές συχνότητες

(δ) ίσα πλάτη και συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους.

Α.5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα κάθε πρότασης και δί-
πλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη
λέξηΛάθος, για τη λανθασμένη. [5
× 1 = 5 μονάδες]

(α) Κατά τον συντονισμό η ενέργεια του διεγέρτη μεταφέρεται στο
ταλαντούμενο σύστημα, κατά τον βέλτιστο τρόπο.

(β) Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση αυξάνεται το μέτρο της ταχύ-
τητας του σώματος που ταλαντώνεται καθώς αυξάνεται το μέτρο
της δύναμης επαναφοράς.

(γ) Το πλάτος μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης εξαρτάται από τη
συχνότητα του διεγέρτη.
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(δ) Σε ένα σύστημα μάζας - ελατηρίου που εκτελεί απλή αρμονική
ταλάντωση η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης ταυτίζεται πά-
ντα με την δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης του ελατηρίου.

(ε) Σε ένα σύστημα ταλαντωτή ενεργεί μια δύναμη απόσβεσης που
το μέτρο της είναι ανάλογο της ταχύτητας ταλάντωσης. Η μείωση
του πλάτους σε κάθε ταλάντωση θα παραμένει σταθερή.

Θέμα Β
Β.1. Ταλαντωτής εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση υπό, με την επίδραση
δύναμης μικρής απόσβεσης με μέτρο ανάλογο της ταχύτητας ταλάντω-
σης. Τη χρονική στιγμή to = 0 έχει ενέργεια Eo και πλάτος Ao. Σας
είναι γνωστό ότι στο χρονικό διάστημα ∆t = t1 − to το έργο της δύνα-
μης απόσβεσης είναι ίσο −15

16
Eo. Τη χρονική στιγμή t1 το πλάτος της

ταλάντωσης είναι:

(α) Ao

2
(β) Ao

4
(γ) Ao

16

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [ 2+6 = 8 μονάδες]

Β.2. Σημειακό αντικείμενο εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές
ταλαντώσεις με ίσα πλάτη και παραπλήσιες συχνότητες f1 και f2
(f1 > f2) που εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την
ίδια θέση ισορροπίας, εκτελώντας έτσι διακροτήματα συχνότητας fδ).
Αν η χρονική διάρκεια μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών της απομά-
κρυνσης από τη θέση ισορροπίας του ισούται με ∆t1, ενώ η χρονική
διάρκεια μεταξύ δύο διαδοχικών μηδενισμών του πλάτους ισούται με
∆t2 = 50∆t1, τότε η μεγαλύτερη από τις δύο συχνότητες των συνι-
στωσών ταλαντώσεων ικανοποιεί τη σχέση:

a. f1 = 50fδ β. f1 = 24, 5fδ γ. f1 = 25, 5fδ

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 μονάδες]
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Β.3. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώ-
σεις με εξισώσεις:

x1 = Aηµ(2πf1t) x2 = Aηµ(2πf2t)

Οι συχνότητες f1, f2 των δύο ταλαντώσεων είναι παραπλήσιες. Ανά-
μεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους της συνιστάμε-
νης ταλάντωσης, το σώμα έχει εκτελέσει N ταλαντώσεις. Διπλασιά-
ζουμε ταυτόχρονα τις συχνότητες των δύο επιμέρους ταλαντώσεων,
οι οποίες εξακολουθούν να παραμένουν παραπλήσιες. Για την νέα
συνιστάμενη ταλάντωση ο αριθμός των ταλαντώσεων που εκτελεί το
σώμα, ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους θα είναι
N ′. Ο λόγος N

N ′ ισούται με:

(α) 1

2
(β) 1 (γ) 2

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [2+7=9 μονάδες]

Θέμα Γ
Μικρή σφαίρα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις
x1 = f(t) και x2 = f(t), ίδιας συχνότητας f = 5Hz, οι οποίες εξελίσ-
σονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας
και εμφανίζουν μεταξύ τους διαφορά φάσης 90deg, με την x2 = f(t)
να προηγείται. Η συνισταμένη ταλάντωση που εκτελεί η σφαίρα έχει
πλάτος A = 2m και ενέργεια E = 20J . Αν η σφαίρα εκτελούσε μόνο
την ταλάντωση x1 = f(t), τότε οι ακραίες θέσεις της ταλάντωσης θα
απείχαν μεταξύ τους απόσταση 2

√
3m και τη χρονική στιγμή t = 0 θα

περνούσε από τη θέση ισορροπίας της με θετική ταχύτητα.

Γ.1 Να βρείτε τη μέγιστη τιμή της δύναμης επαναφοράς που δέχεται
η σφαίρα κατά τη διάρκεια της συνισταμένης ταλάντωσης που
εκτελεί.
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Γ.2 Να γράψετε τη χρονική εξίσωση x2 = f(t).

Γ.3 Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις της ταχύτητας και της επι-
τάχυνσης της σφαίρας κατά τη διάρκεια της συνισταμένης ταλά-
ντωσης.

Γ.4 Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης επαναφοράς που δέχεται η
σφαίρα κατά τη διάρκεια της συνισταμένης ταλάντωσης της από
τη χρονική στιγμή t = 0 έως τη χρονική στιγμή που φτάνει για
πρώτη φορά σε ακραία θέση της ταλάντωσης της.

Δίνεται: π2 = 10.

[6+6+6+7 μονάδες]

Θέμα Δ
Στο πάνω μέρος κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k =

80N/m ισορροπεί στερεωμένος δίσκος Δ μάζας M = 4kg, ενώ το άλλο
άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητα στερεωμένο στο έδαφος. Τη χρο-
νική στιγμή to = 0 αφήνεται πάνω στον δίσκο χωρίς αρχική ταχύτητα
σώμα Σ μάζας m και το σύστημα ξεκινά αμέσως να εκτελεί απλή αρ-
μονική ταλάντωση από αυτή την θέση (σχήμα 1). Το σύστημα των δύο
σωμάτων ακινητοποιείται στιγμιαία για πρώτη φορά μετά την to = 0

την χρονική στιγμή t1 =
π

4
s. Να υπολογίσετε:

Δ.1 τη μάζα του σώματος Σ.

Δ.2 Την μέγιστη κινητική ενέργεια ενέργεια της ταλάντωσης του συ-
στήματος των σωμάτων.

Δ.3 Τη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου, την χρονική στιγμή που η
Κινητική ενέργεια του συστήματος είναι για πρώτη φορά μετά
την to = 0 τριπλάσια της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης.

Δ.4 Το ρυθμό μεταβολής της ορμής για το σώμα Σ την χρονική στιγμή
t2 =

π

16
s.
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k

m

Μ

k

m

Μ

Σχήμα 1 Σχήμα 2

υο

Επαναφέρω το σύστημα των σωμάτων στην αρχική θέση και με
κατάλληλο τρόπο τα εκτοξεύω από την θέση αυτή με αρχική ταχύτητα
υo με φορά προς τα κάτω (σχήμα 2).

Δ.5 Να υπολογίσετε την μέγιστη ταχύτητα εκτόξευσης, ώστε τα δύο
σώματα να παραμένουν συνεχώς σε επαφή μεταξύ τους.

Δίνεται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2. Να θεωρήσετε
θετική την ϕορά προς τα κάτω.

[5+5+5+5+5 μονάδες]

Καλή Επιτυχία!
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