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1
ο
 Διαγώνισμα Γ Λυκείου 

04-08-2018 

Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες 

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………. 

Αξιολόγηση : ………………………………………………………………  

 

 

Θέμα Α 

Στις ερωτήσεις Α1 ως και Α4 επιλέξτε την σωστή απάντηση: 

Α1. Η εξίσωση της απομάκρυνσης ενός απλού ταλαντωτή δίνεται από την σχέση x=Aσυνωt, όπου Α το 

πλάτος ταλάντωσης και ω η γωνιακή συχνότητα. Η εξίσωση της ταχύτητας θα δίνεται από τη σχέση: 

α) u=umaxσυνωt  

ϐ) u=umaxημωt 

γ) u=-umaxημωt  

δ ) u=-umaxσυνωt           

             

           (Μονάδες 5) 

 

Α2. Σε μία απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο Τ= 2s το υλικό σημείο περνάει από τη θέση ισορροπίας 

μέσα σε 20s: 

α) 10 φορές 

ϐ) 20 φορές 

γ) 30 φορές 

δ) 40 φορές              

             (Μονάδες 5) 
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Α3.  Το διάγραμμα της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο σε μια απλή αρμονική ταλάντωση δίνεται 

από το  παρακάτω διάγραμμα. 

 

Η χρονική εξίσωση της επιτάχυνσης δίνεται από τη σχέση: 

α) α= -αmaxημ(ωt+3π/2) 

β) . α= -αmaxημ(ωt+π/2) 

γ) α= -αmaxημ(ωt+π) 

δ) α= -αmaxημωt 

 

           (Μονάδες 5) 

 

Α4. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος σε μια ΑΑΤ ενώ ταυτόχρονα τετραπλασιάσουμε την σταθερά επαναφοράς 

του ελατηρίου τότε η συχνότητα ταλάντωσης: 

α) παραμένει σταθερή 

β) διπλασιάζεται 

γ) υποδιπλασιάζεται 

δ) τετραπλασιάζεται         

   

             

                 (Μονάδες 5) 
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Α5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες: 

α.  Η φάση στην απλή αρμονική ταλάντωση αυξάνεται με σταθερό ρυθμό 

β.  Στην απλή αρμονική ταλάντωση η μέγιστη επιτάχυνση είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της 

περιόδου 

γ. Η ΑΑΤ είναι μία ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. 

δ. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής  ενός σώματος που εκτελεί ΑΑΤ μηδενίζεται τις χρονικές στιγμές που 

μηδενίζεται η ορμή του σώματος. 

ε. Η μέγιστη τιμή της ενέργειας σε μια ΑΑΤ εξαρτάται από τη μάζα του σώματος. 

             (Μονάδες 5) 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση διέρχεται από τη θέση 
2

A
x  τη χρονική στιγμή 1t .Το 

ποσοστό της ενέργειας της ταλάντωσης που έχει μετατραπεί σε κινητική ενέργεια τη χρονική στιγμή 1t  

είναι: 

α) 75% 

β) 25% 

γ)50%   

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.            (Μονάδες 2) 

 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

           (Μονάδες 6)   
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Β2. Ένα κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k έχει το πάνω άκρο του στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο 

και βρίσκεται στη θέση φυσικού μήκους. Στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου και ενώ αυτό βρίσκεται στη 

θέση φυσικού μήκους, στερεώνεται μάζα m.Από τη θέση αυτή το σύστημα αφήνεται ελεύθερο και αρχίζει 

να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση . 

                                    

Η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου κατά τη διάρκεια της απλής αρμονικής ταλάντωσης του 

σώματος είναι ίση με : 

α) 
2 2m g

k
 

β) 
2 22m g

k
 

γ) 
2 2

2

m g

k
  

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.                                 (Μονάδες 2) 

    

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας       (Μονάδες 7)   
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Β3. Δύο σώματα εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα Κ– x. Αν         

2m =4 1m  

 

  Ποια από τις παρακάτω σχέσεις για τις συχνότητες των ταλαντώσεων είναι η σωστή;  

α) 1

2

f

f
=2 

β) 1

2

f

f
=

1

2
 

γ) 1

2

f

f
=4 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση         

          (Μονάδες 2) 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας 

          (Μονάδες 6) 

ΘΕΜΑ Γ 

Σώμα μάζας m=0,5kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο T. Η συνολική ενέργεια της 

ταλάντωσης είναι Ε=4J. Τη χρονική στιγμή t=0 το σώμα έχει τη μέγιστη κινητική του ενέργεια και κινείται 

προς την αρνητική κατεύθυνση, ενώ τη χρονική στιγμή 
12

T
t   βρίσκεται στη θέση 0,2x m  . 

Γ1. Να δικαιολογήσετε ότι η ταλάντωση έχει αρχική φάση και να υπολογίσετε την τιμή της 

           (Μονάδες 5)  

Γ2. Να βρείτε τη σχέση επιτάχυνσης- απομάκρυνσης και να την παραστήσετε γραφικά σε βαθμολογημένους 
άξονες 
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           (Μονάδες 7)  

Γ3. Να γράψετε την εξίσωση της δύναμης επαναφοράς σε συνάρτηση με το χρόνο και να την παραστήσετε 
γραφικά σε κατάλληλα βαθμολογημένους άξονες για διάστημα δύο επαναλήψεων της κίνησης 

 

           (Μονάδες 7) 
         

Γ4. Να υπολογίσετε το έργο της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το σώμα, από τη χρονική στιγμή t=0 έως 

τη χρονική στιγμή 
12

T
t  .     

           (Μονάδες 6) 
      

Δίνονται : 2 10  , 1   και 
7 1

6 2


    

ΘΕΜΑ Δ 

Το σύστημα των σωμάτων με μάζες 1m και 2m =4kg είναι δεμένα με αβαρές και μη εκτατό νήμα και 

ισορροπεί δεμένο στο κάτω άκρο ελατηρίου σταθεράς k που βρίσκεται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας 

30  . Τη χρονική στιγμή t=0 κόβουμε το νήμα.  
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Δ1) Να αποδείξετε ότι το 1m θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση   (Μονάδες 6) 

Γνωρίζοντας ότι το πλάτος της Α.Α.Τ του σώματος 1m είναι Α=0,1m , να υπολογίσετε: 

Δ2) Τη σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης        

           (Μονάδες 7) 

Αν 1m =2kg να υπολογίσετε: 

Δ3) Πόσο απέχει το 2m από το 1m τη χρονική στιγμή που το 1m διέρχεται για 2η φορά από τη Θέση 

Ισορροπίας του. 

(Μονάδες 6) 

Δ4) Ποιες χρονικές  στιγμές στη διάρκεια της πρώτης περιόδου το σώμα διέρχεται από τη θέση 

απομάκρυνσης 0,05 2x m ; 

(Μονάδες 6) 

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10
2/m s .  

Καλή Επιτυχία!! 

 


