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Ονομαηεπώνςμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    Φςζική Γ Λςκείος 

Υλη:     Απλή απμονική ηαλάνηωζη – Κπούζειρ - Κύμαηα 

Επιμέλεια διαγωνίζμαηορ:  Ελεςθέπιορ Τζανήρ M. Sc.  Φςζικόρ 

Αξιολόγηζη :    ……………………………………………………………… 

~ Διάρκεια: 3 ώρες ~ 

Θέμα Α 

Α1. Θ ορμι ςυςτιματοσ δφο ςωμάτων που ςυγκροφονται διατθρείται: 

α. Μόνο ςτθν πλάγια κροφςθ. 

β. Μόνο ςτθν ζκκεντρθ κροφςθ. 

γ. Μόνο ςτθν κεντρικι ελαςτικι κροφςθ. 

δ. Σε όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ. 

 (5 μονάδεσ) 

Α2. Ζνα ςϊμα εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ περιόδου Τ και τθ χρονικι ςτιγμι 𝑡 = 0 βρίςκεται 

ςτθν ακραία αρνθτικι του απομάκρυνςθ. Μετά από χρόνο 𝑡1 = 𝛵/2 , το ςϊμα: 

α. Περνά από τθ κζςθ ιςορροπίασ του για δεφτερθ φορά.  

β. Ζχει αρνθτικι επιτάχυνςθ.  

γ. Ζχει μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια.  

δ. Ζχει μζγιςτθ ταχφτθτα για τρίτθ φορά.  

(5 μονάδεσ) 

Α3. Ζνα ςφςτθμα μάηα-ελατιριο εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ πλάτουσ Α και ςυχνότθτασ f. 

Αν διπλαςιάςουμε το πλάτοσ ταλάντωςθσ, τότε θ ςυχνότθτα ταλάντωςθσ κα: 

α. Υποδιπλαςιαςτεί. 

β. Μείνει ςτακερι 

γ. Διπλαςιαςτεί 
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δ. Τετραπλαςιαςτεί. 

(5 μονάδεσ) 

Α4. Η ζστλόηεηα ελός αρκοληθού θύκαηος ποσ δηαδίδεηαη ζε έλα γρακκηθό ειαζηηθό κέζο 

θαζορίδεηαη από: 

α. Τε ζστλόηεηα ηες ηαιάληωζες ηες πεγής ηοσ θύκαηος. 

β. Το πιάηος ηαιάληωζες ηες πεγής. 

γ. Τελ ηατύηεηα ηοσ θύκαηος θαη ηο πιάηος. 

δ. Της ηδηόηεηες ηοσ ειαζηηθού κέζοσ.  

(5 κολάδες) 

A5. Στισ παρακάτω προτάςεισ να απαντιςετε με Σωςτό ι Λάκοσ. 

α)  Σε μια απλι αρμονικι ταλάντωςθ, όταν ζνα ςϊμα απομακρφνεται από τθ κζςθ     

ιςορροπίασ του, τα διανφςματα τθσ ταχφτθτασ και τθσ επιτάχυνςθσ είναι πάντα 

αντίρροπα. 

β)  Θ μζγιςτθ κινθτικι ενζργεια ςε μια απλι αρμονικι ταλάντωςθ με ςτακερά 

επαναφοράσ D και πλάτοσ Α, ιςοφται με 𝛫𝑚𝑎𝑥  = 
1

2
D𝐴2 

γ)  Στθν πλαςτικι κροφςθ δφο ςωμάτων, υπάρχει διατιρθςθ τθσ ορμισ του 

ςυςτιματοσ, αλλά όχι τθσ μθχανικισ ενζργειασ. 

δ)  Σε έλα αρκοληθό θύκα ποσ δηαδίδεηαη τωρίς απώιεηες ελέργεηας ζε τορδή, όια ηα 

ζεκεία έτοσλ ηο ίδηο πιάηος θαη ηελ ίδηα περίοδο ηαιάληωζες. 

ε) Σε ζνα ςφςτθμα μάηασ – ελατθρίου όταν τετραπλαςιαςτεί θ μάηα, διπλαςιάηεται θ 

ςτακερά Κ. 

(5 μονάδεσ) 
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Θέμα Β 

 

Β1. Θ φάςθ μιασ απλισ αρμονικισ ταλάντωςθσ μεταβάλλεται με το χρόνο όπωσ φαίνεται ςτο 

διάγραμμα: 

 

Θ περίοδοσ τθσ ταλάντωςθσ είναι ίςθ με: 

α. 1 s 

β. 2 s 

γ. 2π s 

Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

 (2+6=8 μονάδεσ) 

 

Β2. Δφο ςϊματα Σ1 και Σ2 ζχουν ίςεσ μάηεσ και κινοφνται με ταχφτθτεσ ίςου μζτρου επάνω ςε λείο 

οριηόντιο επίπεδο. Τα ςϊματα ςυγκροφονται πλαςτικά και το ςυςςωμάτωμα που δθμιουργείται 

από τθν κροφςθ κινείται με ταχφτθτα τθσ οποίασ το μζτρο ιςοφται με το μιςό του μζτρου τθσ 

ταχφτθτασ που είχε κάκε ςϊμα πριν από τθν κροφςθ. Θ γωνία φ, με 0 <𝜑< 180°, που ςχθματίηουν 

τα διανφςματα των ταχυτιτων των δφο ςωμάτων πριν από τθν κροφςθ είναι: 

α. 120° 

β. 90° 

γ. 60° 

Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ.  

(2+6=8 μονάδεσ) 
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Β3. Στο ςχιμα το ςϊμα μάηασ 𝑚1 ιςορροπεί χαμθλότερα κατά h από τθ κζςθ φυςικοφ μικουσ του 

ελατθρίου. Από τθ κζςθ φυςικοφ μικουσ του ελατθρίου αφινουμε ςϊμα ίςθσ μάηασ (𝑚2 = 𝑚1 = 

𝑚) να κάνει ελεφκερθ πτϊςθ ςτθν κατακόρυφο που διζρχεται από τον άξονα του ελατθρίου. 

 

 

Θ κροφςθ των ςωμάτων είναι κεντρικι ελαςτικι, και αμζςωσ μετά τθν κροφςθ, απομακρφνεται θ 

μάηα 𝑚2, ενϊ το ςϊμα 𝑚1 εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ. Το πλάτοσ ταλάντωςθσ του 𝑚1 

είναι: 

α. ℎ 

β. 2ℎ 

γ. ℎ√2 

Να αιτιολογιςετε τθν επιλογι ςασ. 

(2+7=9 μονάδεσ) 
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Θέμα Γ 

Εγκάρςιο κφμα διαδίδεται κατά μικοσ ελαςτικοφ νιματοσ, το οποίο ταυτίηεται με τον θμιάξονα 

Οx. Θ πθγι του κφματοσ εξαναγκάηει το ςθμείο Ο(x=0) να εκτελεί απλι αρμονικι ταλάντωςθ, 

χωρίσ αρχικι φάςθ. Υλικό ςθμείο Η του μζςου αρχίηει να ταλαντϊνεται τθ χρονικι ςτιγμι 𝑡1 = 0,6 

sκαι τθ χρονικι ςτιγμι 𝑡2 = 0,975 s θ επιτάχυνςι του μεγιςτοποιείται για δεφτερθ φορά, κατ’ 

απόλυτθ τιμι, από τθ χρονικι ςτιγμι που άρχιςε να ταλαντϊνεται. Στο χρονικό διάςτθμα Δt = 𝑡2 - 

𝑡1, το κφμα ζχει διατρζξει απόςταςθ s = 0.375 m, θ οποία ιςοφται με το μιςό του πλάτουσ του. 

α. Να γράψετε τθν εξίςωςθ του κφματοσ. 

β. Να υπολογίςετε τθν απομάκρυνςθ ενόσ υλικοφ ςθμείου Θ του μζςου από τθ κζςθ ιςορροπίασ 

του μετά από χρόνο Δt’ = 
19

8
sαπό τθ χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία ξεκίνθςε να ταλαντϊνεται. 

γ. Να ςχεδιάςετε το ςτιγμιότυπο του κφματοσ τισ χρονικζσ ςτιγμζσ  

 i. 𝑡3 = 0.625 sκαιii. 𝑡4 = 0.75 s. 

δ. Να προςδιορίςετε τισ κζςεισ xτων υλικϊν ςθμείων του μζςου διάδοςθσ τα οποία τθ χρονικι 

ςτιγμι 𝑡4 διζρχονται από τθ κζςθ ιςορροπίασ τουσ με κετικι ταχφτθτα. 

(8+6+6+5=25 μονάδεσ) 
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Θέμα Δ 

Σϊμα μάηασ 𝑚1 = 2𝑘𝑔 ιςορροπεί ακίνθτο και είναι δεμζνο ςτο ζνα άκρο ελατθρίου ςτακεράσ 

ςτακεράσ 𝑘 = 100 𝑁⁄𝑚, το άλλο άκρο του οποίου είναι ςτερεωμζνο ςε ακλόνθτο ςθμείο ςτθν 

κορυφι λείου κεκλιμζνου επιπζδου με γωνία κλίςθσ 𝜃 = 30°. Σϊμα μάηασ 𝑚2 = 2𝑘𝑔 εκτοξεφεται 

από τθ βάςθ του κεκλιμζνου επιπζδου με ταχφτθτα μζτρου 𝜐0 = 3 𝑚⁄𝑠 και με διεφκυνςθ που 

ταυτίηεται με τον άξονα του ελατθρίου, και αφοφ διανφςει διάςτθμα 𝑠 = 0,6𝑚, ςυγκροφεται 

μετωπικά και πλαςτικά με το ακίνθτο ςϊμα μάηασ 𝑚1. 

α. Να υπολογίςετε τθν απόςταςθ τθσ κζςθσ ιςορροπίασ τθσ ταλάντωςθσ του ςυςςωματϊματοσ 

από το ςθμείο όπου ζγινε θ πλαςτικι κροφςθ. 

β. Να βρείτε τθν ενζργεια ταλάντωςθσ του ςυςςωματϊματοσ. 

γ. Να υπολογίςετε τθν απϊλεια μθχανικισ ενζργειασ του ςυςτιματοσ των δφο μαηϊν εξαιτίασ τθσ 

πλαςτικισ κροφςθσ. 

δ. Να γράψετε τθ χρονικι εξίςωςθ τθσ ορμισ του ςυςςωματϊματοσ, κεωρϊντασ ωσ 𝑡 = 0 τθ ςτιγμι 

τθσ κροφςθσ και ωσ κετικι τθ φορά κίνθςθσ του ςϊματοσ μάηασ 𝑚2 πριν από τθν κροφςθ. 

(6+8+5+6=25 μονάδεσ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


