
Σχολική Χρονιά 2011-2012 Φυσική Γ Λυκείου

3ο ∆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. Σύστηµα µάζας - ελατηρίου εκτελεί αρµονική ταλάντωση πλάτους Α σε λείο οριζόντιο δάπεδο.

Αν διπλασιάσουµε το πλάτος της ταλάντωσης τότε :

(α) ∆ιπλασιάζεται η ενέργεια ταλάντωσης

(ϐ) ∆ιπλασιάζεται η περιοδος

(γ) ∆ιπλασιάζεται η µέγιστη δύναµη επαναφοράς

(δ) Τετραπλασιάζεται η µέγιστη επιτάχυνση

1.2. ΄Ενα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε πλάτος Α και αρχική ϕάση
5π
6 , την

χρονική στιγµή t = 0 ϐρίσκεται :

(α) στην ϑέση
A
2 µε ϑετική ταχύτητα

(ϐ) στην ϑέση
A
2 µε αρνητική ταχύτητα

(γ) στην ϑέση −A2 µε ϑετική ταχύτητα

(δ) στην ϑέση −A2 µε αρνητική ταχύτητα

1.3 Ελατήριο αµελητέας µάζας επιµηκύνεται κατα ∆l, όταν σε αυτό αναρτάται µάζα m και µπορεί

να εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε συχνότητα f0. Αν στο ίδιο ελατήριο αναρτηθεί σώµα µάζας

3m, η συχνότητα της απλής αρµονικής ταλάντωσης του συστήµατος γίνεται

(α)
f0
3

(ϐ) f0

(γ)

√
3f0

(δ)

√
3f0
3

1.4 Στην απλή αρµονική ταλάντωση η διαφορά ϕάσης µεταξύ ταχύτητας και δύναµης επαναφοράς

είναι :

(α) µηδέν

(ϐ) π

(γ)
π
2

(δ)
π
4

perifysikhs.wordpress.com 1 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου



Σχολική Χρονιά 2011-2012 Φυσική Γ Λυκείου

1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5

µονάδες)

(α) Η απλή αρµονική ταλάντωση είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση.

(ϐ) Στην απλή αρµονική ταλάντωση ενός σώµατος, η αποµάκρυνση και η ταχύτητά του έχουν ίσες

ϕάσεις.

(γ) Η ενέργεια ταλάντωσης στην απλή αρµονική ταλάντωση µεταβάλλεται αρµονικά µε το χρόνο.

(δ) Αν ένα σύστηµα S1 ελατηρίου (k) - µάζας (m) και ένα συστηµα S2 ελατηρίου 2k - µάζας

(m)εκτελούν ταλαντώσεις ίδιου πλάτους Α, τότε η ολική ενέργεια του συστήµατος S2 είναι

µεγαλύτερη απο την ολική ενέργεια του συστήµατος S1

(ε) Η δυναµική ενέργεια στην απλή αρµονική ταλάντωση γίνεται µέγιστη, όταν το ταλαντούµενο

σύστηµα έχει µέγιστη επιτάχυνση

Θέµα 2ο

2.1 Σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, πλάτους Α. Τη χρονική στιγµή κατά την οποία το

σώµα διέρχεται από τη ϑέση x = +A
2 ο λόγος της κινητικής ενέργειας προς τη δυναµική ενέργεια

της ταλάντωσης είναι :

(α)
K
U = 1

3

(ϐ)
K
U = 1

(γ)
K
U = 3

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(3+4=7 µονάδες)

2.2. ∆ίσκος µάζας Μ είναι στερεωµένος στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ε-

λατηρίου σταθεράς k, και ισορροπεί (όπως στο σχήµα). Το άλλο άκρο του ελατηρίου

είναι στερεωµένο στο έδαφος. Στο δίσκο τοποθετούµε χωρίς αρχική ταχύτητα σώµα

µάζαςm. Το σύστηµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Η ενέργεια της ταλάντωσης

είναι :

(α)
1
2
m2g2

k .

(ϐ)
1
2
M2g2

k .

(γ)
1
2
(m+M)2

k g2.

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (4+5 =

9 µονάδες)

2.3. Στα κάτω άκρα δύο κατακόρυφων ελατηρίων Α και Β των οποίων τα άλλα άκρα είναι ακλόνητα

στερεωµένα, ισορροπούν δύο σώµατα µε ίσες µάζες. Αποµακρύνουµε και τα δύο σώµατα προς τα

κάτω κατά d και τα αφήνουµε ελεύθερα, ώστε αυτά να εκτελούν απλή αρµονική ταλάντωση. Αν η

σταθερά του ελατηρίου Α είναι τετραπλάσια από τη σταθερά του ελατηρίου Β, ποιος είναι τότε ο λόγος

των µέγιστων ταχυτήτων
υA(max)

υB(max)
των δύο σωµάτων·

(α)
1
2

(ϐ) 1
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(γ) 2

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

σας. (3+4 = 7 µονάδες)

Θέµα 3ο

Το σώµα Σ του σχήµατος είναι συνδεδεµένο στο άκρο ι-

δανικού ελατηρίου σταθεράς k = 900N/m, το άλλο άκρο του

οποίου είναι στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο. Το σύστηµα τα-

λαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο µε περίοδο T = (π/15)s.
Το σώµα τη χρονική στιγµή t = 0 διέρχεται από τη ϑέση ισορ-

ϱοπίας του µε ταχύτητα υ = 6m/s κινούµενο προς τα δεξιά. Να

ϐρείτε :

(α) Το πλάτος της ταλάντωσης του σώµατος.

(ϐ) Τη µάζα του σώµατος.

(γ) Την αποµάκρυνση του σώµατος από τη ϑέση ισορροπίας σε συνάρτηση µε το χρόνο και να τη

σχεδιάσετε σε αριθµηµένους άξονες για το χρονικό διάστηµα από 0 έως (2π/15)s.

(δ) Για ποιες αποµακρύνσεις ισχύει K = 3U , όπου K η κινητική ενέργεια και U η δυναµική

ενέργεια του συστήµατος.

(5+5+8+7 µονάδες)

Θέµα 4ο

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο  

Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς 
m
N

 100  Κ =  έχει το κάτω 

άκρο του στερεωμένο στο δάπεδο . Στο επάνω άκρο του 
ελατηρίου έχει προσδεθεί σώμα Σ1 με μάζα Μ = 4 kg που 
ισορροπεί . ∆εύτερο σώμα Σ2 με μάζα m = 1 kg βρίσκεται 
πάνω από το πρώτο σώμα Σ1 σε άγνωστο ύψος h, όπως 
φαίνεται στο σχήμα .  

 

 Μετακινούμε το σώμα Σ1 προς τα κάτω κατά m
20
π

d =  και το 

αφήνουμε ελεύθερο, ενώ την ίδια στιγμή αφήνουμε ελεύθερο 
και το δεύτερο σώμα Σ2. 

α. Να υπολογίσετε την τιμή του ύψους h ώστε τα δύο 
σώματα να συναντηθούν στη θέση ισορροπίας του 
σώματος Σ1.                                                    Μονάδες 6 

β. Αν η κρούση των δύο σωμάτων είναι πλαστική να 
δείξετε ότι το συσσωμάτωμα αμέσως μετά την κρούση 
ακινητοποιείται στιγμιαία . 

Μονάδες 6 

γ. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του 
συσσωματώματος .                                           Μονάδες 6 

δ. Να υπολογίσετε το μέτρο της μέγιστης δύναμης που 
ασκεί το ελατήριο στο συσσωμάτωμα .   

                     Μονάδες 7 

∆ίνεται g= 10 m/s2. Να θεωρήσετε ότι  . 10π2 ≈

 

Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k = 100N/m έχει το κάτω άκρο του στερεωµένο στο

δάπεδο. Στο επάνω άκρο του ελατηρίου έχει προσδεθεί σώµα Σ1 µε µάζα M = 4kg που

ισορροπεί. ∆εύτερο σώµα Σ2 µε µάζα m = 1kg ϐρίσκεται πάνω από το πρώτο σώµα Σ1 σε

άγνωστο ύψος h, όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Μετακινούµε το σώµα Σ1 προς τα κάτω κατά

d = π
20m και το αφήνουµε ελεύθερο, ενώ την ίδια στιγµή αφήνουµε ελεύθερο και το δεύτερο

σώµα Σ2.

(α) Να υπολογίσετε την τιµή του ύψους h ώστε τα δύο σώµατα να συναντηθούν στη ϑέση

ισορροπίας του σώµατος Σ1.

(ϐ) Αν η κρούση των δύο σωµάτων είναι πλαστική να δείξετε ότι το συσσωµάτωµα αµέσως

µετά την κρούση ακινητοποιείται στιγµιαία.

(γ) Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωµατώµατος.

(δ) Να υπολογίσετε το µέτρο της µέγιστης δύναµης που ασκεί το ελατήριο στο συσσ-

ωµάτωµα.

∆ίνεται g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε ότι π2 ≈ 10.

(7+7+6+5 µονάδες)

Οδηγίες

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ειναι σωστή

� ∆εν αντιγράφουµε !!!

Καλή Επιτυχία !
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