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Σχολική Χρονιά 2012-2013 Φυσική Γ Λυκείου

1ο ∆ιαγώνισµα

Απλή Αρµονική Ταλάντωση

Ηµεροµηνία : 8 Αυγούστου 2012 ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµός:

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

1.1. ΄Ενα σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση και τη χρονική στιγµή t η δυναµική ενέργεια

της ταλάντωσης είναι µηδενική. Την ίδια χρονική στιγµή το σώµα ϐρίσκεται :

(α) σε µια οποιαδήποτε ϑέση της ταλάντωσης του

(ϐ) στην αρνητική ακραία ϑέση της ταλάντωσης του

(γ) στη ϑετική ακραία ϑέση της ταλάντωσης του

(δ) στη ϑέση ισορροπίας του

1.2. ΄Ενα σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση περιόδου T . Αν τη χρονική στιγµή t = 0 το σώµα

ϐρίσκεται στην αρνητική ακραία ϑέση της ταλάντωσης του, τη χρονική στιγµή t = 3T
4

(α) η επιτάχυνση του σώµατος είναι µηδενική.

(ϐ) η κινητική ενέργεια του σώµατος είναι µηδενική.

(γ) το µέτρο της δύναµης επαναφοράς που δέχεται το σώµα είναι µέγιστο.

(δ) το σώµα ϐρίσκεται στην ακραία αρνητική ϑέση της ταλάντωσης του.

1.3 Σώµα µάζας m εκτελεί Απλή αρµονική ταλάντωση µε περίοδο Τ και πλάτος Α. Τετραπλασι-

άζουµε το πλάτος της ταλάντωσής του και διπλασιάζουµε τη µάζα του ενώ διατηρούµε αµετάβλητη τη

σταθερά επαναφοράς D. Ο ϱυθµός µεταβολής της ορµής στις ακραίες ϑέσεις ϑα:

(α) τετραπλασιαστεί

(ϐ) παραµένει σταθερός

(γ) υποτετραπλασιαστεί

(δ) διπλασιαστεί

1.4 Σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε περίοδο T = 4s. Η συχνότητα µεγιστοποίησης του

µέτρου του ϱυθµού µεταβολής της ταχύτητας είναι f ′ ίση µε :

(α) 4 Hz

(ϐ) 2 Hz

(γ) 0,5 Hz

(δ) 0,25 Hz
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1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5

µονάδες)

(α) Αν διπλασιάσουµε το πλάτος της ταλάντωσης διπλασιάζεται η µέγιστη ταχύτητα και η ενέργεια

ταλάντωσης.

(ϐ) Στην απλή αρµονική ταλάντωση το σώµα σε ίσους χρόνους διανύει ίσες αποστάσεις.

(γ) Για να εκτελέσει ένα σώµα Α.Α.Τ πρέπει για τη συνισταµένη δύναµη να ισχύει ΣF = Dx.

(δ) Στην Α.Α.Τ η επιτάχυνση αλλάζει κατεύθυνση στη Θέση ισορροπίας

(ε) Στην απλή αρµονική ταλάντωση ενός σώµατος, κάποια χρονική στιγµή το σώµα έχει ταχύτητα

υ < 0 και επιτάχυνση α < 0.Εκείνη τη στιγµή το σώµα κινείται επιταχυνόµενο προς τη ϑέση

ισορροπίας (x = 0) της ταλάντωσης.

Θέµα 2ο

2.1 ∆ύο ιδανικά ελατήρια (1) και (2) κρέµονται κατακόρυφα µε το ένα άκρο τους στερεωµένο στην

οροφή εργαστηρίου ϕυσικής. Στο ελευθερο άκρο κάθε ελατηρίου κρεµάµε σώµατα µάζας m1 και

m2 = 4m1 αντίστοιχα και όταν τα σώµατα ισορροπούν, τα δύο ελατήρια έχουν υποστεί την ίδια

επιµήκυνση. Αποµακρύνουµε προς τα κάτω τα σώµατα κατά d και τα αφήνουµε ελέυθερα, οπότε

αρχίζουν να εκτελούν απλή αρµονική ταλάντωση. Αν E1 και E2 οι ενέργειες ταλάντωσεις των δύο

συστηµατων ελατήριο (1) - σωµά m1 και ελατήριο (2) - σωµά m2 αντίστοιχα τότε :

(α) E2 = E1

(ϐ) E2 = 2E1

(γ) E2 = 4E1

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

2.2 Στο παρακάτω σχήµα ϕαίνεται η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας Κ ενός σώµατος

που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x από τη ϑέση ισορροπίας

του.

(α) Στη ϑέση αποµάκρυνσης x = +0, 1m η κινητική ενέργεια Κ και η δυναµική ενέργεια U
ικανοποιούν τη σχέση:
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ι) K = U

ιι) K = 3U

ιιι K = 2U

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(2+4=6 µονάδες)

(ϐ) Η δύναµη επαναφοράς F και η αποµάκρυνση x από τη ϑέση ισορροπίας ικανοποιούν τη σχέση:

ι) F = −200x(S.I.)

ιι) F = −100x(S.I.)

ιιι) F = −400x(S.I.)

Να επιλέξετε τη σωστή σχέση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(3+3 = 6 µονάδες)

2.3. ΄Ενα σώµα µάζας m = 5kg εκτελει απλή αρµονική ταλάντωση. Η χρονική εξίσωση της κινητι-

κής του ενέργειας είναι η :

K = 10συν2(2t) (S.I.)

Το πλάτος της ταλάντωσης του σώµατος είναι :

(α) A = 4m

(ϐ) A = 1m

(γ) A = 2m

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (2+4 = 6 µονάδες)

Θέµα 3ο

΄Ενα σώµα µάζας m = 1kg εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Τη χρονική στιγµή t = 0 το σώµα

ϐρίσκεται στη ϑέση όπου είναι x =
√

2m, κινούµενο µε ϑετική ταχύτητα και την ίδια στιγµή, η

κινητική του ενέργεια είναι τριπλάσια της δυναµικής (Κ = 3U ). Κάθε στιγµή η συνισταµένη δύναµη

που ασκείται στο σώµα ικανοποιεί τη σχέση ΣF = −16x(S.I.) Να ϐρείτε :

(α) τη δυναµική ενέργεια, την κινητική ενέργεια και την ενέργεια της ταλάντωσης την στιγµή t = 0.

(ϐ) το πλάτος και την αρχική ϕάση της ταλάντωσης φ0

(γ) την εξίσωση της αποµάκρυνσης σε συνάρτηση µε το χρόνο.

(δ) το ϱυθµό µεταβολής της ορµής τη χρονική στιγµή t = π
24s.

(ε) να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις της δυναµικής ενέργειας µε την αποµάκρυνση (U =
f(x))και της δύναµης επαναφοράς µε την αποµάκρυνση (ΣF = f(x)).

(4+4+4+7+6 µονάδες)

Θέµα 4ο

Στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 200N/m είναι συνδεδεµένο ένα

σώµα Σ µάζαςm = 8Kg το οποίο ισορροπεί. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητα στερεωµένο

στο έδαφος όπως ϕαίνεται στο διπλανό σχήµα.

Μετακινούµε το σώµα κατακόρυφα προς τα πάνω µέχρι την ϑέση που η δυναµική ενέργεια του

ελατηρίου είναι ίση µε την δυναµική ενέργεια του ελατηρίου στην ϑέση ισορροπίας του σώµατος.

Στην συνέχεια την χρονική στιγµή t = 0 το αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί.
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(α) Να δείξετε ότι το σώµα Σ εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση και να υπολογίσετε την συχνότητα

της ταλάντωσης του.

(ϐ) Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του σώµατος

(γ) Να υπολογίσετε την ταχυτητα του σώµατος την χρονική στιγµή που η δύναµη που δέχεται το

σώµα από το ελατήριο µηδενίζεται για πρώτη ϕορά µετα την χρονική στιγµή t = 0.

(δ) Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της Κινητικής ενέργειας του σώµατος, στην ϑέση που η

δύναµη επαναφοράς είναι ίση µε το ϐάρος του σώµατος και το σώµα επιβραδύνεται.

∆ίνεται g = 10m/s2.

(7+7+6+5 µονάδες)

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ειναι σωστή

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας...

Καλή Επιτυχία !

Καλή Αρχή!

http://perifysikhs.wordpress.com 
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