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Σχολική Χρονιά 2012-2013 Φυσική Γ Λυκείου

2ο ∆ιαγώνισµα - Απλή Αρµονική Ταλάντωση

Ηµεροµηνία : Σεπτέµβρης 2012 ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία %

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 περιοδος

(ϐ) ∆ιπλασιάζεται η ενέργεια ταλάντωσης

(γ) Τετραπλασιάζεται η µέγιστη επιτάχυνση

(δ) ∆ιπλασιάζεται η µέγιστη δύναµη επαναφοράς

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 −A
2

µε αρνητική ταχύτητα

(δ) στην ϑέση −A
2

µε ϑετική ταχύτητα

http : //perifysikhs.wordpress.com 1 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου



Π
ερ
ι-
Φ
υ
σ
ικ
ή
ς

Σχολική Χρονιά 2012-2013 Φυσική Γ Λυκείου

1.3 Στην απλή αρµονική ταλάντωση η διαφορά ϕάσης µεταξύ ταχύτητας και δύναµης
επαναφοράς είναι :

(α) π

(ϐ) µηδέν

(γ)
π

2

(δ)
π

4

1.4 Σώµα µάζας m δένεται στο ένα άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, το άλλο

άκρο του οποίου είναι στερεωµένο στην οροφή. Εκτρέπουµε κατακόρυφα το σώµα από τη

ϑέση ισορροπίας του και τη στιγµή t = 0 το αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί από τη ϑέση

που το εκτρέψαµε, οπότε εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση.Η συνισταµένη δύναµη που

δέχεται το σώµα κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης ϑα µεγιστοποιηθεί, για πρώτη ϕορά, τη

στιγµή:

(α)
π

4

√
m

k

(ϐ) 2π

√
m

k

(γ) π

√
m

k

(δ)
3π

4

√
m

k

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

= 5 µονάδες)

(α) Αν ένα σύστηµα Σ1 ελατηρίου (k) - µάζας (m) και ένα συστηµα Σ2 ελατηρίου (2k) -

µάζας(m)εκτελούν ταλαντώσεις ίδιου πλάτους Α, τότε η ολική ενέργεια του συστήµατος
Σ2 είναι µεγαλύτερη απο την ολική ενέργεια του συστήµατος Σ1

(ϐ) Η απλή αρµονική ταλάντωση είναι ευθύγραµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση.

(γ) Σε ένα ταλαντούµενο σύστηµα ελατηρίου - µάζας, η δύναµη επαναφοράς της ταλάν-

τωσης και η δύναµη του ελατηρίου συµπίπτουν πάντα.

(δ) Αν διπλασιάσουµε το πλάτος µιας ταλάντωσης τότε διπλασιάζετε ο χρόνος µετάβασης

του σώµατος από την µια ακραία ϑέση στην άλλη.
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(ε) Η δύναµη που δέχεται ένα ταλαντούµενο σώµα όταν διέρχεται από τη ϑέσς x1 =
A

2
έχει διπλάσιο µέτρο από τη δύναµη που δέχεται το σώµα όταν διέρχεται από τη ϑέση

x2 = −A.

Θέµα 2ο

2.1. Στο διάγραµµα του σχήµατος ϕαίνονται οι γραφικές παραστάσεις ταχύτητας-χρόνου

για δύο σηµειακά αντικείµενα (1) και (2) µε ίσες µάζες, τα οποία εκτελούν απλή αρµονική

ταλάντωση.

(Μονάδες 5)

Θέμα 2
Α. Να γίνει στο ίδιο διάγραμμα η γραφική παράσταση της δυναμικής, της κινητικής και της 
ολικής ενέργειας μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης σε συνάρτηση με την ταχύτητα.

(Μονάδες 10)

Β. Στο διάγραμμα του σχήματος φαίνονται οι  γραφικές παραστάσεις ταχύτητας-χρόνου 
για δύο σημειακά αντικείμενα (1) και (2) με ίσες μάζες, τα οποία εκτελούν απλή αρμονική 
ταλάντωση. 
α) Η ενέργεια ταλάντωσης E1  του σώματος (1) 
και η ενέργεια ταλάντωσης E2  του σώματος (2) 
ικανοποιούν τη σχέση:
i) E1 = 2E2
ii) E1 = 4E2
iii) E2 = 4E1
iv) E1 = E2

(Μονάδες 7)

β) Οι μέγιστες δυνάμεις επαναφοράς που 
δέχονται τα αντικείμενα (1) και (2) κατά τη 
διάρκεια της ταλάντωσης τους, ικανοποιούν τη 
σχέση:
i) F1 max( ) = F2 max( )

ii) F1 max( ) = 2F2 max( )

iii) F1 max( ) = 4F2 max( )

iv) F1 max( ) = 2 ⋅F2 max( )

(Μονάδες 8)

Θέμα 3
Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους A = 10 cm  και περιόδου T = 6 s . Τη 
χρονική στιγμή t = 0  το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του κινούμενο κατά την 
αρνητική κατεύθυνση.
α) Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης
β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση επιτάχυνσης-χρόνου
γ) Να προσδιορίσετε τις χρονικές στιγμές, στη διάρκεια της πρώτης περιόδου κατά τις 
οποίες το σώμα διέρχεται από τη θέση με απομάκρυνση x = 5 3 cm
δ) Ποια είναι η ταχύτητα του σώματος τις παραπάνω χρονικές στιγμές;

(Μονάδες 3+5+7+10=25)

Θέμα 4
Η εξίσωση της απομάκρυνσης ενός υλικού σημείου που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 

είναι x = 2ηµ π
2
t + π
4

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 ( x  σε cm , t  σε s ). Να υπολογισθούν:

α) η περίοδος της ταλάντωσης

β) η μέγιστη ταχύτητα και η μέγιστη επιτάχυνση του υλικού σημείου

2

(α) Η ενέργεια ταλάντωσης E1 του σώµατος (1)και η ενέργεια ταλάντωσης E2 του σώµατος

(2)ικανοποιούν τη σχέση:

(i) E1 = E2

(ii) E1 = 2E2

(iii) E2 = 4E1

(iv) E1 = 4E2

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

απάντησή σας. (3+4 = 7 µονάδες)

(ϐ) Οι µέγιστες δυνάµεις επαναφοράς που δέχονται τα αντικείµενα (1) και (2) κατά τη

διάρκεια της ταλάντωσης τους, ικανοποιούν τη σχέση:

(i) F1(max) = F2(max)

(ii) F1(max) = 2F2(max)

(iii) F1(max) =
√

2F2(max)

(iv) F1(max) = 4F2(max)

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

απάντησή σας. (2+3 = 5 µονάδες)
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2.2. ∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε ίσες µάζες ισορροπούν κρεµασµένα από κατακόρυφα

ιδανικά ελατήρια µε σταθερές k1 και k2 αντίστοιχα, που συνδέονται µε τη σχέση k1 =
k2
2
.

Αποµακρύνουµε τα σώµατα Σ1 και Σ2 από τη ϑέση ισορροπίας τους κατακόρυφα προς τα

κάτω κατά d και 2d αντίστοιχα και τα αφήνουµε ελεύθερα την ίδια χρονική στιγµή, οπότε

εκτελούν απλή αρµονική ταλάντωση. Τα σώµατα διέρχονται για πρώτη ϕορά από τη ϑέση

ισορροπίας τους :

(α) ταυτόχρονα

(ϐ) σε διαφορετικές χρονικές στιγµές µε πρώτο το Σ1

(γ) σε διαφορετικές χρονικές στιγµές µε πρώτο το Σ2

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

απάντησή σας. 2+4 = 6 µονάδες)

2.3. ∆ύο όµοια ιδανικά ελατήρια κρέµονται από δύο ακλόνητα σηµεία. Στα κάτω άκρα

των ελατηρίων δένονται σώµατα Σ1 µάζας m1 και Σ2 µάζας m2. Κάτω από το σώµα Σ1

δένουµε µέσω αβαρούς νήµατος άλλο σώµα µάζας m2, ενώ κάτω από το Σ2 σώµα µάζας m1

(m1 6= m2), όπως ϕαίνεται στο σχήµα. Αρχικά τα σώµατα είναι ακίνητα. Κάποια στιγµή

κόβουµε τα νήµατα και τα σώµατα αρχίζουν να ταλαντώνοντα. Αν η ενέργεια της ταλάντωσης

του Σ1 είναι E1 και του Σ2 είναι E2 τότε ισχύει :

(α)
E1

E2

=
m2

m1

(ϐ)
E1

E2

=
m2

2

m2
1

(γ)
E1

E2

= 1

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

νάδες)
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Θέµα 3ο

Το σώµα Σ του σχήµατος είναι συνδεδεµένο στο

άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 900N/m, το

άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωµένο σε ακλόνητο

σηµείο. Το σύστηµα ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο

επίπεδο µε περίοδο T =
π

15
s. Το σώµα τη χρονική

στιγµή t = 0 διέρχεται από τη ϑέση ισορροπίας 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

Σε λείο κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης θ = 30o
ισορροπει ακίνητο σώµα Σ1 µάζας

m1 = 2kg δεµένο στο ελεύθερο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100N/m όπως

ϕαινεται στο σχήµα.
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Από την ϐάση του κεκλιµένου επιπέδου εκτοξεύεται σώµα Σ2 µάζας m2 = m1 µε τα-

χύτητα µέτρου υ0 = 3m/s και µε διεύθυνση που ταυτίζεται µε τον άξονα του ελατηριου.

Αφού το σώµα Σ2 διανύσει απόσταση s = 0, 6m συγκρούεται µετωπικά και πλαστικά µε το

ακίνητο σώµα Σ1.

(α) Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την κρο-

ύση, καθώς και το ποσοστό της κινητικής ενέργειας της σφαίρας που µετατράπηκε σε

ϑερµότητα στην διάρκεια της κρούσης.

(ϐ) Να αποδείξετε ότι το συσσωµάτωµα ϑα εκτελέσει απλή αρµονική ταλάντωση και να

ϐρείτε την συχνότητα ταλάντωσης του.

(γ) Να γράψετε την χρονική εξίσωση της αποµάκρυνσης από την ϑέση ισορροπίας x =
f(t), ϑεωρώντας την στιγµή της κρούσης ως αρχή µέτρησης των χρόνων και ϑετική

ϕορά την ϕορά του συσσωµατώµατος µετά την κρούση.

(δ) Να υπολογίσετε το έργο της δύναµης επαναφοράς κατά την µετατόπιση του συσσωµα-

τώµατος από την χρονική στιγµή t = 0 µέχρι την στιγµή που η ταχυτητα µηδενίζεται

στιγµιαία για πρώτη ϕορά.

∆ίνεται g = 10m/s2. Θεωρήστε αµελητέα την διάρκεια της κρόυσης καθώς και κάθε

είδους τριβές κατά την κίνηση των σωµάτων.

(7+5+7+6 µονάδες)

Οδηγίες

� 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 !
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