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∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Ταλαντώσεις

Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Κυριακή 8 Οκτώβρη 2017

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα Α

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη

συµπληρώνει σωστά. [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. Σε µία ϕθίνουσα ταλάντωση στην οποία το πλάτος µειώνεται εκθετικά
µε το χρόνο :

(α) η περίοδος δεν διατηρείται για ορισµένη τιµή της σταθεράς απόσβεσης
b

(ϐ) όταν η σταθερά απόσβεσης b µεγαλώνει, το πλάτος της ταλάντωσης µει-
ώνεται πιο γρήγορα.

(γ) η κίνηση µένει περιοδική για οποιαδήποτε τιµή της σταθεράς απόσβε-
σης.

(δ) η σταθερά απόσβεσης b εξαρτάται µόνο από το σχήµα και τον όγκο του
σώµατος που ταλαντώνεται.
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Α.2. Σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση. Παρατηρείται ότι για δύο
διαφορετικές συχνότητες f1 και f2 του διεγέρτη µε f1 < f2 το πλάτος της
ταλάντωσης είναι ίδιο. Για την ιδιοσυχνότητα fo του συστήµατος ισχύει :

(α) fo < f1

(ϐ) fo > f2

(γ) f1 < fo < f2

(δ) fo = f1

Α.3. Στη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας
που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο και στην ίδια διεύθυνση, το πλάτος
της σύνθετης ταλάντωσης είναι :

(α) σε κάθε περίπτωση σταθερό

(ϐ) σε κάθε περίπτωση ίσο µε το άθροισµα του πλάτους των δύο απλών
αρµονικών ταλαντώσεων

(γ) σε κάθε περίπτωση µηδέν

(δ) αρµονική συνάρτηση του χρόνου.

Α.4. ∆ιακρότηµα δηµιουργείται µετά από σύνθεση δύο αρµονικών ταλαν-
τώσεων της ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο, όταν οι
ταλαντώσεις έχουν :

(α) ίσα πλάτη και ίσες συχνότητες

(ϐ) διαφορετικά πλάτη και ίσες συχνότητες

(γ) διαφορετικά πλάτη και διαφορετικές συχνότητες

(δ) ίσα πλάτη και συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο µεταξύ τους.
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Α.5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε

κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη

λανθασµένη. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) Κατά τον συντονισµό η ενέργεια του διεγέρτη µεταφέρεται στο ταλαντο-
ύµενο σύστηµα, κατά τον ϐέλτιστο τρόπο.

(ϐ) Σε µια απλή αρµονική ταλάντωση αυξάνεται το µέτρο της ταχύτητας
του σώµατος που ταλαντώνεται καθώς αυξάνεται το µέτρο της δύναµης
επαναφοράς.

(γ) Το πλάτος µιας εξαναγκασµένης ταλάντωσης εξαρτάται από τη συχνότη-
τα του διεγέρτη.

(δ) Σε ένα σύστηµα µάζας - ελατηρίου που εκτελεί απλή αρµονική τα-
λάντωση η δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης ταυτίζεται πάντα µε την
δυναµική ενέργεια παραµόρφωσης του ελατηρίου.

(ε) Σε ένα σύστηµα ταλαντωτή ενεργεί µια δύναµη απόσβεσης που το µέτρο
της είναι ανάλογο της ταχύτητας ταλάντωσης. Η µείωση του πλάτους
σε κάθε ταλάντωση ϑα παραµένει σταθερή.

Θέµα Β

Β.1. Ταλαντωτής εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση υπό, µε την επίδραση δύνα-
µης µικρής απόσβεσης µε µέτρο ανάλογο της ταχύτητας ταλάντωσης. Τη
χρονική στιγµή to = 0 έχει ενέργεια Eo και πλάτος Ao. Σας είναι γνωστό ότι
στο χρονικό διάστηµα ∆t = t1− to το έργο της δύναµης απόσβεσης είναι ίσο

−15

16
Eo. Τη χρονική στιγµή t1 το πλάτος A της ταλάντωσης είναι :

(α)
Ao

2
(ϐ)

Ao

4
(γ)

Ao

16

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [ 2+6 = 8 µονάδες]

http://www.perifysikhs.com 3



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2017-2018 ∆ιαγώνισµα Γ Λυκείου

Β.2. Υλικό σηµείο µάζας m εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση περιόδου Τ,
για την οποία δίνεται η χρονική εξίσωση της αποµάκρυνσης από την Θέση
ισορροπίας :

x = Aηµ(ωt) + Aσυν(ωt)

Το έργο της δύναµης επαναφοράς που δέχεται το υλικό σηµείο από την

χρονική στιγµή t = 0 µέχρι t =
T

8
είναι :

(α) −1

2
mω2A2

(ϐ) mω2A2
(γ) −3

2
mω2A2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]

Β.3. ΄Ενα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις µε
εξισώσεις :

x1 = Aηµ(2πf1t) x2 = Aηµ(2πf2t)

Οι συχνότητες f1, f2 των δύο ταλαντώσεων είναι παραπλήσιες. Ανάµεσα
σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους της συνιστάµενης ταλάντω-
σης, το σώµα έχει εκτελέσει N ταλαντώσεις. ∆ιπλασιάζουµε ταυτόχρονα τις
συχνότητες των δύο επιµέρους ταλαντώσεων, οι οποίες εξακολουθούν να πα-
ϱαµένουν παραπλήσιες. Για την νέα συνιστάµενη ταλάντωση ο αριθµός των
ταλαντώσεων που εκτελεί το σώµα, ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµο-

ύς του πλάτους ϑα είναι N ′. Ο λόγος
N

N ′
ισούται µε :

(α)
1

2
(ϐ) 1 (γ) 2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+7=9 µονάδες]
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Θέµα Γ

΄Ενα σώµα Σ1 µάζαςm1 = 1kg εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους
A = 0, 4m πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Το σώµα είναι δεµένο στο άκρο
οριζοντίου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 400N/m του οποίου το άλλο
άκρο είναι ακλόνητα στερεωµένο.

Σ1
k

Σ2

h

υ1

K

Από σηµείο Κ που ϐρίσκεται στην κατακόρυφο που διέρχεται από την
ϑέση ϕυσικού µήκους του ελατηρίου, αφήνουµε να πέσει ελεύθερα ένα δε-
ύτερο σώµα Σ2 µάζας m2 = 3kg, την στιγµή ακριβώς που το Σ1 διέρχεται
από την ϑέση ισορροπίας του. Τα δύο σώµατα συγκρούονται πλαστικά τη
στιγµή που το Σ1 επιστρέφοντας διέρχεται πάλι από την ϑέση ισορροπίας
του για πρώτη ϕορά.

Γ.1 Να υπολογιστεί η ταχύτητα του Σ1 µόλις πριν την κρούση, καθώς και
το ύψος h από το οποίο αφέθηκε το Σ2.

Γ.2 Να γραφτεί η χρονική εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης του συσσωµα-
τώµατος, ϑεωρώντας ως χρονική στιγµή t = 0 την στιγµή της κρούσης
και ϑετική την ϕορά προς τα δεξιά.

Γ.3 Να γραφτεί η συνάρτηση της Κινητικής ενέργειας του συσσωµατώµα-
τος σε σχέση µε τον χρόνο και να παρασταθεί γραφικά σε κατάλληλο
διάγραµµα ϐαθµολογηµένων αξόνων.

Γ.4 Να υπολογιστεί το έργο της δύναµης του ελατηρίου κατά την κίνηση του
συσσωµατώµατος από την χρονική στιγµή t1 =

π

30
s µέχρι την στιγµή

που µηδενίζεται για πρώτη ϕορά η ταχύτητα.
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Γ.5 Να υπολογιστεί ο ϱυθµός µεταβολής της Κινητικής Ενέργειας του συσ-
σωµατώµατος την χρονική στιγµή που η Κινητική και η δυναµική ε-
νέργεια της ταλάντωσης είναι ίσες για πρώτη ϕορά.

∆ίνεται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2 και να ϑεωρήσετε ότι
π2 ' 10.

[5+5+5+5+5 µονάδες]

Θέµα ∆

Στο πάνω µέρος κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 80N/m
ισορροπεί στερεωµένος δίσκος ∆ µάζας M = 4kg, ενώ το άλλο άκρο του
ελατηρίου είναι ακλόνητα στερεωµένο στο έδαφος. Τη χρονική στιγµή to = 0
αφήνεται πάνω στον δίσκο χωρίς αρχική ταχύτητα σώµα Σ µάζας m και το
σύστηµα ξεκινά αµέσως να εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση από αυτή την
ϑέση (σχήµα 1). Το σύστηµα των δύο σωµάτων ακινητοποιείται στιγµιαία για
πρώτη ϕορά µετά την to = 0 την χρονική στιγµή t1 =

π

4
s. Να υπολογίσετε :

k

m

Μ

k

m

Μ

Σχήμα 1 Σχήμα 2

υο

∆.1 τη µάζα του σώµατος Σ.

∆.2 Την µέγιστη κινητική ενέργεια ενέργεια της ταλάντωσης του συστήµατος
των σωµάτων.
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∆.3 Τη δυναµική ενέργεια του ελατηρίου, την χρονική στιγµή που η Κινη-
τική ενέργεια του συστήµατος είναι για πρώτη ϕορά µετά την to = 0
τριπλάσια της δυναµικής ενέργειας της ταλάντωσης.

∆.4 Το ϱυθµό µεταβολής της ορµής για το σώµα Σ την χρονική στιγµή
t2 =

π

16
s.

Επαναφέρω το σύστηµα των σωµάτων στην αρχική ϑέση και µε κατάλληλο
τρόπο τα εκτοξεύω από την ϑέση αυτή µε αρχική ταχύτητα υo µε ϕορά προς
τα κάτω (σχήµα 2).

∆.5 Να υπολογίσετε την µέγιστη ταχύτητα εκτόξευσης, ώστε τα δύο σώµατα
να παραµένουν συνεχώς σε επαφή µεταξύ τους.

∆ίνεται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε ϑετική

την ϕορά προς τα κάτω.

[5+5+5+5+5 µονάδες]

Οδηγίες

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση είναι σωστή.

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου, Φυσικός

- Μπορώ να υπολογίσω την κίνηση των αστεριών, αλλά όχι την τρέλα των

ανθρώπων -

Isaac Newton

Καλή Επιτυχία !
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