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∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Ταλαντώσεις
Σύνολο Σελίδων: δέκα (10) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο: frontistiriteam

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.

Α.1. Η σταθερά επαναφοράς ενός συστήµατος µάζας- ελατηρίου που εκτελεί
απλή αρµονική ταλάντωση σε λείο οριζόντιο επίπεδο

(α) εξαρτάται από το πλάτος της ταλάντωσης.

(ϐ) έχει µονάδα µέτρησης το 1N/m2. .

(γ) ισούται µε τη σταθερά κ του ελατηρίου.

(δ) είναι ανάλογη της µάζας του σώµατος.

Μονάδες 5
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Α.2. Σώµα εκτελεί κίνηση, που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών
αρµονικών ταλαντώσεων, γύρω από το ίδιο σηµείο ίδιου πλάτους και ίδιας
διεύθυνσης, µε συχνότητες f1 = 199Hz και f2 = 201Hz, µε αποτέλεσµα
να παρουσιάζονται διακροτήµατα. Ο χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς
µηδενισµούς του πλάτους είναι

(α) 1s (ϐ)
1

200
s (γ)

1

400
s (δ) 0, 5s

Μονάδες 5

Α.3. Σε µια µηχανική ταλάντωση της οποίας το πλάτος µεταβάλλεται σύµ-
ϕωνα µε τη σχέση A = Aoe

−Λt , όπου Ao είναι το αρχικό πλάτος της ταλάν-
τωσης και Λ είναι µια ϑετική σταθερά, ισχύει ότι :

(α) το µέτρο της δύναµης που προκαλεί την απόσβεση είναι σταθερό,

(ϐ) η περίοδος T της ταλάντωσης διατηρείται σταθερή για ορισµένη τιµή
της σταθεράς απόσβεσης b

(γ) η περίοδος της ταλάντωσης µειώνεται µε τον χρόνο για ορισµένη τιµή
της σταθεράς απόσβεσης

(δ) το µέτρο της δύναµης που προκαλεί την απόσβεση είναι ανάλογο της
αποµάκρυνσης.

Μονάδες 5

Α.4. Το µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της ταχύτητας ενός σώµατος που εκ-
τελεί απλή αρµονική ταλάντωση, αυξάνεται όταν το σώµα

(α) κινείται προς ακραίες ϑέσεις της τροχιάς του.

(ϐ) έχει τα διανύσµατα της ορµής του και της δύναµης επαναφοράς στην
ίδια κατεύθυνση.

(γ) κινείται µε ταχύτητα της οποίας το µέτρο αυξάνεται.

(δ) κινείται προς τη ϑέση ισορροπίας του.

Μονάδες 5
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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.

(α) Αν διπλασιάσουµε την ενέργεια ταλάντωσης ενός σώµατος που εκτελεί
απλή αρµονική ταλάντωση, τότε τετραπλασιάζεται η µέγιστη ταχύτητά
του.

(ϐ) Από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων ίσων πλατών, που
έχουν την ίδια διεύθυνση και γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο, προκύπτει
πάντα απλή αρµονική ταλάντωση

(γ) Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση κατά τον συντονισµό η ενέργεια µεταφέρε-
ται από τον διεγέρτη στο ταλαντούµενο σύστηµα κατά τον ϐέλτιστο
τρόπο.

(δ) Το ελάχιστο χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να γίνεται η κινητική
ενέργεια ίση µε τη δυναµική σε ένα απλό αρµονικό ταλαντωτή είναι
µικρότερο από Τ / 2.

(ε) Σε µια ϕθίνουσα ταλάντωση αν µειώσουµε τις τριβές, η συχνότητα της
ταλάντωσης µειώνεται

Μονάδες 5

Θέµα Β

Β.1. ΄Ενα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα τρείς απλές αρµονικές ταλαντώσεις ίδιας
διεύθυνσης που γίνονται γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας, Οι χρονικές
εξισώσεις της αποµάκρυνσης από την ϑέση Ισορροπίας για τις επιµέρους
ταλαντώσεις είναι :

x1 = Aηµ (ωt) , x2 =
√

3Aσυν (ωt) , x3 = Aηµ

(
ωt+

4π

3

)
Η χρονική εξίσωση της αποµάκρυνσης από την ϑέση ισορροπίας ϑα είναι :

(α) x = 2Aηµ (ωt)
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(ϐ) x = 2Aηµ(ωt+
π

2
)

(γ) x = Aηµ(ωt+
π

3
)

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

Β.2. Στο παρακάτω διάγραµµα δείχνεται το πλάτος ταλάντωσης της ακίδας
ενός σεισµογράφου σε συνάρτηση µε τον χρόνο (σεισµογράφηµα), όπως αυτό
καταγράφηκε σε µια σεισµογενή περιοχή.

Η ιδιοσυχνότητα ταλάντωσης ενός ψηλού κτιρίου µάζας M = 16 · 105kg

προσεγγίζεται µε την ίδια µαθηµατική σχέση που δίνει την ιδιοσυχνότητα
ενός απλού αρµονικού ταλαντωτή. Οι µηχανικοί που ϑα κατασκευάσουν το
κτίριο στην παραπάνω σεισµογενή περιοχή πρέπει να χρησιµοποιήσουν τα
υλικά µε τρόπο που η σταθερά D επαναφοράς της ταλάντωσης του εξαιτίας
ενός παρόµοιου σεισµού να ϐρίσκεται στην περιοχή τιµών (π2 ' 10):

(α) 15 · 108N/m− 19 · 108N/m

(ϐ) 13 · 108N/m− 17 · 108N/m
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(γ) 2 · 108N/m− 6 · 108N/m

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

Β.3. Σώµα Σ1, µάζας m1 = m, είναι δεµένο στο πάνω ελεύθερο άκρο
κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k, του οποίου το άλλο άκρο
είναι στερεωµένο στο έδαφος.

Το σώµα ισορροπεί και το ελατήριο είναι συσπειρωµένο κατά s1. Κατεβά-
Ϲουµε κατακόρυφα το σώµα Σ1 από τη ϑέση ισορροπίας κατά s2 = 5s1 και
τοποθετούµε πάνω του ένα σώµα Σ2, µάζας m2 = m. Από την ϑέση αυτή
αφήνουµε τα σώµατα ελεύθερα.

Το ύψος στο οποίο το Σ2 ϑα χάσει την επαφή του µε το σώµα Σ1, πάνω
από το σηµείο που το αφήσαµε ελεύθερο, είναι ίσο µε :

(α) 4s1 (ϐ) 5s1 (γ) 6s1

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2
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Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

Θέµα Γ

Σώµα Σ1, µάζας m1 = 5kg κρατείτε ακίνητο σε λείο κεκλιµένο επίπεδο
γωνίας κλίσης φ (ηµφ = 0, 6 και συνφ = 0, 8). Στη συνέχεια της ϐάσης του
κεκλιµένου επιπέδου, ϐρίσκεται λείο οριζόντιο επίπεδο µεγάλου µήκους.
Σώµα Σ2 µάζας m2 = 5kg ισορροπεί δεµένο στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου
ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα
στερεωµένο. Το σώµα Σ2 είναι δεµένο µε νήµα µε το ελατήριο συµπιεσµένο
κατά d = 0, 2m από τη ϑέση ϕυσικού µήκους του ελατηρίου.

Το σώµα Σ1 που ϐρίσκεται σε ύψος h = 1, 8m από το οριζόντιο επίπεδο,
αφήνεται και αρχίζει να κατέρχεται στο κεκλιµένο επίπεδο και, αφού ϕτά-
σει στη ϐάση του κεκλιµένου επιπέδου, συνεχίζει (χωρίς να παρατηρείται
ϕαινόµενο αναπήδησης και χωρίς να µεταβάλλεται το µέτρο της ταχύτητάς
του ) την κίνησή του στο λείο οριζόντιο επίπεδο.

΄Οταν το σώµα Σ1 ϐρίσκεται στο σηµείο Γ του οριζοντίου επιπέδου που

απέχει απόσταση ` =
3π

5
m από τη ϑέση ∆ στην οποία το ελατήριο ϐρίσκεται

στο ϕυσικό του µήκος, κόβεται το νήµα και το σώµα Σ2 αρχίζει να εκτελεί
απλή αρµονική ταλάντωση µε σταθερά επαναφοράς D = k. Το σώµα Σ2

συγκρούεται κεντρικά ελαστικά για πρώτη ϕορά µε το σώµα Σ1 στη ϑέση ∆
ϕυσικού µήκους του ελατηρίου.

Γ.1 Να δείξετε ότι η σταθερά k του ελατηρίου είναι ίση µε 125N/m
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Μονάδες 4

Γ.2 Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης σε συνάρτηση µε τον χρόνο
για την απλή αρµονική ταλάντωση που εκτελεί το σώµα Σ2 αµέσως µετά
την κρούση (t = 0 η στιγµή της κρούσης και ϑετική κατεύθυνση η
κατεύθυνση της κίνησης του σώµατος Σ2 πριν την κρούση του µε το
σώµα Σ1).

Μονάδες 5

Γ.3 Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της ορµής του σώµατος Σ2, τη
χρονική στιγµή που η κινητική ενέργεια της ταλάντωσης του είναι οκτα-
πλάσια της δυναµικής ενέργειας της ταλάντωσης του, για πρώτη ϕορά
µετά την κρούση µε το σώµα Σ1, καθώς και την απόλυτη τιµή του
ϱυθµού µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος Σ2 την ίδια
χρονική στιγµή.

Μονάδες 6

Γ.4 Να σχεδιάσετε το κοινό διάγραµµα της Κινητικής και της ∆υναµικής
Ενέργειας ταλάντωσης του Σ2, ως συνάρτηση του χρόνου, για χρονικό
διάστηµα µιας ταλάντωσης και να υπολογίσετε την χρονική στιγµή t′

που τα διαγράµµατα τέµνονται για δεύτερη ϕορά.

Μονάδες 6

Γ.5 Να υπολογίσετε την απόσταση των σωµάτων Σ1 και Σ2 τη χρονική στιγ-
µή που το σώµα Σ2 διέρχεται από τη ϑέση ϕυσικού µήκους του ε-
λατηρίου για πρώτη ϕορά µετά την κρούση µε το σώµα Σ2. Να ϑεω-
ϱήσετε ότι τα σώµατα ϐρίσκονται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο.

Μονάδες 4

∆ίνονται :η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2, η σταθερά π ' 3, 14.
Να ϑεωρήσετε ότι : η κρούση είναι ακαριαία, η αντίσταση του αέρα ϑεωρείται
αµελητέα για όλα τα σώµατα, κατά την κρούση, δεν έχουµε απώλεια µάζας,
ο χαρακτηρισµός «λεπτό νήµα» αφορά νήµα αµελητέου πάχους, τα σχήµατα
δεν είναι υπό κλίµακα, το οριζόντιο επίπεδο είναι µεγάλου µήκους.
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Θέµα ∆

Σώµα Σ1 µάζαςm1 = 2kg είναι δεµένο σε ελατήριο σταθεράς k = 100N/m
το οποίο ϐρίσκεται σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ = 30o δεµένο στην
πάνω πλευρά του κεκλιµένου επιπέδου. Αποµακρύνουµε το σώµα από την
ϑέση ισορροπίας του και στην συνέχεια το αφήνουµε ελεύθερο. Από την
ϐάση του κεκλιµένου επιπέδου εκτοξεύουµε σώµα Σ2 µάζας m2 = m1 το
οποίο συγκρούεται πλαστικά µε το σώµα Σ1 στην ϑέση ισορροπίας του Σ1.
Αν η απώλεια της κινητικής ενέργειας του συστήµατος κατά την κρούση
είναι η µέγιστη δυνατή,

∆.1 Να ϐρεθεί η µέγιστη ταχύτητα του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την
κρούση.

Μονάδες 5

Επαναφέρουµε το σύστηµα στην αρχική του κατάσταση και εκτοξεύουµε

το σώµα Σ1 από την ϑέση ισορροπίας του µε ταχύτητα υ =

√
6

2
m/s .Από

την ϐάση του κεκλιµένου επιπέδου σε µια κατάλληλη χρονική στιγµή εκ-
τοξεύουµε το σώµα Σ2 µε αρχική ταχύτητα µέτρου υo = 6m/s, έτσι ώστε
τα σώµατα να συγκρουστούν κεντρικά και πλαστικά κατά την άνοδο του Σ2
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µε ταχύτητες αντίθετης ϕοράς. Σας δίνεται ότι η απόσταση της ϑέσης εκ-
τόξευσης του Σ2 από την ϑέση ϕυσικού µήκους του ελατηρίου είναι s =
3, 4m και η απόσταση της ϑέσης εκτόξευσης από την ϑέση της κρούσης
ισούται µε d = 3, 2m. Να ϑεωρήσετε τις διαστάσεις των σωµάτων αµελητέες,
ϑετική την ϕορά της ~υo και ως to = 0 την στιγµή της κρούσης.

∆.2 Να ϐρεθεί το νέο πλάτος ταλάντωσης του συσσωµατώµατος.

Μονάδες 6

∆.3 Να γραφεί η εξίσωση της δύναµης του ελατηρίου σε συνάρτηση µε την
αποµάκρυνση και να σχεδιαστεί το αντίστοιχο διάγραµµα σε κατάλληλα
ϐαθµολογηµένους άξονες.

Μονάδες 5

∆.4 Να ϐρεθεί το διάστηµα που διανύει το συσσωµάτωµα και η µετατόπιση
του από την to = 0 µέχρι την χρονική στιγµή που ϑα ακινητοποιηθεί
στιγµιαία για δεύτερη ϕορά.

Μονάδες 4

∆.5 Κατά την χρονική στιγµή που η δυναµική ενέργεια ταλάντωσης είναι
ίση µε την κινητική ενέργεια για δεύτερη ϕορά, να ϐρεθεί ο ϱυθµός
µεταβολής της δυναµικής ενέργειας του ελατηρίου. (Να ϑεωρηθεί ότι√

2 ' 1, 4)

Μονάδες 5

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε τις
αντιστάσεις του αέρα αµελητέες και ϑετική την ϕορά προς τα πάνω.

Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες
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� Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντι-
γράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω
στα ϑέµατα δεν ϑα ϐαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την απο-
χώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα ϕωτοαντίγραφα.

� Να απαντήσετε στο τετράδιο σας σε όλα τα ϑέµατα µόνο µε µπλε ή µόνο
µε µαύρο στυλό, µε µελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, µόνο
αν το Ϲητάει η εκφώνηση, και µόνο για πίνακες, διαγράµµατα κλπ

� Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

� ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των ϕωτοαντιγράφων.

Επιµέλεια : Γ. Βασιλάκης, Α. Χουλάκης , Μ. Καραδηµητρίου

πηγές : Πανελλήνιες, Study4exams

Καλή Επιτυχία !
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