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Ταλαντώσεις
Σύνολο Σελίδων: εννέα (9) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

Ονοµατεπώνυµο: #frontistiri

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. Εκτρέπουµε ένα σώµα από την ϑέση ισορροπίας του κατά d και αυτό
εκτελεί αρµονική ταλάντωση. Αν είχαµε εκτρέψει το σώµα κατά 2d, τότε το
σώµα ϑα εκτελούσε ταλάντωση µε:

(α) διπλάσια ενέργεια.

(ϐ) διπλάσια περίοδο.

(γ) διπλάσια συχνότητα.

(δ) διπλάσια µέγιστη ταχύτητα.

Μονάδες 5

Α.2. Ο συντονισµός είναι µία περίπτωση εξαναγκασµένης ταλάντωσης όπου
το πλάτος ταλάντωσης του συστήµατος γίνεται µέγιστο διότι :

(α) ο διεγέρτης του προσφέρει ενέργεια µε τον ϐέλτιστο τρόπο.
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(ϐ) η συχνότητα του διεγέρτη δεν το επηρεάζει.

(γ) το ταλαντούµενο σύστηµα δεν χάνει ενέργεια λόγω τριβών.

(δ) η συχνότητα του διεγέρτη είναι µέγιστη

Μονάδες 5

Α.3. Σε µια ϕθίνουσα ταλάντωση όπου η δύναµη αντίστασης είναι της µορ-
ϕής F⃗ = −bυ⃗ , όπου ϐ µια σταθερά και υ⃗ η ταχύτητα της ταλάντωσης :

(α) Η περίοδος της ταλάντωσης µειώνεται όταν αυξάνεται η σταθερά b.

(ϐ) Ο λόγος των διαδοχικών µεγίστων της αποµάκρυνσης προς την ίδια
κατεύθυνση είναι σταθερός.

(γ) Το πλάτος µειώνεται γραµµικά µε τον χρόνο.

(δ) Η ενέργεια της ταλάντωσης µειώνεται µε σταθερό ϱυθµό.

Μονάδες 5

Α.4. Το έργο της δύναµης επαναφοράς µιας ταλάντωσης είναι ϑετικό για
όσο χρονικό διάστηµα:

(α) η αλγεβρική της τιµή είναι ϑετική.

(ϐ) η αλγεβρική της τιµή είναι αρνητική.

(γ) το µέτρο της αυξάνεται.

(δ) το µέτρο της µειώνεται.

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) Η περίοδος της ϕθίνουσας ταλάντωσης είναι λίγο µεγαλύτερη από την
περίοδο της αντίστοιχης αµείωτης.

(ϐ) Συντονισµό έχουµε όταν η συχνότητα fδ του διεγέρτη γίνεται σχεδόν
ίση µε την ιδιοσυχνότητα fo του ταλαντωτή, µε συνέπεια το πλάτος της
εξαναγκασµένης ταλάντωσης να γίνεται µέγιστο.

(γ) ΄Οταν ένα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση διέρχεται από
την ϑέση ισορροπίας του, τότε ο ϱυθµός µεταβολής της κινητικής του
ενέργειας γίνεται µέγιστος.

(δ) Κατά την διάρκεια µιας περιόδου η δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης
γίνεται ίση µε την κινητική δύο ϕορές.

(ε) Χρόνος ηµιζωής του πλάτους ονοµάζεται ο χρόνος που απαιτείται ώστε
η τιµή του αρχικού πλάτους να υποδιπλασιαστεί.

Μονάδες 5

Θέµα Β

Β.1. Απλός αρµονικός ταλαντωτής, ελατήριο-µάζα, µε σταθερά ελατηρίου
k = 100N/m και µάζα m = 1kg εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε

συχνότητα διεγέρτη f =
8

π
Hz . Αν η συχνότητα του διεγέρτη αυξηθεί, τότε

το πλάτος της ταλάντωσης :

(α) µειώνεται (ϐ) αυξάνεται (γ) παραµένει σταθερό

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6
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Β.2. ∆υο σώµατα Σ1 και Σ2 µε ίσες µάζες είναι στερεωµένα στα άκρα δύο
κατακόρυφων ιδανικών ελατηρίων, µε σταθερές k1 και k2 αντίστοιχα, τα άλλα
άκρα των οποίων είναι στερεωµένα στο δάπεδο.

Τα δύο σώµατα ισορροπούν µε τα δυο ελατήρια συσπειρωµένα κατά ∆ℓ1
και ∆ℓ2 αντίστοιχα. Εκτρέπουµε τα δύο σώµατα κατακόρυφα προς τα κάτω
κατά d και στην συνέχεια τα αφήνουµε ταυτόχρονα ελεύθερα να κινηθούν.

΄Οταν το σώµα Σ1 διέρχεται από την Θέση Ισορροπίας του για πρώτη ϕορά
, το σώµα Σ2 ϕτάνει πρώτη ϕορά σε ακραία ϑέση της ταλάντωσης του. Οι
συσπειρώσεις των δύο ελατηρίων ικανοποιούν την σχέση:

(α) ∆ℓ1 = ∆ℓ2 (ϐ) ∆ℓ1 = 2∆ℓ2 (γ) ∆ℓ1 = 4∆ℓ2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

Β.3. ΄Ενα σώµα Σ1 µάζας m αφήνεται να πέσει από ύψος h πάνω σε ιδανικό
κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k, στο κάτω άκρο του οποίου είναι δεµένο
ένα δεύτερο σώµα Σ2 µάζας m, το οποίο ακουµπά στο δάπεδο.

Το σώµα Σ1 προσκολλάται στο ελατήριο χωρίς απώλειες ενέργειας και το
δεύτερο σώµα οριακά δεν αναπηδά στο έδαφος εξαιτίας της προσκόλλησης
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του Σ1 µε το ελατήριο. Αν γνωρίζετε ότι το Σ1 ϑα εκτελέσει απλή αρµονική
ταλάντωση κατά την οποία η µέγιστη συµπίεση του ελατηρίου είναι ίση µε
2h και ότι το σώµα Σ2 δεν χάνει την επαφή του µε το δάπεδο , τότε το ύψος
h είναι ίσο µε :

(α) h =
mg

k
(ϐ) h =

3mg

2k
(γ) h =

2mg

k

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

Θέµα Γ

Πάνω σε οριζόντιο λείο επίπεδο ϐρίσκονται δύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε ίσες
µάζες m1 = m2 = 0, 1kg. Το Σ1 είναι στερεωµένο στο άκρο ενός ελατηρίου
σταθεράς k και το Σ2 είναι πάνω στο Σ1, χωρίς να είναι κολληµένα.

Το σύστηµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α χωρίς τα σώµα-
τα να ολισθαίνουν το ένα σε σχέση µε το άλλο. Η απόσταση ανάµεσα στις

http://www.perifysikhs.com 5 #frontistiri



Φρο
ντι

στή
ρι

Επι
στη

µών
Σχολική Χρονιά 2022-2023 ∆ιαγώνισµα Γ Λυκείου

δύο ακραίες ϑέσεις της κίνησης είναι 0, 2m και το σύστηµα των σωµάτων
µεταφέρεται από τη µια ακραία ϑέση στην άλλη σε χρόνο 1s. Την χρονική
στιγµή t = 0 το σύστηµα των σωµάτων ϐρίσκεται στην ακραία ϑετική του
ϑέση.

Γ.1 Να υπολογιστεί το πλάτος Α , η συχνότητα f της ταλάντωσης και η
σταθερά k του ελατηρίου.

Μονάδες 5

Γ.2 Να γραφούν οι χρονικές εξισώσεις της αποµάκρυνσης , της ταχύτητας
και της επιτάχυνσης του συστήµατος των δύο σωµάτων.

Μονάδες 5

Γ.3 Να υπολογιστεί η ενέργεια της ταλάντωσης του συστήµατος και το % πο-
σοστό του ποσού της συνολικής ενέργειας που είναι δυναµική ενέργεια
τη χρονική στιγµή t = 1s.

Μονάδες 5

Γ.4 Να υπολογιστεί ο ελάχιστος συντελεστής στατικής τριβής ανάµεσα στα
δύο σώµατα, ώστε να παραµένουν συνεχώς σε επαφή µεταξύ τους κατά
την κίνηση.

Μονάδες 5

Γ.5 Να υπολογιστεί το µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της ορµής του Σ1 την
t = 0.

Μονάδες 5
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∆ίνεται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε ότι

π2 = 10

Θέµα ∆

∆ίσκος µάζας M = 4kg ισορροπεί στερεωµένο σε κατακόρυφο ελατήριο
k = 400N/m, του οποίου το κάτω άκρο είναι στερεωµένο στο έδαφος. ΄Ενα
σώµα µάζας m = 12kg κρατείται ακίνητο σε ύψος h = 80cm από την ϑέση
ισορροπίας του ∆ίσκου. Συσπειρώνουµε επιπλέον το ελατήριο κατά ∆ℓ =
40cm, και στη συνέχεια το αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί. Σε κάποια άλλη
χρονική στιγµή αφήνουµε ελεύθερο και το σώµα. Την χρονική στιγµή που
ο δίσκος διέρχεται για πρώτη ϕορά από την αρχική ϑέση ισορροπίας του,
ο δίσκος και το σώµα ϑα συναντηθούν και ϑα συγκρουστούν κεντρικά και
πλαστικά.

Σας είναι γνωστό ότι το συσσωµάτωµα που δηµιουργείται ϑα εκτελεί απλή
αρµονική ταλάντωση.

∆.1 Να αποδείξετε ότι ο δίσκος ϑα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µέχρι
να συγκρουστεί µε το σώµα και να υπολογίσετε την συχνότητα της.

http://www.perifysikhs.com 7 #frontistiri



Φρο
ντι

στή
ρι

Επι
στη

µών
Σχολική Χρονιά 2022-2023 ∆ιαγώνισµα Γ Λυκείου

Μονάδες 3

∆.2 Να προσδιορίσετε αν αφέθηκε πρώτος ο δίσκος ή το σώµα ελεύθερο να
κινηθεί, και να υπολογίσετε τα µέτρα των ταχυτήτων τους την στιγµή
της συνάντησης.

Μονάδες 3

∆.3 Να υπολογιστεί η µέγιστη δύναµη επαναφοράς του συσσωµατώµατος
µετά την κρούση.

Μονάδες 5

∆.4 Να υπολογιστεί ο ϱυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας του συσ-
σωµατώµατος όταν, ϐρίσκεται στην ϑέση x = −0, 25m για δεύτερη ϕο-
ϱά.

Μονάδες 5

∆.5 Να υπολογιστεί το µέτρο της δύναµης που ασκεί το ελατήριο στο συσ-
σωµάτωµα στη κάτω ακραία ϑέση της ταλάντωσης του και το έργο της
δύναµης αυτής για την µετατόπιση από την ϑέση µετά την κρούση µέχρι
τη ακραία ϑέση της ταλάντωσης.

Μονάδες 5

∆.6 Να υπολογιστεί το ύψος από το οποίο έπρεπε να αφεθεί το σώµα Σ, ώστε
αµέσως µετά την κρούση, το πλάτος ταλάντωσης του συσσωµατώµατος
να ήταν το ελάχιστο δυνατό.

Μονάδες 4

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε την

διάρκεια της κρούσης αµελητέα, τις διαστάσεις των σωµάτων µικρές και ϑετική

την ϕορά προς τα κάτω.

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 : Ε. Χατζάκη, Γ. Βασιλάκης, Μ. Σηφάκης , ∆ρ Μ. Καραδη-

µητρίου

Καλή Επιτυχία !

Μην καταδέχεσαι να ϱωτάς : «Θα νικήσουµε ;Θα νικηθούµε ;» Πολέµα !

Καζαντζάκης
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