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∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

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

Κυριακή 18 Οκτώβρη 2020

Βαθµολογία %

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. [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. Σε ένα σύστηµα µάζας-ελατηρίου που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση,
η µέγιστη κινητική ενέργεια της µάζας :
(α) µεταβάλλεται περιοδικά µε το χρόνο.

(ϐ) είναι πάντοτε µικρότερη από τη δυναµική ενέργεια.

(γ) είναι ίση µε το µισό της ολικής ενέργειας.

(δ) καθορίζει το πλάτος της ταλάντωσης.

Α.2. Στις ϕθίνουσες ταλαντώσεις στις οποίες η αντιτιθέµενη δύναµη είναι
ανάλογη της ταχύτητας, τα ϕυσικά µεγέθη που έχουν πάντα την ίδια ϕορά
είναι :
(α) η ταχύτητα και η δύναµη επαναφοράς.

(ϐ) η ταχύτητα και η αποµάκρυνση.

(γ) η δύναµη επαναφοράς και η δύναµη των τριβών.

(δ) η συνισταµένη δύναµη και η επιτάχυνση.
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Α.3. ΄Ενα σώµα εκτελεί ταλάντωση που προέρχεται από τη σύνθεση των
απλών αρµονικών ταλαντώσεων: x1 = A1ηµ(ωt) και x2 = A2ηµ(ωt+ π/3).
Οι δύο ταλαντώσεις γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο στην ίδια διεύθυνση.
Η ταλάντωση που εκτελεί το σώµα:

(α) έχει συχνότητα διαφορετική από την ω.

(ϐ) έχει πλάτος A1 + A2.

(γ) έχει πλάτος A1 − A2.

(δ) είναι απλή αρµονική ταλάντωση.

Α.4. ΄Ενα σώµα είναι αναρτηµένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου και
εκτελεί ταλάντωση σταθερού πλάτους µε την επίδραση µιας εξωτερικής περιοδικής
δύναµης F συχνότητας f . Αν τετραπλασιάσουµε την µάζα του σώµατος,
χωρίς να µεταβάλλουµε την F τότε :

(α) Θα µεταβληθεί το πλάτος και ϑα υποδιπλασιαστεί η συχνότητα ταλάντωσης
του.

(ϐ) Θα παραµείνει σταθερό το πλάτος και ϑα υποδιπλασιαστεί η συχνότητα
της ταλάντωσης του.

(γ) Θα µεταβληθεί το πλάτος και ϑα παραµείνει σταθερή η συχνότητα
ταλάντωσης του.

(δ) Θα παραµείνει σταθερό το πλάτος και η συχνότητα της ταλάντωσης του.

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) Σε ένα σύστηµα µάζας-ελατηρίου το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί
για να µετατραπεί η κινητική ενέργεια εξ ολοκλήρου σε δυναµική
ενέργεια ισούται µε Τ/2.

(ϐ) ΄Οταν αυξάνουµε τη συχνότητα του διεγέρτη σε µια εξαναγκασµένη
ταλάντωση, το πλάτος της ταλάντωσης παραµένει σταθερό.
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(γ) Αν ένα σύστηµα εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση στο οποίο ενεργεί δύναµη
απόσβεσης της µορφής F = −b·υ τότε η αύξηση της σταθεράς απόσβεσης
b προκαλεί µικρή µείωση της περιόδου της ταλάντωσης.

(δ) Περίοδος του διακροτήµατος είναι ο χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς
µηδενισµούς της αποµάκρυνσης.

(ε) Η επιτάχυνση ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση έχει
ϕορά πάντα προς τη ϑέση ισορροπίας του σώµατος.

Θέµα Β

Β.1. Σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις που γίνονται
στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας µε εξισώσεις :

x1 = Aηµ

(
ωt+

π

3

)
x2 = A

√
3ηµ

(
ωt− π

6

)
Αν το σώµα εκτελούσε µόνο την ταλάντωση x1 = f(t) ϑα είχε ενέργεια E.

Η ενέργεια της σύνθετης ταλάντωσης ϑα είναι ίση µε :

(α) E (ϐ) 2E (γ) 4E

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

Β.2. Στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k είναι
αναρτηµένο σώµα µάζας m και κάτω από αυτό είναι συνδεδεµένο
µέσο νήµατος δεύτερο σώµα µάζας 3m. Το σύστηµα των δύο
σωµάτων ισορροπεί και κάποια χρονική στιγµή κόβω το νήµα. Το
σώµα που είναι αναρτηµένο στο ελατήριο εκτελεί απλή αρµονική
ταλάντωση.

Το µέτρο του µέγιστου ϱυθµού µεταβολής της ταχύτητας κατά
την κίνηση του ϑα είναι ίσο µε :

(α) g (ϐ) 3g (γ)2g
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όπου g η επιτάχυνση της ϐαρύτητας.
Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]

Β.3. ΄Ενα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο ανεξάρτητες απλές αρµονικές ταλαντώσεις
παραπλήσιων γωνιακών συχνοτήτων. Αν ο χρόνος µεταξύ τριών διαδοχικών
µηδενισµών του πλάτους της ταλάντωσης είναι 4s και το σώµα κατά την
διάρκεια 2 διαδοχικών µηδενισµών του πλάτους διέρχεται από την ϑέση
ισορροπίας του 200 ϕορές τότε οι συχνότητες των ανεξάρτητων ταλαντώσεων
είναι

(α) f1 = 50.25Hz και f2 = 49.75Hz

(ϐ) f1 = 51Hz και f2 = 49Hz

(γ) f1 = 50.5Hz και f2 = 49.5Hz

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [2+7=9 µονάδες]

Θέµα Γ

΄Ενα σώµα µάζας m1 εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους Α πάνω
σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώµα είναι δεµένο στο ελεύθερο άκρο ιδανικού
ελατηρίου σταθεράς k = 100N/m το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα
στερεωµένο. Το χρονικό διάστηµα ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς
της ταχύτητας του είναι 0, 05πs και το διάστηµα που διανύει το σώµα στον
ίδιο χρόνο είναι 40cm.

Την χρονική στιγµή που ϑεωρούµε ως to = 0 το σώµα διέρχεται από ϑέση

x1 > 0 στην οποία η Κινητική Ενέργεια του είναι ίση µε τα
3

4
της µέγιστης

τιµής της και η δυναµική ενέργεια αυξάνεται.

Γ.1 Να υπολογίσετε την µάζα του σώµατος και την αποµάκρυνση x1.

Γ.2 Να γράψετε την αλγεβρική τιµή της συνισταµένης δύναµης που δέχεται
το σώµα κατά την κίνηση του, σε συνάρτηση µε τον χρόνο.
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Γ.3 Να γράψετε την εξίσωση της Κινητικής Ενέργειας σε συνάρτηση µε την
αποµάκρυνση από την ϑέση ισορροπίας και να κάνετε το αντίστοιχο
διάγραµµα σε κατάλληλα ϐαθµολογηµένους άξονες.

Κάποια στιγµή t1 που το σώµα ακινητοποιείται στιγµιαία για 2η ϕορά,
σφηνώνεται ακαριαία σε αυτό ϐλήµα µάζας m2 = 0, 25kg, το οποίο κινείται
οριζόντια µε την διεύθυνση της ταχύτητας του να ταυτίζεται µε τον άξονα του
ελατηρίου. Η ενέργεια ταλάντωσης του συσσωµατώµατος που ϑα προκύψει
είναι ίση µε 11J .

Γ.4 Να υπολογίσετε την χρονική στιγµή t1.

Γ.5 Να ϐρεθεί το µέτρο της ταχύτητας του συσσωµατώµατος καθώς και της
ταχύτητας του ϐλήµατος πριν την κρούση.

[4+6+5+5+5 µονάδες]

Θέµα ∆

Σώµατα Σ2 και Σ3 µε µάζες m2 = m3 ισορροπούν σε λείο κεκλιµένο
επίπεδο γωνίας κλίσης φ = 30o. Τα σώµατα είναι δεµένα στα άκρα ιδανικού
ελατηρίου σταθεράς k µε το σώµα Σ3 να ϐρίσκεται σε επαφή µε τον τοίχο ο
οποίος είναι κάθετος στο κεκλιµένο επίπεδο. Σε απόσταση S = 2, 5m από το
σώµα Σ2, κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου αφήνεται σώµα Σ1 το οποίο
ολισθαίνει και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε το σώµα Σ2. Κατά
την κρούση το σώµα Σ1 χάνει το 64% της αρχικής κινητικής του ενέργειας
πρίν την κρούση και αµέσως µετά κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από
την αρχική.

∆.1 Να ϐρεθούν οι ταχύτητες των σωµάτων Σ1 και Σ2 πρίν και αµέσως µετά
την κρούση.

Η µάζα του σώµατος Σ1 είναι m1 = 0.05kg και το σώµα Σ2 αµέσως µετά
την κρούση αρχίζει να εκτελεί Απλή Αρµονική Ταλάντωση µε µέγιστο ϱυθµό
µεταβολής της ορµής 4kg ·m/s2. Αν t = 0 η στιγµή της κρούσης και ϑετική
ϕορά προς τα κάτω τότε :
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∆.2 Να ϐρεθεί η σταθερά του ελατηρίου k και το πλάτος της ταλάντωσης.

∆.3 Να γράψετε την εξίσωση της δύναµης που δέχεται το σώµα Σ3 από τον
τοίχο συναρτήσει του χρόνου.

∆.4 Να εξετάσετε αν το σώµα Σ3 ϑα χάσει την επαφή του µε τον τοίχο και
αν ναι ποια χρονική στιγµή ϑα συµβεί αυτό.

∆.5 Για την συγκεκριµένη χρονική στιγµή να ϐρεθεί η δυναµική ενέργεια
του ελατηρίου και ο ϱυθµός µεταβολής της δυναµικής ενέργειας του
ελατηρίου.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2. Οι διαστάσεις των

σωµάτων και η χρονική διάρκεια της κρούσης να ϑεωρηθούν αµελητέες. Να

ϑεωρήσετε ότι το σώµα Σ1 συγκρούεται µόνο µία ϕορά µε το Σ2.

[4+6+5+5+5 µονάδες]

Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες

� Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντιγράφων
αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω στα ϑέµατα
δεν ϑα ϐαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας
να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα ϕωτοαντίγραφα.
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� 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 : Γιώργος Βασιλάκης, ∆ρ Μιχάλης Καραδηµητρίου

Καλή Επιτυχία !

«Θυµήσου να κοιτάς τα αστέρια και όχι τα πόδια σου. Προσπάθησε

να καταλαβαίνεις ό,τι ϐλέπεις και να αναρωτιέσαι τι κάνει το σύµπαν να

υπάρχει. Να είσαι περίεργος. ΄Οσο δύσκολη κι αν ϕαίνεται η Ϲωή, πάντα

υπάρχει κάτι το οποίο µπορείς να κάνεις και να πετύχεις. Σηµασία έχει

απλώς να µην τα παρατήσεις»

Stephen Hawking
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