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Διαγώνισμα Φυσικής Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου 

Ταλαντώσεις 

Θέμα Α 

1. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 

περιόδου Τ και τη χρονική στιγμή t=0 βρίσκεται στην ακραία 

αρνητική του απομάκρυνση. Μετά από χρόνο 𝑡1 =
𝑇

2
 , το 

σώμα: 

 

i. περνά από τη θέση ισορροπίας του για δεύτερη φορά. 

ii. έχει αρνητική επιτάχυνση. 

iii. έχει μέγιστη κινητική ενέργεια. 

iv. έχει μέγιστη ταχύτητα για τρίτη φορά. 

         (5 μονάδες) 

 

2. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές 

ταλαντώσεις με ίδιο πλάτος Α, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από 

το ίδιο σημείο, με συχνότητες 𝑓1 και 𝑓2, που διαφέρουν λίγο 

μεταξύ τους. Η ταλάντωση που προκύπτει: 

 

i. έχει την ίδια περίπου συχνότητα με τις επιμέρους 

ταλαντώσεις. 

ii. έχει πλάτος που μεταβάλλεται με αργό ρυθμό, από μηδέν 

μέχρι Α. 

iii. είναι φθίνουσα ταλάντωση. 

iv. είναι απλή αρμονική. 

         (5 μονάδες) 
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3. Ένα σύστημα ελατηρίου – μάζας εκτελεί εξαναγκασμένη 

ταλάντωση με απόσβεση b ≠ 0 και βρίσκεται σε κατάσταση 

συντονισμού. 

 

i. Η περίοδος του διεγέρτη είναι ίση με το μισό της 

ιδιοπεριόδου του συστήματος. 

ii. Η μέγιστη κινητική ενέργεια του σώματος είναι ίση με τη 

μέγιστη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης 

iii. Το σύστημα απορροφά τα μικρότερα ποσά ενέργειας, από 

αυτά που απορροφά σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα του 

διεγέρτη. 

iv. Το πλάτος ταλάντωσης είναι ανεξάρτητο της σταθεράς 

απόσβεσης b. 

         (5 μονάδες) 

 

4. Σε ένα σύστημα που εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση στην 

οποία η αντιτιθέμενη δύναμη είναι ανάλογη της ταχύτητας 

του σώματος, 

 

i. η κινητική ενέργεια του σώματος παραμένει σταθερή με 

το χρόνο. 

ii. το πλάτος της ταλάντωσης παραμένει σταθερό με το 

χρόνο. 

iii. η συχνότητα της ταλάντωσης του συστήματος παραμένει 

σταθερή με το χρόνο. 

iv. η μέγιστη ταχύτητα του σώματος μειώνεται γραμμικά με 

τον χρόνο. 

 

         (5 μονάδες) 
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5. Να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις με Σωστό ή 

Λάθος. 

 

i. Αν τριπλασιάσουμε το πλάτος μιας απλής αρμονικής 

ταλάντωσης, τότε τριπλασιάζεται και η περίοδος της 

ταλάντωσης. 

ii. Η αύξηση της σταθεράς απόσβεσης b σε σύστημα που 

εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση συνεπάγεται τη μικρή 

μείωση της περιόδου της ταλάντωσης. 

iii. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση το πλάτος 

ταλάντωσης παραμένει σταθερό με το χρόνο. 

iv. Περίοδος του διακροτήματος είναι ο χρόνος ανάμεσα σε 

δύο διαδοχικούς μηδενισμούς της απομάκρυνσης. 

v. Σε ένα σύστημα μάζας-ελατηρίου το χρονικό διάστημα 

που μεσολαβεί για να μετατραπεί η κινητική ενέργεια σε 

δυναμική ισούται με Τ/2. 

 

         (5 μονάδες) 

 

 

Θέμα Β 

1. Από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, που 

οι συχνότητές τους 𝑓1 και 𝑓2  με 𝑓2 > 𝑓1 διαφέρουν πολύ λίγο, 

προκύπτει η ιδιόμορφη περιοδική κίνηση του σχήματος. 
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Αν η συχνότητα 𝑓1 ισούται με 29Hz, η συχνότητα της 

περιοδικής κίνησης ισούται με 

 

α)  

 

β)  

 

γ)  

 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                  (2+6=8 μονάδες) 

 

2.  

 

 
 

Στο σχήμα το σώμα μάζας m1 ισορροπεί χαμηλότερα κατά h 

από τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου. Από τη θέση 

φυσικού μήκους του ελατηρίου αφήνουμε σώμα ίσης μάζας 

(m2=m1=m) να κάνει ελεύθερη πτώση στην κατακόρυφο που 

διέρχεται από τον άξονα του ελατηρίου. Η κρούση των 

σωμάτων είναι κεντρική ελαστική, και αμέσως μετά την 

κρούση, απομακρύνεται η μάζα m2, ενώ το σώμα m1 εκτελεί 

α.α.τ. Το πλάτος ταλάντωσης του m1 είναι: 
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α) .  

 

β) .  

 

γ) . 

 

Επιλέξτε τη σωστή πρόταση και αιτιολογείστε. 

 (2+7=9 μονάδες) 

 

 

 

 

3. Ένα σύστημα ξεκινά φθίνουσες ταλαντώσεις με αρχική 

ενέργεια 100J και αρχικό πλάτος Α0. Το έργο της δύναμης 

αντίστασης μετά από Ν ταλαντώσεις είναι -75J. Άρα το 

πλάτος ταλάντωσης μετά από Ν ταλαντώσεις είναι:  

 

α. Α0/2. 

 

β. Α0/16.  

 

γ. Α0/5. 

 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.     (2+6=8 μονάδες) 
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Θέμα Γ 

Ένα κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς 𝑘 = 100 𝑁
𝑚⁄  έχει το άνω 

άκρο του στερεωμένο σε οροφή. Στο κάτω άκρο του ελατηρίου 

έχει προσδεθεί σώμα Σ1 μάζας 𝑚1 = 3𝑘𝑔 που ισορροπεί στη 

θέση Θ.Ι1. Τη χρονική στιγμή 𝑡0 = 0, ένα βλήμα Σ2 μάζας 𝑚2 =

1𝑘𝑔 που κινείται στον άξονα του ελατηρίου με ταχύτητα 

μέτρου υ2 και φορά προς τα πάνω, προσκρούει στο σώμα Σ1 και 

σφηνώνεται σ' αυτό. Το συσσωμάτωμα ξεκινά να εκτελεί απλή 

αρμονική ταλάντωση με αρχική ταχύτητα μέτρου 𝜐𝛴 =
√3

2
𝑚

𝑠⁄ . 

 

 
 

Θεωρώντας θετική την κατακόρυφη προς τα κάτω φορά, να 

βρείτε: 

 

α) την επιμήκυνση d1 του ελατηρίου ως προς το φυσικό του 

μήκος, στη θέση ισορροπίας Θ.Ι1 του σώματος Σ1. 

 

β) το μέτρο της ταχύτητας υ2 του βλήματος. 
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γ) το πλάτος Α της ταλάντωσης του συσσωματώματος. 

 

δ) την εξίσωση 𝜐 = 𝑓(𝑡) της ταχύτητας με την οποία 

ταλαντώνεται το συσσωμάτωμα. 

 

Δίνεται: 𝑔 = 10 𝑚
𝑠2⁄ .                                             ( 4+5+8+8=25 μονάδες) 

 

 

 

Θέμα Δ 

Η μια άκρη ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100N/m είναι 

στερεωμένη στο πάνω μέρος του πλάγιου επιπέδου γωνίας 

φ=30ο, όπως στο σχήμα. Από ένα σημείο του πλάγιου επιπέδου 

που απέχει s=0,25m από το ελεύθερο άκρο του ελατηρίου, 

εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υο=2m/s, κατά μήκος του 

άξονα του ελατηρίου προς τα πάνω ένα σώμα Σ μάζας m=2kg. 

Όταν το σώμα ακουμπήσει στο ελατήριο, ενώνεται με αυτό και 

αρχίζει να εκτελεί αρμονική ταλάντωση. 

 

 

 

 

 

α) Να βρείτε την ταχύτητα του σώματος τη στιγμή που έρχεται 

σε επαφή με το ελατήριο. 
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β) Να βρείτε τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του σώματος.  

 

γ) Να γράψετε τη συνάρτηση της απομάκρυνσης της 

ταλάντωσης σε σχέση με το χρόνο, θεωρώντας t=0 τη στιγμή 

της ένωσης του σώματος με το ελατήριο και τα θετικά προς τα 

πάνω. 

 

δ) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής κινητικής ενέργειας του 

σώματος τη στιγμή που διέρχεται από το σημείο εκτόξευσης 

για δεύτερη φορά. 

 

Δίνεται g=10m/s2                                                      (6+6+6+7=25 μονάδες) 
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