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  Διαγώνισμα  

 

Κρούσεις - Ταλαντώσεις – Κύματα 

 
  Θέμα 1ο 

 

1. Ένα σύστημα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Ποια από τις παρακάτω    
     προτάσεις δεν είναι σωστή;      
     α.  Το πλάτος της ταλάντωσης είναι ανεξάρτητο από τη συχνότητά της.     
     β.  Η συχνότητα της ταλάντωσης είναι ίση με τη συχνότητα του διεγέρτη.     
     γ.  Το πλάτος της ταλάντωσης διατηρείται σταθερό.      
     δ.  Η ενέργεια της ταλάντωσης διατηρείται σταθερή.      

                                                                                                                    ( Μονάδες 5 )  

2. Το δοχείο του παρακάτω σχήματος είναι στερεωμένο στο ελεύθερο άκρο του  

ελατηρίου, έχει μάζα  4m  και εκτελεί ΑΑΤ πλάτους Α. Τη στιγμή που διέρχεται   

από μια ακραία θέση του,  ρίχνουμε στο δοχείο άμμο  μάζας  5m , οπότε το  

πλάτος της ΑΑΤ γίνεται:  

α.   Α/5             β.   Α/9            γ.  Α            δ.  4Α/9   

 
                                                                                                                        ( Μονάδες 5 ) 

3. Σώμα μάζας m κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ. Στην πορεία συγκρούεται 

μετωπικά με άλλο σώμα και επιστρέφει κινούμενο με ταχύτητα μέτρου 2υ. Το μέτρο 

της μεταβολής της ορμής του είναι: 

α.     0              β.    mυ         γ.  2mυ       δ. 3mυ                               (Μονάδες 5) 

 

4.  Τι είναι το διακρότημα;  
 α. Απλή αρμονική ταλάντωση.  
 β. Περιοδική αρμονική κίνηση σταθερού πλάτους.  
 γ. Περιοδική μη αρμονική κίνηση.  
 δ. Ταλάντωση μεταβλητής περιόδου.                                                (Μονάδες 5)  
 

5. Ένα σημείο Κ εγκάρσιου αρμονικού κύματος με πλάτος Α έχει κάποια στιγμή μέγιστη 
κατά μέτρο ταχύτητα. Άρα τα σημεία του μέσου που απέχουν από το Κ απόσταση λ/4 
κατά μήκος της διεύθυνσης διάδοσης του κύματος έχουν απομάκρυνση: 
α. το ένα +Α και το άλλο –Α. 
β. το ένα +Α και το άλλο μηδέν. 
γ. το ένα μηδέν και το άλλο –Α. 
δ. και τα δύο μηδέν.                                                                            ( Μονάδες 5 ) 
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Θέμα 2ο   
                 

1.   Δύο εγκάρσια κύματα Α και Β διαδίδονται στο ίδιο ελαστικό μέσο. Το κύμα Α έχει 

διπλάσια συχνότητα από το Β, ενώ το πλάτος του Β είναι διπλάσιο από του Α. Τότε:  

α. η ταχύτητα διάδοσης του Α είναι διπλάσια της αντίστοιχης ταχύτητας του Β.  

β. Η μέγιστη ταχύτητα των σωματιδίων του μέσου λόγω της διάδοσης του 

    κύματος Α, είναι διπλάσια της μέγιστης ταχύτητας των σωματιδίων λόγω της 

    διάδοσης του Β.  

γ. Τα μήκη κύματος των δύο κυμάτων είναι ίσα.  

δ. Η μέγιστη επιτάχυνση των σωματιδίων του μέσου λόγω της διάδοσης του 

    κύματος Α, είναι διπλάσια της μέγιστης επιτάχυνσης των σωματιδίων λόγω 

    της διάδοσης του Β.    

    Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να την αιτιολογήσετε.   

                                                                                                                                (Μονάδες 5) 

2.  Η εξίσωση ενός γραμμικού αρμονικού κύματος είναι: ψ=2· 10-2ημ(
2 3 4

t x 
  )(S.I)  

      A.  Να υπολογιστούν:  

            α. η ταχύτητα διάδοσης του κύματος.                                                   (Μονάδες 2)  

            β. η εξίσωση της επιτάχυνσης της Α.Α.Τ που εκτελεί η πηγή του κύματος. 

                                                                                                                                  (Μονάδες 2)  

      Β.  Αν το παραπάνω κύμα συνεχίσει τη διάδοσή του σε ένα άλλο γραμμικό 

            ομογενές ελαστικό μέσο με διπλάσια ταχύτητα διάδοσης, να βρείτε την  

            απόσταση μεταξύ δύο σημείων Β και Γ του μέσου αυτού, τα οποία  

            παρουσιάζουν διαφορά φάσης 1500.                                                   (Μονάδες 3) 

 

3.   Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η απομάκρυνση σε συνάρτηση με το χρόνο για  

      μια φθίνουσα ταλάντωση, την οποία εκτελεί ένα σώμα μάζας 1Κg. H δύναμη  

      απόσβεσης που προκαλεί τις απώλειες ενέργειας είναι της μορφής - b·υ όπου b  

      είναι η σταθερά απόσβεσης και υ η ταχύτητα του σώματος. Αν θεωρήσουμε ότι  

      η σταθερά επαναφοράς D παραμένει σταθερή και ότι ορίζεται όπως στην  

      αμείωτη ΑΑΤ, τότε η απώλεια ενέργειας ταλάντωσης κατά τη διάρκεια της τρίτης  

      περιόδου θα είναι:         

             α. 0,16 J                         β. 2,6 J                        γ. 0,32  J                         δ. 1,44  J  

 
 
 
 
             
 
 
     Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                               ( Μονάδες 7 ) 
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4.  Ένα σύστημα ελατηρίου σταθεράς κ=20π2Ν/m και μάζας m=0,2Kg τίθεται σε  

     εξαναγκασμένη ταλάντωση. Αν είναι Α1 και Α2 τα πλάτη της ταλάντωσης για δύο 

     διαφορετικές τιμές της περιόδου του διεγέρτη Τ1=1s και Τ2=0,5s αντίστοιχα, τότε 

     Α1<Α2. (Η σταθερά απόσβεσης b του συστήματος έχει μικρή τιμή).  

     α. Χαρακτηρίστε τον παραπάνω συλλογισμό ως σωστό ή λανθασμένο.  
                                                                                                                       (Μονάδες 2) 
     β.  Δικαιολογήστε την απάντησή σας.                                               (Μονάδες 4) 

 
Θέμα 3ο 

Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις γύρω από το ίδιο 

σημείο και στην ίδια διεύθυνση, με εξισώσεις ψ1=0,02ημ4πt (S.I) και  

ψ2=0,02ημ(4πt+
3


 ) (S.I). 

Α. Να βρείτε την εξίσωση απομάκρυνσης της συνισταμένης ταλάντωσης. 

Β. Να υπολογίσετε το μέτρο της απομάκρυνσης του σώματος από τη θέση 

     ισορροπίας του τη στιγμή που η ταχύτητά του είναι υ=0,08π
m

s
. 

Γ. Να βρείτε πόσος χρόνος απαιτείται για την απευθείας μετάβαση του σώματος 

    από τη θέση όπου ψ=0,01 3 m στη θέση μέγιστης θετικής απομάκρυνσης. 

                                                                                                            (Μονάδες 10+5+10) 

Θέμα 4ο 

 

Στο σχήμα φαίνονται δύο στιγμιότυπα ενός αρμονικού εγκάρσιου κύματος σε δύο 

χρονικές στιγμές. 

 

 

                                                                 
                                                                                                                                               
 
                                                                                 
                                                                                                                                                
                                                                     
 
 
 
Α.  Να γράψετε την εξίσωση του κύματος. 

Β.  Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη στιγμή t3=6s. 

Γ.   Αν δύο σημεία Κ και Λ του μέσου στο οποίο διαδίδεται το κύμα βρίσκονται 

      πάνω στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος και στις θέσεις χΚ=4m και χΛ=10m 

      αντίστοιχα, να βρείτε πόσα σημεία του ελαστικού μέσου μεταξύ των Κ και Λ  

      ταλαντώνονται με επιτάχυνση μέγιστου μέτρου τη χρονική στιγμή t3=6s και 

x(m)       

t2=3s 
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      να υπολογίσετε την πραγματική απόσταση των Κ και Λ την παραπάνω χρονική 

      στιγμή. 

Δ.  Να παρασταθεί γραφικά η ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Λ σε συνάρτηση 
      με το χρόνο.                                                                                         (Μονάδες 7+8+6+4) 
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