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ΤΕΣΤ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 

 

Κυκλώστε τις σωστές απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

(5Χ2 = 10 µονάδες):  
 

1) Η απλή αρµονική ταλάντωση είναι κίνηση… 

α. ευθύγραµµη οµαλή 

β. ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη 

γ. οµαλή κυκλική 

δ. ευθύγραµµη περιοδική 

 

2) Η ταχύτητα υ σηµειακού αντικειµένου το οποίο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση… 

α. είναι µέγιστη κατά µέτρο στη θέση x = 0 

β. είναι µέγιστη κατά µέτρο όταν γίνεται µέγιστη και η τιµή της δύναµης επαναφοράς 

γ. είναι µέγιστη κατά µέτρο στις θέσεις x = ±Α 

δ. δεν µηδενίζεται ποτέ 

 

3) Η επιτάχυνση α σηµειακού αντικειµένου το οποίο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση… 

α. είναι σταθερή 

β. είναι ανάλογη και αντίθετη της αποµάκρυνσης 

γ. έχει πάντα αντίθετη φορά από την ταχύτητα 

δ. γίνεται µέγιστη στη θέση x = 0 

 

4) Η συνισταµένη δύναµη που ενεργεί σε σηµειακό αντικείµενο το οποίο εκτελεί απλή αρµονική 

ταλάντωση… 

α. είναι σταθερή 

β. είναι ανάλογη της αποµάκρυνσης 

γ. είναι ανάλογη και αντίθετη της αποµάκρυνσης 

δ. είναι ανάλογη της ταχύτητας υ 

 

5) Η φάση της αποµάκρυνσης στην απλή αρµονική ταλάντωση… 

α. αυξάνεται γραµµικά µε το χρόνο 

β. είναι σταθερή 

γ. ελαττώνεται γραµµικά µε το χρόνο 

δ. είναι ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου 



 

ΟΝΟΜΑ_____________________________________          * Β *                HM/NIA______ 
 

 

ΤΕΣΤ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 

 

Κυκλώστε τις σωστές απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  

(5X2 = 10 µονάδες):  
 

1) Η απλή αρµονική ταλάντωση είναι κίνηση… 

α. οµαλή κυκλική 

β. ευθύγραµµη περιοδική 

γ. ευθύγραµµη οµαλή 

δ. ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη 

 

2) Η ταχύτητα υ σηµειακού αντικειµένου το οποίο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση… 

α. δεν µηδενίζεται ποτέ 

β. είναι µέγιστη κατά µέτρο στη θέση x = 0 

γ. είναι µέγιστη κατά µέτρο όταν γίνεται µέγιστη και η τιµή της δύναµης επαναφοράς 

δ. είναι µέγιστη κατά µέτρο στις θέσεις x = ±Α 

 

3) Η επιτάχυνση α σηµειακού αντικειµένου το οποίο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση… 

α. έχει πάντα αντίθετη φορά από την ταχύτητα 

β. γίνεται µέγιστη στη θέση x = 0 

γ. είναι σταθερή 

δ. είναι ανάλογη και αντίθετη της αποµάκρυνσης 

 

4) Η συνισταµένη δύναµη που ενεργεί σε σηµειακό αντικείµενο το οποίο εκτελεί απλή αρµονική 

ταλάντωση… 

α. είναι σταθερή 

β. είναι ανάλογη της ταχύτητας υ 

γ. είναι ανάλογη της αποµάκρυνσης 

δ. είναι ανάλογη και αντίθετη της αποµάκρυνσης 

 

5) Η φάση της αποµάκρυνσης στην απλή αρµονική ταλάντωση… 

α. ελαττώνεται γραµµικά µε το χρόνο 

β. αυξάνεται γραµµικά µε το χρόνο 

γ. είναι σταθερή 

δ. είναι ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου 
 



Ένα σώµα µάζας 5 Kg εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους 2 cm. Η σταθερά επαναφοράς της 

ταλάντωσης είναι D = 125 N/m και θεωρούµε ότι τη χρονική στιγµή t0 = 0 το σώµα βρίσκεται στη 

θέση 0 και έχει θετική ταχύτητα. 

α) Να υπολογιστεί η περίοδος ταλάντωσης του σώµατος.  (2 µονάδες) 

β) Να γραφούν οι εξισώσεις αποµάκρυνσης και ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο.  (2 µονάδες) 

γ) Πόση επιτάχυνση έχει το σώµα τη χρονική στιγµή t1 = π/10 s;  (2 µονάδες) 

δ) Να υπολογιστεί το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στα δύο πρώτα διαδοχικά περάσµατα 

του σώµατος από τη θέση x΄ = +1 cm.  (2 µονάδες) 

ε) Να γίνει το διάγραµµα της δυναµικής και κινητικής ενέργειας του σώµατος σε σχέση µε το χρόνο 

για το χρονικό διάστηµα µιας περιόδου.  (2 µονάδες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λύση άσκησης 

 

α) T = 2π√m/D = 2π√5/125 = 2π/5 s. 

 

β) ω = 2π/T = 5 rad/s. 

x = Αηµωt = 2ηµ5t  (σε cm) 

υ = ωΑσυνωt = 10συν5t (σε cm/s) 

 

γ) α = -ω
2
Αηµωt ⇒ α1 = -ω

2
Αηµωt1 = -50ηµ5t1 = -50ηµ(5·π/10) = -50 cm/s

2
. 

 

δ) Υπολογίζουµε ποιες χρονικές στιγµές το σώµα βρίσκεται στη θέση +1 cm. 

1 = 2ηµ5t ⇒ ηµ5t = ½ 

Οι δύο πρώτες διαδοχικές λύσεις είναι 5t1 = π/6 και 5t2 = 5π/6. 

Οπότε t1 = π/30 s και t2 = π/6 s. 

Άρα ∆t = t2 – t1 = 2π/15 s. 



Ένα σώµα µάζας 5 Kg εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση της οποίας η εξίσωση της αποµάκρυνσης 

δίνεται από τη σχέση: x = 0,02ηµ5t (S.I.). 

α) Να υπολογιστεί η περίοδος T και η σταθερά επαναφοράς D της ταλάντωσης.  (2 µονάδες) 

β) Να γραφούν οι εξισώσεις ταχύτητας και επιτάχυνσης σε συνάρτηση µε το χρόνο.  (2 µονάδες) 

γ) Πόση είναι η δύναµη επαναφοράς που δέχεται το σώµα τη χρονική στιγµή t1 = π/2 s;  (2 µονάδες) 

δ) Να υπολογιστεί το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στα δύο πρώτα διαδοχικά περάσµατα 

του σώµατος από τη θέση x΄ = +1 cm.  (2 µονάδες) 

ε) Να γίνει το διάγραµµα της δυναµικής και κινητικής ενέργειας του σώµατος σε σχέση µε το χρόνο 

για το  χρονικό διάστηµα µιας περιόδου.  (2 µονάδες) 

 

 

 

 

 

Λύση άσκησης 

 

α) T = 2π/ω = 2π/5 s. D = mω
2
 = 5⋅52

 = 125 Ν/m. 

 

β) υ = ωΑσυνωt = 10συν5t (σε cm/s) 

    α = –ω
2
Αηµωt = –50ηµ5t (σε cm/s

2
) 

 

γ)  α1 = –ω
2
Αηµωt1 = –50ηµ5t1 = –50ηµ(5·π/2) = –50ηµ(π/2) = –50 cm/s

2
 = –0,5 m/s

2
. 

 F1 = m⋅α1 = 5⋅(–0,5) = –2,5 Ν 

 

δ) Υπολογίζουµε ποιες χρονικές στιγµές το σώµα βρίσκεται στη θέση +1 cm. 

1 = 2ηµ5t ⇒ ηµ5t = ½ 

Οι δύο πρώτες διαδοχικές λύσεις είναι 5t1 = π/6 και 5t2 = 5π/6. 

Οπότε t1 = π/30 s και t2 = π/6 s. 

Άρα ∆t = t2 – t1 = 2π/15 s. 

 


