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Σχ. έτος 2016-2017 Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού

Διαγώνισμα
Κρούσεις-Ταλαντώσεις-Κύματα

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017

Θέμα 1ο
Στις παρακάτω προτάσεις 1.1 – 1.4 να επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 × 5 =

20 μονάδες )

1.1. Κατά την φθίνουσα μηχανική ταλάντωση:

(α) το πλάτος παραμένει σταθερό.

(β) η μηχανική ενέργεια διατηρείται

(γ) το πλάτος μεταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση A = A0e
Λt , όπου Λ μια θετική

σταθερά.

(δ) έχουμε μεταφορά ενέργειας από το ταλαντούμενο σύστημα στο περιβάλλον.

1.2. Η ταχύτητα ενός ηχητικού κύματος εξαρτάται από:

(α) την περίοδο του ήχου

(β) το υλικό στο οποίο διαδίδεται το κύμα

(γ) το μήκος κύματος

(δ) το πλάτος του κύματος

1.3 Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί απλή
αρμονική ταλάντωση είναι ίση με F. Το πηλίκο F

m
:

(α) παραμένει σταθερό σε σχέση με το χρόνο

(β) μεταβάλλεται αρμονικά σε σχέση με το χρόνο

(γ) αυξάνεται γραμμικά σε σχέση με το χρόνο

(δ) γίνεται μέγιστο όταν το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας
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1.4. Δύο σύγχρονες αρμονικές πηγές δημιουργούν στην επίπεδη επιφάνεια ενός
ελαστικού μέσου αρμονικά κύματα ίδιου πλάτους Α. Το πλάτος της ταλάντωσης
των υλικών σημείων της επιφάνειας του ελαστικού μέσου τα οποία βρίσκονται στη
μεσοκάθετο του ευθύγραμμου τμήματος που ενώνει τις δυο πηγές ισούται με:

(α) Α

(β) Α/2

(γ) 2Α

(δ) A
√
2

1.5 Σημειώστε με (Σ) κάθε σωστή πρόταση και με (Λ) κάθε λανθασμένη πρόταση.
(5 × 1 = 5 μονάδες)

(α) Κατά τη διάδοση ενός κύματος μεταφέρεται ενέργεια από το ένα σημείο στο
άλλο, αλλά δεν μεταφέρεται ούτε ύλη ούτε ορμή.

(β) Σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας, η συνεισφορά κάθε κύματος στην απο-
μάκρυνση κάποιου σημείου του μέσου εξαρτάται από την ύπαρξη του άλλου
κύματος.

(γ) Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση, η συχνότητα της ταλάντωσης ισούται με τη
συχνότητα του διεγέρτη.

(δ) Η σταθερά απόσβεσης b σε μία φθίνουσα ταλάντωση εξαρτάται και από τις
ιδιότητες του μέσου.

(ε) Στη συμβολή δύο κυμάτων τα σημεία ενισχυτικής συμβολής υπακούν στη συν-
θήκη r1 − r2 = Nλ/2, όπου r1, r2 είναι οι εκάστοτε αποστάσεις των σημείων
από τις δύο πηγές και λ το μήκος κύματος.

Θέμα 2ο
2.1 Ένα αυτοκίνητο Α μάζας Μ βρίσκεται σταματημένο σε κόκκινο φανάρι. Ένα
άλλο αυτοκίνητο μάζας m, ο οδηγός του οποίου είναι απρόσεκτος, πέφτει στο πίσω
μέρος του αυτοκίνητου Α. Η κρούση θεωρείται κεντρική και πλαστική. Αν αμέσως
μετά την κρούση το συσσωμάτωμα έχει το 1/3 της κινητικής ενέργειας που είχε το
αυτοκίνητο Β πριν την κρούση, τότε ο λόγος των μαζών των δύο αυτοκινήτων είναι:

(α) m

M
=

1

6
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(β) m

M
=

1

2

(γ) m

M
=

1

3

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(2+7=9
μονάδες)

2.2. Δίσκος μάζας Μ είναι στερεωμένος στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού
ελατηρίου σταθεράς k, και ισορροπεί όπως φαίνεται στο σχήμα.

Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο στο έδαφος. Στο δίσκο τοποθε-
τούμε χωρίς αρχική ταχύτητα σώμα μάζας m. Το σύστημα εκτελέι απλή αρμονική
ταλάντωση. Η ενέργεια της ταλάντωσης είναι :

(α) m2g2

2k

(β) M2g2

2k

(γ) (m+M)2

2k

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (2+6
= 8 μονάδες)

2.3. Δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών κυμάτων Π1 και Π2 δημιουργούν στην επιφά-
νεια ενός υγρού εγκάρσια κύματα. Ένα μικρο κομμάτι φελλού βρίσκεται σε κάποιο
σημείο Κ της επιφάνειας του υγρού και σε τέτοια απόσταση από κάθε πηγή, ώστε
τα κύματα να συμβάλουν σε αυτό με χρονική διαφορά ∆t =

T

4
. Τοποθετούμε το

φελλό σ’ ένα άλλο σημείο Λ της επιφάνειας του υγρού ώστε τα κύματα που δη-
μιουργούν οι πηγές να συμβάλλουν στο σημείο αυτό με διαφορά φάσης ίση 10π

3
rad.

Ο λόγος των μέγιστων τιμών των ταχυτήτων ταλάντωσης του φελλού στα σημεία
Κ και Λ ισούται με :

(α)
umax(K)

umax(Λ)

=
√
2

(β) 1

(γ)
umax(K)

umax(Λ)

=

√
2

2
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Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (2+6
= 8 μονάδες)

Θέμα 3ο
Μικρό σώμα μάζας m2 = 2kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση κινούμενο σε

λείο οριζόντιο δάπεδο, δεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθε-
ράς k, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Η χρονική
εξίσωση της δύναμης επαναφοράς που δέχεται το σώμα κατά τη διάρκεια της ταλά-
ντωσης του είναι η Fεπαν = −40ημ10t (S.I.) Τη χρονική στιγμή t1 που το σώμα μάζας
m2 έχει εκτελέσει 2,5 ταλαντώσεις συγκρούεται μετωπικά με σώμα μάζας m1 = 3kg
το οποίο κινείται με ταχύτητα αλγεβρικής τιμής u1 = +3m/s. Εξαιτίας της κρούσης
δε δημιουργείται συσσωμάτωμα, ενώ το σώμα μάζας m2 αλλάζει φορά κίνησης και
συνεχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με ενέργεια η οποία είναι 4 φορές
μεγαλύτερη από την ενέργεια ταλάντωσης που είχε πριν την κρούση.

(α) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος μάζας m2 ελάχιστα πριν την
κρούση.

(β) Να υπολογίσετε τη μέγιστη επιτάχυνση που αποκτά το σώμα μάζας m2 κατά
τη διάρκεια της νέας του ταλάντωσης, μετά την κρούση του με το σώμα μάζας
m1.

(γ) Να διερευνήσετε εάν η κρούση των δύο σωμάτων είναι ελαστική ή ανελαστική.

(δ) Να βρείτε την απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων τη χρονική στιγμή που το
σώμα μάζας m2 φτάνει στη θέση απομάκρυνσης x = +0, 4m από τη Θ.Ι. του
για πρώτη φορά μετά την κρούση.
Δίνεται για τις πράξεις π=3,14.

(6+6+6+7 μονάδες)

Θέμα 4ο
Δυο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 που βρίσκονται στα σημεία Β και Γ της επιφά-

νειας ενός υγρού δημιουργούν όμοια αρονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα
u = 2m/s . Η απόσταση των δύο πηγών είναι (ΒΓ) = 2m. Η εξίσωση ταλάντωσης
των δύο πηγών είναι y = 0, 01ημ20πt (S.I.). Η διαφορά φάσης ενός σημείου Δ του
ευθύγραμμου τμήματος ΒΓ, λόγω του κύματος από την πηγή Π1, είναι Δφ = 12π
rad.

(α) Να υπολογιστεί το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Δ.
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(β) Εάν Ζ είναι το σημείο στο οποίο η τρίτη υπερβολή απόσβεσης αριστερά της
μεσοκαθέτου του ΒΓ τέμνει το τμήμα ΒΓ , να προσδιοριστεί ο αριθμός των
σημείων του τμήματος ΒΓ μεταξύ του Ζ και του Δ, που είναι συνεχώς ακίνητα
λόγω της συμβολής των κυμάτων.

(γ) Να γίνει η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του σημείου Δ σε συνάρ-
τηση με το χρόνο.

(δ) Εάν το σημείο Δ έχει μάζα m = 8 · 10−4kg, να υπολογιστεί η μέγιστη δυναμική
ενέργεια της ταλάντωσης του και να προσδιοριστεί η χρονική στιγμή κατά την
οποία γίνεται μέγιστη για πέμπτη φορά.

(6+6+6+7 μονάδες)

Οδηγίες

• Το άγχος δεν βοήθησε ποτέ κανένα!

• Γράφουμε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς

• Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση είναι σωστή

• Ελέγχουμε τα αποτελέσματα μας...

Καλή Επιτυχία!
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