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Φυσική Γ’ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού Σχ. έτος 2017-2018

1ο Διαγώνισμα Κρούσεις -
Ταλαντώσεις

Θέμα 1ο
Στις παρακάτω προτάσεις 1.1 – 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της

πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη ϕράση που τη συμπληρώνει
σωστά. 4 x 5 = Μονάδες

1.1. Δύο σφαίρες Σ1 και Σ2 κινούνται επάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητες
u⃗1 και u⃗2 αντίστοιχα. Εάν οι σφαίρες συγκρούονται μετωπικά και ελαστικά και μετά
την κρούση έχουν ταχύτητες u⃗′

1 και u⃗′
2 αντίστοιχα, ισχύει η σχέση:

(α) u1 + u2 = u′
1 + u′

2

(β) u1 + u′
1 = u2 + u′

2

(γ) u1 − u′
1 = u′

2 − u2

(δ) u1 − u2 = u′
1 − u′

2

1.2. Ελαφρύ σωματίδιο μάζας m κινείται οριζόντια με ταχύτητα u⃗ και προσκρούει
ελαστικά, κάθετα σε κατακόρυφο τοίχο.

(α) Η μεταβολή της ταχύτητας του σφαιριδίου ισούται με μηδέν.

(β) Η μεταβολή της ορμής του σφαιριδίου ισούται με ∆P = −mu

(γ) Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σφαιριδίου ισούται με ∆K =
1

2
mu2

(δ) Η μεταβολή του μέτρου της ορμής του σφαιριδίου ισούται με μηδέν.

1.3 Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο Τ και πλάτος Α.

(α) Η απόσταση των δύο ακραίων θέσεων της ταλάντωσης του σώματος ισούται
με 4Α.

(β) Το ελάχιστο χρονικό διάστημα μετάβασης του σώματος από το μέσον της
τροχιάς του σε μία από τις δύο ακραίες θέσεις της τροχιάς του ισούται με Τ/4.
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(γ) Η απόσταση του μέσου της τροχιάς του σώματος από τη θέση μέγιστης αρ-
νητικής απομάκρυνσης ισούται με Α/2.

(δ) Το ελάχιστο χρονικό διάστημα μετάβασης του σώματος από τη θέση μέγιστης
θετικής απομάκρυνσης στη θέση μέγιστης αρνητικής απομάκρυνσης ισούται
με Τ.

1.4 Στο ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζεται η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης α
ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο Τ και πλάτος Α
σε συνάρτηση με το χρόνο t.

Η αρχική φάση της ταλάντωσης του σώματος είναι:

(α) ϕ0 = 0

(β) ϕ0 = (π/2)rad

(γ) ϕ0 = πrad

(δ) ϕ0 = (3π/2)rad

1.5 Στις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε με (Σ) τις προτάσεις που είναι σω-
στές και με (Λ) τις προτάσεις που είναι λανθασμένες. [5 x 1 = 5 Μονάδες

(α) Ελαστική ονομάζεται η κρούση στην οποία οι ταχύτητες των δύο σωμάτων
πριν και μετά την κρούση βρίσκονται στην ίδια ευθεία.

(β) Όλες οι κρούσεις στις οποίες δε διατηρείται η κινητική ενέργεια του συστή-
ματος των σωμάτων που συγκρούονται ονομάζονται ανελαστικές.

(γ) Στην ακραία θετική θέση ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση
η δύναμη επαναφοράς είναι μέγιστη.

(δ) Αν ένα σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση την χρονική στιγμή t=0
βρίσκεται στη θέση ισορροπίας του κινούμενο προς την μέγιστη αρνητική του
απομάκρυνση, τότε η αρχική φάση της ταλάντωσης ισούται με μηδέν.
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Θέμα 2ο
2.1 Σημειακό αντικείμενο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α, περιόδου
Τ και ενέργειας ταλάντωσης Ε. Τετραπλασιάζουμε την ενέργεια της ταλάντωσης
χωρίς να αλλάξουμε τη σταθερά επαναφοράς D. Η μέγιστη συνισταμένη δύναμη
που δέχεται το σημειακό αντικείμενο κατά τη διάρκεια της νέας ταλάντωσης του
σε σχέση με την αντίστοιχη συνισταμένη δύναμη που δεχόταν κατά τη διάρκεια της
αρχικής ταλάντωσης του:

(α) παρέμεινε σταθερή

(β) διπλασιάστηκε

(γ) τετραπλασιάστηκε
Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. [2+6
= 8 Μονάδες

2.2 Μικρό σώμα (1) μάζας m1 κινείται σε λείο οριζόντιο δρόμο με σταθερή ορμή
P⃗1 και συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με ακίνητο σώμα (2) μάζας m2 που
βρίσκεται στον ίδιο δρόμο. Εξαιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων το 20% της
αρχικής κινητικής ενέργειας του σώματος (1) μετατράπηκε σε θερμότητα. Οι μάζες
m1 και m2 των δύο σωμάτων ικανοποιούν τη σχέση:

(α) m1 = 2m2

(β) m1 = 0, 5m2

(γ) m1 = 4m2

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. [2+6
= 8 Μονάδες

2.3 Ελαστική σφαίρα (1) μάζας m κινείται οριζόντια σε λείο οριζόντιο δάπεδο
με ταχύτητα μέτρου u και συγκρούεται πλάγια και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα (2)
ίσης μάζας που βρίσκεται στο ίδιο λείο δάπεδο. Μετά την κρούση οι σφαίρες (1) και
(2) κινούνται σε διαφορετικές διευθύνσεις και έχουν κινητικές ενέργειες K ′

1 και K ′
2

αντίστοιχα που ικανοποιούν τη σχέση K ′
2 = 3K ′

1. Μετά την κρούση οι κατευθύνσεις
των ταχυτήτων των δύο σφαιρών σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία:

(α) 45◦

(β) 90◦
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(γ) 60◦

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. [2+7
= 9 Μονάδες

Θέμα 3ο
Ένα σημειακό αντικείμενο μάζας m = 0, 5kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση

πλάτους A = 0, 1m και συχνότητας f = 5Hz. Τη χρονική στιγμή t = 0 η ταχύτητα
του είναι μηδέν, ενώ η επιτάχυνση του είναι αρνητική.

(α) Να υπολογίσετε τη χρονική διάρκεια κίνησης του αντικειμένου από τη μια
ακραία θέση στην άλλη.

(β) Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της φάσης της ταλάντωσης και να την παρα-
στήστε γραφικά σε σύστημα βαθμολογημένων αξόνων για τη χρονική διάρκεια
της 1ης περιόδου της ταλάντωσης.

(γ) Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης και
της κινητικής ενέργειας του σημειακού αντικειμένου και να σχεδιάσετε τις
αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις σε κοινό σύστημα βαθμολογημένων αξόνων.

(δ) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης επαναφοράς που δέχεται το σημειακό
αντικείμενο κατά τη μετακίνηση του από τη θέση ισορροπίας του μέχρι την
ακραία αρνητική θέση της ταλάντωσης του.

Δίνεται: π2 = 10
[6+6+6+7 Μονάδες]

Θέμα 4ο
Σφαιρικό σώμα μάζας m1 = 1kg είναι δεμένο με αβαρές και μη εκτατό νήμα

μήκους l = 1, 25m , το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο
Ο. Μετακινούμε το σφαιρικό σώμα από τη θέση ισορροπίας του εκ τρέποντας
το νήμα κατά γωνία φ (συνφ=0,36) από την αρχική του κατακόρυφη θέση και
στη συνέχεια το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί. Τη στιγμή που το νήμα γίνεται
κατακόρυφο το σώμα μάζας m1 συγκρούεται μετωπικά με άλλο σώμα μάζας m2 =
9kg, το οποίο κινείται στο οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα αντίθετης φοράς από
αυτή του σώματος μάζας m1 και μέτρου u2 = 1m/s. Εξαιτίας της κρούσης το σώμα
μάζας m2 ακινητοποιείται, ενώ το σφαιρικό σώμα αποκτά νέα ταχύτητα και φτάνει
σε μέγιστο ύψος h1 από το οριζόντιο δάπεδο.
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(α) Να υπολογίσετε την ορμή του συστήματος των σωμάτων αμέσως μετά την
κρούση.

(β) Να εξετάσετε αν η κρούση είναι είναι ελαστική ή ανελαστική.

(γ) Να εξετάσετε αν μετά την κρούση το νήμα φτάνει στην οριζόντια θέση.

(δ) Το σφαιρικό σώμα μετά την στιγμιαία ακινητοποίηση του σε ύψος h1 επιστρέ-
φει και συγκρούεται μετωπικά για δεύτερη φορά με το σώμα μάζας m2. Μετά
τη δεύτερη αυτή κρούση το σώμα μάζας m2 κινείται στο οριζόντιο δάπεδο και
ακινητοποιείται αφού διανύσει απόσταση s. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθη-
σης που εμφανίζεται μεταξύ του οριζόντιου δαπέδου και του σώματος μάζας
m2 ισούται με μ=0,1, να υπολογίσετε το διάστημα s. Να θεωρήσετε γνωστό ότι
και η δεύτερη κρούση είναι ελαστική ή ανελαστική ανάλογα με την απάντηση
που δώσατε στο ερώτημα (β).
Δίνεται: g = 10m/s2.

[5+6+7+7 Μονάδες]

Καλή Επιτυχία!
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