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Φυσική Γ’ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού Σχ. έτος 2018-2019

Διαγώνισμα Κρούσεις - Ταλαντώσεις
Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

Θέμα Α
Στις ημιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της

πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη συμπλη-
ρώνει σωστά. [4 × 5 = 20 μονάδες]

Α.1. Ένα ακίνητο βλήμα διασπάται σε δύο κομμάτια που έχουν δια-
φορετικές μάζες.

(α) οι ορμές των δύο κομματιών είναι ίσες.

(β) οι ορμές των δύο κομματιών είναι αντίθετες.

(γ) οι ταχύτητες των δύο κομματιών είναι αντίθετες.

(δ) το κομμάτι με την μεγαλύτερη μάζα αποκτά μεγαλύτερη ταχύτητα.

Α.2. Δύο σφαίρες με μάζας m1 = 3m και m2 = m κινούνται αντίθετα
με ταχύτητες ίσου μέτρου u0. Μετά την μετωπική και ελαστική τους
κρούση:

(α) η πρώτη σφαίρα θα παραμείνει ακίνητη.

(β) η δεύτερη σφαίρα θα κινηθεί με ταχύτητα μέτρου 2u0.

(γ) η μεταβολή της ορμής της πρώτης σφαίρας έχει μέτρο 3mu0.

(δ) η μεταβολή της ορμής της πρώτης σφαίρας είναι ίση με τη μετα-
βολή της δεύτερης σφαίρας.
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Α.3. Η φάση της απλής αρμονικής ταλάντωσης :

(α) αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο.

(β) είναι σταθερή

(γ) ελαττώνεται γραμμικά με το χρόνο.

(δ) είναι ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου.

Α.4. Στο πρότυπο του απλού αρμονικού ταλαντωτή η ολική του
ενέργεια:

(α) μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο.

(β) είναι πάντοτε μικρότερη από τη δυναμική του ενέργεια.

(γ) είναι πάντοτε μεγαλύτερη από τη κινητική του ενέργεια.

(δ) καθορίζει το πλάτος της ταλάντωσης και την μέγιστη ταχύτητα.

Α.5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα κάθε πρότασης και δί-
πλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη
λέξηΛάθος, για τη λανθασμένη. [5
× 1 = 5 μονάδες]

(α) Στην απλή αρμονική ταλάντωση η περίοδος της ταλάντωσης
εξαρτάται από το πλάτος της.

(β) Η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης είναι ανάλογη της μάζας
του ταλαντούμενου σώματος.

(γ) Σε μια κρούση αμελητέας χρονικής διάρκειας η δυναμική ενέργεια
των σωμάτων, που εξαρτάται από τη θέση τους στο χώρο, δεν
μεταβάλλεται.

(δ) Στη διάρκεια μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης η Κινητική ενέρ-
γεια μεγιστοποιείται κάθε T

4 .
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(ε) Μικρή σφαίρα συγκρούεται ελαστικά και πλάγια με κατακόρυφο
τοίχο. Τόσο η κινητική ενέργεια όσο και η ορμή της παραμένουν
σταθερά.

Θέμα Β
Β.1. Σε μία γραμμική απλή αρμονική ταλάντωση περιόδου Τ η απο-
μάκρυνση σε συνάρτηση με το χρόνο δίνεται από τη σχέση:
x = Aημ(2πt).

Ο λόγος του μέτρου της επιτάχυνσης προς το μέτρο της ταχύτητα
την χρονική στιγμή t = T

8 θα ισούται με:

(α) 2π (β) 1

2π
(γ) π

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [ 2+6 = 8 μονάδες]

Β.2. Δύο όμοιες σφαίρες ίσης μάζας κινούνται σε λείο οριζόντιο δά-
πεδο έχοντας ταχύτητες που οι διευθύνσεις τους σχηματίζουν γωνία
90° και κάποια στιγμή συγκρούονται πλάγια και ελαστικά χωρίς να
μηδενιστεί η ταχύτητα κάποιας από τις δύο σφαίρες. Αμέσως μετά την
κρούση οι διευθύνσεις των ταχυτήτων των δύο σφαιρών σχηματίζουν
μεταξύ τους γωνία:

α. 90° β. 45° γ. 120°

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 μονάδες]

Β.3. Το σώμα Σ1 του παρακάτω σχήματος έχει μάζα m και ισορρο-
πεί κρεμασμένο από το ένα άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς k, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στην οροφή.
Εκτρέπουμε το σώμα Σ1 από τη θέση ισορροπίας του κατακόρυφα
προς τα πάνω κατά ∆l, ώστε να μηδενιστεί η δύναμη του ελατηρίου
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που δέχεται, και το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί, οπότε εκτελεί
απλή αρμονική ταλάντωση και όταν φτάνει στη θέση όπου ισορρο-
πούσε αρχικά, συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με σώμα Σ2 που
έχει διπλάσια μάζα από το Σ1. Εξαιτίας της πλαστικής κρούσης χά-
νεται το 100% της κινητικής ενέργειας που είχε το σύστημα των δύο
σωμάτων ελάχιστα πριν από την κρούση.

α) Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ2 ελάχιστα πριν την
κρούση ισούται με:

α. 2g
√

m
k β. g

√
m
k γ. g

2

√
m
k

β) Το πλάτος της απλής αρμονικής ταλάντωσης που εκτελεί το
συσσωμάτωμα είναι ίσο με:

α. ∆l β. 2∆l γ. 3∆l

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [9 μονάδες]

Θέμα Γ
Ένα σώμα μάζας m = 4kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους
A = 0, 4m και διανύει την απόσταση από τη θέση ισορροπίας του
μέχρι την ακραία αρνητική του θέση σε ελάχιστο χρόνο 0, 1πs. Τη
χρονική στιγμή t = 0 η κινητική του ενέργεια μηδενίζεται, ενώ αμέσως
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μετά τη χρονική στιγμή t = 0 η ταχύτητα του είναι αρνητική. Να
υπολογίσετε:

Γ.1 το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ταχύτητας του σώματος τη
χρονική στιγμή που η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης ισούται με
6 J,

Γ.2 το ρυθμό μεταβολής της ορμής του σώματος τη χρονική στιγμή
t1 =

11π
15 s,

Γ.3 την απόσταση μεταξύ δύο διαφορετικών σημείων Α και Β της
ταλάντωσης, στα οποία η κινητική ενέργεια του σώματος είναι
τριπλάσια της δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης,

Γ.4 το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας τις στιγ-
μές που το σώμα διέρχεται από το σημείο Α ή Β.

[6+6+6+7 μονάδες]

Θέμα Δ
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα βλήμα μάζας m = 50g , το οποίο

κινείται παράλληλα σε κεκλιμένο επίπεδο και συγκρούεται πλαστικά
με ακίνητο μικρό σώμα μάζας M = 4, 95Kg που μόλις έχει αφεθεί
ελεύθερο να κινηθεί σε σημείο Α του κεκλιμένου επιπέδου. Η ταχύ-
τητα του βλήματος πριν την κρούση έχει μέτρο u0 = 400m/s. Αμέσως
μετά την κρούση το συσσωμάτωμα κινείται προς τα πάνω, σταματάει
στιγμιαία σε σημείο Δ του κεκλιμένου επιπέδου και στη συνέχεια κα-
τεβαίνοντας το κεκλιμένο επίπεδο φτάνει ξανά στο σημείο Α όπου
έγινε η κρούση. Η συνολική απώλεια ενέργειας με τη μορφή θερμό-
τητας από τη στιγμή λίγο πριν την κρούση έως τη στιγμή που το
συσσωμάτωμα ξαναφτάνει στο σημείο Α ισούται με 3976 J. Το κεκλι-
μένο επίπεδο έχει γωνία κλίσης φ (ημφ=0,8) και εμφανίζει με με το
κινούμενο συσσωμάτωμα τριβή ολίσθησης.

Να υπολογίσετε:

Δ.1 το πηλίκο των μέτρων των ορμών του βλήματος ελάχιστα πριν
και αμέσως μετά την κρούση του με το σώμα μάζας Μ,
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Δ.2 το ποσοστό επί τοις εκατό της απώλειας κινητικής ενέργειας του
συστήματος λόγω της πλαστικής κρούσης ,

Δ.3 την απόσταση d του σημείου Α από το σημείο Δ,

Δ.4 το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του συσσωματώμα-
τος όταν αυτό ανεβαίνοντας στο κεκλιμένο επίπεδο βρίσκεται σε
σημείο Ζ, το οποίο απέχει από το σημείο Α απόσταση d/2.

Δίνεται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10m/s2.

[6+6+6+7 μονάδες]

Καλή Επιτυχία!
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