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Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    Φυσική Γ’ Λυκείου 

Υλη:     Ταλαντώσεις – Κρούσεις 

Επιμέλεια διαγωνίσματος: Ελευθέριος Τζανής M.Sc – Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής 

Φυσικής Π.Κ. 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

 

Θέμα Α 

 

Α1. Σώμα μάζας m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο Τ. Η σταθερά επαναφοράς της 

ταλάντωσης του σώματος υπολογίζεται από τη σχέση:  

α) D = 
4π2m

T2
 

β) D = 
m

4π2T2
 

γ) D = 2π√
𝑚

𝑇
 

δ) D = 2π√𝑚𝑇 

(5 μονάδες) 

Α2. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και τη χρονική στιγμή t = 0 διέρχεται από τη θέση 

ισορροπίας του με αρνητική ταχύτητα. Τη χρονική στιγμή t = 
T

2
 η φάση της ταλάντωσής του είναι: 

α) φ = π/2 

β) φ = 2π 

γ) φ = 3π 

δ) φ = 4π 

(5 μονάδες) 
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Α3. Δύο σφαίρες (Α) και (Β) ίδιας μάζας, που κινούνται με ταχύτητες αλγεβρικής τιμής 𝑢1 και 𝑢2 

αντίστοιχα, συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά, με αποτέλεσμα μετά την κρούση οι σφαίρες να 

κινούνται με ταχύτητες αλγεβρικής τιμής 𝑢′1 και 𝑢′2 αντίστοιχα. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις 

είναι η σωστή; 

α) 𝑢1 + 𝑢′1 =  𝑢2 + 𝑢′2 

β) 𝑢1 - 𝑢′1 =  𝑢2 - 𝑢′2 

γ) 𝑢1 - 𝑢′1 >  𝑢2 - 𝑢′2 

δ) 𝑢1 + 𝑢′1 <  𝑢2 + 𝑢′2 

(5 μονάδες) 

 

Α4. Μια μπάλα μάζας m κινούμενη οριζόντια με ταχύτητα u, προσπίπτει κάθετα σε κατακόρυφο 

τοίχο και ανακλάται με ταχύτητα ίσου μέτρου με την προσπίπτουσα. Το μέτρο της μεταβολής της 

ορμής της είναι: 

α. 0 

β. 2𝑚𝑢 

γ. 𝑚𝑢 

δ. 𝑚𝑢/2 

 (5 μονάδες) 

 

A5. Να χαρακτηρίσετε καθεμία πρόταση από τις ακόλουθες με το γράμμα Σ, εάν είναι σωστή, ή με 

το γράμμα Λ, εάν είναι λανθασμένη. 

α)  Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση, όταν ένα σώμα απομακρύνεται από τη θέση 

ισορροπίας του, τα διανύσματα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης είναι πάντα 

αντίρροπα. 

β)  Η μέγιστη κινητική ενέργεια σε μια απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά 

επαναφοράς D και πλάτος Α, ισούται με 𝛫𝑚𝑎𝑥 = 
1

2
 D 𝐴2 
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γ)  Στην πλαστική κρούση δύο σωμάτων, υπάρχει διατήρηση της ορμής του συστήματος, 

αλλά όχι της μηχανικής ενέργειας. 

δ)  Σε μια ανελαστική κρούση δεν ισχύει ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα. 

ε) Σε ένα σύστημα μάζας – ελατηρίου όταν τετραπλασιαστεί η μάζα, διπλασιάζεται η 

σταθερά Κ. 

(5 μονάδες) 

Θέμα Β 

Β1. Σημειακό αντικείμενο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α με γωνιακή συχνότητα ω. 

Όταν το αντικείμενο βρίσκεται στις θέσεις x = ± (√2/2)A, η ταχύτητα u και η επιτάχυνση α του 

αντικειμένου ικανοποιούν τη σχέση: 

α) α = ± √2 ωu. 

β) α = ± ωu. 

γ) α = ± 
ωu

2
. 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(2 + 5 = 7 μονάδες) 

Β2. Για τους ταλαντωτές (I) και (II) του παρακάτω σχήματος γνωρίζουμε ότι είναι    𝛫1 = 𝛫2 και 𝑚1 = 

0.25𝑚2. Εκτρέπουμε τα δύο σώματα κατακόρυφα από τη θέση ισορροπίας τους κατά d και τα 

αφήνουμε ελεύθερα να κινηθούν, χωρίς να τους προσδώσουμε αρχική ταχύτητα. 

Οι μέγιστες ταχύτητες 𝑢𝑚𝑎𝑥1 και 𝑢𝑚𝑎𝑥2 που θα αποκτήσουν τα σώματα με 

μάζες 𝑚1 και 𝑚2 αντίστοιχα ικανοποιούν τη σχέση: 

α) 𝑢𝑚𝑎𝑥1 = 2𝑢𝑚𝑎𝑥2. 

β) 𝑢𝑚𝑎𝑥1 = 0,5𝑢𝑚𝑎𝑥2. 

γ) 𝑢𝑚𝑎𝑥1 = 4𝑢𝑚𝑎𝑥2. 

  

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(2 + 6 = 8 μονάδες) 
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Β3. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 έχουν ίσες μάζες και κινούνται με ταχύτητες ίσου μέτρου επάνω σε λείο 

οριζόντιο επίπεδο. Τα σώματα συγκρούονται πλαστικά και το συσσωμάτωμα που δημιουργείται 

από την κρούση κινείται με ταχύτητα της οποίας το μέτρο ισούται με το μισό του μέτρου της 

ταχύτητας που είχε κάθε σώμα πριν από την κρούση. Η γωνία φ, με 0 < 𝜑 < 180°, που σχηματίζουν 

τα διανύσματα των ταχυτήτων των δύο σωμάτων πριν από την κρούση είναι: 

α. 120° 

β. 90° 

γ. 60° 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.  

(2+8=10 μονάδες) 

 

Θέμα Γ 

Σώμα ηρεμεί προσδεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ = 200 N/m, 

του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωμένο σε σημείο της οροφής. Η δυναμική ενέργεια 

του επιμηκυμένου ελατηρίου είναι 𝑈𝜀𝜆 = 1 J. Απομακρύνουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα κάτω 

κατά d = 0.2 m και τη χρονική στιγμή t = 0 το αφήνουμε ελεύθερο από τη θέση όπου το εκτρέψαμε, 

χωρίς να του προσδώσουμε αρχική ταχύτητα.  

α) Να αποδείξετε ότι το σώμα θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση. 

β) Να υπολογίσετε τη μάζα του σώματος. 

γ) Να υπολογίσετε την ενέργεια που δαπανήσαμε για να απομακρύνουμε το σώμα από τη θέση 

ισορροπίας του κατά d.  

δ) Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του 

σώματος και να κάνετε τις γραφικές τους παραστάσεις σε βαθμολογημένους άξονες.  

ε) Να υπολογίσετε το ελάχιστο χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί ώστε να περάσει για 3η φορά 

μετά την έναρξη της κίνησής του από τη θέση x = - Α/2. 

 

 (2 + 4 + 4 + 7 + 8 = 25 μονάδες) 
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Θέμα Δ 

Βλήμα μάζας m = 80 g εκτοξεύεται με οριζόντια ταχύτητα 𝑢0 μέτρου 62,5 m/s, από ορισμένο ύψος 

επάνω από το οριζόντιο δάπεδο. Το βλήμα εκτελεί οριζόντια βολή και τη χρονική στιγμή κατά την 

οποία η κινητική του ενέργεια έχει διπλασιαστεί συγκριτικά με την αρχική τιμή της σφηνώνεται 

ακαριαία σε ξύλινο κύβο, μάζας M = 920 g, ο οποίος ηρεμεί επί του οριζοντίου δαπέδου. 

Το συσσωμάτωμα αρχίζει να ολισθαίνει επάνω στο δάπεδο, διανύει απόσταση d σε λείο τμήμα του 

δαπέδου και κατόπιν εισέρχεται σε τραχύ τμήμα όπου ακινητοποιείται Δt = 3.2 s μετά τον 

σχηματισμό του, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Το συσσωμάτωμα εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,2 με το τραχύ τμήμα του δαπέδου.  

α) Να δείξετε ότι το βήμα σφηνώνεται στον κύβο κινούμενο υπό γωνία φ = 45° ως προς την οριζόντια 

διεύθυνση. 

β) Να υπολογίσετε το μέτρο της μεταβολής της ορμής του κύβου, εξαιτίας της κρούσης. 

γ) Να υπολογίσετε την απόσταση S που θα διανύσει το συσσωμάτωμα στο τραχύ τμήμα του 

δαπέδου μέχρι να ακινητοποιηθεί. 

δ) Να υπολογίσετε την απόσταση d. 

 

Δίνεται το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας: g = 10 m/𝑠2 

(5 + 6 + 7 + 7 = 25 μονάδες) 

 

 

 



 
 

Σχολικό έτος 2019-2020                Σελίδα 6 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


