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

Μάθημα: Φυσική Γ προσανατολισμού

Υλη: Κρούσεις- Απλή αρμονική ταλάντωση

Επιμέλεια διαγωνίσματος: Σπανάκη Μαρία- Φυσικός

Αξιολόγηση : ………………………………………………………………

ΘΕΜΑ 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 συμπληρώνει 
σωστά (μονάδες 4x5=20)

Α.1. Σώμα μάζας m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο Τ. Η σταθερά 
επαναφοράς της ταλάντωσης D δίνεται από την σχέση:

α)

β)2 /

γ)

δ)2π√

Α.2. Η απλή αρμονική ταλάντωση είναι κίνηση:
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α) ομαλή κυκλική 

β) ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη

γ) ευθύγραμμη περιοδική

δ) ευθύγραμμη με συνεχώς μεταβλητή επιτάχυνση

Α.3. Σφαίρα Α μάζας mA και κινητικής ενέργειας ΚΑ συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με 
δεύτερη ακίνητη σφαίρα μάζας mB. Η κινητική ενέργεια που μεταφέρεται από την σφαίρα Α 
στη Β κατά την διάρκεια της κρούσης γίνεται μέγιστη όταν:

α) mA<mB

β) mA=mB

γ)mA>mB

δ)mAπολύ μεγαλύτερη της mB

Α.4. Ένα σώμα μάζας m προσκρούει κάθετα και ελαστικά σε μία ακλόνητη επιφάνεια με 
ορμή μέτρου p και κινητική ενέργεια K. 

α) Η μεταβολή του μέτρου της ορμής του σώματος είναι 2ρ

β) Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος είναι 2Κ

γ) Το μέτρο της μεταβολής της ταχύτητας του σώματος είναι ίσο με μηδέν

δ) Το έργο της συνολικής δύναμης που ασκεί η επιφάνεια στο σώμα είναι ίσο με μηδέν
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Α.5. Να  γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε 
γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος για την 
λανθασμένη.(μονάδες 5x1=5)

α) Στην έκκεντρη κρούση δύο μαζών οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων που 
συγκρούονται είναι παράλληλες πριν και μετά την κρούση.

β) Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. και την χρονική στιγμή t=0 βρίσκεται στη Θ.Ι. με αρνητική 
ταχύτητα. Σε χρόνο 3Τ/4 θα διέρχεται από την ακραία αρνητική του απομάκρυνση. 

γ) Η περίοδος της Α.Α.Τ. είναι ανάλογη του πλάτους ταλάντωσης.

δ) Η κινητική και η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης μεγιστοποιούνται 4 φορές κατά την 
διάρκεια μίας ταλάντωσης.

ε) Σώμα διέρχεται την t=0 από θέση με x>0 και u<0. Το πρόσημο της επιτάχυνσης του 
εκείνη την χρονική στιγμή είναι θετικό. 

ΘΕΜΑ Β

Β.1.Δύο σώματα 1 και 2 με μάζες m1=m και m2=2m εκτελούν ανεξάρτητες ταλαντώσεις για 
τις οποίες δίνεται το κοινό διάγραμμα ταχύτητας χρόνου. 
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Αν F1 και F2 είναι το μέτρο της δύναμης επαναφοράς για το 1 και το 2 σώμα αντίστοιχα στη 
θέση μέγιστης δυναμικής ενέργειας για κάθε ταλάντωση τότε:

α) = 1             β) 12 = 12 γ) = 2
Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 2+6)

Β.2. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 έχουν ίσες μάζες και κινούνται με ταχύτητες ίσου μέτρου 
επάνω σε οριζόντιο δάπεδο. 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 την κρούση. Η γωνία φ, με 0<φ<180ο, 
που σχηματίζουν τα διανύσματα των ταχυτήτων των σωμάτων πριν την κρούση είναι:
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α) 120ο β) 90ο γ) 60ο

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 2+6)

Β.3. Σημειακό αντικείμενο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α με γωνιακή 
συχνότητα ω. Όταν το αντικείμενο βρίσκεται στις θέσεις x= ±(√2/2)A, η ταχύτητα και η 
επιτάχυνση του ικανοποιούν την σχέση:

α) α = ±√2ωu β) α = ±ωu γ) α = ±ωu/2

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
(Μονάδες 2+7)

ΘΕΜΑ Γ

Σώμα μάζας m=0.5kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο Τ. Η συνολική 
ενέργεια ταλάντωσης είναι Ε=4J. Τη χρονική στιγμή t=0 το σώμα έχει τη μέγιστη κινητική 
του ενέργεια και κινείται προς την αρνητική κατεύθυνση, ενώ τη χρονική στιγμή Τ/12 
βρίσκεται στη θέση x=-0.2m

Γ.1. Να δικαιολογήσετε ότι η ταλάντωση έχει αρχική φάση και να την βρείτε.

Γ.2. Να βρείτε την σχέση επιτάχυνσης- απομάκρυνσης και να την παραστήσετε γραφικά σε 
βαθμολογημένους άξονες. 
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Γ.3. Να γράψετε την χρονική εξίσωση της δύναμης επαναφοράς και να κάνετε την γραφική 
παράσταση σε βαθμολογημένους άξονες για χρονικό διάστημα 11Τ/4.

Γ.4. Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας την χρονική στιγμή που 
η κινητική ενέργεια είναι το μισό της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης για πρώτη φορά 
μετά την t=0.

Δίνεται π2=10, συνπ=-1, συν(7π/6)=-1/2

(Μονάδες 6+6+6+7)

ΘΕΜΑ Δ 

Βλήμα μάζας m=80g εκτοξεύεται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου uo=62.5m/s από ορισμένο 
ύψος επάνω από το οριζόντιο δάπεδο. Το βλήμα εκτελεί οριζόντια βολή και την χρονική 
στιγμή κατά την οποία η κινητική του ενέργεια έχει διπλασιαστεί σε σχέση με την αρχική 
της τιμή σφηνώνεται ακαριαία σε ξύλινο κύβο, μάζας Μ= 920g, ο οποίος ηρεμεί επί του 
οριζοντίου δαπέδου. 

Το συσσωμάτωμα αρχίζει να ολισθαίνει επάνω στο οριζόντιο δάπεδο, διανύει απόσταση d
σε λείο τμήμα και κατόπιν εισέρχεται σε τραχύ τμήμα και ακινητοποιείται σε χρόνο 3,2 sec
από την στιγμή που δημιουργήθηκε. 
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Το συσσωμάτωμα εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,2 με το τραχύ δάπεδο.

Δ.1. Να δείξετε ότι το βλήμα σφηνώνεται υπό γωνία φ=45ο ως προς το οριζόντιο έδαφος.

Δ.2. Να υπολογίσετε το μέτρο της μεταβολής ορμής του κύβου εξαιτίας της κρούσης. 

Δ.3.  Να υπολογίσετε τις αποστάσεις d και s.

Δ.4. Να υπολογίσετε τον λόγο της αρχικής κινητικής ενέργεια του βλήματος προς την 
κινητική ενέργεια του συσσωματώματος πάνω στο λείο δάπεδο. 

Δίνεται g= 10m/s2, (62.5x0.08=5)

(Μονάδες 6+6+8+5)


