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Φυσική Γ’ Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού Σχ. έτος 2019-2020

2ο Διαγώνσμα Κρούσεις-Ταλαντώσεις

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

Θέμα 1ο
Στις παρακάτω προτάσεις 1.1 – 1.4 να επιλέξτε την σωστή απάντηση

(4x5=20 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. Ένα σημειακό αντικείμενο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και τη στιγμή που
απέχει απόσταση 0,2 m από τη θέση ισορροπίας του ο ρυθμός μεταβολής της ταχύ-
τητας έχει μέτρο 4m/s2. Μία επόμενη χρονική στιγμή που το σώμα απέχει 0,3 m από
τη θέση ισορροπίας του ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του έχει μέτρο:

(α) 6m/s2

(β) 8
3
m/s2

(γ) 3m/s2

(δ) 7m/s2

1.3. 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.
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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 συ-
νάρτηση 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 Σημειώστε με (Σ) κάθε σωστή πρόταση και με (Λ) κάθε λανθασμένη πρόταση.

(5x1=5 μονάδες)

(α) Κατά την κρούση δύο σφαιρών με ίσες μάζες οι οποίες έχουν αντίθετες ταχύτητες
σε κεντρική και ελαστική κρούση, η ορμή του συστήματος των δύο σφαιρών
ισούται με μηδέν.

(β) Η επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση έχει φορά
πάντα προς τη θέση ισορροπίας.

(γ) Η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σφαιρών πριν από την κρούση
είναι ίση με την την κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σφαιρών κατά
την κρούση.

(δ) Σε κάθε απλή αρμονική ταλάντωση τα μεγέθη πλάτος, μέγιστη επιτάχυνση και
κινητική ενέργεια παίρνουν μόνο θετικές τιμές.

(ε) Μια απλή αρμονική ταλάντωση είναι ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.
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Θέμα 2ο
2.1. Τρεις μικρές σφαίρες Σ1,Σ2 και Σ3 βρίσκονται ακίνητες πάνω σε λείο οριζόντιο
δάπεδο. Οι σφαίρες έχουν μάζες m1 = m,m2 = mκαιm3 = 3m αντίστοιχα.

Δίνουμε στη σφαίρα Σ1 ταχύτητα μέτρου u1 και συγκρούεται ελαστικά με την δεύ-
τερη ακίνητη σφαίρα Σ2. Στη συνέχεια η δεύτερη σφαίρα Σ2 συγκρούεται κεντρικά και
ελαστικά με την τρίτη σφαίρα Σ3. Η τρίτη σφαίρα αποκτά τότε ταχύτητα μέτρου u3.
Ο λόγος των μέτρων των ταχυτήτων u3

u1
είναι:

(α) 1
3

(β) 1
2

(γ) 1

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

2.2 ’Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α και μέγιστης ταχύτητας
umax.
α) Τη χρονική στιγμή t1 το σώμα επιβραδύνεται και η ταχύτητα του ισούται με u1 =
+umax

2
. Η απομάκρυνση του από τη θέση ισορροπίας του τη χρονική στιγμή t1 ισούται

με:

(α) +A
2

(β) −A
√
3

2

(γ) +A
√
3

2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (2+6 =
8 μονάδες)
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2.3. Σημειακό αντικείμενο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α, περιόδου Τ
και ενέργειας 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 τηε νέας ταλάντωσης του σε σχέση με την αντίστοιχη
συνισταμένη δύναμη που δεχόταν κατά τη διάρκεια τηε αρχικής ταλάντωσης του:

(α) παρέμεινε σταθερή

(β) διπλασιάστικε

(γ) τετραπλασιάστικε

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

Θέμα 3ο
Σφαίρα Σ1 μάζας m1 εκτοξεύεται από σημείο Α οριζόντιου δαπέδου με ταχύτητα

u0 = 10m/s. Αφού διανύσει διάστημα S = 18m συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά
με σφαίρα Σ2 μάζας m2 > m1 που ηρεμεί ακίνητο στο σημείο Γ. Μετά την κρούση το
Σ2 κινείται οριζόντια στο λείο τμήμα ΓΔ του επιπέδου και προσκρούει ελαστικά σε
κατακόρυφο τοίχο. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης του τμήματος ΑΓ του επιπέδου
είναι ίσος με μ=0,1.

(α) Να βρεθεί ο λόγος των μαζών m1

m2
, ώστε μετά την πρώτη κρούση οι δύο σφαίρες

να αποκτήσουν αντίθετες ταχύτητες.

(β) Να βρεθεί το ποσοστό της κινητικής ενέργειας της σφαίρας Σ1 που μεταβιβάστηκε
στην σφαίρα Σ2 κατά την κρούση.

(γ) Να βρεθεί η ελάχιστη απόσταση της σφαίρας Σ1 από το σημείο Α όταν αυτή
ακινητοποιηθεί.

(δ) Να βρεθεί ο χρόνος που απαιτείται για να έρθουν οι σφαίρες ξανά σε επαφή. Θα
συγκρουστούν ;
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(6+6+6+7 μονάδες)

Θέμα 4ο
Μικρό σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση ενέργειας E = 8J και τη χρονική

στιγμή t = 0 διέρχεται από τη θέση x1 = +0, 2m με θετικη ταχύτητα. Η απόσταση
μεταξύ της μιας ακραίας θέσης του και της θέσης ισορροπίας του ισούται με d = 0, 4m
και διανύεται από το μικρό σώμα σε χρόνο ∆t = 0, 25πs.

(α) Να υπολογίσετε τη σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης.

(β) Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις της απομάκρυνσης , της ταχύτητας και της
επιτάχυνσης του μικρού σώματος.

(γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της δύναμης επαναφοράς που δέχεται το
σώμα σε συνάρτηση με την απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του.

(δ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του μικρού σώματος τις χρονικές στιγμές που η
απομάκρυνση του από τη θέση ισορροπίας του ισούται με x2 = 0, 2

√
3m.

(6+6+6+7 μονάδες)

Καλή Επιτυχία!
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