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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. Η εξίσωση της απομάκρυνσης ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση από τη θέση 

ισορροπίας του είναι  χ = Αημ(2π/Τ)t. Τα διανύσματα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του 

σώματος έχουν ταυτόχρονα θετική κατεύθυνση στο χρονικό διάστημα : 

α. Από t = 0 έως t = T/4. 

β. Από t = T/4 έως t = T/2. 

γ. Από t = T/2 έως t = 3T/4. 

δ. Από t = 3T/4 έως t = T. 

(5 μονάδες) 

Α2. Η ορμή συστήματος δύο σωμάτων που συγκρούονται διατηρείται: 

α. Μόνο στην πλάγια κρούση. 

β. Μόνο στην έκκεντρη κρούση. 

γ. Μόνο στην κεντρική ελαστική κρούση. 

δ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. 

 (5 μονάδες) 
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Α3. Από τα ακόλουθα μεγέθη μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης, αυτό που δεν εξαρτάται από τη 

συχνότητα f της ταλάντωσης είναι : 

α. Το πλάτος της ταλάντωσης. 

β. Η μέγιστη τιμή της ταχύτητας. 

γ. Η μέγιστη τιμή της επιτάχυνσης. 

δ. Η μέγιστη τιμή της δύναμης επαναφοράς. 

 (5 μονάδες) 

Α4.  Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση περιόδου Τ και τη χρονική στιγμή 𝑡 = 0 βρίσκεται 

στην ακραία αρνητική του απομάκρυνση. Μετά από χρόνο 𝑡1 = 𝛵/2 , το σώμα: 

α. Περνά από τη θέση ισορροπίας του για δεύτερη φορά.  

β. Έχει αρνητική επιτάχυνση.  

γ. Έχει μέγιστη κινητική ενέργεια.  

δ. Έχει μέγιστη ταχύτητα για τρίτη φορά.  

(5 μονάδες) 

A5. Στις παρακάτω προτάσεις να απαντήσετε με Σωστό ή Λάθος. 

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

σταθερά Κ. 

β)  Δυο σώματα τα οποία κινούνται σε λείο οριζόντιο δάπεδο συγκρούονται μεταξύ τους. 

Η κινητική ενέργεια του συστήματος των δυο σωμάτων είναι σε κάθε περίπτωση 

σταθερή. 

γ)  Κατά την κεντρική ελαστική κρούση, όταν τα σώματα έχουν ίσες μάζες ανταλλάσσουν 

ταχύτητες. 

δ)  Κατά τη μετάβαση ενός σώματος το οποίο εκτελεί Α. Α. Τ. από τη θέση ισορροπίας 

του σε ακραία θέση η επιβράδυνση παραμένει σταθερή. 

ε) Η δύναμη επαναφοράς σε μια Α. Α. Τ. έχει πάντα φορά προς τη θέση ισορροπίας. 

  (5 μονάδες) 
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Θέμα Β 

Β1. Σφαίρα μάζας 𝑚1 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ταχύτητα 𝑢1 με ακίνητη σφαίρα μάζας 

𝑚2. Μετά την κρούση η σφαίρα 𝑚1 κινείται αντίθετα ως προς την αρχική κατεύθυνση με το 1/5 της 

αρχικής τιμής της ταχύτητάς της. Για το λόγο των μαζών των δύο σφαιρών ισχύει : 

α. 𝑚2/𝑚1 = 3/2  

β. 𝑚2/𝑚1 = 2/3 

γ.  𝑚2/𝑚1 = 3 

δ.  𝑚2/𝑚1 = 2  

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

(8 μονάδες) 

Β2. Η φάση μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα: 

 

Η περίοδος της ταλάντωσης είναι ίση με: 

α. 1 s 

β. 2 s 

γ. 2π s 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 (2+6=8 μονάδες) 



 
 

Σχολικό έτος 2019-2020                Σελίδα 4 

                                                 

Β3. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της κινητικής 

ενέργειας Κ ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε 

συνάρτηση με την απομάκρυνση χ από τη θέση ισορροπίας του. 

α) Στη θέση απομάκρυνσης 𝜒1 = +0,1 m η κινητική ενέργεια Κ και η 

δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης U ικανοποιούν τη σχέση: 

i) K = U 

ii) K = 3U 

iii) K = 2U 

β) Η δύναμη επαναφοράς και η απομάκρυνση χ του σώματος από τη θέση ισορροπίας ικανοποιούν 

την αλγεβρική σχέση: 

i) 𝐹𝜀𝜋 = - 200x (S.I.) 

ii) 𝐹𝜀𝜋 = - 100x (S.I.) 

iii) 𝐹𝜀𝜋 = - 400x (S.I.) 

Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας. 

 (2+2+5=9 μονάδες) 
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Θέμα Γ 

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα σώμα μάζας m = 4kg που είναι 

δεμένο σε ιδανικό ελατήριο σταθεράς k, το άλλο άκρο του οποίου 

είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Το σώμα μπορεί να 

κινείται χωρίς τριβές σε κεκλιμένο επίπεδο και αρχικά ισορροπεί 

ακίνητο. Τη χρονική στιγμή t = 0 εκτοξεύουμε το σώμα με 

ταχύτητα 𝑢1 όπως φαίνεται στο σχήμα, οπότε αυτό εκτελεί 

ταλάντωση μεταξύ δύο ακραίων θέσεων που απέχουν μεταξύ 

τους απόσταση d = 0,8 m και σταματά στιγμιαία για πρώτη φορά μετά την εκτόξευσή του τη χρονική 

στιγμή 𝑡1 = 0.1π s. 

α) Να αποδείξετε ότι η ταλάντωση του σώματος είναι απλή αρμονική. 

β) Να βρείτε το μέτρο της ταχύτητας 𝑢1. 

γ) Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης 

συναρτήσει του χρόνου σε βαθμολογημένους άξονες.  

δ) Να υπολογίσετε το λόγο του μέτρου της δύναμης επαναφοράς προς το μέτρο της δύναμης του 

ελατηρίου, όταν το σώμα βρίσκεται στην κατώτερη θέση του. 

ε) Να υπολογίσετε την απόλυτη τιμή του ρυθμού μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος 

τη χρονική στιγμή που αυτό διέρχεται από τη θέση απομάκρυνσης x’ = +0,2 m. 

Δίνεται g = 10 m/𝑠2 

 

(2 + 4 + 5 + 6 + 8 = 25 μονάδες) 
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Θέμα Δ 

Θεωρούμε κατακόρυφο τεταρτοκύκλιο ΑΒ, ακτίνας R = 2m 

που εφάπτεται στο κάτω άκρο του Β, με οριζόντιο δάπεδο. 

Σώμα μάζας 𝑚1 = 1 kg, αφήνεται να ολισθήσει κατά μήκος 

του τεταρτοκυκλίου από το άνω άκρο Α. Το σώμα περνάει 

από το σημείο Β με ταχύτητα  𝑢1 = 4 m/s και συνεχίζει να 

κινείται χωρίς τριβές κατά μήκος της οριζόντιας 

εφαπτομένης του τεταρτοκυκλίου στο σημείο Β. Αφού διανύσει διάστημα ΒΓ στο λείο οριζόντιο 

επίπεδο συγκρούεται μετωπικά με σώμα μάζας 𝑚2 = 5 kg, που είναι δεμένο στο άκρο ελατηρίου 

σταθεράς k = 100 N/m. Το σώμα μάζας 𝑚2 μετά την κρούση κινείται στο οριζόντιο επίπεδο με 

τριβές και σταματάει αφού διανύσει διάστημα ΓΔ = x = 0,2 m. Ο συντελεστής τριβής στο τμήμα ΓΔ 

είναι μ = 0,05. Να υπολογιστούν: 

α) Η θερμότητα που παράχθηκε λόγω τριβής κατά την καθοδική κίνηση του σώματος στο 

τεταρτοκύκλιο. 

β) Οι ταχύτητες των δύο σωμάτων μετά την κρούση και το είδος της κρούσης. 

γ) Το ποσοστό (%) της αρχικής μηχανικής ενέργειας του σώματος 𝑚1 που έγινε θερμότητα λόγω 

τριβών κατά την ολίσθηση των σωμάτων στα τμήματα ΑΒ και ΓΔ. 

δ) Το ποσοστό (%) της αρχικής μηχανικής ενέργειας του σώματος 𝑚1 που έγινε θερμότητα λόγω 

κρούσης. 

Δίνεται g = 10 m/𝑠2 

 

(5+6+7+7=25 μονάδες) 
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