∆ιαγώμιζµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου
Απλή Αρµομική Ταλάμηωζη - Κρούζεις
Ονοματεπώνυμο:

………………………………………………………………

Αξιολόγηση :

………………………………………………………………

Θέµα Α
Σηιπ ηµιηελείπ ποξηάζειπ Α.1 – Α.4 μα γοάσεηε ζηξ ηεηοάδιξ ζαπ
ηξμ αοιθµό ηηπ ποόηαζηπ και, δίπλα, ηξ γοάµµα πξρ αμηιζηξιςεί ζηη
ϕοάζη η ξπξία ηη ζρµπληοώμει ζτζηά.

[4

×

5

=

20

µομάδες]
Α.1. Αθίκεημ πονμβόιμ όπιμ εθπονζμθνμηεί
(α) Η θηκεηηθή εκένγεηα ημο ζοζηήµαημξ όπιμ - ζθαίνα θαηά ηεκ εθπονζμθνόηεζε παναµέκεη ζηαζενή.
(β) μη ηαπύηεηεξ πμο ϑα απμθηήζμοκ ε ζθαίνα θαη ημ όπιμ ϑα είκαη ακηίζεηεξ.
(γ) μη μνµέξ πμο πμο ϑα απμθηήζμοκ ε ζθαίνα θαη ημ όπιμ ϑα είκαη ίζεξ.
(δ) Η μνµή ημο ζοζηήµαημξ ζθαίνα - όπιμ ϑα είκαη ίζε µε µεδέκ µεηά ηεκ
εθπονζμθνόηεζε.
Α.2. ∆ύμ ζθαίνεξ Α θαη Β ζογθνμύμκηαη ειαζηηθά. Η ζθαίνα Β είκαη ανπηθά
αθίκεηε. Μεηά ηεκ θνμύζε ε ζθαίνα Α θηκείηαη ζε θαηεύζοκζε ίδηα µε ηεκ
ανπηθή θαηεύζοκζε ηεξ µε ηαπύηεηα ζπεδόκ ίζμο µέηνμο µε ηεκ ανπηθή
ηαπύηεηα ηεξ, όηακ :
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(α) μη δύμ ζθαίνεξ έπμοκ ίζεξ µάδεξ,
(β) ε ζθαίνα Α έπεη πμιύ µεγαιύηενε µάδα από ηεκ ζθαίνα Β,
(γ) ε ζθαίνα Α έπεη πμιύ µηθνόηενε µάδα από ηεκ ζθαίνα Β,
(δ) ε ζθαίνα Α έπεη µεγαιύηενε µάδα από ηεκ ζθαίνα Β.
Α.3. Μηθνό ειαζηηθό ζθαηνίδημ πνμζπίπηεη ζε µηα επηθάκεηα µε μνµή µέηνμο P , ε
μπμία ζπεµαηίδεη γςκία θ = 60o µε ηεκ θάζεημ ζηεκ επηθάκεηα. Τμ µέηνμ ηεξ
µεηαβμιήξ ηεξ μνµήξ ημο ζθαηνηδίμο ελαηηίαξ ηεξ θνμύζεξ µε ηεκ επηϕάκεηα ϑα
είκαη :
(α) 2P
(þ) P
(γ) P 𝟑
(δ) 0
Α.4. Σώµα εθηειεί απιή ανµμκηθή ηαιάκηςζε. Ακ ε απμµάθνοκζε x από ηε
ϑέζε ηζμννμπίαξ ημο δίκεηαη από ηεκ ελίζςζε x = Aηµ(τt), ηόηε ε ηηµή ηεξ
δύκαµεξ επακαθμνάξ δίκεηαη από ηε ζπέζε :
(α) F = −mτ2 Aζρμ(τt)
(þ) F = mτ2Aηµ(τt)
(γ) F = −mτ2Aηµ(τt)
(δ) F = mτ2 Aζρμ(τt)
Α.5. Να γοάσεηε ζηξ ηεηοάδιξ ζαπ ηξ γοάµµα κάθε ποόηαζηπ και
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δίπλα ζε κάθε γοάµµα ηη λένη Σωστό, για ηη ζτζηή ποόηαζη, και
ηη λένη Λάθος, για ηη λαμθαζµέμη.
[5 × 1 = 5
µομάδες]
(α) Γηα έκα ζώµα πμο εθηειεί απιή ανµμκηθή ηαιάκηςζε ε ϕάζε ηεξ ηαπύηεηαξ ηαιάκηςζεξ πνμεγείηαη θαηά από ηεκ ϕάζε ηεξ απμµάθνοκζεξ
(β) Σε µηα απιή ανµμκηθή ηαιάκηςζε ηα δηακύζµαηα ηεξ ηαπύηεηαξ θαη ηεξ
επηηάποκζεξ είκαη ακηίννμπα, όηακ ημ ζώµα θηκείηαη πνμξ ηεκ ϑέζε ηζμννμπίαξ
ημο.
(γ) ∆ύμ ζεµεηαθά ζθαηνίδηα µε ίζεξ µάδεξ ακηαιιάζζμοκ ηαπύηεηεξ ζε θάζε
ειαζηηθή θνμύζε µεηαλύ ημοξ.
(δ) Η Γκένγεηα δηαηενείηαη ζηαζενή ζε θάζε είδμξ θνμύζεξ.
(ε) Σε µηα θνμύζε αµειεηέαξ πνμκηθήξ δηάνθεηαξ ε δοκαµηθή εκένγεηα ηςκ
ζςµάηςκ, πμο ελανηάηαη από ηε ϑέζε ημοξ ζημ πώνμ , δεκ µεηαβάιιεηαη.
Θέµα Β
Β.1 ∆ύμ µαζεηέξ Α θαη Β, µε µάδεξ MA θαη MB (MA < MB), ζηέθμκηαη
ανπηθά αθίκεημη πάκς ζημ ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ εκόξ παγμδνμµίμο, όπςξ
ϕαίκεηαη ζημ παναθάης ζπήµα. Οη δύμ µαζεηέξ θναηάκε ηηξ άθνεξ εκόξ ζπμη- κημύ
ζηαζενμύ µήθμοξ L. Κάπμηα ζηηγµή μη µαζεηέξ ανπίδμοκ κα µαδεύμοκ
ηαοηόπνμκα ημ ζπμηκί θαη θηκμύκηαη ζηεκ ίδηα εοζεία. Μεηά από θάπμημ πνμ- κηθό
δηάζηεµα μη µαζεηέξ αγθαιηάδμκηαη θαη παναµέκμοκ αγθαιηαζµέκμη.
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Οη αγθαιηαζµέκμη µαζεηέξ :
(α) ϑα θηκεζμύκ πνμξ ηα ανηζηενά
(þ) ϑα θηκεζμύκ πνμξ ηα δεληά
(γ) ϑα παναµείκμοκ αθίκεημη.
Να επηιέλεηε ημ γνάµµα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε.
Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. [2+5=7 µομάδες]

Β.2. ∆ύμ ηδακηθά ειαηήνηα Α θαη Β µε ζηαζενέξ k1 θαη k2
ακηίζημηπα θνέµμκηαη από δύμ αθιόκεηα ζεµεία. Σηα θάης
άθνα ηςκ ειαηενίςκ Α θαη Β είκαη δεµέκα θαη ηζμννμπμύκ δύμ
ζώµαηα Σ1 µάδαξ m1 θαη Σ2 µάδαξ m2.
Σηεκ θαηάζηαζε αοηή ημ ειαηήνημ Α έπεη δηπιάζηα επηµήθοκζε από ημ ειαηήνημ Β. Γθηνέπμοµε ηα ζώµαηα Σ1 θαη Σ2
θαηαθόνοθα µέπνηξ όημο ηα ειαηήνηα απμθηήζμοκ ημ ϕο- ζηθό
ημοξ µήθμξ θαη ηα αθήκμοµε ειεύζενα. Τα ζώµαηα Σ1 θαη Σ2
εθηειμύκ απιή ανµμκηθή ηαιάκηςζε µε εκένγεηεξ ηαιάκηςζεξ
E1 θαη E2 = 2E1 ακηίζημηπα.
Ο ιόγμξ ηςκ ζηαζενώκ k1 θαη k2 ηςκ δύμ ειαηενίςκ Α θαη Β
είκαη ίζμξ µε :
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(α)

k1
k2

=

1
4

(β)

k1
k2

=

1

k1
(γ)
=8
k2
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Να επηιέλεηε ημ γνάµµα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε.
Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. [2+7= 9 µομάδες]
Β.3. Πάκς ζε έκα ιείμ πεηναµαηηθό ηναπέδη ζθαηνίδημ µάδαξ m1 θηκείηαη
εοζύγναµµα µε ηαπύηεηα µέηνμο ρo θαη ζογθνμύεηαη έθθεκηνα θαη ειαζηηθά
µε αθίκεημ ζθαηνίδημ µάδαξ m2.
Ακ ε δηάνθεηα ηεξ θνμύζεξ είκαη αµειεηέα θαη ηα ζώµαηα µεηά ηεκ θνμύζε
θηκμύκηαη µε ηαπύηεηεξ πμο είκαη θάζεηεξ µεηαλύ ημοξ, ηόηε ηζπύεη όηη :
(α)

m
m2

=1

m1 1
(β)
=
m2
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Να επηιέλεηε ημ γνάµµα πμο ακηηζημηπεί ζηε ζςζηή απάκηεζε.
Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. [ 2+7 =9 µομάδες]

ΘΓΜΑ Γ
5

(γ)

m1
m2

=2

Τμ πάκς άθνμ θαηαθόνοθμο ηδακηθμύ ειαηενίμο ζηαζενάξ k = 400N/m
ζηενεώκεηαη ζηεκ μνμθή ενεοκεηηθμύ ενγαζηενίμο, εκώ ζημ θάης άθνμ ημο
ηζμννμπεί δεµέκμ ζώµα µάδαξ m = 4kg. Από ηεκ ϑέζε αοηή εθημλεύμοµε ημ
ζώµα πνμξ ηα θάης µε ηαπύηεηα µέηνμο ρo = 4m/s.
Γ.1. Να απμδείλεηε όηη ημ ζώµα ϑα εθηειεί απιή ανµμκηθή ηαιάκηςζε θαη κα
οπμιμγίζεηε ημ πιάημξ θαη ηεκ πενίμδμ ηεξ ηαιάκηςζεξ.
Τε ζηηγµή πμο ημ ειαηήνημ έπεη επηµεθοκζεί θαηά ∆l1 = 0, 3m θαη ημ
ζώµα θηκείηαη πνμξ ηεκ θαηώηενε α√
θναία ϑέζε ηεξ ηαιάκηςζεξ ημο, ζθεκώκεηαη ζε αοηό µε ηαπύηεηα ρ2 = 4 3m/s έκα βιήµα, µάδαξ m2 = 2kg, ημ
μπμίμ θηκείηαη θαηαθόνοθα πνμξ ηα πάκς.
Γ.2. Να οπμιμγίζεηε ημ πιάημξ ηεξ απιήξ ανµμκηθήξ ηαιάκηςζεξ ηεκ μπμία ϑα
εθηειέζεη ημ ζοζζςµάηςµα πμο ϑα πνμθύρεη από ηεκ θνμύζε,
Γ.3. Να οπμιμγίζεηε ημ πειίθμ ηεξ µέγηζηεξ δύκαµεξ επακαθμνάξ, πνμξ ηεκ
µέγηζηε δύκαµε ημο ειαηενίμο.
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Γ.4. ημ νοζµό µεηαβμιήξ ηεξ μνµήξ, ημ νοζµό µεηαβμιήξ ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ημο ζοζζςµαηώµαημξ, ηεκ πνμκηθή ζηηγµή πμο ημ ζοζζςµάηςµα
δηένπεηαη γηα πνώηε ϕμνά από ηεκ ανπηθή ϑέζε ηζμννμπίαξ ημο ζώµαημξ m1.
∆ίμεηαι: g = 10m/s2.

[6+6+6+7µομάδες]

ΘΓΜΑ Δ
Σε ιείμ θεθιημέκμ επίπεδμ γςκίαξ θιίζεξ θ = 30o ηζμννμπμύκ δύμ ζώμαηα Σ1
θαη Σ2 µε µάδεξ m1 = m2 = m = 1kg ακανηεμέκα ζε δύμ ηδακηθά ειαηήνηα µε
ζηαζενέξ k1 = k2 = 100N/m. Τα ειαηήνηα έπμοκ ημ έκα άθνμ ημοξ αθιόκεηα
ζηενεςμέκμ θαη όηακ αοηά βνίζθμκηαη ζημ ϕοζηθό ημοξ µήθμξ, ηα ειεύζενα άθνα
ημοξ απέπμοκ μεηαλύ ημοξ απόζηαζε d = 0, 05m.
Με θαηάιιειε µμεηαβιεηή δύκαµε εθηνέπς ημ Σ1 πνμξ ηα πάκς µέπνη ημ
ειαηήνημ κα ζοζπεηνςζεί θαηά d από ημ ϕοζηθό ημο µήθμξ (Θέζε ∆) θαη από
αοηή ηεκ ϑέζε ημ αθήκς ειεύζενμ κα θηκεζεί πςνίξ ανπηθή ηαπύηεηα, μπόηε
ζηεκ ζοκέπεηα ϑα εθηειεί απιή ανµμκηθή ηαιάκηςζε.

∆.1 Να οπμιμγηζηεί ε εκένγεηα πμο λμδέραµε γηα ηεκ εθηνμπή ημο ζώµαημξ µέπνη
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ηεκ ϑέζε ∆.
Τμ Σ1 ζε µηα πνμκηθή ζηηγµή πμο ϑα ηεκ ϑεςνήζμοµε ςξ to = 0
ζογθνμύεηαη θεκηνηθά µε ημ αθίκεημ Σ2 µε απμηέιεζµα κα δεµημονγεζεί
ζοζζςµάηςµα.
Δ.2. Να δείλεηε όηη ημ ζοζζςµάηςµα ϑα εθηειέζεη απιή ανµμκηθή ηαιάκηςζε θαη
κα οπμιμγηζηεί μ πνόκμξ γηα µηα πιήνε επακάιερε ηεξ θίκεζεξ.
∆.3 Θεςνώκηαξ ςξ ϑεηηθή ηεκ ηαπύηεηα ημο Σ1 πνηκ ηεκ θνμύζε κα δείλεηε
όηη ε πνμκηθή ελίζςζε απμµάθνοκζεξ από ηεκ ϑέζε ηζμννμπίαξ ημο
ζοζζςµαηώµαημξ δίκεηαη από ηεκ ζοκάνηεζε :
x = 0, 05ηµ(10t +π/6)

(S.I .)

∆.4 Να οπμιμγίζεηε ηεκ πνμκηθή ζηηγµή θαηά ηεκ μπμία ε επηηάποκζε ημο
ζοζζςµαηώµαημξ ζα γίκεη μέγηζηε γηα πνώηε θμνα μεηα ηεκ t=0 ημο
ζοζζςμαηώμαημξ.
∆.5 Να οπμιμγίζεηε ημκ νοζµό µεηαβμιήξ ηεξ μνµήξ ημο ζώµαημξ Σ2
ηεκ παναπάκς πνμκηθή ζηηγµή.
∆ίνονται: η επιηάςρμζη ηηπ βαούηηηαπ g = 10m/s2.
[5+5+6+5+4 µξμάδεπ]
Καλή Γπιηστία
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