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2ο Γιαγώνιζμα 

Γεςηέπα 05 Σεπηεμβπίος 2022 

 

Ονομαηεπώνςμο: ……………………………………………………………… 

Μάθημα: Φσσική Προσανατολισμού 

Ύλη: Κρούσεις – Απλή Αρμονική Ταλάντωση 

Δπιμέλεια διαγωνίζμαηορ: Σπανάκη Μαρία 

Αξιολόγηζη: ……………………………………………………………… 

 

 ΘΔΜΑ Α 

Α1. Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη 

ζσζηή; Η απόζηαζε κεηαμύ ησ δύν αθξαίσλ ζέζεσλ ηεο ηαιάλησζε ηνπ ζώκαηνο ηζνύηαη κε: 

𝛢 

α) Α β) 4Α γ) 2Α δ) 

2 

    Μονάδες 5 

Α2. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ελόο ζώκαηνο δελ έρεη αξρηθή θάζε όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ην ζώκα: 

α) δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ κε ζεηηθή ηαρύηεηα 

β) βξίζθεηαη ζηελ αθξαία ζεηηθή ζέζε ηεο ηαιάλησζήο ηνπ 

γ) δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ κε αξλεηηθή ηαρύηεηα 

δ) βξίζθεηαη ζηελ αθξαία αξλεηηθή ζέζε ηεο ηαιάλησζήο ηνπ 

Μονάδες 5 

 

 

A3. Τν δηάγξακκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο παξηζηάλεη ηελ ηαρύηεηα ελόο 

ζεκεηαθνύ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε 
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πιάηνπο Α, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t1 = 1s ην 

ζεκεηαθό αληηθείκελν βξίζθεηαη ζηε ζέζε: 

𝛢 

α) x = 0 β) x = -A γ) x = +A δ) x = + 

2 

Μονάδες 5 

Α4. Δύν ζθαίξεο (1) θαη (2), πνπ θηλνύληαη κε ηαρύηεηα 𝜐1 θαη 𝜐2 αληίζηνηρα, ζπγθξνύνληαη θεληξηθά θαη 

ειαζηηθά θαη απνθηνύλ  εμαηηίαο ηεο θξνύζεο ηαρύηεηα  𝜐1΄ θαη  𝜐2΄ αληίζηνηρα.  Γηα  ηηο  αιγεβξηθέο  ηηκέο  

ησλ  ηαρπηήησλ  ησλ  δύν ζθαηξώλ πξηλ θαη κεηά ηελ θξνύζε ηζρύεη: 

α) π1 + π1΄ = π2 + π2΄ β) π1 - π2 = π1΄ + π2΄ γ) π1  + π2  = - (π1΄+ π2΄) δ) π1 + π1΄ = π2 - π2΄ 

 

Μονάδες 5 

 

Α5. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο δίπια ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε ΣΩΣΤΟ, 

αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε ΛΑΘΟΣ, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. 

α) Η νξκή ελόο ζπζηήκαηνο ζσκάησλ ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ησλ νξκώλ ησλ ζσκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

β) Αλ ε νξκή ελόο ζπζηήκαηνο θηλνύκελσλ ζσκάησλ είλαη κεδεληθή, ηόηε θαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη κεδεληθή 

γ) Σηελ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ε ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο κεηαβάιιεηαη αξκνληθά κε ηνλ ρξόλν. 

δ) Όηαλ δύν ζώκαηα ίδηαο κάδαο ζπγθξνύνληαη πιάγηα θαη ειαζηηθά νη κεηαβνιέο ησλ ηαρπηήησλ ηνπο είλαη 

αληίζεηεο. 

 ε) Μεηά ηε κεησπηθή θξνύζε δύν ζθαηξώλ, νη ζθαίξεο ζπλερίδνπλ λα θηλνύληαη ζηελ ίδηα (αξρηθή) 

δηεύζπλζε. 

Μονάδες 5 
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 ΘΔΜΑ Β 

Β1. Τν βιήκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο έρεη κάδα m1, ηαρύηεηα 𝜐1  θαη νξκή 

𝑝1  θαη ζπγθξνύεηαη κεησπηθά κε αθίλεην μύιηλν θύβν κάδαο m2  = 

4m1. Τν βιήκα δηαπεξλά ηνλ θύβν θαη εμέξρεηαη από ηελ άιιε ηνπ 

κεξηά, ζηελ ίδηα επζεία θίλεζεο, έρνληαο ππνζηεί κείσζε ηεο 

θηλεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο θαηά 64%. 

α) Η νξκή ηνπ βιήκαηνο ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε ηζνύηαη κε: 

α) 0,8𝑝1        β) 0,6𝑝1      γ)0,2𝑝1 

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

β) Τν πνζνζηό επί ηνηο εθαηό ηεο αξρηθήο θηλεηήο ελέξγεηαο ηνπ βιήκαηνο πνπ ράζεθε από ην ζύζηεκα ησλ 

δύν ζσκάησλ εμαηηίαο ηεο θξνύζεο ηζνύηαη κε: 

α) 20% β) 40% γ) 60% 

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Μονάδες 8 (1+3, 1+3) 

 

Β2. Ειαζηηθή ζθαίξα (1) κάδαο m θηλείηαη νξηδόληηα ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ π θαη 

ζπγθξνύεηαη πιάγηα θαη ειαζηηθά κε αθίλεηε ζθαίξα (2) ίζεο κάδαο πνπ βξίζθεηαη ζην ίδην ιείν δάπεδν. Μεηά 

ηε ζύγθξνπζε νη ζθαίξεο (1) θαη (2) θηλνύληαη ζε δηαθνξεηηθέο δηεπζύλζεηο θαη έρνπλ θηλεηηθέο ελέξγεηεο Κ1’ 

θαη Κ2’ αληίζηνηρα πνπ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε Κ2’ = 3Κ1’. 

α) Μεηά ηελ θξνύζε νη θαηεπζύλζεηο ησλ ηαρπηήησλ ησλ δύν ζθαηξώλ ζρεκαηίδνπλ κεηαμύ ηνπο γσλία: 

i) 45o        ii) 90o    iii)60o 

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

β) Η ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο (1) κεηά ηελ θξνύζε ζρεκαηίδεη κε ηε δηεύζπλζή ηεο πξηλ ηελ θξνύζε νμεία γσλία: 

i) 30o ii) 45o          iii)60o 

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 
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Μονάδες 10 (1+4, 1+4) 

 

 

Β3. Σην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο Κ ελόο ζώκαηνο πνπ εθηειεί απιή 

αξκνληθή ηαιάλησζε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνκάθξπλζε ρ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ. 

α) Σηε ζέζε απνκάθξπλζεο 𝜒1 = +0,1 m ε θηλεηηθή ελέξγεηα Κ θαη ε δπλακηθή 

ελέξγεηα ηεο ηαιάλησζεο U ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε: 

i) K = U 

 

ii) K = 3U 

 

iii) K = 2U 

 

β) Η δύλακε επαλαθνξάο θαη ε απνκάθξπλζε ρ ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηθαλνπνηνύλ ηελ 

αιγεβξηθή ζρέζε: 

i) 𝐹𝜀𝜋 = - 200x (S.I.)  

ii) 𝐹𝜀𝜋 = - 100x (S.I.) 

 iii) 𝐹𝜀𝜋 = - 400x (S.I.) 

Να αηηηνινγήζεηε ηηο επηινγέο ζαο. 

 

Μνλάδεο 1+1+5=7 

ΘΔΜΑ Γ 

Σώκα κάδαο m= 0.5 kg εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Τε ρξνληθή ζηηγκή t= 0, ε δύλακε επαλαθνξάο πνπ 

δέρεηαη ην ζώκα έρεη ηελ ειάρηζηε αιγεβξηθή ηηκή ηεο, ε νπνία είλαη Fmin= -50 N. Η πεξίνδνο ηαιάλησζεο ηνπ 

ζώκαηνο είλαη Τ = 0,2π sec.  

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηελ ελέξγεηα ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο. 

Γ2. Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ζώκαηνο από ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ. 
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Γ3. Να ππνινγίζεηε ηελ κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 έσο ηελ ρξνληθή ζηηγκή t= 0.3π sec. 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ην έξγν ηεο δύλακεο επαλαθνξάο πνπ δέρεηαη ην ζώκα από ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 έσο ηελ 

ρξνληθή ζηηγκή t= (π/60) sec.   

Μνλάδεο( 6+6+6+7) 

ΘΔΜΑ Γ 

Έλα ζώκα κάδαο m= 4kg ηζνξξνπεί αθίλεην πάλσ ζε ιείν θεθιηκέλν επίπεδν γσλίαο θιίζεο θ= 30
ν
 δεκέλν ζην έλα 

άθξν ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k= 400 N/m, ην άιιν άθξν ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλν ζε αθιόλεην ζεκείν 

ζηελ θνξπθή ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ. Σην ζώκα αζθείηαη δύλακε F παξάιιειε ζην θεθιηκέλν επίπεδν, ώζηε ην 

ζώκα λα παξακέλεη αθίλεην ζηε ζέζε όπνπ ην ειαηήξην βξίζθεηαη ζην θπζηθό ηνπ κήθνο. Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή 

θαηαξγνύκε ηε δύλακε F θαη ηαπηόρξνλα εθηνμεύνπκε ην ζώκα κε ηαρύηεηα κέηξνπ uo=  2  m/s παξάιιεια ζην 

θεθιηκέλν επίπεδν θαη θνξάο πξνο ηα θάησ.  

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο δύλακεο F.  

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηελ δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ειαηεξίνπ ζηε ζέζε όπνπ ην ζώκα ζηακαηά λα θηλείηαη γηα πξώηε 

θνξά κεηά ηελ εθηόμεπζε ηνπ.  

Γ3. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ειαηήξην είλαη επηκεθπκέλν 

θαηά Δl= 0,05m. 

Γ4. Να αηηηνινγήζεηε γηαηί ε ηαρύηεηα πνπ ππνινγίζαηε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα είλαη ε κέγηζηε ηαρύηεηα πνπ 

κπνξεί λα αλαπηύμεη ην ζώκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηνπ κέρξη λα αθηλεηνπνηεζεί γηα πξώηε θνξά κεηά 

ηελ εθηόμεπζε ηνπ. 

Δίλεηαη: g= 10 m/s
2
 

*Είλαη απαξαίηεην ην αλαιπηηθό ζρήκα 

Μνλάδεο( 6+6+6+7) 

 

Δςσόμαζηε 

Δπιηςσία!!! 


