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3ο ∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Κυριακή 21 Σεπτέµβρη 2014

Το σύστηµα Ελατηρίου - Μάζας / Κρούσεις

Σύνολο Σελίδων: επτά (6) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα 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. [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. Σύστηµα ελατηρίου -σώµατος εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους
Α. Αν διπλασιάσουµε την µάζα του σώµατος και το πλάτος της ταλάντωσης
παραµείνει σταθερό τότε µεταβάλλεται :

(α) η ενέργεια της ταλάντωσης.

(ϐ) η συχνότητα της ταλάντωσης

(γ) η σταθερά επαναφοράς

(δ) η µέγιστη δύναµη επαναφοράς

Α.2. Η χρονική εξίσωση της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή
αρµονική ταλάντωση είναι x = Aηµ(ωt + π

2 ). Η ταχύτητα και η επιτάχυνση
έχουν ϑετική αλγεβρική τιµή, στην διάρκεια µιας περιόδου κατά το χρονικό
διάστηµα:
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(α)
T
2 →

3T
4

(ϐ) 0→ T
4

(γ)
T
4 →

T
2

(δ)
3T
4 → T

Α.3. ΄Οταν ένα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, ϐρίσκεται στην
ϑέση όπου ο ϱυθµός µεταβολής της Ορµής είναι µέγιστος τότε :

(α) η κινητική ενέργεια είναι µέγιστη

(ϐ) η δύναµη επαναφοράς είναι µέγιστη

(γ) η κινητική είναι ίση µε την δυναµική ενέργεια

(δ) η δυναµική ενέργεια µηδενίζεται

Α.4. ∆ύο σώµατα µε ίσες µάζες που κινούνται µε µέτρα ταχυτήτων υ1 και
υ2 συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Μετά την κρούση τα σώµατα ϑα
αποκτήσουν ταχύτητες µε µέτρα υ′1 και υ′2 αντίστοιχα που ϑα δίνονται από
τις παρακάτω σχέσεις :

(α) υ′1 = υ1 και υ′2 = υ2

(ϐ) υ′1 = 0 και υ′2 = 0

(γ) υ′1 = 0 και υ′2 = υ1

(δ) υ′1 = υ2 και υ′2 = υ1

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 τη

λανθασµένη. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) Αν διπλασιάσουµε το πλάτος της ταλάντωσης διπλασιάζεται η µέγιστη
ταχύτητα και η ενέργεια ταλάντωσης.
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(ϐ) Στην απλή αρµονική ταλάντωση το σώµα σε ίσους χρόνους διανύει ίσες
αποστάσεις.

(γ) Σε ένα ταλαντούµενο σύστηµα ελατηρίου - µάζας, η δύναµη επαναφο-
ϱάς της ταλάντωσης και η δύναµη του ελατηρίου συµπίπτουν πάντα.

(δ) Αν διπλασιάσουµε το πλάτος µιας ταλάντωσης τότε διπλασιάζετε ο χρόνος
µετάβασης του σώµατος από την µια ακραία ϑέση στην άλλη.

(ε) Η ολική ορµή ενός συστήµατος σωµάτων παραµένει πάντα σταθερή.

Θέµα Β

Β.1. Σώµα Σ µάζας m είναι δεµένο στην ελεύθερη άκρη κατακόρυφου ε-
λατηρίου σταθεράς k και ηρεµεί στην ϑέση ισορροπίας. Αποµακρύνουµε το
σώµα προς τα κάτω κατά Α και το αφήνουµε ελεύθερο. Το σύστηµα εκτελεί
απλή αρµονική ταλάντωση.

Αντικαθιστούµε το ελατήριο µε άλλο, σταθεράς 2k ,χωρίς να αλλάξουµε
το αναρτηµένο σώµα. Αποµακρύνουµε το σώµα προς τα κάτω από την νέα
ϑέση ισορροπίας κατά Α και το αφήνουµε ελεύθερο. Το σύστηµα εκτελεί
απλή αρµονική ταλάντωση.

Ο λόγος των µέτρων των µέγιστων επιταχύνσεων
αmax,1
αmax,2

είναι :

(α) 1 (ϐ) 2 (γ)
1

2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]

Β.2. Στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου δένουµε σώµα Σ1

µάζας m1. Κάτω από το σώµα Σ1 δένουµε µέσω αβαρούς νήµατος άλλο
σώµα µάζας m2 µε m2 = 2m1

Αρχικά τα σώµατα είναι ακίνητα. Κάποια στιγµή κόβουµε το νήµα και
το Σ1 αρχίζει να ταλαντώνεται. Ο λόγος της µέγιστης ∆υναµικής Ενέργειας
ελατηρίου για το Σ1 προς την µέγιστη δυναµική Ενέργεια ταλάντωσης ϑα
είναι :
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(α)
Uελ(max)

U(max)
=

1

3
(ϐ)

Uελ(max)

U(max)
= 1 (γ)

Uελ(max)

U(max)
=

9

4

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [ 2 + 6 = 8 µονάδες]

Β.3. Σώµα µάζας m κινείται οριζόντια µε ταχύτητα υ . Στην πορεία του
συγκρούεται πλαστικά µε ακίνητο σώµα µάζας M = 3m . Η απόλυτη τιµή
της µεταβολής της ορµής και της κινητικής ενέργειας ∆Kολ του συστήµατος
είναι αντίστοιχα:

(α) |∆~Pολ| = 0 , |∆Kολ| =
mυ2

3

(ϐ) |∆~Pολ| = mυ , |∆Kολ| =
mυ2

3

(γ) |∆~Pολ| = 0 , |∆Kολ| =
3mυ2

8

(δ) |∆~Pολ| =
3mυ

4
, |∆Kολ| =

3mυ2

8

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολο-
γήσετε την απάντησή σας. [ 2 + 7 = 9 µονάδες]

Θέµα Γ

Σώµα µάζας m = 1kg είναι προσαρµοσµένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου
ελατηρίου άγνωστης σταθεράς k, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωµένο
ακλόνητα. Με κατάλληλο τρόπο το σώµα ϑα εκτελέσει απλή αρµονική τα-
λάντωση µε την αποµάκρυνση να παριστάνεται ως συνάρτηση του χρόνου
από το παρακάτω διάγραµµα.

Γ.1 Να υπολογίσετε την αρχική ϕάση φo της ταλάντωσης.

Γ.2 Να υπολογίσετε την σταθερά k του ελατηρίου και την ενέργεια που
προσφέραµε για να ϑέσουµε το σώµα σε ταλάντωση.
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- 0 , 2

- 0 , 1

0 , 0

0 , 1

0 , 2

x ( m )

t ( s )0 , 2 p

Γ.3 Να γράψετε την εξίσωση της ∆ύναµης επαναφοράς της ταλάντωσης σε
συνάρτηση µε το χρόνο και να υπολογίσετε την χρονική στιγµή που η
δύναµη επαναφοράς γίνεται για πρώτη ϕορά µέγιστη.

Γ.4 Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώµατος τη χρονική στιγµή που περ-
νά για πρώτη ϕορά από τη ϑέση x = −0, 1m.

Γ.5 Να ϐρείτε το πηλίκο της κινητικής ενέργειας προς τη δυναµική ενέρ-
γεια της ταλάντωσης τις στιγµές που η συνισταµένη δύναµη την οποία
δέχεται το σώµα έχει µέτρο 10N .

[5+4+5+5+6 µονάδες])

Θέµα ∆

΄Ενα κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k = 100N/m έχει το πάνω άκρο του
στερεωµένο ακλόνητα σε οροφή. Στο κάτω άκρο του ελατηρίου δένουµε
σώµα Σ1 µάζας m1 = 3kg και το αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί από την
ϑέση που το ελατήριο έχει το ϕυσικό του µήκος.
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∆.1 Να αποδείξετε ότι το σώµα Σ1 ϑα κάνει απλή αρµονική ταλάντωση και
να υπολογίσετε την περίοδο της ταλάντωσης.

Την στιγµή που το Σ1 διέρχεται για πρώτη ϕορά από την ϑέση µέγιστης
Κινητικής ενέργειας συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε δεύτερο σώµα
Σ2 µάζας m2 = 1kg που κινείται προς τα πάνω µε ταχύτητα µέτρου υ2 =
5
√

3m/s.

∆.2 Να υπολογιστούν οι αλγεβρικές τιµές των ταχυτήτων των σωµάτων α-
µέσως µετά την κρούση.

∆.3 Βρείτε το πλάτος ταλάντωσης του σώµατος Σ1 µετά την κρούση.

∆.4 Βρείτε τον ϱυθµό µεταβολής της Κινητικής Ενέργειας στην ϑέση που
K = 3U για πρώτη ϕορά µετά την κρούση.

Αν η κρούση των σωµάτων Σ1 και Σ2 είναι κεντρική και πλαστική,

∆.5 να υπολογίσετε την δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης του συσσωµα-
τώµατος στην ϑέση µετά την κρούση.

∆ίνεται g = 10m/sec2. Η διάρκεια της κρούσης να ϑεωρηθεί αµελητέα.

[5+5+4+5+6 µονάδες]

Οδηγίες

� Η διάρκεια της εξέτασης είναι αυστηρά 3 ώρες !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση είναι σωστή.

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

Επιµέλεια : Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου

Καλή Επιτυχία !
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