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∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Κρούσεις - Αρµονική Ταλάντωση
Σύνολο Σελίδων: οκτώ (8) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Κυριακή 13 Σεπτέµβρη 2020

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο: #frontistiri

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. Σε κάθε κρούση δύο σωµάτων που αποτελούν µονωµένο σύστηµα

(α) διατηρείται η ορµή του συστήµατος.

(ϐ) διατηρείται η µηχανική ενέργεια του συστήµατος.

(γ) διατηρείται και η ορµή και η µηχανική ενέργεια του συστήµατος.

(δ) δεν διατηρείται η ορµή, ούτε η µηχανική ενέργεια του συστήµατος.

Α.2. Το µέτρο της επιτάχυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική
ταλάντωση γίνεται µέγιστο τις χρονικές στιγµές κατά τις οποίες :

(α) η κινητική του ενέργεια γίνεται µέγιστη.

(ϐ) το µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της ορµής του γίνεται µέγιστο

(γ) το µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της ορµής του γίνεται ίσο µε το µηδέν.

(δ) η δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης γίνεται ίση µε το µηδέν.
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Α.3. ΄Ενα σώµα µάζας m είναι δεµένο σε οριζόντιο ελατήριο σταθεράς k και
εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε πλάτος A και ενέργεια E. ΄Οταν το
ελατήριο είναι στη µέγιστη επιµήκυνσή του, τότε ο ϱυθµός µεταβολής της :

(α) ταχύτητας του σώµατος είναι µηδέν.

(ϐ) αποµάκρυνσης είναι µέγιστος.

(γ) δυναµικής ενέργειας της ταλάντωσης είναι µέγιστος.

(δ) κινητικής ενέργειας του σώµατος είναι µηδέν.

Α.4. Μια µπάλα µπάσκετ κινούµενη οριζόντια, συγκρούεται ελαστικά µε
κατακόρυφο τοίχο και ανακλάται.

(α) Η ορµή της µπάλας διατηρείται.

(ϐ) η µπάλα αναπηδά κάθετα µε ταχύτητα ίδιου µέτρου.

(γ) η µπάλα αναπηδά κάθετα µε ταχύτητα µέτρου µικρότερο από το αρχικό
της.

(δ) η µπάλα αναπηδά κάθετα µε ορµή µέτρου µεγαλύτερο από το αρχικό
της.

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 µία σφαίρα προσκρούσει ελαστικά και πλάγια, µε ταχύτητα µέτρου
υ1, στην επιφάνεια ενός λείου κατακόρυφου τοίχου, ϑα ανακλαστεί µε
ταχύτητα µέτρου υ2 = υ1 και η γωνία ανάκλασής της ϑα είναι ίση µε τη
γωνία πρόσπτωσης της.

(ϐ) Αν ένα σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, τότε το µέτρο της
συνολικής δύναµης που δέχεται είναι ανάλογο µε το τετράγωνο της
αποµάκρυνσης από τη ϑέση ισορροπίας του.

(γ) Ηπερίοδος µιας απλής αρµονικής ταλάντωσης είναι ανάλογη της συνολικής
ενέργειας που προσφέρθηκε στο σώµα για να ξεκινήσει την ταλάντωση.
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(δ) Η ενέργεια παραµένει σταθερή σε κάθε κρούση.

(ε) Σε µια απλή αρµονική ταλάντωση, όταν ένα σώµα αποµακρύνεται από
τη ϑέση ισορροπίας του, τα διανύσµατα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης
είναι πάντα αντίρροπα.

Θέµα Β

Β.1. Σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους A. Τη χρονική
στιγµή t0 = 0 διέρχεται από τη ϑέση ισορροπίας κινούµενο προς τη ϑέση
µέγιστης αποµάκρυνσης. Αν ∆t1 είναι το χρονικό διάστηµα που απαιτείται
για να κινηθεί το σώµα από τη ϑέση ισορροπίας (x = 0) µέχρι τη ϑέση

x1 = +
A

2
και ∆t2 είναι το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να κινηθεί

το σώµα από τη ϑέση x1 = +
A

2
έως τη ϑέση x2 = +A , τότε ο λόγος

∆t1
∆t2

είναι ίσος µε :

(α) 1 (ϐ) 2 (γ)
1

2

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

Β.2. ΄Ενα κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k έχει το πάνω άκρο του
στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο και ϐρίσκεται στη ϑέση ϕυσικού µήκους
του. Στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου και ενώ αυτό ϐρίσκεται στη ϑέση
ϕυσικού µήκους, στερεώνεται µάζα m. Από τη ϑέση αυτή το σύστηµα
αφήνεται ελεύθερο και αρχίζει να εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση.

Η µέγιστη δυναµική ενέργεια του ελατηρίου κατά τη διάρκεια της απλής
αρµονικής ταλάντωσης του σώµατος είναι ίση µε :

(α)
m2g2

k
(ϐ)

2m2g2

k
(γ)
m2g2

2k

΄Οπου g η επιτάχυνση της ϐαρύτητας
Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε

την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]
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Β.3. Σε οριζόντιο δάπεδο ϐρίσκεται αρχικά ακίνητο κιβώτιο µάζας M . ∆ύο
υλικά σηµεία µάζαςm1 καιm2 που κινούνται οριζόντια και αντίθετα, συγκρούονται
ταυτόχρονα µε το κιβώτιο, όπως ϕαίνεται στο Σχήµα 2. Το m1 που κινείται
προς τα δεξιά, έχει µάζα m1 =

m2

4
και ταχύτητα µέτρου υ ακριβώς πριν την

κρούση. Το m2 που κινείται προς τα αριστερά, έχει επίσης ταχύτητα µέτρου
υ ακριβώς πριν την κρούση. Το m1 διαπερνά το κιβώτιο χάνοντας το 84%
της αρχικής του ενέργειας, ενώ το m2 σφηνώνεται στο κιβώτιο.

Το συσσωµάτωµα µετά την κρούση, αποκτά ταχύτητα προς τα αριστερά
µέτρου V =

υ

10
(Να ϑεωρήσετε ότι η κρούση είναι ακαριαία και οι πορείες

των υλικών σηµείων µέσα στο κιβώτιο κατά τη διάρκεια της κρούσης δεν
επηρεάζουν τη συνολική µάζα του συστήµατος και επιτρέπουν το ένα να
διαπερνά και το άλλο να ενσωµατώνεται ταυτόχρονα).

Η µάζα του κιβωτίου είναι :

(α) M = 3m1 (ϐ) M = 3m2 (γ) M = 30m1

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

Θέµα Γ

Στο σχήµα που δίνεται τα ελατήρια έχουν το ϕυσικό τους µήκος και το
σώµα έχει µάζα m = 1kg είναι ακίνητο και στερεωµένο στα ελεύθερα άκρα
των ελατηρίων, τα οποία έχουν σταθερές k1 = 100N/m και k2 = 300N/m.
Σε µια χρονική στιγµή που την ϑεωρούµε ως to = 0 εκτοξεύουµε το σώµα
µε ταχύτητα µέτρου υo = 6m/s και ϕορά προς τα δεξιά.
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Γ.1 Να αποδείξετε ότι το σώµα ϑα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση και
να υπολογίσετε τον χρονικό διάστηµα για να επανέλθει για πρώτη ϕορά
στην αρχική του ϑέση.

Γ.2 Να υπολογίσετε την µέγιστη δυναµική ενέργεια του ελατηρίου σταθεράς
k1 κατά την διάρκεια της κίνησης.

Γ.3 Την χρονική στιγµή που το µέτρο της ταχύτητας είναι ίσο µε
υo
2

για
πρώτη ϕορά να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της ορµής του σώµατος.

Γ.4 Να υπολογιστεί η παραπάνω χρονική στιγµή.

[5+6+7+7 µονάδες]

Θέµα ∆

∆ύο σώµατα Σ και Σ1 µε µάζες M = 16kg και m1 = 12kg αντίστοιχα
κρέµονται από ένα κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k1 = 400N/m
το οποίο έχει το πάνω άκρο του ακλόνητα στερεωµένο σε οροφή.

Τα δύο σώµατα συνδέονται µεταξύ τους µε κατακόρυφο, αβαρές και µη
εκτατό νήµα. Αρχικά το σύστηµα των σωµάτων Σ-Σ1 ισορροπεί µε το νήµα
τεντωµένο. ΄Ενα άλλο σώµα Σ2 µάζας m2 = 4kg ισορροπεί στερεωµένο στο
πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k2 = 400N/m το
άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωµένο στο δάπεδο. Η αρχική
απόσταση µεταξύ των σωµάτων Σ1 και Σ2 είναι h = 0, 45m.

Εκτρέπουµε το σώµα Σ2 από τη ϑέση ισορροπίας του κατακόρυφα προς
τα κάτω κατά d = 0, 3m και στη συνέχεια το αφήνουµε ελεύθερο από τη
ϑέση αυτή να εκτελέσει απλή αρµονική. Κάποια στιγµή, κόβουµε το νήµα
που συνδέει τα σώµατα Σ και Σ1, οπότε το σώµα Σ αρχίζει να εκτελεί απλή
αρµονική ταλάντωση, ενώ το σώµα Σ1 αρχίζει να κινείται κατακόρυφα προς
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τα κάτω στη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου σταθεράς k2. Τη χρονική
στιγµή t = 0 κατά την οποία το σώµα Σ2 διέρχεται από τη ϑέση ισορροπίας
του κινούµενο προς τα πάνω συγκρούεται µετωπικά και πλαστικά µε το
σώµα Σ1.

∆.1 Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελεί το σώµα Σ µετά
το κόψιµο του νήµατος.

∆.2 Να γράψετε την δύναµη που ασκεί το ελατήριο k1 στο Σ ως συνάρτηση
της αποµάκρυνσης του από την ϑέση ισορροπίας και να γίνει το αντίστοιχο
διάγραµµα.

∆.3 Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της αποµάκρυνσης του συσσωµατώµατος
από τη ϑέση ισορροπίας του, ϑεωρώντας ως ϑετική τη ϕορά προς τα
πάνω.

∆.4 Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της κινητικής ενέργειας του συσσωµατώµατος
τη χρονική στιγµή κατά την οποία η κινητική του ενέργεια γίνεται ίση
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µε τη δυναµική ενέργεια της ταλάντωσής του για πρώτη ϕορά µετά την
κρούση.

Κάποια στιγµή το σώµα Σ αποσυνδέεται από το ελατήριο σταθεράς k1 και
αρχίζει να κινείται κατακόρυφα προς τα κάτω στη διεύθυνση του άξονα του
ελατηρίου σταθεράς k2. Τη χρονική στιγµή κατά την οποία το συσσωµάτωµα
διέρχεται από τη ϑέση µε αποµάκρυνση x1 (x1 > 0) κινούµενο µε ϑετική
ταχύτητα, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε το σώµα Σ, το οποίο
τη χρονική στιγµή της κρούσης έχει ταχύτητα µέτρου υ =

√
20m/s. Το

συσσωµάτωµα µετά την κρούση του µε το σώµα Σ, εκτελεί απλή αρµονική
ταλάντωση µε το µέγιστο δυνατό πλάτος Amax .

∆.5 Να υπολογίσετε τη ϑέση x1 όπου πραγµατοποιείται η ελαστική κρούση
του σώµατος Σ µε το συσσωµάτωµα και το µέγιστο πλάτος Amax της
ταλάντωσης που εκτελεί το συσσωµάτωµα µετά την ελαστική κρούση.

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2. Οι διαστάσεις των

σωµάτων και η χρονική διάρκεια της κρούσης να ϑεωρηθούν αµελητέες. Να

ϑεωρήσετε ότι το σώµα Σ συγκρούεται µόνο µία ϕορά µε το συσσωµάτωµα.

[5+5+6+5+4 µονάδες]

Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες

� Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντιγράφων
αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω στα ϑέµατα
δεν ϑα ϐαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας
να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα ϕωτοαντίγραφα.

� Να απαντήσετε στο τετράδιο σας σε όλα τα ϑέµατα µόνο µε µπλε ή µόνο
µε µαύρο στυλό, µε µελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, µόνο
αν το Ϲητάει η εκφώνηση, και µόνο για πίνακες, διαγράµµατα κλπ

� Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

� ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των ϕωτοαντιγράφων.
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Επιµέλεια : Γιώργος Βασιλάκης, ∆ρ Μιχάλης Καραδηµητρίου

πηγές : Είµαστε Μέσα, ΟΕΦΕ, Θέµατα Πανελληνίων

Καλή Επιτυχία !

«Θυµήσου να κοιτάς τα αστέρια και όχι τα πόδια σου. Προσπάθησε

να καταλαβαίνεις ό,τι ϐλέπεις και να αναρωτιέσαι τι κάνει το σύµπαν να

υπάρχει. Να είσαι περίεργος. ΄Οσο δύσκολη κι αν ϕαίνεται η Ϲωή, πάντα

υπάρχει κάτι το οποίο µπορείς να κάνεις και να πετύχεις. Σηµασία έχει

απλώς να µην τα παρατήσεις»

Stephen Hawking
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