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∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Κρούσεις - Αρµονική Ταλάντωση
Σύνολο Σελίδων: εννιά (9) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου 2021

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο: frontistiriteam

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.

Α.1. ∆ύο σηµειακά σφαιρίδια µε µάζες m1 και m2 6= m1 κινούνται προς
αντίθετες κατευθύνσεις πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούονται
µετωπικά και πλαστικά. Μετά την κρούση το σύνολο της κινητικής ενέργειας
του συστήµατος των δύο σφαιριδίων µετατρέπεται σε ϑερµότητα. Τα σώµατα
πριν την κρούση είχαν :

(α) ίσες ορµές

(ϐ) ίσες κινητικές ενέργειες

(γ) αντίθετες ταχύτητες

(δ) αντίθετες ορµές

Μονάδες 5
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Α.2. Η αρχή διατήρησης της ενέργειας ισχύει :

(α) µόνο στις ελαστικές κρούσεις.

(ϐ) µόνο στις ανελαστικές κρούσεις.

(γ) µόνο στιε έκκεντρες κρούσεις.

(δ) σε κάθε είδος κρούσης.

Μονάδες 5

Α.3. ΄Ενα σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Κατά τις χρονικές στιγ-
µές που ϐρίσκεται στις ακραίες ϑέσεις της ταλάντωσης του:

(α) το µέτρο της επιτάχυνσης γίνεται µέγιστο.

(ϐ) το µέτρο της ταχύτητας γίνεται µέγιστο.

(γ) ο ϱυθµός µετβολής της Κινητικής Ενέργειας γίνεται µέγιστος.

(δ) το µέτρο της επιτάχυνσης ισούται µε µηδέν.

Μονάδες 5

Α.4. Στην πλάγια ελαστική κρούση µιας σφαίρας µε κατακόρυφο τοίχο
παραµένει σταθερή:

(α) η ταχύτητα της σφαίρας.

(ϐ) η ορµή της σφαίρας.

(γ) η δύναµη που δέχεται η σφαίρα από τον τοίχο κατά την κρούση.

(δ) η κινητική ενέργεια της σφαίρας.

Μονάδες 5
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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.

(α) Σε µια απλή αρµονική ταλάντωση η Κινητική Ενέργεια έχει συχνότητα
ίση µε την µισή συχνότητα της ταλάντωσης.

(ϐ) ΄Ενα σώµα µάζαςm εκτελεί απλή αρµονιοκή ταλάντωση στερεωµένο στο
ελεύθερο άκρο ενός ελατηρίου σταθεράς k. Η σταθερά επαναφοράς του
σώµατος είναι ανάλογη της µάςζας του.

(γ) Η αποµάκρυνση από την ϑέση ισορροπίας για ένα σώµα που εκτελεί
απλή αρµονική ταλάντωση έχει πάντα την ίδια ϕορά µε την ταχύτητα
του σώµατος.

(δ) ∆ύο σώµατα που έχουν ίσες µάζες και συγκρούονται ελαστικά ϑα αν-
ταλλάσσουν πάντα ταχύτητες.

(ε) Σε µια έκκεντρη κρούση οι ταχύτητες των συγκρουόµενων σωµάτων
έχουν παράλληλες διευθύνσεις πριν την κρούση.

Μονάδες 5

Θέµα Β

Β.1. Μια µικρή σφαίρα µάζας m1 συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε
ακίνητη µικρή σφαίρα µάζας m2. Μετά την κρούση οι σφαίρες κινούνται µε
ίσες ορµές.

Ο λόγος των µαζών
m1

m2
των δύο σφαιρών είναι :

(α) 1 (ϐ)
1

3
(γ) 3

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6
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Β.2. Σώµα Σ1 µάζας m1 ισορροπεί δεµένο στο πάνω άκρο κατακόρυφου
ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k , το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωµένο
στο δάπεδο. Το ελατήριο είναι συµπιεσµένο κατά ∆`o σε σχέση µε το ϕυσικό
του µήκος όπως ϕαίνεται στο σχήµα.

Από ύψος h = 3∆`o πάνω από το Σ1 στην ίδια κατακόρυφο µε τον άξ-
ονα του ελατηρίου αφήνεται ελεύθερο σώµα Σ2 µάζας m2 = m1, το οποίο
συγκρούεται ακαριαία µε το Σ1 κεντρικά και πλαστικά. Το συσσωµάτωµα
που προκύπτει αµέσως µετά την κρούση εκτελεί αµείωτη απλή αρµονική
ταλάντωση µε σταθερά επαναφοράς D = k και πλάτος Α.

Το πλάτος Α της απλής αρµονικής ταλάντωσης του συσσωµατώµατος είναι
ίσο µε :

(α)
2mg

k
(ϐ)

3mg

k
(γ)

4mg

k

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7
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Β.3. ∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 µε µάζες m1 και m2 =
m1

2
αντίστοιχα, ισορ-

ϱοπούν δεµένα στο κάτω άκρο κατακόρυφων ελατηρίων (1) και (2) µε σ-

ταθερές k1 και k2 =
k1
4

αντίστοιχα, τα πάνω άκρα των οποίων είναι ακλόν-
ητα στερεωµένα σε οροφή. Εκρέπουµε τα σώµατα από την ισορροπία τους
µέχρι το κάθε ελατήριο να αποκτήσει το ϕυσικό του µήκος και τα αφήνουµε
ταυτόχρονα από αυτή την ϑέση να εκτελέσουν απλή αρµονική ταλάντωση.
Αν E1 και E2 η ενέργεια ταλάντωσης του Σ1 και του Σ2 αντίστοιχα τότε :

(α) E1 = E2 (ϐ) E1 = 4E2 (γ) E1 =
E2

2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

Θέµα Γ

Στο σχήµα δείχνεται ένα κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k = 100N/m
στερεωµένο σε οροφή, στο κάτω άκρο του οποίου είναι στερεωµένο ένα σώµα
Σ1, µάζας m1 = 1kg.

Από το σώµα Σ1 µέσω ενός µη εκτατού νήµατος που έχει αµελητέα µάζα
είναι κρεµασµένο ένα δεύτερο σώµα Σ2, µάζας m2 = 3kg . Το σύστηµα των
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σωµάτων αρχικά ισορροπεί. Μετατοπίζουµε αργά το σώµα Σ2 προς τα κάτω
κατά d = 0, 4m και το αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί τη χρονική στιγµή
to = 0s. Το όλο σύστηµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε σταθερά
επαναφοράς D = k χωρίς το νήµα να χαλαρώνει.

Γ.1 Να υπολογίσετε την ενέργεια που δαπανήσαµε για να ϑέσουµε το σύστη-
µα σε ταλάντωση.

Μονάδες 5

Γ.2 Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης του σώµατος Σ2, γύρω από
τη ϑέση ισορροπίας του, σε συνάρτηση του χρόνου.

Μονάδες 5

Γ.3 Να υπολογίσετε το ϱυθµό µεταβολής της κινητικής ενέργειας του Σ2

τη χρονική στιγµή που η ταχύτητά του είναι υ = +1m/s για δεύτερη
ϕορά.

Μονάδες 5

Γ.4 Να υπολογίσετε το µέτρο της τάσης του νήµατος την παραπάνω χρονική
στιγµή.

Μονάδες 5

Γ.5 Αν κόψουµε το νήµα τη χρονική στιγµή που το σώµα Σ2 ϐρίσκεται στην
κατώτερη ϑέση της ταλάντωσης του, να ϐρείτε την µέγιστη ταχύτητα που
αποκτά το σώµα Σ1.

Μονάδες 5

∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε για την
ταλάντωση ϑετική την ϕορά προς τα πάνω.
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Θέµα ∆

Σώµα Σ1 µάζαςm1 = 9kg ισορροπεί στερεωµένο στο κάτω άκρο κατακόρυ-
ϕου ιδανικού ελατηρίου (1) σταθεράς k1 = 1000N/m, το πάνω άκρο του
οποίου είναι ακλόνητα στερεωµένο σε οροφή. Κάτω από το Σ1 και στην ί-
δια κατακόρυφο µε αυτό ισορροπούν ακίνητα δύο σώµατα Σ2 και Σ3 ,µε
µάζες m2 = 1kg και m3 = 3kg αντίστοιχα. Το Σ2 είναι τοποθετηµένο πάν-
ω στο σώµα Σ3, ενώ το Σ3 είναι στερεωµένο στο πάνω άκρο ενός ιδανικού
κατακόρυφου ελατηρίου (2) σταθεράς k2 = 100N/m , το κάτω άκρο του
οποίου είναι ακλόνητα στερεωµένο στο δάπεδο.

Εκτρέπουµε το σύστηµα των σωµάτων Σ2 και Σ3 από την ϑέση ισορροπίας
τους κατακόρυφα προς τα κάτω κατά d και στην συνέχεια το αφήνουµε
από την ϑέση αυτή ελεύθερο να εκτελέσει απλή αρµονική ταλάντωση. Την
χρονική στιγµή κατά την οποία το σύστηµα των δύο σωµάτων διέρχεται από
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µια ϑέση πάνω από την ϑέση ισορροπίας, έχοντας ταχύτητα µέτρου υ =
2
√

3m/s, το Σ2 χάνει ακαριαία επαφή µε το Σ3.
Μετά την απώλεια επαφής µεταξύ των σωµάτων Σ2 και Σ3, το σώµα Σ2

συνεχίζει να κινείται προς τα πάνω στην διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου
(1) και αφού διανύσει διάστηµα h = 0, 45m, συγκρούεται κεντρικά και πλασ-
τικά µε το Σ1. Το συσσωµάτωµα που ϑα προκύψει εκτελεί απλή αρµονική
ταλάντωση.

∆.1 Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας του συσσωµατώµατος µετά την
κρούση.

Μονάδες 4

∆.2 Να γράψετε την χρονική εξίσωση της αποµάκρυνσης του συσσωµατώ-
µατος από την ϑέση ισορροπίας του µετά την πλαστική κρούση, ϑεω-
ϱώντας ως χρονική στιγµή t = 0 την χρονική στιγµή της κρούσης και
ως ϑετική την ϕορά προς τα πάνω.

Μονάδες 6

∆.3 Να υπολογίσετε την χρονική στιγµή κατά την οποία η κινητική ενέργεια
του συσσωµατώµατος γίνεται για δεύτερη ϕορά µετά την χρονική στιγµή
t = 0 ίση µε την δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης του.

Μονάδες 5

∆.4 Να υπολογίσετε την αρχική εκτροπή d του συστήµατος των σωµάτων
Σ1 − Σ2.

Μονάδες 5

∆.5 Να υπολογίσετε την ολική ενέργεια της ταλάντωσης που εκτελεί το σώµα
Σ3 µετά την απώλεια επαφής του µε το σώµα Σ2.

Μονάδες 5
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∆ίνονται : η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε τις
αντιστάσεις του αέρα αµελητέες και την χρονική διάρκεια της κρούσης αµελ-
ητέα.

Να διαβάσετε µε προσοχή τις παρακάτω οδηγίες

� Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των ϕωτοαντι-
γράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σηµειώσεις σας πάνω
στα ϑέµατα δεν ϑα ϐαθµολογηθούν σε καµία περίπτωση. Κατά την απο-
χώρησή 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.

Επιµέλεια : ∆ρ Μ. Καραδηµητρίου

πηγές : ¨Ειµαστε Μέσα¨, ΟΕΦΕ, Study4exams

Καλή Επιτυχία !
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