
 

 

Διαγώνισμα Φυσικής Γ’ Λυκείου 

Ταλαντώσεις – Κρούσεις  

(θέματα Πανελληνίων) 
~Διάρκεια 3 ώρες~ 

 

Θέμα Α’ 

 

1) Σε μια φθίνουσα ταλάντωση στην οποία το πλάτος μειώνεται 

εκθετικά με το χρόνο: 
i) Η περίοδος δε διατηρείται για ορισμένη τιμή της σταθεράς 

απόσβεσης b. 

ii) Όταν η σταθερά απόσβεσης b μεγαλώνει, το πλάτος της 

ταλάντωσης μειώνεται πιο γρήγορα. 

iii) Η κίνηση μένει περιοδική για οποιαδήποτε τιμή της σταθεράς 

απόσβεσης. 

iv) Η σταθερά απόσβεσης b εξαρτάται από το σχήμα και τον όγκο 

του σώματος που ταλαντώνεται. 

                                                                                               (5 μονάδες) 

 

2) Η συχνότητα μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης: 

i) Είναι ίση με τη συχνότητα του διεγέρτη. 

ii) Είναι πάντα ίση με την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. 

iii) Εξαρτάται από την αρχική ενέργεια της ταλάντωσης. 

iv) Είναι ίση με το άθροισμα της συχνότητας του διεγέρτη και της 

ιδιοσυχνότητας του ταλαντωτή. 

       (5 μονάδες) 

 

3) Δύο σφαίρες Α και Β με ίσες μάζες, μία εκ των οποίων είναι 

ακίνητη, συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Το ποσοστό της 

μεταβιβαζόμενης ενέργειας από τη σφαίρα που κινείται στην 

αρχικά ακίνητη σφαίρα είναι: 



 

 

i) 100% 

ii) 50% 

iii) 40% 

iv) 0% 

               (5 μονάδες) 

 

4) Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που 

εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση είναι ίση με F. To πηλίκο 
𝐹

𝑚
: 

i) Παραμένει σταθερό σε σχέση με το χρόνο. 

ii) Μεταβάλλεται αρμονικά σε σχέση με το χρόνο. 

iii) Αυξάνεται γραμμικά σε σχέση με το χρόνο. 

iv) Γίνεται μέγιστο, όταν το σώμα διέρχεται από τη θέση 

ισορροπίας. 

               (5 μονάδες) 

 

5) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό ή Λάθος. 

i) Σκέδαση ονομάζεται κάθε φαινόμενο του μικρόκοσμου στο 

οποίο τα «συγκρουόμενα» σωματίδια αλληλεπιδρούν με 

σχετικά μικρές δυνάμεις για πολύ μικρό χρόνο. 

ii) Η σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων, της ίδιας 

διεύθυνσης που γίνονται γύρω από ίδιο σημείο με συχνότητες 

που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους, είναι απλή αρμονική 

ταλάντωση. 

iii) Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση αυξάνεται το μέτρο της 

ταχύτητας του σώματος που ταλαντώνεται καθώς αυξάνεται 

το μέτρο της δύναμης επαναφοράς. 

iv) Έκκεντρη ονομάζεται η κρούση κατά την οποία οι ταχύτητες 

των κέντρων μάζας των δύο σωμάτων που συγκρούονται είναι 

παράλληλες αλλά μη συγγραμικές. 

v) Η περίοδος και η συχνότητα ενός περιοδικού φαινομένου είναι 

μεγέθη αντίστροφα. 

             (5 μονάδες) 

 

 



 

 

Θέμα Β’ 

 

1) Ένα αυτοκίνητο Α μάζας Μ βρίσκεται σταματημένο σε κόκκινο 

φανάρι. Ένα άλλο αυτοκίνητο Β μάζας m, ο οδηγός του οποίου 

είναι απρόσεκτος, πέφτει στο πίσω μέρος του αυτοκίνητου Α. Η 

κρούση θεωρείται κεντρική και πλαστική. Αν αμέσως μετά την 

κρούση το συσσωμάτωμα έχει το 1/3 της κινητικής ενέργειας που 

είχε αμέσως πριν την κρούση, τότε θα ισχύει: 

i) 
𝑚

𝑀
=

1

6
 

ii) 
𝑚

𝑀
=

1

2
 

iii) 
𝑚

𝑀
=

1

3
 

 

Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. 

  (2+6=8 μονάδες) 

 

2) Δύο όμοια σώματα, ίσων μαζών m το καθένα, συνδέονται με 

όμοια ιδανικά ελατήρια σταθεράς k το καθένα, των οποίων τα 

άλλα άκρα είναι συνδεδεμένα σε ακλόνητα σημεία, όπως στο 

σχήμα. Οι άξονες των δύο ελατηρίων βρίσκονται στην ίδια 

ευθεία, τα ελατήρια βρίσκονται στο φυσικό τους μήκος l0 και το 

οριζόντιο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται είναι λείο. 

 

 
 

Μετακινούμε το σώμα 1 προς τα αριστερά κατά d και στη 

συνέχεια το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί. Το σώμα 1 

συγκρούεται πλαστικά με το σώμα 2. Το συσσωμάτωμα που 

προκύπτει εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με σταθερά 

επαναφοράς 𝐷 = 2𝑘. Αν Α1 το πλάτος της ταλάντωσης του 



 

 

σώματος 1 πριν την κρούση και Α2 το πλάτος της ταλάντωσης του 

συσσωματώματος μετά την κρούση, τότε ο λόγος 
𝛢1

𝛢2
 είναι: 

i) 1 

ii) 
1

2
 

iii) 2 

 

Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. 

          (2+7=9 μονάδες) 

 

3) Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων με 

παραπλήσιες συχνότητες f1 και f2, ίδιας διεύθυνσης και ίδιου 

πλάτους, που γίνονται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, με 

f1>f2, παρουσιάζονται διακροτήματα με περίοδο διακροτήματος 

𝛵𝛥 = 2 𝑠. Αν στη διάρκεια του χρόνου αυτού πραγματοποιούνται 

200 πλήρεις ταλαντώσεις, οι συχνότητες f1 και f2 είναι: 

i) 𝑓1 = 200,5 𝐻𝑧,       𝑓2 = 200 𝐻𝑧 

ii) 𝑓1 = 100,25 𝐻𝑧,       𝑓2 = 99,75 𝐻𝑧 

iii) 𝑓1 = 50,2 𝐻𝑧,       𝑓2 = 49,7 𝐻𝑧 

 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

          (2+6=8 μονάδες) 

 

 

Θέμα Γ’ 

 

 

Σώμα Σ1 μάζας m1 βρίσκεται στο σημείο Α λείου κατακόρυφου 

τεταρτοκυκλίου ΑΓ. Η ακτίνα ΟΑ είναι οριζόντια και ίση με R=5 m. 

To σώμα αφήνεται να ολισθήσει κατά μήκος του τεταρτοκυκλίου. 

Φθάνοντας στο σημείο Γ του τεταρτοκυκλίου, το σώμα συνεχίζει την 

κίνησή του σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει συντελεστή 

τριβής μ=0,5. Αφού διανύσει διάστημα S1=3,6 m, συγκρούεται 

κεντρικά και ελαστικά στο σημείο Δ με σώμα Σ2 μάζας m2=3m1, το 



 

 

οποίο τη στιγμή της κρούσης κινείται αντίθετα ως προς το Σ1, με 

ταχύτητα μέτρου υ2=4 m/s, όπως φαίνεται στο σχήμα. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Γ    Δ 

 S1 

i. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ1 στο 

σημείο Γ, όπου η ακτίνα ΟΓ είναι κατακόρυφη. 

ii. Να υπολογίσετε τα μέτρα των ταχυτήτων των σωμάτων Σ1 και Σ2 

αμέσως μετά την κρούση. 

iii. Δίνεται η μάζα του σώματος Σ2, m2=3kg. Να υπολογίσετε το 

μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος Σ2 κατά την κρούση 

και να προσδιορίσετε την κατεύθυνσή της. 

iv. Να υπολογίσετε το ποσοστό μεταβολής της κινητικής ενέργειας 

του σώματος Σ1 κατά την κρούση. 

 

Δίνεται g=10 m/s2 και ότι η χρονική διάρκεια της κρούσης 

θεωρείται αμελητέα. 

         (5+8+5+7=25 μονάδες) 

 

 

Θέμα Δ’ 

 

Σώμα Σ1 με μάζα m1 κινείται σε οριζόντιο επίπεδο ολισθαίνοντας 

προς άλλο σώμα Σ2 με μάζα 𝑚2 = 2𝑚1, το οποίο αρχικά είναι 

ακίνητο. Έστω υ0 η ταχύτητα που έχει το σώμα Σ1 τη στιγμή t0=0 και 

ενώ βρίσκεται σε απόσταση d=1m από το σώμα Σ2. Αρχικά, 

θεωρούμε ότι το σώμα Σ2 είναι ακίνητο πάνω στο επίπεδο δεμένο 

στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου με αμελητέα μάζα και 



 

 

σταθερά ελατηρίου k, και το οποίο έχει το φυσικό του μήκος l0. To 

δεύτερο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο τοίχο, 

όπως φαίνεται στο σχήμα: 

 

 

 Σ1 Σ2 k 

 𝜐0⃗⃗  ⃗ 

 

 

     d l0 

 

Αμέσως μετά την κρούση, που είναι κεντρική και ελαστική, το σώμα 

Σ1 αποκτά ταχύτητα με μέτρο 𝜐1
′ = √10 𝑚/𝑠 και φορά αντίθετη της 

αρχικής ταχύτητας. 

Δίνεται ότι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης των δύο σωμάτων με το 

οριζόντιο επίπεδο είναι μ=0,5 και ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας 

είναι g=10 m/s2. 

i) Nα υπολογίσετε την αρχική ταχύτητα υ0 του σώματος Σ1. 

ii) Να υπολογίσετε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που 

μεταφέρθηκε από το σώμα Σ1 στο σώμα Σ2 κατά την κρούση. 

iii) Να υπολογίσετε το συνολικό χρόνο κίνησης του σώματος Σ1 

από την αρχική χρονική στιγμή t0 μέχρι να ακινητοποιηθεί 

τελικά.  Δίνεται: √10 = 3,2. 

iv) Να υπολογίσετε τη μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου, αν 

δίνεται ότι m2=1 kg και k=105 N/m. 

Θεωρήστε ότι η χρονική διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα 

και ότι τα δύο σώματα συγκρούονται μόνο μία φορά. 

  

         (6+6+6+7=25 μονάδες) 

 

Οδός Φυσικής 


