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Διαγώνισμα Φυσικής Γ’ Λυκείου 

Απλή αρμονική ταλάντωση – Κρούσεις 

~ Διάρκεια: 3 ώρες ~ 

 

Θέμα Α’ 

 

Α1.  Η ορμή συστήματος δύο σωμάτων που συγκρούονται διατηρείται: 

α. Μόνο στην πλάγια κρούση. 

β. Μόνο στην έκκεντρη κρούση. 

γ. Μόνο στην κεντρική ελαστική κρούση. 

δ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. 

     (5 μονάδες) 

 

Α2.  Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση περιόδου Τ  και τη 

χρονική στιγμή 𝑡 = 0 βρίσκεται στην ακραία αρνητική του απομάκρυνση. 

Μετά από χρόνο 𝑡1 =
𝛵

2
  , το σώμα: 

α. Περνά από τη θέση ισορροπίας του για δεύτερη φορά. 

β. Έχει αρνητική επιτάχυνση. 

γ. Έχει μέγιστη κινητική ενέργεια. 

δ. Έχει μέγιστη ταχύτητα για τρίτη φορά. 

                                                                                                                     (5 μονάδες) 

 

Α3.  Ένα σύστημα μάζα-ελατήριο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 

πλάτους Α και συχνότητας f. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος ταλάντωσης, 

τότε η συχνότητα ταλάντωσης θα: 

α. Υποδιπλασιαστεί. 

β. Μείνει σταθερή 

γ. Διπλασιαστεί 

δ. Τετραπλασιαστεί. 

 (5 μονάδες) 

 



 
Διαγώνισμα Φυσικής Γ’ Λυκείου           Σχολικό έτος: 2017-18 

 

Δημήτριος Γ. Φαδάκης Σελίδα 2 

 

Α4.  Μια μπάλα μάζας m κινούμενη οριζόντια με ταχύτητα u, προσπίπτει 

κάθετα σε κατακόρυφο τοίχο και ανακλάται με ταχύτητα ίσου μέτρου με 

την προσπίπτουσα. Το μέτρο της μεταβολής της ορμής της είναι: 

 

α. 0 

β. 2𝑚𝑢 

γ. 𝑚𝑢 

δ. 
𝑚𝑢

2
 

    (5 μονάδες) 

 

A5.  Στις παρακάτω προτάσεις να απαντήσετε με Σωστό ή Λάθος. 

α. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση, όταν ένα σώμα 

απομακρύνεται από τη θέση ισορροπίας του, τα διανύσματα 

της ταχύτητας και της επιτάχυνσης είναι πάντα αντίρροπα. 

β. Η μέγιστη κινητική ενέργεια σε μία απλή αρμονική 

ταλάντωση με σταθερά επαναφοράς D και πλάτος Α, ισούται 

με 𝛫𝑚𝑎𝑥 =
1

2
𝐷𝐴2. 

γ. Στην πλαστική κρούση δύο σωμάτων, υπάρχει διατήρηση της 

ορμής του συστήματος, αλλά όχι της μηχανικής ενέργειας. 

δ. Σε μία ανελαστική κρούση δεν ισχύει ο τρίτος νόμος του 

Νεύτωνα. 

ε. Σε ένα σύστημα μάζα-ελατήριο όταν τετραπλασιαστεί η 

μάζα, διπλασιάζεται η σταθερά k. 

       (5 μονάδες) 

 

Θέμα Β’ 

 

Β1.  Η φάση μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης μεταβάλλεται με το 

χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα: 
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Η περίοδος της ταλάντωσης είναι ίση με: 

 

α. 1 s 

β. 2 s 

γ. 2π s 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

   (2+6=8 μονάδες) 

 

Β2.  Δύο σώματα Σ1 και Σ2 έχουν ίσες μάζες και κινούνται με ταχύτητες 

ίσου μέτρου επάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τα σώματα συγκρούονται 

πλαστικά και το συσσωμάτωμα που δημιουργείται από την κρούση 

κινείται με ταχύτητα της οποίας το μέτρο ισούται με το μισό του μέτρου 

της ταχύτητας που είχε κάθε σώμα πριν από την κρούση. Η γωνία φ, με 

0 < 𝜑 < 180°, που σχηματίζουν τα διανύσματα των ταχυτήτων των δύο 

σωμάτων πριν από την κρούση είναι: 

 

α. 120° 

β. 90° 

γ. 60° 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  (2+6=8 μονάδες) 

 

Β3.  Στο σχήμα το σώμα μάζας 𝑚1 ισορροπεί χαμηλότερα κατά h από τη 

θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου. Από τη θέση φυσικού μήκους του 

ελατηρίου αφήνουμε σώμα ίσης μάζας (𝑚2 = 𝑚1 = 𝑚) να κάνει ελεύθερη 

πτώση στην κατακόρυφο που διέρχεται από τον άξονα του ελατηρίου. 
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Η κρούση των σωμάτων είναι κεντρική ελαστική, και αμέσως μετά την 

κρούση, απομακρύνεται η μάζα 𝑚2, ενώ το σώμα 𝑚1 εκτελεί απλή 

αρμονική ταλάντωση. Το πλάτος ταλάντωσης του 𝑚1 είναι: 

 

α. ℎ 

β. 2ℎ 

γ. ℎ√2 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 (2+7=9 μονάδες) 

 

 

Θέμα Γ’ 

 

Σώμα Σ1, μάζας 𝑚1 = 𝑚 = 1𝑘𝑔, ισορροπεί δεμένο στην κάτω άκρη 

κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς 𝑘 = 900 𝑁 𝑚⁄ , του οποίου η άλλη άκρη 

είναι ακλόνητα στερεωμένη σε οροφή. Ένα δεύτερο σώμα Σ2 μάζας 𝑚2 =

𝑚 = 1𝑘𝑔, βάλλεται κατακόρυφα προς τα πάνω, με ταχύτητα 𝑢0 = 6 𝑚 𝑠⁄ , 

από σημείο που βρίσκεται σε απόσταση ℎ = 1,35𝑚 κάτω από το σώμα Σ1. 

Τα δύο σώματα συγκρούονται κεντρικά ελαστικά και στη συνέχεια το 

σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Να βρείτε: 

 

α) το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος Σ1. 

 

β) τη θέση του σώματος Σ2 τη χρονική στιγμή, που η κινητική ενέργεια του 

σώματος Σ1 γίνεται για 1η φορά ελάχιστη. 

 

γ) το έργο της δύναμης του ελατηρίου καθώς το σώμα Σ1 κινείται από τη 

θέση ισορροπίας του μέχρι το ψηλότερο σημείο της τροχιάς του. 

 

δ) το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ταχύτητας του σώματος Σ1, τη 

στιγμή που φτάνει στο ψηλότερο σημείο. 

 

Οι αντιστάσεις λόγω των τριβών θεωρούνται αμελητέες. Δίνονται η 

επιτάχυνση βαρύτητας 𝑔 = 10 𝑚 𝑠2⁄  και 𝜋2 = 10. 

       (8+6+6+5=25 μονάδες) 
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Θέμα Δ’ 

 

Σώμα μάζας 𝑚1 = 2𝑘𝑔 ισορροπεί ακίνητο και είναι δεμένο στο ένα άκρο 

ελατηρίου σταθεράς σταθεράς 𝑘 = 100 𝑁 𝑚⁄ , το άλλο άκρο του οποίου 

είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο στην κορυφή λείου κεκλιμένου 

επιπέδου με γωνία κλίσης 𝜃 = 30°. Σώμα μάζας 𝑚2 = 2𝑘𝑔 εκτοξεύεται 

από τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου με ταχύτητα μέτρου 𝜐0 = 3 𝑚 𝑠⁄  και 

με διεύθυνση που ταυτίζεται με τον άξονα του ελατηρίου, και αφού 

διανύσει διάστημα 𝑠 = 0,6𝑚, συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με το 

ακίνητο σώμα μάζας 𝑚1. 

 

α. Να υπολογίσετε την απόσταση της θέσης ισορροπίας της 

ταλάντωσης του συσσωματώματος από το σημείο όπου έγινε η 

πλαστική κρούση. 

 

β. Να βρείτε την ενέργεια ταλάντωσης του συσσωματώματος. 

 

γ. Να υπολογίσετε την απώλεια μηχανικής ενέργειας του συστήματος 

των δύο μαζών εξαιτίας της πλαστικής κρούσης. 

 

δ. Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της ορμής του συσσωματώματος, 

θεωρώντας ως 𝑡 = 0 τη στιγμή της κρούσης και ως θετική τη φορά 

κίνησης του σώματος μάζας 𝑚2 πριν από την κρούση. 

 

Δίνεται η επιτάχυνση βαρύτητας 𝑔 = 10 𝑚 𝑠2⁄ . Θεωρήστε αμελητέα τη 

χρονική διάρκεια της κρούσης. 

           (6+8+5+6=25 μονάδες) 

 

 

Οδός Φυσικής 
 


