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Κριτήριο αξιολόγησης:  
Κρούσεις – Αμείωτες Μηχανικές Ταλαντώσεις 

 

Θέμα Α. 

(Για τις ερωτήσεις Α.1 έως και Α.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης 

και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση.) 

 

A.1  Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με χρονική εξίσωση ταχύτητας 

 υ = 2ημ 10t + π  (S.I) .  

α. Οι χρονικές  εξισώσεις  της απομάκρυνσης και επιτάχυνσης στο (S.I) είναι 

π
x = 0,2ημ 10t +

2

 
 
 

 και 
π

α = -2ημ 10t +
2

 
 
 

 

β. Η μέγιστη επιτάχυνση έχει μέτρο 2α = 20m / s για πρώτη φορά τη χρονική στιγμή t = T / 4 . 

γ. Τη χρονική στιγμή t = T / 4  ο ταλαντωτής έχει το μέγιστο μέτρο ταχύτητας και μέγιστη 

δύναμη επαναφοράς. 

δ. Τη χρονική στιγμή t = T / 2  ο ταλαντωτής είναι σε απομάκρυνση x=-0,2m και έχει το 

μέγιστο μέτρο δύναμη επαναφοράς. [ T= περίοδος] 

 

Α.2   Στο σχήμα φαίνεται για ένα απλό 

αρμονικό ταλαντωτή πλάτους Α το 

διάγραμμα της απομάκρυνσης x(t) με τη 

χρονική στιγμή. Για το ταλαντωτή αυτό 

ισχύει, 

α. Τη χρονική στιγμή t=0,10s o ταλαντωτής 

δέχεται τη μέγιστη δύναμη επαναφοράς και 

έχει μέγιστη κινητική ενέργεια. 

β. Τη χρονική στιγμή t=0,15s ο ταλαντωτής 

έχει το μέγιστο μέτρο ταχύτητας και κινείται προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα των 

απομακρύνσεων x x  . 

γ. Στο χρονικό διάστημα από 0,05s έως 0,15s η ταχύτητα του ταλαντωτή έχει θετικές 

αλγεβρικές τιμές , δηλαδή ο ταλαντωτής κινείται προς την θετική κατεύθυνση του άξονα των 

απομακρύνσεων x x . 

δ. Στο χρονικό διάστημα από 0,10s έως 0,15s  η κινητική ενέργεια του ταλαντωτή αυξάνεται 

και ταλαντωτής κινείται προς την θετική κατεύθυνση του άξονα των απομακρύνσεων x x . 

 

Α.3  Σε ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση  

α. Η ταχύτητα του ταλαντωτή έχει το ίδιο μέτρο 1υ = υ  [ με υ 0 και maxυ υ ] δύο φορές 

ανά περίοδο .  

β. Η κινητική ενέργεια του ταλαντωτή γίνεται ίση με την δυναμική ενέργεια σε δύο χρονικές 

στιγμές ανά περίοδο.  

γ. Η ταχύτητα μεταβάλλεται με το μέγιστο ρυθμό όταν ο ταλαντωτής διέρχεται από την θέση 

ισορροπίας. 
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δ. Η δυναμική ενέργεια του ταλαντωτή μεγιστοποιείται στις θέσεις που το μέτρο της  

ταχύτητας  μεταβάλλεται  με το μέγιστο ρυθμό. 

 

A.4   Στην κρούση δύο σφαιρών, 

α. οι μεταβολές 1p  και 2p στην ορμή κάθε σφαίρας είναι αντίθετες  1 2Δp = -Δp , μόνο αν 

οι σφαίρες έχουν ίσες μάζες , 

β. έχουμε ανταλλαγή ταχυτήτων στις σφαίρες πριν και μετά την κρούση, μόνο αν οι σφαίρες 

έχουν ίσες μάζες , 

γ. σε κάθε περίπτωση ισχύει για τις ταχύτητες η σχέση 1 1 2 2υ + υ = υ + υ   , όπου 1 1υ ,υ  και 

2 2υ , υ  οι ταχύτητες για κάθε σφαίρα πριν και μετά την κρούση, 

δ. η μεταβολή της ορμής του συστήματος των δύο σφαιρών είναι μηδέν  ολΔp = 0 σε κάθε 

περίπτωση. 

 

Α.5   Να γράψτε στο τετράδιό σας το γράμμα της κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα  

τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι  σωστή ή τη  λέξη Λάθος αν η πρόταση  είναι  

λανθασμένη.  

α. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η δυναμική ενέργεια του ταλαντωτή έχει εξίσωση σε 

συνάρτηση με την απομάκρυνση 2U = 200x (S.I). Στην ταλάντωση αυτή η δύναμη 

επαναφοράς έχει εξίσωση σε συνάρτηση με την απομάκρυνση ΣF = -100x (S.I). 

β. Σε μια δεδομένη απλή αρμονική ταλάντωση αν διπλασιάσουμε το πλάτος της ταλάντωσης 

τετραπλασιάζεται τόσο η ενέργεια ταλάντωσης όσο και η περίοδος ταλάντωσης. 

γ. Ένα σώμα μάζας m=1Kg κινείται πάνω σε άξονα x x και η χρονική εξίσωση της 

συντεταγμένης θέσης x(t) στον άξονα αυτό δίνεται από τη σχέση x = 0,1+ 0,4ημ(10t)  (S.I). 

Η ασκούμενη στο σώμα συνισταμένη δύναμη έχει μέτρο ΣF =10 -100x (S.I). 

δ. Μια σφαίρα κτυπάει μετωπικά και ελαστικά σε ακλόνητο τοίχο και ανακλάται στην ίδια 

διεύθυνση. Στην κρούση αυτή διατηρείται τόσο η ορμή όσο και η κινητική ενέργεια της 

σφαίρας. 

ε. Στη μετωπική και ελαστική κρούση δύο σφαιρών η συνολική μεταβολή στην κινητική 

ενέργεια του συστήματος των δύο σφαιρών είναι μηδενική  ολΔΚ = 0 .  

                                                                                                                 [ Μονάδες 5x5=25] 

 

Θέμα Β. 

B.1  Ένα σώμα Σ αμελητέων 

διαστάσεων είναι πάνω σε λείο 

δάπεδο δεμένο στα άκρα δύο 

οριζόντιων ελατηρίων με σταθερές 

Κ1 και Κ2 με τα άλλα άκρα των 

ελατηρίων να είναι ακλόνητα 

στερεωμένα, όπως στο σχήμα.   Αρχικά όλο το σύστημα ηρεμεί με τα ελατήρια να  έχουν το 

φυσικό τους μήκος.   
Λόγω ενός εκρηκτικού μηχανισμού  που υπάρχει στο σώμα, αυτό διασπάται σε δύο σώματα 

με μάζες m1 και m2=4m1 που μένουν δεμένες στα ελατήρια με σταθερές Κ1 και Κ2 και 

αρχίζουν να ταλαντώνονται με πλάτη Α1 και Α2 αντίστοιχα. Τα δύο αυτά σώματα 

1m
2m

1K 2K
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συγκρούονται πλαστικά, όταν και τα δύο βρίσκονται και πάλι για πρώτη φορά στην αρχική 

θέση ηρεμίας, που τα ελατήρια έχουν το φυσικό τους μήκος. 

α. Για τις σταθερές Κ1 και Κ2 των δύο ελατηρίων ισχύει Κ1=4Κ2. 

β. Για τα αρχικά πλάτη Α1 και Α2 των ταλαντώσεων αμέσως μετά την έκρηξη ισχύει Α1=4Α2 

γ. Για το πλάτος Α του συσσωματώματος που προκύπτει μετά την κρούση ισχύει 

1 2Α - Α
Α =

2
  

Σημειώστε το σωστό ή λανθασμένο της κάθε πρότασης δικαιολογώντας την επιλογή σας. 

         [ Μονάδες 3+3+3=9] 

 

Β.2  Μια σφαίρα έχει κινητική ενέργεια 1  και συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με 

άλλη σφαίρα διπλάσιας μάζας. Μετά την κρούση το συσσωμάτωμα παραμένει ακίνητο.  Η 

κινητική ενέργεια του συστήματος που έγινε θερμική είναι  

α. 1Q = K    β. 1Q = 1,5K    γ. 1Q = 2K    δ. 1Q = 2,5K   

Σημειώστε τη σωστή πρόταση δικαιολογώντας την επιλογή σας.  

         [ Μονάδες 1+7=8] 

 

B.3  Μια σφαίρα Σ1 μάζας m1 είναι 

πάνω σε λείο δάπεδο δεμένη στο άκρο 

ενός ελατηρίου και εκτελεί απλή 

αρμονική ταλάντωση με πλάτος 0  . 

Κάποια στιγμή που διέρχεται από τη 

θέση ισορροπίας της, συγκρούεται 

μετωπικά και ελαστικά με άλλη ακίνητη σφαίρα Σ2 τριπλάσιας μάζας m2=3m1. Μετά την 

κρούση το πλάτος Α της ταλάντωσης της σφαίρας Σ1 θα είναι:  

α. 0Α =
3


  β. 0Α =

4


   γ. 0Α =

2


   δ. 02

Α =
3


  

Σημειώστε τη σωστή πρόταση δικαιολογώντας την επιλογή σας.  

         [ Μονάδες 1+7=8] 

 

Θέμα Γ. 

Ένας δίσκος Δ  μάζας 1m 1Kg  είναι δεμένος στο πάνω άκρο 

κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς Κ=100Ν/m . Πάνω στο δίσκο 

είναι ένα άλλο σώμα Σ μάζας 2m 3Kg  που έχει   κόλλα στο 

κάτω μέρος του και μέσω αυτής είναι κολλημένο στο δίσκο, όλο 

δε το σύστημα αρχικά ηρεμεί. Ασκούμε στο δίσκο κατακόρυφη 

δύναμη F = 50N  για μετατόπιση Δy = 0,25m , όπου και 

καταργείται. Για την ταλάντωση που κάνει το σύστημα δίσκου 

σώματος αμέσως μετά την κατάργηση της δύναμης F , να βρείτε: 

Γ.1 Το πλάτος Α της ταλάντωσης και την περίοδο αυτής Τ. 

Γ.2 Να γραφούν οι χρονικές εξισώσεις της απομάκρυνσης y(t) και 

της κινητικής ενέργειας K(t).  

Ύστερα από κάποιο χρόνο η κόλλα αλλοιώνεται και δεν δρα 

πλέον  και έτσι σε κάποια απομάκρυνση y το σώμα Σ χάνει την επαφή  με τον δίσκο. Να  

1 2

0A . 






( )
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βρείτε: 

Γ.3 Την απομάκρυνση  y  που το σώμα Σ χάνει την επαφή  με τον δίσκο. 

Γ.4 Την μέγιστη κινητική ενέργεια του δίσκου για την ταλάντωση που κάνει αυτός μετά την 

απώλεια της επαφής του με το σώμα Σ. 

Θεωρείστε ως 0t 0  τη στιγμή που καταργείται η δύναμη F , θετική την φορά προς τα πάνω 

και g=10m/s
2
.          

[Μονάδες 6+6+7+6=25] 

 

 Θέμα Δ.  

Μια σφαίρα Σ2 είναι δεμένη στο 

άκρο οριζόντιου ελατηρίου 

σταθεράς Κ=400Ν/m με το άλλο 

άκρο του ελατηρίου ακλόνητο 

στερεωμένο και το όλο σύστημα 

ηρεμεί πάνω σε λείο δάπεδο. Μια 

άλλη σφαίρα Σ1 κινείται οριζόντια 

με ταχύτητα 0υ = 5m / s  και συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με τη σφαίρα Σ2 τη χρονική 

στιγμή 0t 0 . Μετά την κρούση η σφαίρα Σ2 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με πλάτος 

Α=0,2m και η ταχύτητά της μηδενίζεται για πρώτη φορά τη χρονική στιγμή 
π

t =  s
20

.  

Δ.1 Να βρείτε τις μάζες 2m και 1m  δύο σφαιρών Σ2 και Σ1. 

Δ.2 Να γραφούν οι χρονικές εξισώσεις της απομάκρυνσης x(t) και της ταχύτητας υ(t) του 

ταλαντωτή Σ2.  

Δ.3 Ποια είναι η απόσταση των δύο σφαιρών Σ1 και Σ2 , όταν η Σ2 έχει διανύσει διάστημα 

S=0,3m. 

Δ.4  Να βρείτε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το ελατήριο στη σφαίρα Σ2 όταν αυτή έχει 

μέτρο ταχύτητας υ=1,6m/s. 

Θεωρείστε ως  θετική την φορά ταχύτητας  0υ , αμελητέο το χρόνο κρούσης και π=3,14. 

 

       [ μονάδες (4+3)+6+6+6=25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2

0υ

  

Οι απαντήσεις 
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Θέμα Α: 

1-δ, 2-β, 3-δ, 4-δ,  5(α-Λ, β-Λ, γ-Σ, δ-Λ, ε-Σ) 

 

Θέμα Β: 

Β.1  α-Λ, β-Σ, γ-Λ 

Β.2  β-Σ 

Β.3  γ-Σ 

 

Θέμα Γ: 

Γ.1 Α=0,5m  
2

T s
5


   

Γ.2  
7π

y(t) = 0,5ημ 5t +
6

 
 
 

  (S.I)    2 7π
K(t) =12,5συν 5t +

6

 
 
 

 (S.I) 

Γ.3  y=0,4m 

Γ.4 maxΚ = 1,625J   

 

Θέμα Δ: 

Δ.1  1m 1Kg  και 2m 4Kg  

Δ.2   x(t) = 0,2ημ 10t  και  (t) = 2συν 10t  (S.I). 

Δ.3  Δs = 0,885m   

Δ.4  ΣF = 48N  ( μέτρο) 

 

 

 

 

 


