





!

"

#

$



#









































THΛ: 270727–222594
THΛ: 919113–949422

















#

"

%



















































































































&

"

'

"

%

















































































































$







$



















































































































































































































'























"



(

#

"

'

)

%

$



*

Α. Για τις παρακάτω προτάσεις 1-4 να γράψετε το γράµµα α, β, γ ή δ,
που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση
1. Αν κινούµενο σώµα πολύ µικρής µάζας συγκρουστεί µετωπικά και
ελαστικά µε άλλο ακίνητο σώµα πολύ µεγάλης µάζας τότε
α. η ορµή του µικρού σώµατος παραµένει σταθερή µετά την κρούση
β. η κινητική ενέργεια του µικρού σώµατος παραµένει σταθερή
γ. τα 2 σώµατα ανταλλάσσουν ταχύτητες
δ. το µικρό σώµα κινείται µετά την κρούση µε διπλάσιο µέτρο ταχύτητας
από πριν
5 µονάδες
2. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση, όπου η F=-bυ
α. ο λόγος διαδοχικών πλατών µειώνεται εκθετικά
β. όσο µεγαλύτερη η σταθερά b , τόσο αργότερα µειώνεται το πλάτος
γ. ισχύει Α0Α2=Α12
δ. όταν b=0 η κίνηση γίνεται απεριοδική
5 µονάδες
3. Σε µετωπική ελαστική κρούση ίσων µαζών που κινούνται σε αντίθετες
κατευθύνσεις µε διαφορετικές ταχύτητες
α. η ορµή κάθε σώµατος διατηρείται σταθερή
β. η κινητική ενέργεια κάθε σώµατος διατηρείται σταθερή
γ. τα σώµατα µετά την κρούση ανταλλάσσουν µέτρα ορµών
δ. τα σώµατα µετά την κρούση κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση
5 µονάδες

4. Η σταθερά απόσβεσης b:
α. αυξάνεται όσο παλιώνει και φθείρεται ένα αµορτισέρ αυτοκινήτου
β. πρέπει να είναι µικρή σε ένα ρολόι εκκρεµές
γ. δεν εξαρτάται από το σχήµα και το µέγεθος του αντικειµένου που
εκτελεί ταλάντωση
δ. είναι µεγαλύτερη στον αέρα και µικρότερη σε ένα παχύρρευστο υγρό
5 µονάδες

Β. Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα
κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράµµα τη λέξη
για τη σωστή
πρόταση και τη λέξη
για τη λανθασµένη.
5.
α. Η περίοδος της ηλεκτρικής δυναµικής ενέργειας σε κύκλωµα LC που
εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις είναι η µισή από την περίοδο της
ηλεκτρικής ταλάντωσης
β. Αιτία απώλειας ενέργειας σε κύκλωµα LC είναι µια εξωτερική δύναµη
αντίστασης F=-bυ
γ. Τα κυκλώµατα LC εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητικά κύµατα
δ. Σε µια Γ.Α.Τ. η κινητική και η δυναµική ενέργεια στη διάρκεια µιας
περιόδου γίνονται ίσες 2 φορές
ε. Η σκέδαση αποτελεί την πλαστική κρούση στο µικρόκοσµο
5 µονάδες

*

Σύστηµα µάζας-ελατηρίου εκτελεί ταλάντωση αρχικού πλάτους Αο, σε
χώρο που δέχεται δύναµη αντίστασης F=-bυ. Κάποια στιγµή t, το πλάτος
µετά από 2 πλήρεις ταλαντώσεις γίνεται Αο/2. Συνεπώς το πλάτος θα
γίνει Αο/16 µετά από επιπλέον
α. 14 ταλαντώσεις µετά τη στιγµή t
β. 8 ταλαντώσεις µετά τη στιγµή t
γ. 6 ταλαντώσεις µετά τη στιγµή t
δ. 4 ταλαντώσεις µετά τη στιγµή t
ε. τίποτε από τα παραπάνω
Αιτιολογήστε την απάντησή σας
6 µονάδες

. Σφαίρα µάζας m που κινείται µε ταχύτητα υ1 συγκρούεται κεντρικά και
ελαστικά µε αρχικά ακίνητη σφαίρα µάζας M . Αµέσως µετά την κρούση η
µάζα m επιστρέφει µε φορά αντίθετη της αρχικής, έχοντας χάσει τα 2/3
της αρχικής της ορµής. Εξετάστε αν οι παρακάτω 2 προτάσεις είναι
σωστές ή λάθος αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας
α. Ο λόγος των µαζών είναι m/M=1/2
β. το σώµα µάζας Μ κινείται µετά την κρούση µε ταχύτητα υ'2=2/3υ1

8 µονάδες
. Στα 2 συστήµατα (Α) και (Β) του σχήµατος
που κρέµονται από το ίδιο ελατήριο είναι Μ=4m.
Αν τα νήµατα που ενώνουν τις µάζες κοπούν
τότε ο λόγος των ιδιοσυχνοτήτων f(Α)/f(B) των
συστηµάτων που θα εκτελέσουν ταλάντωση θα
είναι ίσος µε
α. 1
β. 2
γ. ½
δ. 4
ε. τίποτε από τα παραπάνω
Αιτιολογήστε την απάντησή σας
5 µονάδες

4. Ιδανικό κύκλωµα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις µε τον πυκνωτή
τη στιγµή t=0 να έχει φορτίο q=+Q. Να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε
τον ισχυρισµό ότι την στιγµή Τ/8, η ηλεκτρική ενέργεια στον πυκνωτή και
η ενέργεια µαγνητικού πεδίου του πηνίου είναι ίσες, αιτιολογώντας την
απάντησή σας .
6 µονάδες

Στο κύκλωµα του διπλανού σχήµατος η πηγή έχει τάση Ε=2V, οι
πυκνωτές έχουν χωρητικότητες C1=2x10-6F , C2=8x10-6F και το πηνίο
έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=5x10-3H . Αρχικά, ο διακόπτης ∆3 είναι
κλειστός , οι ∆1 και ∆2 ανοικτοί (όπως στο σχήµα) και ο πυκνωτής C1
φορτίζεται από την πηγή, ενώ ο πυκνωτής C2 είναι αφόρτιστος. Τη
στιγµή t=0, ανοίγουµε τον ∆3 , ταυτόχρονα κλείνουµε το διακόπτη ∆1,
ενώ ο διακόπτης ∆2 παραµένει ανοικτός και στο κύκλωµα LC1 που
δηµιουργείται ξεκινά ηλεκτρική ταλάντωση.
Α. Για το κύκλωµα LC1:
1. Να γραφούν οι χρονικές εξισώσεις του φορτίου του πυκνωτή και
της έντασης του ρεύµατος στο πηνίο
2. Να υπολογιστεί η χρονική στιγµή που η ηλεκτρική δυναµική
ενέργεια του πυκνωτή έχει, για δεύτερη φορά, τριπλάσια τιµή από
τη µαγνητική δυναµική ενέργεια του πηνίου
3. Να υπολογιστεί η τάση και ο ρυθµός µεταβολής της τάσης του
πυκνωτή την παραπάνω χρονική στιγµή
Β. Μετά από χρόνο t=3T/2 από τη στιγµή που ξεκίνησε ταλαντώσεις το
LC1, ανοίγουµε το διακόπτη ∆1 και ταυτόχρονα κλείνουµε το διακόπτη
∆2, δηµιουργώντας το κύκλωµα LC2.
4. Να εξετάσετε αν το κύκλωµα LC2 θα εκτελέσει ηλεκτρική
ταλάντωση και αν ναι, να βρεθεί το µέγιστο φορτίο του πυκνωτή C2

25 µονάδες

*

Αγανακτισµένος από την οικονοµική κατάσταση χασάπης, για να
εκτονώσει τα νεύρα του, πετά µπαλτά µάζας m3=10 Kg προς τµήµα από
µπούτι χοιρινού (κοψίδι) µάζας m2=10 kg , το οποίο ισορροπεί
τοποθετηµένο πάνω σε πάγκο µάζας m1=20 kg, στο πάνω άκρο
κατακόρυφου ελατηρίου Κ=1000 Ν/m. O µπαλτάς λίγο πριν καρφωθεί
στο χοιρινό κοψίδι έχει κατακόρυφη ταχύτητα υ=2 3 m/s και τη χρονική
στιγµή αµέσως µετά (την οποία θεωρούµε ως t=0) το συσσωµάτωµα
(παγκοκοψιδοµπαλτάς) ξεκινά να εκτελεί γ.α.τ. πάνω στο ελατήριο, µε
θετική φορά κίνησης, την προς τα πάνω. Αν g=10m/s2, να βρεθούν:
1. η ταχύτητα υ’ του παγκοκοψιδοµπαλτά την στιγµή που ξεκινά την
ταλάντωση
2. το ποσοστό απώλειας στην κινητική ενέργεια του συστήµατος λόγω
του σφηνώµατος του µπαλτά στο κοψίδι
3. η εξίσωση της ταλάντωσης του παγκοκοψιδοµπαλτά
4. η εξίσωση της κάθετης αντίδρασης Ν που δέχεται το κοψίδι µε τον
καρφωµένο µπαλτά πάνω του (κοψιδοµπαλτάς) από τον πάγκο, σε
συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x από τη ΘΙ του συστήµατος
5. Να ελέγξετε αν υπάρχει περίπτωση κατά τη διάρκεια της
ταλάντωσης, ο κοψιδοµπαλτάς να χάσει την επαφή µε τον πάγκο.

25 µονάδες

