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Α. Για τις παρακάτω προτάσεις 1-4 να γράψετε το γράµµα α, β, γ ή δ, που
αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση
1. Στο διπλανό διάγραµµα δύναµηςχρόνου, ενός σώµατος που εκτελεί
ΓΑΤ, την χρονική στιγµή t1
α. η ταχύτητα είναι ίση µε µηδέν
β. η ταχύτητα είναι ίση µε υ=+υmax
γ. η ταχύτητα είναι ίση µε υ=-υmax
δ. η επιτάχυνση είναι ίση µε α=-αmax
5 µονάδες
2. Σώµα εκτελεί ΓΑΤ και την χρονική στιγµή t=0 βρίσκεται στην θετική
ακραία θέση. Συνεπώς
α. η ταλάντωση δεν έχει αρχική φάση
β. η αρχική φάση της ταχύτητας είναι π rad
γ. η αρχική φάση της ταχύτητας είναι π/2 rad
δ. η αρχική φάση της ταλάντωσης είναι 3π/2 rad
5 µονάδες
3. Κύκλωµα LC εκτελεί ιδανικές ηλεκτρικές ταλαντώσεις συχνότητας f
α. η ηλεκτρική ενέργεια µεταβάλλεται περιοδικά µε συχνότητα f
β. η µαγνητική ενέργεια παραµένει σταθερή
γ. η ηλεκτρική ενέργεια µεταβάλλεται περιοδικά µε συχνότητα f/2
δ. η µαγνητική ενέργεια µεταβάλλεται περιοδικά µε συχνότητα 2f
5 µονάδες
4. Σύστηµα σώµατος µάζας m – ελατηρίου Κ, εκτελεί ΓΑΤ περιόδου Τ . Αν
αντικαταστήσουµε το σώµα µε άλλο µάζας m’=4m τότε

α. η συχνότητα ταλάντωσης υποδιπλασιάζεται
β. η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης τετραπλασιάζεται
γ. η περίοδος των ταλαντώσεων υποδιπλασιάζεται
δ. η περίοδος ταλάντωσης δεν επηρεάζεται
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.
Κατά τον συντονισµό ο διεγέρτης προσφέρει ενέργεια στο σύστηµα
µε το βέλτιστο τρόπο
Σε µια φθίνουσα ταλάντωση που προκαλείται από F=-bυ, για τα 3
πρώτα πλάτη ισχύει Α12=Α0Α2
Η συνολική ενέργεια σε ΓΑΤ είναι ανάλογη του πλάτους Α της
ταλάντωσης
Το φαινόµενο της παλίρροιας οφείλεται στην εξαναγκασµένη
ταλάντωση µάζας νερού στην επιφάνεια της Γης, που προκαλεί
βαρυτική έλξη της Σελήνης.
Η σκέδαση είναι περίπτωση πλαστικής κρούσης στον µικρόκοσµο
5 µονάδες
*

∆ύο πανοµοιότυπα συστήµατα (1) και (2), εκτελούν ταλάντωση ίδιου
αρχικού πλάτους Α0 , σε 2 χώρους που τους ασκούνται δυνάµεις αντίστασης
µορφής F1=-b1υ και F2=-b2υ αντίστοιχα. Τη στιγµή t1, µετά από 2
ταλαντώσεις το (1) αποκτά κάποιο πλάτος Α. Αν Λ1=3Λ2, τότε το (2) θα
αποκτήσει το ίδιο πλάτος Α
α. ταυτόχρονα µε το (1)
β. 4 ταλαντώσεις αργότερα από τη στιγµή που το απέκτησε το (1)
γ. 6 ταλαντώσεις αργότερα από τη στιγµή που το απέκτησε το (1)
δ. 4 ταλαντώσεις νωρίτερα από τη στιγµή που το αποκτά το (1)
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας
8 µονάδες
2. Σώµατα µαζών m1 και m2=2m1 κινούνται αντίθετα µε ταχύτητες υ1 και
υ2=2υ1 αντίστοιχα. Αν το m1 µετά την κρούση κινείται αντίθετα µε πριν ,
διατηρώντας την κινητική του ενέργεια τότε
α. η κρούση είναι ελαστική
β. η κρούση είναι ανελαστική

γ. δεν έχουµε επαρκείς πληροφορίες για να χαρακτηρίσουµε την κρούση
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας
6 µονάδες
3. Στο κύκλωµα του σχήµατος ο
διακόπτης ∆ είναι κλειστός, ο πυκνωτής
αφόρτιστος και το πηνίο διαρρέεται από
σταθερό ρεύµα. Μόλις ανοίξει ο
διακόπτης, ο
πρώτος οπλισµός του
πυκνωτή που θα αποκτήσει θετικό
φορτίο είναι
α. ο οπλισµός Α
β. ο οπλισµός Β
γ. κανένας από τους 2, ο πυκνωτής
δεν φορτίζεται
Αιτιολογήστε την απάντησή σας
5 µονάδες
4. Στο διπλανό σύστηµα που βρίσκεται σε χώρο
µικρής απόσβεσης, τα 3 σώµατα που έχουν
προσδεθεί στα 3 ελατήρια έχουν ίδια µάζα m=1kg.
Τα ελατήρια έχουν σταθερές Κ1=400π2 Ν/m ,
K2=100π2 N/m και Κ3= 4π2 Ν/m. Τα 3 συστήµατα
είναι στερεωµένα σε σανίδα που µπορεί να
ανεβοκατεβαίνει µε τη βοήθεια τροχού-διεγέρτη
που εκτελεί 5 στροφές/sec. Συνεπώς
α. µεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης θα εκτελέσει
το σύστηµα m/K1
β. µεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης θα εκτελέσει
το σύστηµα m/K2
γ. µεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης θα εκτελέσει
το σύστηµα m/K3
δ. και τα 3 συστήµατα θα εκτελέσουν ταλάντωση ίδιου πλάτους
Αιτιολογήστε την απάντησή σας
6 µονάδες

Στο κύκλωµα του σχήµατος η ΗΕ∆ της πηγής είναι
, ο πυκνωτής
έχει χωρητικότητα
, ενώ τα πηνία έχουν συντελεστές αυτεπαγωγής
. Αρχικά ο διακόπτης είναι στην θέση (0).










. Την στιγµή t=0 γυρνάµε τον διακόπτη ακαριαία στην θέση (1)
1. Να γραφούν η χρονική εξίσωση της έντασης του ρεύµατος στο πηνίο
L1 και η χρονική εξίσωση της ηλεκτρικής ενέργειας του πυκνωτή.
2. Να βρεθεί ο ρυθµός µεταβολής της τάσης του πυκνωτή (κατ’ απόλυτη
τιµή) , τις στιγµές που η τάση του πυκνωτή είναι ίση µε το µισό της
µέγιστης τιµής της
3. Να βρεθεί η χρονική στιγµή κατά την οποία η µαγνητική ενέργεια του
πηνίου L1 είναι τριπλάσια από την ηλεκτρική ενέργεια του πυκνωτή για
2η φορά.
∆ίνεται συν60=ηµ30=1/2, συν30=ηµ60= 3 / 2
. Την παραπάνω χρονική στιγµή, ο διακόπτης γυρνά ακαριαία στη θέση (2).
Να βρεθεί ο λόγος I1/I2, του πλάτους της έντασης ρεύµατος του
κυκλώµατος CL1 προς το αντίστοιχο πλάτος της έντασης ρεύµατος του
κυκλώµατος CL2
Αν το πηνίο L2 δεν είναι ιδανικό, αλλά εµφανίζει αντίσταση , τότε το
πλάτος του φορτίου του πυκνωτή µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο, µε
σταθερά Λ=175/π s-1. Να βρεθεί µετά από πόσες ηλεκτρικές ταλαντώσεις θα
έχει µειωθεί η συνολική ενέργεια του κυκλώµατος CL2 κατά 75%;
Θεωρείστε ότι η περίοδος της φθίνουσας ταλάντωσης είναι η ίδια µε εκείνη
της ιδανικής και ln2=0,7
25 µονάδες

*

Όταν ο Chuck Norris ήταν 5 µηνών και
είχε µάζα (κυρίως µυϊκή)
,
συνήθιζε
να
παίζει
µε
τα
2
πυροτουβλάκια του, µάζας
το καθένα, καθισµένος πάνω σε
, που είναι
πλατφόρµα µάζας
δεµένη στο κάτω άκρο κατακόρυφου
ελατηρίου
, σταθερά
στερεωµένου στο άνω άκρο του στο
ταβάνι. Κάποια στιγµή αποφασίζει
(επειδή έτσι θέλει κι επειδή µπορεί) να
πετάξει κατακόρυφα ταυτόχρονα και τα
2 πυρότουβλα προς τα πάνω, µε
ταχύτητα
το καθένα. Το
γεγονός, που µεταδιδόταν διακαναλικά
παγκοσµίως δηµιούργησε στην έκθαµβη ανθρωπότητα τα εξής ερωτήµατα,
τα οποία καλείστε να απαντήσετε (επειδή έτσι θέλετε κι επειδή µπορείτε)
1. ποια ταχύτητα αποκτά το σύστηµα πλατφόρµας-Chuck µόλις πετάξει
τα πυροτουβλάκια;
2. Πόση ενέργεια (από την άπειρη που έχει) ξόδεψε ο Chuck κατά την
εκτίναξη των πυρότουβλων;
3. Θεωρώντας ότι το σύστηµα πλατφόρµας Chuck αρχίζει να εκτελεί ΓΑΤ,
µε στιγµή t=0 τη στιγµή που περνά από τη θέση
, µε φορά
προς τα κάτω (δεχθείτε ως θετική φορά κίνησης ,την προς τα κάτω),
να γράψετε τις χρονικές συναρτήσεις:
α. του ρυθµού µεταβολής της ορµής του συστήµατος
β. της παραµόρφωσης του ελατηρίου
4. Να βρείτε τη δύναµη που δέχεται η πλατφόρµα από τον Chuck σε
συνάρτηση µε την αποµάκρυνση x από τη ΘΙ
5. Τη στιγµή που το σύστηµα βρίσκεται στην κάτω ακραία θέση , ο
Chuck εκτινάσσεται µε οριζόντια ταχύτητα υC=30m/s και πιάνεται από
παράλληλο προς το ελατήριο σκοινί µήκους  =18m. Αν το όριο
θραύσης του νήµατος είναι Τθ=500Ν, θα καταφέρει ο Chuck να κάνει
ανακύκλωση;
∆ίνεται g=10m/s2, 121 = 11
Μόνο το φροντιστήριο ΣΥΓΧΡΟΝΟ έχει την άδεια
παγκοσµίως, ώστε να µπορεί να αποκαλεί τον Chuck Norris µε το µικρό
του όνοµα.
25 µονάδες






