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Θέμα 1ο
Τρία σώματα, με ίδια μάζα, κάνουν απλή αρμονική ταλάντωση στην ίδια
διεύθυνση. Το α΄ σώμα κάνει ΑΑΤ με εξίσωση απομάκρυνσης χ=Αημω1t ενώ το
β΄ σώμα κάνει ΑΑΤ με εξίσωση απομάκρυνσης χ=Αημω2t με ω2> ω1.
Οι
συχνότητες των ταλαντώσεων είναι παραπλήσιες . Το τρίτο σώμα γ κάνει και τις
δύο αυτές ταλαντώσεις ταυτόχρονα. Εξηγείστε, γιατί στο χρονικό διάστημα
ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους του σώματος Γ,το σώμα
β έχει κάνει μια ταλάντωση παραπάνω από το σώμα α.
Θέμα 2o
Δύο όμοιες άκαμπτοι και ομογενείς ράβδοι, από το ίδιο υλικό, με μάζα
m η κάθε μία και μήκος  συγκολλιόνται στο άκρο ώστε να σχηματίζουν ορθή
γωνία .Το σύστημα μπορεί να περιστρέφεται, σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω
από οριζόντιο άξονα οποίος περνά από το άκρο Ο της μιας ράβδου.
α. Υπολογίστε τη ροπή αδράνειας του συστήματος ως προς τον άξονα Ο
β. Αφήνουμε το σύστημα να περιστραφεί Αποδείξτε ότι αν ισχύειεφφ =1/3
τότε αυτή είναι η θέση ισορροπίας.
Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου με μήκος  ως προς άξονα που είναι
κάθετος σ αυτή και περνά από το κέντρο μάζας είναι ίση με
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Θέμα 3o
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2
(μια πρόταση είναι σωστή)
Πάνω σε ένα ελαστικό μέσο, πχ ένα μακρύ και τεντωμένο λάστιχο,
διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις δύο εγκάρσια κύματα με ίδιο πλάτος Α
και συχνότητα . Εξ αιτίας της συμβολής δημιουργείται στάσιμο κύμα. Στην
εικόνα έχουν σχεδιασθεί κάποια στιγμήt1, τα στιγμιότυπα για το στάσιμο και
τα δύο τρέχοντα κύματα, τότε:
α. το πλάτος ταλάντωσης μιας κοιλίας είναι ισο με 4τετραγωνίδια
β. Τη στιγμή t1όλα τα σημεία του σχοινιού βρίσκονται σε ακραία θέση
γ. Κανένα σημείο του λάστιχου δεν διέρχεται εκείνη τη στιγμή από τη θέση
ισορροπίας (εκτός φυσικά από τους δεσμούς που είναι ακίνητα σημεία)
δ. Το υλικό σημείο Δ , τη στιγμή t1, έχει απομάκρυνση 2Α
ΔΔ

Θέμα 4o

Πάνω σε ένα σχοινί , το οποίο συμπίπτει με τον χΌχ άξονα διαδίδονται
δυο ίδια αρμονικά κύματα σε αντίθετες κατευθύνσεις και συμβάλουν
στη θέση χ=0 τη στιγμή t =0. Τα κύματα διαδίδονται σύμφωνα με το
μηχανισμό πρώτα όρος και μετά κοιλάδα . Στην εικόνα δείχνεται
σχηματικά πως δημιουργείται ,λόγω συμβολής, στάσιμο πάνω σε ένα
σχοινί όταν διαδίδονται πάνω σ αυτό δύο ίδια εγκάρσια κύματα, με
πλάτος Α, σε αντίθετες κατευθύνσεις,
Υποθέστε ότι τη στιγμή t1 ,που έχουμε τα στιγμιότυπα των τρεχόντων
κυμάτων, το υλικό σημείο Ζ κινείται προς την ακραία θέση , να
αποδείξετε ότι:
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όπου υ η αριθμητική τιμή της ταχύτητας του Ζ τη στιγμή t1 και υmax η
μέγιστη ταχύτητα του Ζ

Θέμα 5o

Ένα γυαλί έχει δείκτη διάθλασης ίσo με
2 για κάποια ακτινοβολία.
Θεωρείστε ότι η ακτινοβολία αυτή πέφτει από τον αέρα στο γυαλί. Πόση είναι η
μεγαλύτερη γωνία διάθλασης που μπορεί να παρατηρηθεί.

Θέμα 6o

4
Ένα σώμα κάνει ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που
έχουν ίδια διεύθυνση, θέση ισορροπίας και ίδιο πλάτος Α, έτσι ώστε η κίνηση
που προκύπτει είναι ένα διακρότημα ,να αντιστοιχείστε κατάλληλα.

α

Συχνότητα συνισταμένης ταλάντωσης

f1  f 2
2( f1  f 2 )

1

β

Χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα σε δυο
διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους της
συνισταμένης ταλάντωσης

2Α

2

γ

Μέγιστο πλάτος συνισταμένης ταλάντωσης

f1  f 2

3

2
δ

Αριθμός ταλαντώσεων, στο χρονικό διάστημα, που
μεσολαβεί ανάμεσα σε δυο διαδοχικούς μηδενισμούς
του πλάτους της συνισταμένης ταλάντωσης

1
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Θέμα 7o(μια πρόταση είναι σωστή)
Ένα σώμα είναι δεμένο στην άκρη κατακόρυφου ελατηρίου.
Εκτρέπουμε κατακόρυφα το σώμα και κάποια στιγμή το αφήνουμε. Η
απομάκρυνση του
από τη ΘΙ μεταβάλλεται όπως δείχνει το
διάγραμμα Τότε:
α. τη στιγμή που αφήνεται ελεύθερο, το σώμα απέχει από τη ΘΙ 10
εκατοστά
β. Ο λόγος των διαδοχικών πλατών είναι ίσος με 0,5
γ . όταν έχει κάνει 3 ταλαντώσεις έχει χάσει το50% της αρχικής
του ενέργειας
δ . Η εξίσωση της απομάκρυνσης είναι
με χ σε εκατοστά και χρόνο σε δευτερόλεπτα
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Θέμα 8o
Το φάσμα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων εκτείνεται σε μεγάλο εύρος τιμών
συχνοτήτων. Στην εικόνα έχει γίνει σχηματικά υποδιαίρεση του φάσματος σε
εφτά περιοχές
. Γράψτε στη θέση των τελειών
το χαρακτηρισμό των
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων βασιζόμενοι στην εικονογράφηση
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Θέμα 9o
Σε ένα γραμμικό ελαστικό μέσο είναι αρκετά μακρύ και πάνω του
μπορεί να διαδοθεί εγκάρσιο κύμα. Θεωρούμε ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων
έτσι ώστε ο θετικός ημιάξονας Οχ να συμπίπτει με το ελαστικό μέσο και η μια
άκρη του ελαστικού μέσου να βρίσκεται στο σημείο τομής των αξόνων.
Η εξίσωση που περιγράφει τη διάδοση του κύματος στο μέσο αυτό είναι η:

  15 2 (3t 

x
)
18

ψ, χ σε εκατοστά σε εκατοστά και χρόνος σε δευτερόλεπτα
γράψτε την εξίσωση αλλά τα μεγέθη να μετρώνται σε μονάδες SI

Θέμα 10o(μια πρόταση σωστή)
Ένα μακρύ ελαστικό μέσο έχει την διεύθυνση του άξονα χΌχ Πάνω στο
σχοινί διαδίδεται εγκάρσιο κύμα προς μια κατεύθυνση του χ΄Οχ (η οποία δεν
είναι γνωστή)το οποίο φθάνει στο Ο τη στιγμή 0.Η διάδοση του κύματος γίνεται
συμφώνα με το μηχανισμό πρώτα “όρος” και μετά “κοιλάδα” Η
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απομάκρυνση για τρία σημεία Γ,Δ,Z του σχοινιού από τη ΘΙ περιγράφεται
από
τις εξισώσεις:

t
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Τότε:
α) Και τα τρία σημεία είναι πάνω στο θετικό ημιάξονα
β) τη στιγμή που φτάνει το κύμα στο Γ το Ζ έχει κάνει μια μόνο
ταλάντωση
γ) το κύμα φτάνει πρώτα στο Γ και μετά στο Ζ
δ) πρώτα ξεκινά να ταλαντώνεται το σημείο Γ
ε) τη στιγμή 0 δύο σημεία είναι στη ΘΙ και ένα σε ακραία θέση
στ) Αν τα σημεία Γ και Ζ είναι στο αρνητικό ημιάξονα Οχ΄ τότε το κύμα
διαδίδεται προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα χΌχ

Θέμα11ο.
Μια ράβδος, με μάζα m και μήκος  , είναι ομογενής και μπορεί να
περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος είναι κάθετος στο άκρο Ο της.
Η ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα αυτό είναι ΙΟ. Αν μετατοπίσουμε τον
άξονα στη θέση Α. η ροπή αδράνειας είναι ΙΑ Να αποδείξετε ότι
(Δεν θεωρείται γνωστή η ροπή αδράνειας ως προ το κέντρο μάζας)
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Θέμα 12o(μια πρόταση είναι σωστή)
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Ένα σώμα είναι δεμένο στην άκρη ελατηρίου και το σύστημα κάνει απλή
αρμονική ταλάντωση. Ένας αισθητήρας βρίσκεται κάτω από το σώμα και μετρά
την απόσταση d του σώματος από τον αισθητήρα.H καταγραφή
(απόστασης
κάθε στιγμή του αισθητήρα από το σώμα ) σε Η/Υ μας δίνει το διάγραμμα της
εικόνας.

d(cm)

75
70
65
d
≈
αισθητήρας

χρόνος

Θεωρείστε θετική τη φορά κίνησης προς τα κάτω, τότε:
α) το πλάτος ταλάντωσης είναι 75 cm
β) τη στιγμή t=0 η φορά κίνησης του είναι προς τα κάτω
γ) η εξίσωση που μας δίνει την αριθμητική τιμή της ταχύτητας είναι η
υ=υmaxσυνωt
δ) Η φάση του ταλαντωτή τη στιγμή t=0 είναι 0 (rad)
ε) από τη στιγμή 0 έως τη στιγμή 7Τ/12
εκατοστά

έχει διανύσει διάστημα 12,5

στ) Τίποτα από τα παραπάνω

Θέμα 13o
Σε ταλαντωτή (σώμα - ελατήριο) εφαρμόζουμε ένα σύστημα
διέγερσης ώστε να κάνει εξαναγκασμένη ταλάντωση. Στο γράφημα
φαίνεται πως μεταβάλλεται το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης σε
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συνάρτηση με την κυκλική συχνότητα του διεγέρτη( ο άξονας ψ τέμνει
τον χ άξονα σε άλλο σημείο για να μεγεθυνθεί η περιοχή γύρω από την
συχνότητα συντονισμού)
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Θεωρείστε ότι η κυκλική συχνότητα του διεγέρτη είναι 4,9(rad/sec). Κάποια
στιγμή παύει να λειτουργεί ο διεγέρτης και το σώμα συνεχίζει να ταλαντώνεται
Η ταλάντωση είναι φθίνουσα και μετά από λίγο σταματούν οι ταλαντώσεις .
α. Ποια είναι η συχνότητα της φθίνουσας ταλάντωσης
β. Να κάνετε γραφική παράσταση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση
με το χρόνο σε βαθμολογημένους άξονες αν τη στιγμή που έπαψε
να λειτουργεί ο διεγέρτης το σώμα βρισκόταν στην ακραία θέση,
δίνεται ότι μετά από δυο ταλαντώσεις το πλάτος είναι 4cm
γ. Να υπολογίσετε την επιμήκυνση του
σταματήσουν οι ταλαντώσεις , γνωστό το g

ελατηρίου

όταν

5.9

10

Εικόνα κινώντας βρεγμένο δάκτυλο στα χείλη του ποτηριού το αναγκάζουμε να κάνει
εξαναγκασμένη ταλάντωση . Η ιδιοσυχνότητα είναι μερικές εκατοντάδες ΗΖ. Δείτε το
σχετικό videoστοYouTube

Θέμα 14o
Ένα τραίνο κατευθύνεται προς μια σήραγγα και ο οδηγός θέτει σε λειτουργία
τη σειρήνα η όποια εκπέμπει ένα
σύντομο ήχο .Η συχνότητα του ήχου
της σειρήνας είναι ίση με fsόταν η
σειρήνα είναι ακίνητη και η ταχύτητα
του τραίνου έχει σταθερό μέτρο υ1
α) ποια είναι η συχνότητα f1 του
ήχου που αντιλαμβάνεται ένας φύλακας
στην είσοδο της σήραγγας
β) ο οδηγός του τραίνου ακούει
τον ήχο από ανάκλαση στο βράχο.
Πόση είναι η συχνότητα f2 του ήχου
που ξανακούει

Θέμα 15o(μια πρόταση είναι σωστή)
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Στο κύκλωμα του σχήματος τη στιγμή t=0 κλείνουμε το διακόπτη δ. To
αρχικό φορτίο του πυκνωτή είναι Q. Στο χρονικό διάστημα από 0 έως τη
στιγμή που θα ξαναφορτισθεί ο πυκνωτής, για πρώτη φορά, από μια τομή
του αγωγού του κυκλώματος το φορτίο που θα περάσει, είναι :
α. ίσο με 2Q
δ

β. ίσο με 0
γ. ίσο με Q
δ. ίσο με CV όπου V η αρχική τάση
ανάμεσα στις πλάκες του πυκνωτή.

Θέμα 16o(μια πρόταση είναι σωστή)

κεραία

Στο σχήμα φαίνεται το
κύκλωμα λήψης και επιλογής
ραδιοφωνικών πομπών το οποίο
είναι μέρος του κυκλώματος
L
ενός ραδιόφωνου, κύκλωμα LC.
Η
χωρητικότητα
μεταβάλλεται από το κουμπί επιλογής των σταθμών. Υποθέστε ότι η
χωρητικότητα έχει τιμή C1και ότι το κύκλωμα του ραδιοφώνου
συντονίζεται στη συχνότητα fo, με αυτή τη τιμή της χωρητικότητας. Τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα εκπέμπονται από δύο μόνο
πομπούς ,που
βρίσκονται σε κάποιο βουνό, σε συχνότητες f1 και f2 (f1‹f2 )οι οποίες είναι
μεγαλύτερες από τη συχνότητα fo που είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο, τότε:
α. Τα κύματα αυτά«συλλαμβάνονται» στο πηνίο της κεραίας και λόγω
της σύζευξης, του πηνίου της κεραίας με το κύκλωμα L-C , θέτουν σε
ταλάντωση τα φορτία στο κύκλωμα συντονισμού και η συχνότητα με την
οποία ταλαντώνονται είναι ίση με την ιδιοσυχνότητα του κυκλώματος L-C
β.
Στο κύκλωμα L-C
,εφόσον
λειτουργούν
οι
πομποί, τα φορτία κάνουν
μια σύνθετη ταλάντωση η
οποία είναι το αποτέλεσμα
της
σύνθεσης
δυο
ταλαντώσεων που έχουν το
ίδιο πλάτος. (Οι ταλαντώσεις
αυτές έχουν συχνότητες ίσες
με
τη
συχνότητες
των
πομπών.)
γ. Αν ισχύει η σχέση
f  

1
2 LC

όπου C κατάλληλη τιμή

χωρητικότητας,
τότε στο κύκλωμα L-C τα φορτία ταλαντώνονται και
το πλάτος του ρεύματος στο κύκλωμα αυτό, είναι ελάχιστο

C
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δ.
Αν μικρύνουμε σιγά -σιγά τη χωρητικότητα του πυκνωτή τότε θα
ακουσθεί πρώτα στο ραδιόφωνο πομπός με τη μικρότερη συχνότητα f1και
αν τη μικρύνουμε ακόμη θα ακουσθεί ο πομπός με συχνότητα f2
ε.

Τίποτα από τα παραπάνω

Θέμα 17o
Δυο σώματα α και β που το κάθε ένα έχει μάζα m, κάνουν απλές
αρμονικές ταλαντώσεις οι oποίες έχουν ίδια θέση ισορροπίας και ίδια
διεύθυνση. Η απομάκρυνση από τη ΘΙ για τα σώματα α και β
περιγράφεται από τις γραφικές παραστάσεις του επόμενου σχήματος
α. Να σχεδιάσετε πάνω στο σχήμα τη γραφική παράσταση
απομάκρυνσης –χρόνου για ένα τρίτο σώμα με μάζα m ,το οποίο κάνει
και τις δυο ταλαντώσεις ταυτόχρονα
β. να αποδείξετε ότι η ολική ενέργεια του σώματος γ είναι ίση με
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το άθροισμα των ολικών ενεργειών που έχουν οι ταλαντωτές α και β
γ. Να αποδείξετε ότι η το πηλίκο της δυναμικής ενέργειας του
ταλαντωτή γ, προς την ολική του ενέργεια, τη στιγμή t1,είναι ίσο με
92,1%

13
Θέμα 18o(μια πρόταση σωστή)
Μια ομογενής ράβδος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο, άξονα ο
οποίος περνά από το ένα άκρο της και είναι κάθετος σ αυτή. Η ράβδος
περιστρέφεται όπως οι δείκτες του ρολογιού και όταν γίνει κατακόρυφη
συγκρούεται με ένα βλήμα το οποίο είχε ταχύτητα με μέτρο υ κατεύθυνση
οριζόντια. Η ταχύτητα του άκρου της ράβδου όταν ήταν κατακόρυφη, λίγο
πριν συγκρουσθεί, είχε μέτρο υ1 Το βλήμα σφηνώνεται στην άκρη της ράβδου.
Μετά τη σύγκρουση το σύστημα ακινητοποιείται. Η
ροπή αδράνειας, της ράβδου, ως προς άξονα που
περνά από το κέντρο μάζας της ράβδου και είναι
κάθετος σ αυτή είναι :

I cm 

τότε:

1
m 2
12

α. Διατηρείται η ορμή του συστήματος:
βλήμα
β. Ισχύει

3mυ=Μυ1

γ. Η απώλεια
συστήματος ράβδος βλήμα είναι ίση με
Κ

ράβδου πριν

–Κ

ράβδος -

της

κινητικής

ενέργειας

του

βλήματος πριν

Θέμα 19o(μια πρόταση σωστή)
Ένας πυκνωτής και ένα μη ιδανικό πηνίο συνδέονται σε σειρά
και το σύστημα σε πηγή εναλλασσόμενης τάσης με μεταβλητή
συχνότητα. Το κύκλωμα δεν είναι σε συντονισμό γιατί η συχνότητα της
διέγερσης είναι 50ΗΖ μικρότερη από τη συχνότητα συντονισμού η οποία
είναι 80ΗΖ. Κάποια στιγμή και ενώ ο πυκνωτής έχει το μέγιστο φορτίο η
πηγή εναλλασσόμενης τάσης βραχυκυκλώνεται όπότε συνεχίζουν οι
ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Το φορτίο μεταβάλλεται σύμφωνα με τη
γραφική παράσταση που δείχνει το γράφημα :
1. α
2. β
3. γ
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2
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4

t(0,01s)
4.5
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α γράφημα
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q
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β γράφημα

4
2
0.5
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t(0,01s)
4.5
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q
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γ γράφημα

6
4
2
0.5
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Θέμα 20ο

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

t(0,01s)
4.5
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Όπως φαίνεται στην εικόνα πάνω σε σχοινί διαδίδονται κύματα σε
αντίθετες κατευθύνσεις και τη στιγμή t=0 φθάνουν στο σημείο Ο(τομής των
αξόνων )

ψ

τότε:
α. Στο σημείο Ο(σημείο τομής των αξόνων) σχηματίζεται δεσμός

β. Η εξίσωση του στάσιμου κύματος είναι η :

  2 A

2



 2

t
T

γ. Τη στιγμή Τ το σχοινί από το σημείο Γ με χ=-λ έως το σημείο Δ με χ=λ
είναι ευθύγραμμο.
δ. Η μέγιστη κινητική ενέργεια ενός υλικού σημείου που βρίσκεται στη
θέση μιας κοιλίας στο στάσιμο είναι διπλάσια από την κινητική ενέργεια
ενός υλικού σημείου όταν διαδίδεται μόνο ένα τρέχον κύμα (θεωρείστε
υλικά σημεία με ίδια μάζα)
ε. Τίποτα από τα παραπάνω
Θέμα 21ο
Ένα μακρύ ελαστικό μέσο έχει την διεύθυνση του άξονα χΌχ . Πάνω στο
σχοινί διαδίδεται εγκάρσιο κύμα προς μια κατεύθυνση του χ΄Οχ ή και προς
την άλλη . Το κύμα φθάνει στο Ο τη στιγμή 0.Η διάδοση του κύματος γίνεται
σύμφωνα με το μηχανισμό πρώτα “όρος” και μετά “κοιλάδα” . Ακόμα στο
σχοινί μπορεί να διαδίδονται δυο κύματα ίδιου πλάτους Α και συχνότητας.
Αντιστοιχίστε τις προτάσεις με τη κατάλληλη μαθηματική σχέση
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Εξίσωση για τον υπολογισμό της αριθμητικής τιμής
ταχύτητας για κοιλία σε συνάρτηση με το χρόνο σε
στάσιμο κύμα από συμβολή δυο τρεχόντων τα οποία
συναντώνται τη στιγμή 0 στο σημείο Ο τομής των αξόνων

Τρέχον εγκάρσιο κύμα, που διαδίδεται σύμφωνα με το
μηχανισμό πρώτα “όρος” και μετά “κοιλάδα”
, προς την θετική κατεύθυνση του άξονα χΌχ
Εξίσωση απομάκρυνσης για κοιλία, στη θέση , 3λ/2στη
περίπτωση που δημιουργείται στάσιμο κύμα από τη
συμβολή δύο τρεχόντων και εγκάρσιων κυμάτων τα οποία
διαδίδονται σύμφωνα με το μηχανισμό πρώτα “όρος” και
μετά “κοιλάδα”
Τρέχον εγκάρσιο κύμα που διαδίδεται, προς την αρνητική
κατεύθυνση του άξονα χΌχ, σύμφωνα με το μηχανισμό
πρώτα “όρος” και μετά “κοιλάδα”
Εξίσωση απομάκρυνσης για ένα σημείο το οποίο βρίσκεται
στη θέση χ= -λ για εγκάρσιο κύμα που διαδίδεται ,προς
τη αρνητική κατεύθυνση του χΌχ άξονα , σύμφωνα με το
μηχανισμό πρώτα “όρος” και μετά “κοιλάδα”

Στάσιμο κύμα από συμβολή δυο τρεχόντων τα οποία
συναντώνται τη στιγμή 0 στο σημείο Ο τομής των αξόνων
και τα οποία διαδίδονται σύμφωνα με το μηχανισμό πρώτα
“όρος” και μετά “κοιλάδα”
Διαφορά φάσης δυο σημείων, τα οποία απέχουν d σε
τρέχον κύμα
Εξίσωση απομάκρυνσης για ένα σημείο το οποίο
βρίσκεται στη θέση χ= –λ ,για εγκάρσιο κύμα που
διαδίδεται, προς τη θετική κατεύθυνση του χΌχ άξονα ,
σύμφωνα με το μηχανισμό πρώτα “όρος” και μετά
“κοιλάδα”
Φάση εγκάρσιου κύματος που διαδίδεται προς την
αρνητική κατεύθυνση του άξονα χΌχ σύμφωνα με το
μηχανισμό πρώτα “όρος” και μετά “κοιλάδα”
Εξίσωση για τον υπολογισμό της αριθμητικής τιμής
ταχύτητας για το σημείο Ο σε συνάρτηση με το χρόνο
στη περίπτωση που διαδίδεται εγκάρσιο κύμα σύμφωνα
με το μηχανισμό πρώτα “όρος” και μετά “κοιλάδα”

t


   2 (  1)

  max 2

t


t 
2 (  )
 

  2 2

t


t 
   2 (  )
 

t


   2 (  1)

t 
   2 (  )
 

  2A 2

2

t


d



  2

2



 2

t
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Θέμα 22ο
Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές εγκάρσιων αρμονικών κυμάτων
βρίσκονται στην επιφάνεια υγρού και απέχουν d. Το επόμενο σχήμα δείχνει
πως θα είναι η επιφάνεια του υγρού κάποια στιγμή λόγω διάδοσης των δύο
επιφανειακών κυμάτων.
Τότε:
α. Υπάρχουν σημεία στην επιφάνεια του υγρού, όπως φαίνεται στην εικόνα,
για τα οποία
ισχύει:
r2-r1=5λ/2

Γ

r2
r1
Π1

Π2

β. Το σημείο Γ
έκανε μία και
μισή ταλάντωση
από το κύμα που
έφθασε από την
Π1 και στη
συνέχεια
ακινητοποιήθηκε
γιατί έφθασε και
το κύμα από την
πηγή Π2

γ. Η εξίσωση για
την
απομάκρυνση
ενός σημείου Ζ το οποίο απέχει από κάθε πηγή απόσταση d είναι η:

t
T

  2 A 2 ( 

d
)
2

Θέμα 23ο

Στην επόμενη εικόνα φαίνονται διαφορετικά στιγμιότυπα ( από πάνω
προς τα κάτω) κατά τη διάδοση ενός παλμού προς τα δεξιά πάνω σε ένα
ελαστικό μέσο η άκρη του οποίου είναι δεμένη σε σταθερό σημείο Δ. Η
εικόνα έχει παρθεί με φωτογραφική μηχανή που αποτυπώνει n
στιγμιότυπα ανά δευτερόλεπτο.
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d
α

α) Σχεδιάστε τέσσερα
διαδοχικά
στιγμιότυπα
του
ανακλώμενου
παλμού
Δ
κατω από το σχήμα.

β

β) Αν στο α΄ στιγμιότυπο η κορυφή
του παλμού απέχει από το άκρο
γνωστή απόστασηd γράψτε πως θα
εργασθούμε για να υπολογίσουμε την
ταχύτητα διάδοσης του παλμού ο
αριθμός n είναι γνωστός.

γ

έμα 24ο
Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές,Π1 και Π2 εγκάρσιων αρμονικών
κυμάτων βρίσκονται στην επιφάνεια υγρού και απέχουν d. Το επόμενο σχήμα
δείχνει πως θα είναι η επιφάνεια του υγρού κάποια στιγμή λόγω διάδοσης των
δύο επιφανειακών κυμάτων. Ένα σημείο Ζ στην επιφάνεια του υγρού ακίνητο

.Ζ

Π2

Π1

3λ/4

βρίσκεται στην υπερβολή που δείχνει η εικόνα . Να βρείτε πόση είναι η
διαφορά των αποστάσεων του σημείου Ζ από τις πηγές, θεωρείστε γνωστό το
μήκος κύματος λ.

19
Θέμα 25ο
Μια μπίλια α κινείται και προσκρούει σε ακίνητη μπίλια β. Η κρούση
είναι ελαστική. Αν η μεταβολή της κινητικής ενέργειας της μπίλιας α είναι ΔΚ
και η μεταβολή της ορμής της έχει μέτρο Δp1 ,να αποδείξετε ότι το μέτρο της
ταχύτητας της μπίλιας β
μετά τη κρούση υπολογίζεται από τη σχέση:

2
Θέμα 26ο

K
p1

2
Στην εικόνα βλέπετε σχηματικά δύο ίδιους εγκάρσιους κυματικούς
παλμούς οι οποίοι διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις στο ίδιο ελαστικό
μέσο πχ ένα μακρύ σχοινί. Το στιγμιότυπο είναι σχεδιασμένο κάποια στιγμή
πριν αρχίσουν φαινόμενα συμβολής, τότε:

α) ο παλμός 1 διαδίδεται προς τα αριστερά
β) Το υλικό σημείο Η τη στιγμή που έχουμε το στιγμιότυπο κινείται
προς τη θέση ισορροπίας
γ) κάποια στιγμή λόγω φαινομένων συμβολής το ελαστικό μέσο θα είναι
ευθύγραμμο
δ) κάποια στιγμή πριν αρχίσουν φαινόμενα συμβολής το στιγμιότυπο
ήταν αυτό που δείχνει η επόμενη εικόνα
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ε) στο χρονικό διάστημα που έχουμε φαινόμενα συμβολής δεν
μπορούμε να εφαρμόσουμε την αρχή της επαλληλίας γιατί ο ένας παλμός
αναιρεί τον άλλο.
Θέμα 27ο
Πάνω σε ένα ελαστικό μέσο πχ ένα μακρύ και τεντωμένο λάστιχο
διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις δύο εγκάρσια κύματα με ίδιο πλάτος Α
και συχνότητα Η διάδοση γίνεται σύμφωνα με το μηχανισμό: πρώτα όρος και
μετά κοιλάδα Θεωρείστε άξονα χΌχ ο οποίος να συμπίπτει με το ελαστικό μέσο
Τα κύματα συναντιόνται
σε σημείο Ο τη στιγμή t =0 Το ελαστικό μέσο
συμπίπτει με τον χΌχ άξονα.) Η εξίσωση που περιγράφει το στάσιμο κύμα είναι
η:

  20 (

2
)10t
15

με t →s,ψ →cm,χ→cm
τότε:
α) δύο διαδοχικοί δεσμοί απέχουν 15 εκατοστά
β) Η ταχύτητα διάδοσης των τρεχόντων έχει μέτρο 7,5m/s
γ) Η εξίσωση που περιγράφει το στάσιμο κύμα με μονάδες SΙ είναι η:

  0,2 (

40
)10t
3

δ) τίποτα από τα παραπάνω
θέμα 28ο

Ποια είναι η
ανακλώμενη ακτίνα;
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Θέμα 29ο

(μια η σωστή)

Παρατηρείστε την εικόνα.Η κρίσιμη γωνία για τη διαχωριστική επιφάνεια
γυαλιού -αέρα και για την ακτινοβολία που έγινε το πείραμα είναι :
α) 40ο
β) μεγαλύτερη από 40ο μοίρες
γ)μικρότερη από 40ο

Θέμα 30ο
Στη γεωμετρική οπτική το φως
διαδίδεται ευθύγραμμα.Οι οπτικές
ίνες κατασκευάζονται από είδος
γυαλιού . Μέσα στις οπτικές ινες το
φως διαδίδεται ακολουθώντας τη
πορεία της οπτικής ίνας ακόμα και
αν η ίνα δεν είναι ευθύγραμμη. Αυτό
αποτελεί εξαίρεση του κανόνα ή
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συμβαίνει κάτι άλλο;δώστε επαρκή εξήγηση.

Θέμα 31ο
Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές εγκάρσιων αρμονικών κυμάτων
βρίσκονται στην επιφάνεια νερού και απέχουν d. Ένα σημείο Γ της
επιφάνειας του νερού κάνει ταλάντωση όπως φαίνεται στο σχήμα και στη
συνέχεια ακινητοποιείται.
α)πόση είναι η διαφορά των αποστάσεων του από τις πηγές. Το λ θεωρείται
γνωστό.
β)πόσο απέχειτο σημείο Γ από την πλησιέστερη πηγή
ψ
(cm)
5
4
3
2
1
t(s)
-1
-2
-3
-4
-5

Θέμα 32ο

M
A
m

τεντωμένο.

h

Στο
σχήμα
φαίνεται μια τροχαλία,
με ακτίνα Rκαι ροπή
αδράνειας Ι ως προς
τον
άξονα
που
στρέφεται, στην οποία
είναι τυλιγμένο ένα
σχοινί και στοάλλο
άκρο του σχοινιού
είναι δεμένο ένα βαρίδι
με μάζα m. Στο σημείο
Α με το χέρι μας
πιάνουμε το σχοινί το
οποίο αρχικά δεν είναι
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Αν αφήσουμε το σχοινί το βαρίδι πέφτει ελεύθερα κατά h, οπότε τεντώνεται
τοσχοινί και αμέσως αρχίζει να περιστρέφεται η τροχαλία με ωo
αποδείξτε ότι :

o 

mR
2 gh
mR 2  I

Θέμα33ο (μια η σωστή πρόταση)
Στην εικόνα βλέπετε μια πετρελαιομηχανή η οποία έχει δύο πλαϊνούς
σφονδύλους. Η τοποθέτηση τους γίνεται:
α. για να γίνεται μετάδοση κίνησης σε άλλα συστήματα με τη βοήθεια
ιμάντα
β. για λόγους αισθητικής
γ. για να έχουν μεγάλη ροπή αδράνειας τα
στρεφόμενα μέρη οπότε αν για κάποιο λόγο
απαιτηθεί από τη μηχανή μεγαλύτερη ισχύς η
γωνιακή επιβράδυνση που θα έχουν τα στρεφόμενα
μέρη να είναι όσο το δυνατό μικρότερη και να
αποφευχθεί έτσι η απότομη πτώση των στροφών.
( σφόνδυλος : τροχαλία με μεγάλη μάζα)

Θέμα34ο (Μια σωστή να την κυκλώσετε)
Σε ένα εύκαμπτο και μακρύ ελατήριο , ο άξονας του οποίου συμπίπτει
με τον άξονα χΌχ , διαδίδεται κύμα όπως φαίνεται στην εικόνα που δείχνει ένα
στιγμιότυπο τη στιγμή t1. Κάθε σπείρα ξεκινά τη ταλάντωση με θετική ταχύτητα,
τότε:
α. το κύμα είναι διάμηκες
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β. η σπείρα που δείχνει το βέλος α τη στιγμή

t1 έχει μέγιστη κινητική

ενέργεια
γ. η απόσταση ανάμεσα στα δύο

βέλη α και β είναι ένα μήκος ίσο με

λ/4
δ. αν η σπείρα που δείχνει το βέλος γ τη στιγμή t1 έχει θετική ταχύτητα
το κύμα διαδίδεται από δεξιά προς τα αριστερά καθώς κοιτάζουμε την εικόνα
ε. το πλάτος του διαδιδόμενου κύματος είναι όσο η απόσταση των
κέντρων των σπειρών α και β στη διεύθυνση ψ΄ψ
Θέμα 35οΜια σωστή

Kατά μήκος του άξονα χ εκτείνεται ελαστική χορδή. Στη χορδή
διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Η εγκάρσια απομάκρυνση ενός σημείου
Π1 της χορδής περιγράφεται από την εξίσωση:
ψ1 = Aημ 2πt (SI)
ενώ η εγκάρσια απομάκρυνση ενός σημείου Π2, περιγράφεται από την
εξίσωση:

 2  A (2t 


6

)
(SI)

τότε
α. Το κύμα έφθασε πρώτα στο Π1
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β. Η απόσταση των σημείων Π1 και Π2 όταν δεν διαδίδεται κύμα είναι ίση
με λ/4
γ. Αν το σημείο Π2 είναι στον αρνητικό ημιάξονα τότε το κύμα διαδίδεται
προς τη θετική κατεύθυνση του άξοναχΌχ
δ. Ο χρόνος για να διαδοθεί το κύμα από το ένα στο άλλο είναι ίσος με
1/6(s)
ε. Τη στιγμή που φθάνει το κύμα στο Π1
ταχύτητα

το σημείο Π2 έχει αρνητική

θέμα 36ο Μια σωστή
Έναμακρύ ελαστικό μέσο πχ σχοινί έχει την διεύθυνση του άξονα χΌχ Πάνω
στο σχοινί διαδίδεται κύμα το οποίο η περιγράφεται από την εξίσωση

x
t
 

T

   A 2 

Το κύμα φθάνει στο σημείο Ο τη στιγμή t=0, τότε:
α. Το κύμα διαδίδεται στην αρνητική κατεύθυνση
β. Η φάση κάθε σημείου τη στιγμή t είναι η ποσότητα

x
t
2   

T
γ. Κάθε σημείο του σχοινιού ξεκινά την ταλάντωση του με μέγιστη
ταχύτητα της οποίας η αριθμητική τιμή είναι αρνητική

Θέμα 37οΜια σωστή
y

Στην εικόνα 1α φαίνεται ένα στιγμιότυπο κατά τη διάδοση δύο παλμών σε
ελαστικό μέσο με αντίθετη φορά διάδοσης. Η εικόνα 1β δείχνει τη θέση των
8
παλμών μετά από χρονικό διάστημα Δt τότε:
6

4

α. Οι παλμοί διαδίδονται με διαφορετική ταχύτητα στο ελαστικό μέσο
β. Ο παλμός 1,με το μικρότερο πλάτος, διαδίδεται προς τα αριστερά καθώς
κοιτάζουμε την εικόνα

2

0

-2

-4

-6

-8

εικ 1α
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y

8

1

2

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

x(cm)
-10

γ. Στο παλμό 1 τα υλικά σημεία κάνουν μισή ταλάντωση με
μεγαλύτερο πλάτος από ότι στο παλμό 2
δ. Τα υλικά σημεία του μέσου όταν διέρχεται ο κάθε παλμός
αποκτούν μόνο θετική ταχύτητα.
ε. Όταν ολοκληρωθεί η συμβολή τους θα δημιουργηθεί μόνο ένας
παλμός που θα διαδίδεται προς τα δεξιά
στ. Οι παλμοί συναντήθηκαν στη θέση χ=6cm
ζ. Τίποτα από τα παραπάνω
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Θέμα 38ο αντιστοιχείστε κατάλληλα ( η αντιστοιχία είναι 1/1)

α

.Τρέχοντα εγκάρσια

. τρέχοντα διαμήκη
β

. Στάσιμα εγκάρσια
γ

. Συμβολή εγκάρσιων
σε επιφάνεια υγρού
δ

Θέμα 39ο
Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές
εγκάρσιων αρμονικών κυμάτων
βρίσκονται στην επιφάνεια υγρού και
απέχουν d. Το επόμενο σχήμα δείχνει
πως θα είναι η επιφάνεια του υγρού
κάποια στιγμή λόγω διάδοσης των δύο
επιφανειακών κυμάτων.
Σε ένα σημείο Γ της επιφάνειας φθάνει
πρώτα το κύμα από την κοντινή πηγή
οπότε κάνει με πλάτος Α. Όταν φθάσει
και το κύμα από τη δεύτερη πηγή κάνει
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ταλάντωση με πλάτος πάλι Α. Για να συμβεί αυτό πρέπει τη στιγμή που έφθασε
το κύμα από τη δεύτερη πηγή το
σημείο Γ να είχε, ταχύτητα ίση με υmax/2 και να κατευθυνόταν προς τη
θέση ισορροπίας του
Να το δικαιολογήσετε
Υπόδειξη: να γράψετε τις εξισώσεις των
ταλαντώσεων που κάνει το υλικό
σημείο Γ αν λειτουργούσε μόνο η μία
πηγή ή άλλη και να κάνετε σύνθεση
των ταλαντώσεων
Θέμα 40ο
Σε γραμμικό ελαστικό μέσο το οποίο συμπίπτει με τον αρνητικό
ημιάξονα είναι δεμένο σε σταθερό σημείο και στο άλλο άκρο μια πηγή
αναγκάζει το άκρο αυτό να κάνει απλή αρμονική ταλάντωση. Στην εικόνα
φαίνεται το στιγμιότυπο τη στιγμή t=0 που φτάνει το κύμα στο άκρο του
σχοινιού. Το κύμα ανακλάται κατά τα γνωστά . Να γράψετε την εξίσωση
απομάκρυνσης για το σημείο Σ
και να την παρατήσετε γραφικά από τη
στιγμή t1 που άρχισε να ταλαντώνεται έως τη στιγμή t2 +Τ Δίνεται Τ=1,2s και

   5


12
ψ

Σ

Θέμα 41ο(μια πρόταση είναι σωστή)
Παρατηρητής κινείται με σταθερή ταχύτητα πλησιάζοντας μια ηχητική
πηγή. Ο παρατηρητής ακούει ήχο με διαφορετική συχνότητα από αυτήν που
εκπέμπει η πηγή. Η αλλαγή της συχνότητας οφείλεται:
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α. στο γεγονός ότι αλλάζει το μήκος κύματος του ήχου.
β. στο γεγονός ότι τα κύματα του ήχου για τον παρατηρητή διαδίδονται
με μεγαλύτερη ταχύτητα
γ. στο γεγονός ότι ο αριθμός των κυμάτων στη μονάδα του χρόνου που
φτάνουν στον παρατηρητή είναι μικρότερος από τοναριθμός των κυμάτων που
θα έφταναν, στη περίπτωση που ο παρατηρητής ήταν ακίνητος.
δ. στο γεγονός ότι η ταχύτητα του ήχου, ως προς τον αέρα, αλλάζει
όταν κινείται ο παρατηρητής

Θέμα 42ο

Η τάσηVΓ-VΔ στα σημεία Γ,Δ μεταβάλλεται όπως
δείχνει το διάγραμμα.
α. να σημειώσετε τη συμβατική φορά του
ρεύματος πάνω στο σχήμα του κυκλώματος για τη
στιγμή t=0

12

V(Volt)

10
8
6
4
2
t(x0.0001)s
-2
-4
-6
-8
-10
-12
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Θέμα 43ο
μια πρόταση είναι η σωστή
Ένα μακρύ ελαστικό μέσο, πχ ένα σχοινί, έχει την διεύθυνση του άξονα
χΌχ Πάνω στο σχοινί διαδίδεται εγκάρσιο κύμα προς μια κατεύθυνση , το
οποίο φθάνει στο Ο τη στιγμή t=0. Το υλικό σημείο Ο κάνει ταλάντωση της
μορφής ψ=Αημωt
Ένα υλικό σημείο Γ του μέσου ταλαντώνεται και η απομάκρυνση του από τη
ΘΙ ,σε συνάρτηση με το χρόνο, περιγράφεται από την εξίσωση:

t
T

1
6

   A 2 (  )
Τότε:
α. Το σημείο Γ βρίσκεται στον αρνητικό ημιάξονα και το κύμα διαδίδεται
προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα χΌχ
β. Το σημείο Γ βρίσκεται στον θετικό ημιάξονα Οχ και το κύμα
διαδίδεται προς την αρνητική κατεύθυνσητου άξονα χΌχ
γ. Η διαφορά φάσης του Ο και του Γ είναι π/6
δ. Το κύμα έφθασε πρώτα στο Ο και μετά στο Γ
θέμα 44o
Δύο μπίλιες, σιδερένιες και συμπαγείς, έχουν ακτίνες R και

2R αντίστοιχα . Αποδείξτε ότι ο λόγος των ροπών αδράνειας ως προς άξονα που
περνά από το κέντρο τους είναι ίσο με 32 . H ροπή αδράνειας ως προς άξονα
που περνά από το κέντρο υπολογίζεται από τη σχέση:
I cm 

2
mR 2
5

Θέμα 45ο
Μια ομογενής ράβδος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα ο
οποίος περνά από το ένα άκρο της και είναι κάθετος σ αυτή. Αρχικά η ράβδος
ισορροπεί σε κατακόρυφη θέση. Στη ράβδο δίνουμε με κατάλληλο τρόπο μια
ώθηση και κάνει ανακύκλωση
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α. Ποιο είναι το μέτρο ω της γωνιακής ταχύτητας στην ανώτερη θέση ώστε
να μη δέχεται δύναμη από τον άξονα
β. Πόσο είναι το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης όταν βρεθεί σε οριζόντια
θέση;
Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ( με μήκος  και μάζα m)ως προς άξονα
που είναι κάθετος σ αυτή και περνά από το κέντρο μάζας είναι ίση με

I cm 

1
m 2
12

Γνωστά μήκος και μάζα ράβδου

Θέμα 46ο
Δύο όμοιες και ομογενείς ράβδοι, από το ίδιο υλικό, με μάζα m η κάθε
μία και μήκος  συγκολλιόνται στο άκρο ώστε να σχηματίζουν ορθή γωνία. Το
σύστημα μπορεί ν α περιστρέφεται, σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από
οριζόντιο άξονα οποίος περνά από το
άκρο Ο της μιας ράβδου. To

Ζ

cm

α. Υπολογίστε τη ροπή αδράνειας του
συστήματος ως προς τον άξονα Ο
β. Υπολογίστε τη ροπή αδράνειας του
συστήματος ως προς τον άξονα που
είναι κάθετος στις ράβδους και περνά
από το Ζ
Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου
με μήκος  ως προς άξονα που είναι
κάθετος σ αυτή και περνά από το
κέντρο μάζας είναι ίση με

I cm 
Ο

Θέμα 47ο

1
m 2
12
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Τρία σώματα, με ίδια μάζα, κάνουν απλές αρμονικές ταλαντώσεις σε
παράλληλες διευθύνσεις γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας με την ίδια
συχνότητα. Η απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας , σε συνάρτηση με το
χρόνο, για τα δύο σώματα α και β μεταβάλλεται όπως στο διάγραμμα το
τρίτο σώμα κάνει και τις δυο ταλαντώσεις ταυτόχρονα Ονομάστε 1 εκείνη
που η απομάκρυνση από τη ΘΙ είναι σχεδιασμένη με κόκκινο χρώμα
α)Να γράψετε τις εξισώσεις για την απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας
για κάθε σώμα θεωρείστε γνωστά πλάτη και κυκλική συχνότητα.
β)όπως είναι γνωστό ένα αρμονικό μεταβαλλόμενο μέγεθος μπορεί να
παρασταθεί με στρεφόμενο διάνυσμα με βάση κάποιες προϋποθέσεις. Να
σχεδιάσετε το σχήμα με τα στρεφόμενα διανύσματα που παριστάνουν τις
ταλαντώσεις των σωμάτων
γ) να υπολογίσετε τη στιγμή που για πρώτη φορά , μετά τη στιγμή 0, τα
σώματα α και β έχουν ίσες ταχύτητες
η περίοδος ταλάντωσης θεωρείται γνωστή,

ψ
5
4
3
2
1

t
-1
-2
-3
-4
-5

Θέμα 48ο
Ένα σώμα κάνει απλή αρμονική ταλάντωση Η απομάκρυνση ,η
αριθμητική τιμή της ταχύτητας, η δύναμη και η επιτάχυνση είναι αρμονικές
συναρτήσεις του χρόνου. Υποθέστε ότι εκφράσαμε τα μεγέθη αυτά με τον
ίδιο τριγωνομετρικό αριθμό. Τότε:
α Η φάση της ταχύτητας είναι μικρότερη από τη φάση της
απομάκρυνσης κατά π/2
β.Η φάση της ταχύτητας είναι μικρότερη από τη φάση της επιτάχυνσης
κατά π/2
γ.Η απομάκρυνση και η ταχύτητα έχουν ίδια φάση
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δ. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής έχει μεγαλύτερη φάση από την
επιτάχυνση
ε. Τίποτα από τα παραπάνω

θέμα 49ο
Δύο απλοί και αρμονικοί ήχοι (που ανήκουν στο ακουστικό φάσμα) έχουν
παραπλήσιες συχνότητες f1 και f2 και εκπέμπονται από διαφορετικά ηχεία ο
καθένας με ίδια ένταση. Διαπιστώνουμε ότι σε χρονικό διάστημα 5
δευτερολέπτων ακούμε 10 μέγιστα του ήχου ,τότε:
α.Η συχνότητα με την οποία μεταβάλλεται η ένταση του ήχου είναι 10
Ηz
β. Η περίοδος του φαινομένου της μεγιστοποίησης της έντασης του
ήχου είναι 1sec
γ. Οι συχνότητες των ήχων διαφέρουν 4 Ηz
δ. Αν αυξήσουμε κατάλληλα τη μικρότερη συχνότητα τότε μπορεί σε 5
δευτερόλεπτα θα ακούμε πάλι 10 μέγιστα της έντασης του ήχου

θέμα 50ο
Σε κάθε πρόταση βάλτε μπροστά από κάθε πρόταση Σ ή Λ
α. Κατά το συντονισμό ενός ταλαντωτή το πλάτος ταλάντωσης
ελαχιστοποιείται
β. Τρεις απλοί ήχοι έχουν συχνότητες παραπλήσιες (f1 <f2<f3). Η ένταση
των ήχων είναι ίδια. Αν περίοδος του διακροτήματος ανάμεσα στους
ήχους με συχνότητες f1,f2 είναι όση ανάμεσα στους ήχους με
συχνότητες f2,f3 τότε θα έχουμε

f2 

f1  f 3
2

γ .Αν για δύο συχνότητες f1,f2 (με f1<f2 ) του διεγέρτη ενός ταλαντωτή (
με ιδιοσυχνότηταfο ) έχουμε ίδιο πλάτος ταλάντωσης Α1τότε για κάθε
συχνότητα διεγέρτη που βρίσκεται στο διάστημα 0-f1το πλάτος
ταλάντωσης θα είναι μικρότερο από Α1
δ.Αν η εξίσωση της τάσης σε ένα πυκνωτή (C=2μF) κυκλώματος LC είναι
V=50συν(1000t+π/2) (SI) εξίσωση της έντασης είναι i=-0,1συν1000t
(SI)
ε. Ένα σώμα κάνει ΑΑΤ. Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής του
ενέργειας είναι θετικός όταν κατευθύνεται σε ακραία θέση
στ. Όταν ένα σώμα κάνει ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές
ταλαντώσεις με παραπλήσιες συχνότητες και με ίδιο πλάτος η περίοδος
της ταλάντωσης του είναι ίση με

2T1T2
T1  T2

ζ. . Όταν ένα σώμα κάνει ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις
με ίδιες συχνότητες, ίδια διεύθυνση και ΘΙ η αριθμητική τιμή της
επιτάχυνσης του είναι ίση με α1+α2 όπου οι αριθμητικές τιμές των
επιταχύνσεων αν έκανε τη μία ή την άλλη ταλάντωση
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η. Στην επόμενη εικόνα φαίνεται το πώς μεταβάλλεται το πλάτος της
έντασης του ρεύματος σε ένα συντονιζόμενο κύκλωμα πυκνωτή πηνίου

αντιστάτη συνδεσμολογημένων σε σειρά , στο οποίο ρόλο διεγέρτη
παίζει μια πηγή εναλλασσόμενης τάσης Οι τρεις καμπύλες έχουν
χαραχθεί για διαφορετικές τιμές αντιστάτη τότε ισχύει R3<R2<R1

θ. Τρία σώματα κάνουν ταλάντωση στην ίδια διεύθυνση. Το α σώμα
κάνει ΑΑΤ με εξίσωση απομάκρυνσης χ=Α ημω1t ενώ το β κάνει ΑΑΤ
με εξίσωση απομάκρυνσης χ=Α ημω2t οι συχνότητες των ταλαντώσεων
είναι
παραπλήσιες
. Το τρίτο
σώμα κάνει
και τιςδύο
αυτές
R1
ταλαντώσεις
ταυτόχρονα.
R2
Κάποια
R3
στιγμή τα
δύο σώματα
διέρχονται
από τη θέση
ισορροπίας
τότε ,την ίδια
στιγμή, και το τρίτο υποχρεωτικά θα διέρχεται από τη ΘΙ
ι. Στο κύκλωμα του σχήματος η κυκλική
συχνότητα της πηγής είναι ω1 και το
κύκλωμα δεν είναι σε συντονισμό Αν την
αυξήσουμε λίγο, το πλάτος της έντασης
μειώνεται, τότε η ισχύει ω1< ωο

Θέμα 51ομια η σωστή
Ένα σύστημα ελατηρίου –μάζας έχει απόσβεση Απομακρύνουμε το σώμα
από τη θέση ισορροπίας κατά 10 εκατοστά και το αφήνουμε ελεύθερο οπότε
μετά από μια περίοδο το πλάτος του είναι 8 εκατοστά, τότε μετά από μια
περίοδο ακόμη :
α. το πλάτος του θα είναι 6 εκατοστά
β. το πλάτος του θα είναι 6,4 εκατοστά
γ. το πλάτος δεν μπορεί να υπολογισθεί γιατί λείπουν δεδομένα

Θέμα 52ομια η σωστή
Ένα σώμα κάνει απλή αρμονική ταλάντωση στην οποία η απομάκρυνση
είναι της μορφής χ=Aημωt
κάποια στιγμή t1 η φάση του είναι ίση με

10
(rad )
3
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Τότε:
α. η απομάκρυνση του τη στιγμή t1 είναι ίση με

A 3
2

β. Τη στιγμή t1 κατευθύνεται προς τη ΘΙ
γ. η αριθμητική τιμή της ταχύτηταςτη στιγμή t1 είναι ίση με

 max
2

δ. τίποτα από τα παραπάνω

Θέμα 53ο (μια η σωστή)
Ένα σώμα κάνει απλή αρμονική ταλάντωση έχοντας τη στιγμή t=0 φάση
π/6(rad) . Από τη στιγμή 0 έως τη στιγμή t1έχει διανύσει διάστημα 2Α (όπου Α
πλάτοςταλάντωσης),τότε:
α. τη στιγμή t1 έχει φάση

7
rad
6

β. τη στιγμή t1 έχει ταχύτητα της οποίας η αριθμητική τιμή είναι θετική
γ. η φάση του από τη στιγμή 0 έως τη στιγμή t1 μεταβλήθηκε κατά
2π/3(rad)

A 3
δ. η απομάκρυνση στη στιγμή t1 είναι ίση με 2

Θέμα 54ομια πρόταση σωστή

τα σώματα στο σχήμα ισορροπούν Τα σώματα είναι
δεμένα μεταξύ τους με σχοινί. Κάποια στιγμή το
σχοινί κόβεται, τότε:
m1

m2

α. η εξίσωση για την απομάκρυνση του m1 από τη
ΘΙ είναι η
x  At

β. η μεγαλύτερη τιμή που έχει το μέτρο της
δύναμης επαναφοράς είναι ίσο με m2g
γ. η κυκλική συχνότητα του ταλαντωτή είναι ιση με
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K
m1  m2

Θέμα 55ο βάλτε Σ ή Λ μπροστά από κάθε πρόταση
Ένα σώμα κάνει απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνσης
x  A (t 

5
)
6

Τότε

α. τη στιγμή Τ/2 διέρχεται από τη ΘΙ
β. τη στιγμή 0 η αριθμητική τιμή της δύναμης επαναφοράς είναι ίση με



Fmax
3
γ. η εξίσωση για την αριθμητική τιμή της ταχύτητας είναι η :

   max (t 

4
)
3

χ

δ. τη στιγμή 0 η
κινητική ενέργεια είναι
μεγαλύτερη από τη
δυναμική
t

ε. η γραφική
παράσταση για την
απομάκρυνση σε
συνάρτηση με το χρόνο

είναι η:

Θέμα 56οΒάλτε Σ

ή Λ μπροστά από κάθε πρόταση

Ένα σύστημα ελατηρίου –μάζας κάνει ταλάντωση και έχει απόσβεση.
Απομακρύνουμε το σώμα από τη ΘΙ κατά Αο και τη στιγμή t =0 το αφήνουμε
ελεύθερο θεωρείστε τη διαδρομή μέχρι να μηδενισθεί η ταχύτητα του (στιγμή t1)
για πρώτη φορά και υποθέστε ότι το μήκος είναι d
α. Aπότη στιγμήt1 και μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητα του για
δεύτερη φορά θα διανύσει διάστημα d
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β. Αν Α1 το πλάτος όταν συμπληρώσει τη πρώτη ταλάντωση τότε η
ποσότητα

1
1
DAo2  DA12
2
2

είναι το ποσό ενέργειας που θα

χάνει σε κάθε ταλάντωση


100% είναι το ποσοστό απωλειών σε

A
κάθε νέα ταλάντωση όπου   N
AN 1
γ .Η ποσότητα

1

1  2
 

δ.Η μείωση του πλάτους ακολουθεί το νόμο ο οποίος περιγράφεται
από την εξίσωση A  Ao
ακέραιος

1
όπου Λ θετική σταθερά και t=NT όπου Ν
e t

Θέμα 57ο
Ένα σύστημα ελατηρίου –μάζας κάνει ταλάντωσηαποδείξτε ότι αν σε
    τότε να δείξετε ότι στη
κάποια θέση ισχύει ότι
θέση αυτή η κινητική ενέργεια είναι μεγαλύτερη από τη δυναμική.
Θέμα 58ο
Στο κύκλωμα του σχήματος γίνονται ηλεκτρικές
ταλαντώσεις. Κάποια στιγμή t1 η συμβατική φορά
είναι εκείνη που βλέπετε στο σχήμα και η ενέργεια
του πηνίου μειώνεται. Τη στιγμή t= 0 που αρχίζουν
οι ηλεκτρικές ταλαντώσεις ο οπλισμός Γ είχε
αρνητικά φορτία και ο πυκνωτής είχε τη μέγιστη
ενέργεια
Βρείτε
α. Τι είδους φορτία έχει τη στιγμή t1 ο οπλισμός Γ
β. Βρείτε αν τη στιγμή t1 η τιμή ρεύματος είναι
θετική ή αρνητική
γ. Αν η αριθμητική τιμή του ρεύματος εκφρασθεί με τη σχέση Ιημ(ωt+φ)
ποια η τιμή της φ και ποια είναι η εξίσωση από την οποία υπολογίζουμε
την αριθμητική τιμή του φορτίου

Θέμα 59ο Σε ένα κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων αποδείξτε ότι αν ισχύει η
σχέση
τότε η ενέργεια του πυκνωτή είναι μεγαλύτερη από
q  i
την ενέργεια του πηνίου

Θέμα 60ο(μια η σωστή)
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Ένα σώμα είναι δεμένο στην άκρη ελατηρίου και το σύστημα κάνει απλή
αρμονική ταλάντωση. Η δυναμική του ενέργεια μεταβάλλεται όπως δείχνει το
διάγραμμα Τη στιγμή 0,βρισκεται στη θέση Δ και απομάκρυνση έχει
U
2

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

αρνητική τιμή ,τότε:

t
0.5

1

1.5

2

2.5

α. η απομάκρυνση στη θέση Δ είναι ίση με

3

3.5

4

4.5

A 2
2

β . η εξίσωση για την απομάκρυνση είναι η x  A (t 

γ. για τη θέση Δ έχουμε

5

11
)
6

U
4
K

Θέμα 61ο
Tο πλάτος ταλάντωσης ενός ταλαντωτή ο οποίος κάνει μια ελεύθερη ταλάντωση
( είναι η ταλάντωση που θα κάνει στη περίπτωση που διεγείρουμε κατάλληλα το
ταλαντωτή και τον αφήσουμε να ταλαντωθεί από μόνος του)
α. Είναι σταθερό δηλ δεν μπορούμε να το αλλάξουμε πχ διεγείροντας
διαφορετικά το ταλαντωτή
β. Εξαρτάται από τη μάζα του ταλαντωτή
γ. Εξαρτάται από τη συχνότητα του ταλαντωτή
δ. Καθορίζεται από τη ποσότητα ενέργειας που θα του δώσουμε αρχικά τη
στιγμή που τον θέτουμε σε ταλάντωση
ε. Τίποτα από τα παραπάνω

Θέμα 62ο
Στο κύκλωμα του σχήματος γίνονται ηλεκτρικές ταλαντώσεις.
Να αποδείξετε τη σχέση

i
Q  q  
 
2

2

2

που i και q η ένταση του ρεύματος και το αντίστοιχο
φορτίο στο πυκνωτή
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Θέμα 63ο
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ψ

Γραφική παράσταση της απομάκρυνσης από
τη ΘΙ, σε συνάρτηση με το χρόνο, ενός υλικού
σημείου της επιφάνειας υγρού στο οποίο
διαδίδεται εγκάρσιο κύμα σύμφωνα με το
μηχανισμό πρώτα “όρος” και μετά “κοιλάδα

t

ψ
(cm)
5
4

Γραφική παράσταση της απομάκρυνσης από
τη ΘΙ σε συνάρτηση με το χρόνο ενός υλικού
σημείου ελαστικού μέσου στο οποίο
διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις δύο ίδια
κύματα συμφώνα με το μηχανισμό πρώτα
“όρος και μετά “κοιλάδα

3
2
1
t(s)
-1
-2
-3
-4
-5

ψ
1.5

1

0.5

t
-0.5

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Γραφική παράσταση της απομάκρυνσης από
τη ΘΙ σε συνάρτηση με το χρόνο ενός σώματος
που κάνει απλή αρμονική ταλάντωση.

3.5

-0.5

-1

-1.5

ψ

t

Γραφική παράσταση της απομάκρυνσης από
τη ΘΙ σε συνάρτηση με το χρόνο ενός υλικού
σημείου ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται
εγκάρσιο κύμα σύμφωνα με το μηχανισμό
πρώτα “όρος και μετά “κοιλάδα
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Θέμα 64ο
Στο επόμενο διάγραμμα έχουν σχεδιασθεί τα μεγέθη: απομάκρυνση
επιτάχυνση και ταχύτητα ταλαντωτή σε συνάρτηση με το χρόνο,
ποιο είναι η επιτάχυνση ποιο η απομάκρυνση και ποιο η ταχύτητα

1

2

t
t1

3

Θέμα 65ο

Στο παρακάτω διαγραμα φαινεται πως μεταβάλλεται το φορτίο σε ένα
πυκνωτή και η ενταση του ρεύματος, σε συνάρτηση με το χρόνο, σε ένα
κυκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων.
α)ποια γραφική παράσταση είναι για το φορτίο και γιατί;
β ) τη στιγμήt=0 ο πυκνωτής είναι σε φάση φόρτισης ή εκφόρτισης;
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1

t

2

γ.αν η αριθμητική τιμή του φορτίου εκφρασθεί με τη σχέσηi=Iημ(ωt+φ)
ποια η τιμή της ποσότητας φ
δ. στο επόμενο διάγραμμα,ποια γραφική παράσταση περιγράφει την
ενέργεια του πυκνωτή για το συγκεκριμένο κύκλωμα

α

β

t
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Θέμα 66ο
Σε γραμμικό ελαστικό μέσο το οποίο συμπίπτει με τον αρνητικό
ημιάξονα είναι δεμένο σε σταθερό σημείο και στο άλλο άκρο μια πηγή
αναγκάζει το άκρο αυτό να κάνει απλή αρμονική ταλάντωση. Στην εικόνα
φαίνεται το στιγμιότυπο τη στιγμή t=0 που φτάνει το κύμα στο άκρο του
σχοινιού. Στο διάγραμμα φαίνεται η απομάκρυνση του σημείου Σ σε
συνάρτηση με το χρόνο. Θεωρείστε γνωστό το μήκος κύματος και
α.υπολογίστε την απόσταση
της θέσης ισορροπίας του Σ από το σημείο
πρόσδεσης του σχοινιούγνωστό το λ
β. υπολογίστε τη συχνότητα ταλάντωσης (να μην δοθεί απάντηση μετρώντας
περίοδο από το διάγραμμα)
γ. να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος, επαληθεύστε αν όντως η
εξίσωση που γράψατε προβλέπει πλάτος ταλάντωσης για το Σ ίσο με Α.
(απαντήστε τα ερωτήματα με όποια σειρά θέλετε)
ψ

Σ
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ψ
1.5

1

0.5

t
-0.5

0.5

1

1.5

2

2.5

3

-0.5

-1

-1.5

Θέμα 67ο
Στην επόμενη εικόνα φαίνεται η διάδοση ηλεκτρομαγνητικού κύματος
προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα χ΄Οχ μέσα σε διαφανές υλικό.
Η εξίσωση που περιγράφει τη διάδοση του ηλεκτρικού πεδίου είναι η:

E  0.2 2 (5.1014 t 


400

)

με Ε→V/mt→sχ→nm

3.5
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Ζ

Γ

Δ

α. Να γράψετε την εξίσωση που περιγράφει τη διάδοση του μαγνητικού
πεδίου στο SI
β. να υπολογίσετε το μήκος κύματος της ακτινοβολία στο κενό.

Θέμα 68ο
Ένα μακρύ ελαστικό μέσο έχει την διεύθυνση του άξονα χΌχ Πάνω στο
σχοινί διαδίδεται εγκάρσιο κύμα προς τη θετική κατεύθυνση του χ΄Οχ το
οποίο φθάνει στο Ο τη στιγμή 0. Η απομάκρυνση για ένα σημείο Z του
σχοινιού από τη ΘΙ περιγράφεται από την εξίσωση:

   0,2 2 (3t  4) SI
Τότε:
α) το σημείο Z βρίσκεται στη θέση χ=4m
β) η φάση του σημείου Ζ είναι μικρότερη από τη φάση του Ο κατά 8π
(rad)
γ) Ο χρόνος για να φθάσει το κύμα από το Ζ στο Ο είναι 4/3
δευτερόλεπτα
δ) Τίποτα από τα παραπάνω

Θέμα 69ο
Ένα μακρύ ελαστικό μέσο έχει την διεύθυνση του άξονα χΌχ Πάνω στο
σχοινί διαδίδεται εγκάρσιο κύμα προς τη αρνητική κατεύθυνση του Οχ, το
οποίο φθάνει στο Ο τη στιγμή 0. Η φάση ενός σημείου Ζ μεταβάλλεται όπως
δείχνει το επόμενο διάγραμμα.
Τότε:
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φ(rad)

8π

-4

0

t(s)

Τότε:
α) Το σημείο Z βρίσκεται στον αρνητικό ημιάξονα
β) Όταν το κύμα φθάσει στο Ο το Ζ έχει κάνει

8 ταλαντώσεις

γ) ο χρόνος για να φθάσει το κύμα από το Ζ στο Ο είναι 2 s
δ) Η συχνότητα του κύματος είναι 1Hz
ε) όταν το κύμα φθάνει στο Ο το Ζ έχει περάσει από τη ΘΙ

4 φορές

Θέμα 71ο
α) Σε δύο όμοια ελατήρια διαδίδονται προς τα δεξιά καθώς κοιτάζουμε
,κύματα και η εικόνα δείχνει κάποια στιγμή το στιγμιότυπο κάθε ενός
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α΄ κύμα

Γ

β΄ κύμα

α. Σύμφωνα με ποιο μηχανισμό διαδίδεται το β κύμα;
Γ
β. Πόση είναι η απόσταση μεταξύ των σπειρών που δείχνουν τα βέλη;
γ. Αν το στιγμιότυπο που δείχνει εικόνα είναι τη στιγμή t=0 μετά
από πόσο χρόνο θα έχουμε πύκνωμα στη θέση Γ;
δ. τη στιγμή που έχουμε το στιγμιότυπο η σπείρα που βρίσκεται στη
θέση Γ έχει μέγιστη κινητική ενέργεια ή μέγιστη δυναμική;

Θέμα 72ο
Ένα μακρύ ελαστικό μέσο, πχ σχοινί έχει την διεύθυνση του άξονα χΌχ
Πάνω στο σχοινί διαδίδονται δύο κύματα που περιγράφονται από τις εξισώσεις:

 t  
  
 T  



 1  A  2 




(1)


t 
  
T  
 (2)

 2  A 2 


και τα δύο κύματα φθάνουν στο σημείο Ο τη στιγμή 0.
α. Ποιο κύμα διαδίδεται προς την κατεύθυνση του αρνητικού ημιάξονα Οχ;
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β. Σχεδιάστε το στιγμιότυπο τη στιγμή Τ αν στο ελαστικό μέσο διαδιδόταν
μόνο το κύμα που περιγράφεται από την εξίσωση (2)
γ. Ποια είναι η εξίσωση του στάσιμου κύματος
δ. Πόσο είναι το πλάτος ταλάντωσης υλικού σημείου στη θέση χ=λ/6

Θέμα 73ο
Όπως φαίνεται στην εικόνα πάνω σε ένα σχοινί με μήκος L διαδίδεται
τρέχον κύμα με ταχύτητα υ το οποίο φθάνει στην άκρη του σχοινιού η οποία
είναι δεμένη στο τοίχο. Θεωρείστε t=0 τη στιγμή που το κύμα φθάνει στο τοίχο
και τον Οχ άξονα έτσι ώστε το Ο να συμπίπτει με το σημείο που έχουμε δέσει το
σχοινί .Το ανακλώμενο κύμα συμβάλλει με το τρέχον και δημιουργείται
στάσιμο κύμα (να μην αποδείξετε εξίσωση στάσιμου κύματος)
ψ

α. ποια χρονική στιγμή t1 σε όλο το σχοινί έχει δημιουργηθεί
στάσιμο κύμα; (γνωστή η περίοδος)
β. Πόσοι είναι οι δεσμοί και σε ποιες θέσεις (Γνωστό το μήκος
κύματος λ )
γ. Ποια είναι η εικόνα του σχοινιού τη στιγμή t1
δ. Αν η συχνότητα με την οποία ταλαντώνεται το χέρι είναι f1 και
την αλλάξουμε σε f2 τότε ποιος ο λόγος

f2
ώστε στο σχοινί να
f1

έχουμε 2 κοιλίες μόνο

Θέμα 74ο
Μια μικρή μπίλια με μάζα mπέφτει με γωνία φ σε ένα τοίχο, το μέτρο
της ταχύτητας της πριν τη κρούση είναι υ. Η κρούση είναι ελαστική.
α. Πόση είναι η μεταβολή στην κινητικής της ενέργεια;

49
β. αν η μεταβολή της ορμής έχει μέτρο ίσο με mυ πόση είναι η γωνία φ;
γ. ποια είναι η κατεύθυνση της δύναμης που δέχτηκε από το τοίχο;

Θέμα 75ο
Στο παρακάτω διάγραμα φαινεται πως μεταβάλλεται το φορτίο σε
ένα πυκνωτή, σε συνάρτηση με το χρόνο, σε ένα κυκλωμα ηλεκτρικών
ταλαντώσεων που αποτελείται από πυκνωτή και πηνίο.
Χρησιμοποιώντας το ίδιο διαγραμμα να σχεδιασετε τη γραφική
παρασταση της ηλεκτρικής ενέργειας του πυκνωτή. Θεωρείστε ότι η
ολική ενέργεια του κυκλώματος αντιστοιχεί σε 6 τετραγωνίδια του ψ
άξονα.

t
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Θέμα 76ο
Στο επόμενο διάγραμμα έχουν σχεδιασθεί τα μεγέθη: απομάκρυνση
συνισταμένη δύναμη και ταχύτητα ενόςμηχανικού ταλαντωτή σε
συνάρτηση με το χρόνο. Η κλίμακα στο ψ άξονα δεν είναι κοινή για τρία
μεγέθη.
Ποιο διαγραμμα περιγράφει τη συνισταμένη δύναμη, ποιο την
απομάκρυνση και ποιο την ταχύτητα;

1

2

t
t1

3

Θέμα 77ο
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Ένα σώμα είναι δεμένο στην άκρη ελατηρίου και το σύστημα κάνει απλή
αρμονική ταλάντωση. Από τη στιγμή 0 που έχει θετική απομάκρυνση (μη
μηδενική ) έως τη στιγμή t1 έχει διανύσει διάστημα 2Α. Να δείξετε ότι το
χρονικό διάστημα 0-t1είναι ίσο με το μισό της περιόδου.

Θέμα 78ο
Δύο όμοιες άκαμπτοι και ομογενείς ράβδοι, από το ίδιο υλικό, με μάζα
m η κάθε μία και μήκος  συγκολλιόνται στο άκρο ώστε να σχηματίζουν ορθή
γωνία .Το σύστημα μπορεί να περιστρέφεται, σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω
από οριζόντιο άξονα οποίος περνά από το άκρο Ο της μιας ράβδου. Στο άκρο Δ
της ράβδου β, περνάμε μια μπίλια με μάζα όση η ράβδος.
α. Υπολογίστε τη ροπή αδράνειας του συστήματος ως προς τον άξονα Ο
β.
Αφήνουμε το σύστημα να περιστραφεί Αποδείξτε ότι στη θέση
ισορροπίας του έχουμε εφφ =0,6(για ευκολία υπολογίστε τους βραχίονες
των ροπών σαν συνάρτηση του μήκους  και της γωνίας φ )

Ο
β
Δ

φ

cm
H
α
cm M

Ο

Κ
Δ

Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου με μήκος  ως προς άξονα που είναι
1
κάθετος σ αυτή και περνά από το κέντρο μάζας είναι ίση με:
2

I cm 

12

m
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Θέμα 79ο
Γραφική παράσταση της φάσης υλικών σημείων
ενός ελαστικού μέσου στο οποίο διαδίδεται
εγκάρσιο κύμα μια δεδομένη χρονική στιγμή. Το
κύμα διαδίδεται σύμφωνα με το μηχανισμό
πρώτα “όρος” και μετά “κοιλάδα”. Το κύμα
έχει φορά διάδοσης ίδια με την κατεύθυνση
του θετικού ημιάξονα Οχ

φ

t

φ

Γραφική παράσταση της φάσης υλικού σημείου Γ
που βρίσκεται στο θετικό ημιάξονα ενός ελαστικού
μέσου στο οποίο διαδίδεται εγκάρσιο σε συνάρτηση
με το χρόνο. Το κύμα διαδίδεται σύμφωνα με το
μηχανισμό πρώτα “όρος” και μετά “κοιλάδα”.
Το κύμα έχει φορά διάδοσης ίδια με την
κατεύθυνση του θετικού ημιάξονα Οχ και τη
στιγμή 0 ξεκινά να ταλαντώνεται το σημείο Ο
(τομή των αξόνων) Το σημείο Γ βρίσκεται στο
θετικό ημιάξονα

x

φ

x

φ

t

Γραφική παράσταση της φάσης υλικών σημείων,
ενός ελαστικού μέσου, στο οποίο διαδίδεται
εγκάρσιο κύμα μια δεδομένη χρονική στιγμή. Το
κύμα διαδίδεται σύμφωνα με το μηχανισμό
πρώτα “όρος” και μετά “κοιλάδα”. Το κύμα
έχει φορά διάδοσης ίδια με την
κατεύθυνση του αρνητικού ημιάξονα Οχ΄

Γραφική παράσταση της φάσης υλικού σημείου Γ που
βρίσκεται στο θετικό ημιάξονα ενός ελαστικού μέσου στο
οποίο διαδίδεται εγκάρσιο σε συνάρτηση με το χρόνο. Το
κύμα διαδίδεται σύμφωνα με το μηχανισμό πρώτα
“όρος” και μετά “κοιλάδα”. Το κύμα έχει φορά
διάδοσης ίδια με την κατεύθυνση του θετικού
ημιάξονα Οχ και τη στιγμή 0 ξεκινά να ταλαντώνεται
το σημείο Ο (τομή των αξόνων) Το σημείο Γ βρίσκεται στο
αρνητικό ημιάξονα Οχ΄
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Θέμα 79ο
υ

α
Γραφική παράσταση της αριθμητικής τιμής
της ταχύτητας, σε συνάρτηση με το χρόνο,
ενός υλικού σημείου της επιφάνειας υγρού στο
οποίο διαδίδονται εγκάρσια κύματα σύμφωνα
με το μηχανισμό πρώτα “όρος” και μετά
“κοιλάδα από δύο σύγχρονες πηγές

t

υ
5
4

β

3
2
1

t(s)
-1
-2
-3
-4
-5

υ
1.5

γ

1

0.5

t
-0.5

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Γραφική παράστασητης αριθμητικής τιμής της
ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο ενός
υλικού σημείου ελαστικού μέσου στο οποίο
διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις δύο ίδια
κύματα ,πλάτους Α, σύμφωνα με το
μηχανισμό πρώτα “όρος και μετά “κοιλάδα. Το
σημείο ταλαντώνεται με το ίδιο πλάτος Α και
μετά τη συμβολή των κυμάτων.

Γραφική παράστασητης αριθμητικής τιμής της
ταχύτητας από τη ΘΙ σε συνάρτηση με το
χρόνο ενός σώματος που κάνει απλή
αρμονική ταλάντωση.

-0.5

-1

-1.5

υ

δ

t

Γραφική παράσταση τηςαριθμητικής τιμής της
ταχύτητας από τη ΘΙ σε συνάρτηση με το
χρόνο ενός υλικού σημείου ελαστικού μέσου
στο οποίο διαδίδεται εγκάρσιο κύμα σύμφωνα
με το μηχανισμό πρώτα “όρος και μετά
“κοιλάδα
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Θέμα 80

ο

Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές εγκάρσιων αρμονικών κυμάτων
βρίσκονται στην επιφάνεια υγρού και απέχουν d. Το επόμενο σχήμα δείχνει
πως θα είναι η επιφάνεια του υγρού κάποια στιγμή λόγω διάδοσης των δύο
επιφανειακών κυμάτων.
Το σημείο Δ της επιφάνειας του υγρού που κάνει ταλάντωση με πλάτος 2Α,
απέχει τη μεγαλύτερη απόσταση από την πηγή Π2από οποιοδήποτε άλλο
σημείο που κάνει ταλάντωση με πλάτος 2Α και βρίσκεται πάνω στην Π2ψ.
α. Πόσα συνολικά σημεία πάνω στη ψ΄ψέχουν πλάτος ίσο με 2Α
β. Πόση είναι η συχνότητα ταλάντωσης πηγής;
Δίνονται Π1Δ=58cm Π2Δ=42cm
24 cm/s

Π1Π2=40cm ,ταχύτητα διάδοσης κύματος

ψ

.Δ

Π2

Π1
M

Θέμα 81

ο

Μια μπίλια α συγκρούεται ελαστικά με ακίνητη μπίλια β. Μετά τη
κρούση ο λόγος των κινητικών ενεργειών είναι ίσος με:

K
1

K  24

Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας της μπίλιας α που μεταφέρθηκε στη μπίλια
β είναι:

1.

4%

2.

96%

και 3. 50%

a. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
b. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
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Θέμα 82

ο

Τρεις όμοιες άκαμπτοι και ομογενείς ράβδοι, από το ίδιο υλικό, με μάζα m η
κάθε μία και μήκος  συγκολλιόνται στο άκρο ώστε να σχηματίζουν ανά δύο
ορθή γωνία, βλέπε σχήμα.Οι ράβδοι
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Το σύστημα
μπορεί
να
περιστρέφεται,
σε
κατακόρυφο
επίπεδο,
γύρω
από
οριζόντιο άξονα οποίος περνά από το
γ
μέσο Μ της β ράβδου. Δίνεται η ροπή
β
αδράνειας της ράβδου με μήκος  ως
προς άξονα που είναι κάθετος σ αυτή
και περνά από το κέντρο μάζας είναι
Μ
ίση με:

I cm 

Ο

α

1
m 2
12

α. να υπολογίσετε τη ροπή
αδράνειας του συστήματος ως προς τον
οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το
Μ
β.
αρχικά
συγκρατούμε
το
σύστημα έτσι ώστε η ράβδος β να είναι
κατακόρυφη,
όταν
το
σύστημα
περιστραφεί κατά 90 μοίρες η κινητική
ενέργεια που έχει το σύστημα είναι ίση
με:

1. mg
2. 2mg

3.

mg
2

Να επιλέξτε τη σωστή απάντηση και να το δικαιολογήσετε
Θέμα 83ο(μια η σωστή)
Οι πόλοι της γης βρίσκονται στα ίδια σημεία της επιφάνειας της γης
Η σταθερότητα των πόλων οφείλεται;
α. Στο γεγονός ότι ασκείται από τον ήλιο ελκτική δύναμη στη γη η οποία
προκαλεί μη μηδενική ροπή με αποτέλεσμα να διατηρούνται οι πόλοι στη
θέση τους
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β. Στο γεγονός ότι η στροφορμή της γης λόγω περιστροφής περί τον άξονα
της
παραμένει σταθερή γιατί η ροπή της ελκτικής δύναμης του ήλιου
είναι μηδενική
γ. Στο γεγονός ότι η γη και ο ήλιος σαν σύστημα έχουν σταθερή ορμή

Θέμα 84o
Σε ένα ενεργό ηφαίστειο λάβα, από τα
έγκατα της γης, ωθείται στη επιφάνεια και πολλές
φορές σχηματίζει μικρούς λόφους Στη περίπτωση
αυτή :
α. η ροπή αδράνειας της γης ως προς άξονα
περιστροφής γύρω από τον εαυτό της μικραίνει
β. η στροφορμή της γης ως προς τον άξονα που αναφέρθηκε αυξάνει
γ. η συχνότητα περιστροφής, μικραίνει έστω και πολύ λίγο
δ.τίποτα από τα παραπάνω
Θέμα 85βάλτε Σ ή Λ και δικαιολογείστε το
Στη άκρη ενός σχοινιού δένουμε ένα σώμα με μάζα m . Tο σχοινί το
περνάμε μέσα από ένα σωλήνα
και με κατάλληλο χειρισμό
R1
θέτουμε το σώμα σε κυκλική
κίνηση όπως φαίνεται στο
υ1
σχήμα Ταυτόχρονα για γίνεται
αυτό στο άλλο άκρο του
F
σχοινιού
ασκούμε σταθερή
δύναμη F Θεωρείστε ότι η
ταχύτητα του σώματος έχει
μέτρο υ1.
Στη συνέχεια ασκούμε μεγαλύτερη δύναμη και το σώμα γράφει τώρα κύκλο
με μικρότερη ακτίνα
1. Η κατεύθυνση του ω είναι ίδια με τη κατεύθυνση της δύναμηςF
2. Η δύναμη που ασκούμε στο σχοινί μεταφέρεται στο σώμα οπότε ,ως

προς τον άξονα περιστροφής, δημιουργεί ροπή διαφορετική από μηδέν
επειδή διατηρείται η
στροφορμή του σώματος
Το έργο της δύναμης F είναι μηδέν γιατί η δύναμη και η ταχύτητα
σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών
αν ω2 η νέα γωνιακή ταχύτητα ισχύει ότι υ1R1=ω2R22
Η κεντρομόλος δύναμη στη νέα κατάσταση είναι μικρότερη από ότι στην
αρχική
το έργο της δύναμης είναι ίσο με Fχ όπου χ η μετατόπιση του σημείου
εφαρμογής της δύναμης

3. λόγω ελάττωσης της ακτίνας η ταχύτητα αυξάνει
4.
5.
6.
7.
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8. Το μέγεθος ΔL (μεταβολή στροφορμής) είναι μηδέν
9. Η κινητική ενέργεια του σώματος μίκρυνε

Θέμα 86o(μια η σωστή)
Στο σχήμα φαίνεται μια μισανοιγμένη πόρτα. Το βάρος της πόρτας
κρατιέται μόνο από το κάτω μεντεσέ. Το κέντρο μάζας είναι στο σημείο που
τέμνονται οι διαγώνιοι του ορθογωνίου που ορίζεται από τα όρια της πόρτας
α.Η δύναμη που δέχεται η πόρτα από το πάνω μεντεσέ έχει διεύθυνση
κατακόρυφη
β. Οι φορείς των δυνάμεων που
δέχεται η πόρτα τέμνονται σε ένα
σημείο
το οποίο βρίσκεται στη
κατακόρυφο που περνά από το
κέντρο μάζας της πόρτας
γ.Αν ασκήσουμε μια ροπή για να τη
κλείσουμε τότε η ροπή αυτή έχει
κατακόρυφη διεύθυνση με φορά προς
τα κάτω
δ. Αν ασκήσουμε μια ροπή
στη
πόρτα θα ισχύει
Στ = Ιcmαγων

Θέμα 87o(βάλτε Σ ή Λ και δικαιολογείστε)
Μικρή συμπαγής και ομογενής μπίλια με μικρή ακτίνα rκαι μάζα m
αφήνεται ελεύθερη από σημείο Δ μιας σιδηροτροχιάς που απέχει από το
δάπεδο h. Η ακτίνα του κυκλικού τμήματος της τροχιάς είναι R. Η μπίλια
κυλάει χωρίς να ολισθαίνει
α) η συνολική στροφορμή της μπίλιας είναι ίση με mυcmR όπου υcm το
μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας της μπίλιας
β) Στα σημεία Λ και Π
φαίνεται στο σχήμα

η κατεύθυνση της στατικής τριβής είναι όπως

γ)
Στη διαδρομή από το Γ
σταθερό μέτρο.
δ) ισχύσει α

cm=αγωνR

ως το

Λ

η γωνιακή επιβράδυνση έχει
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ε) στη θέση Σ η κεντρομόλος δύναμη είναι κατά μέτρο ίσο με 5mg

Δ

Τ1στατ

h=3,5R

Λ
Π

Ζ

Γ

R

Σ

Ροπή αδράνειας μπίλιας με μάζα mμε ως προς άξονα που περνά
από το κέντρο μάζας είναι ίση με

2
I cm  mr 2
5

Θέμα 88o(να επιλέξτε το σωστό και να το δικαιολογήσετε)
Ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο. Όταν ο
κύλινδρος συμπληρώσει 2 περιστροφές το έργο της δύναμης που ασκείται στο
σχοινί είναι ίσο με :
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σχοινί
F

α.

4πFR

β

.

6πFR

γ.

8πFR

Θέμα 90o (βάλτε Σ ή Λκαι δικαιολογείστε)
Ασκούμε σταθερή δύναμη στο σχοινί και το βαρίδι ,με μάζα m,ανεβαίνει.Η
μάζα της τροχαλίας είναι Μ
α. Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του συστήματος έχει μέτρο ίσο με
FR
β. Το έργο της δύναμης για μια μετατόπιση χ είναι ίσο με την κινητική
ενέργεια της τροχαλίας
γ. Η επιτάχυνση του σημείου Γ , σε μέτρο, είναι όση και του βαριδιού
δ. Η δύναμη που ασκεί ο άξονας στη τροχαλία έχει μέτρο ίσο με F+mg+Μg
ε. O ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της τροχαλίας είναι
ανάλογος με το χρόνο

.

Γ

F

Θέμα 91o
Το ομογενές δοκάρι με βάροςWισορροπεί αποδείξτε ότι:

W=2Fσχοινεφφ
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φ

σχοινί

Θέμα 92o
Ένα όχι ομογενές δοκάρι με βάρος W με μήκος L ισορροπεί με τη
βοήθεια δύο σχοινιών ανάμεσα σε δύο τοίχους. Ονομάστε Τ1 τη δύναμη
του σχοινιού που σχηματίζει γωνία φ

φ

θ

χ

α. Οι τάσεις
των σχοινιών
είναι ίσες

W

β. Ισχύει W.χ=Τ2Lσυν θ
γ. H ροπή της δύναμης Τ1 ως προς το κέντρο μάζας έχει μέτρο Τ1.χ
δ. Τίποτα από τα παραπάνω
Θέμα 93o

αντιστοιχείστε τις μονάδες των φυσικών μεγεθών
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ορμή

Kg.m/s

στροφορμή

Kg.m2/s2

Ροπή αδράνειας

J.s

ρυθμος μεταβολής στροφορμής

Kg. m2

Γωνιακή ταχύτητα

rad

γωνία

rad/s2

ενέργεια

Watt

Ρυθμός ενέργειας

Joule

Γωνιακή επιτάχυνση

rad/s

Θέμα 94o
Ένα κουτάκι αναψυκτικού τοποθετείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο
έτσι ώστε η παράπλευρη επιφάνεια να εφάπτεται με το οριζόντιο επίπεδο και
πάνω από αυτό τοποθετούμε ένα χάρακα έτσι ώστε η άκρη του χάρακα να
εφάπτεται του κουτιού. Αν ασκήσουμε δύναμη οριζόντια στο χάρακα το κουτάκι
κυλάει πάνω στο επίπεδο. Επίσης ο χάρακας δεν γλιστράει πάνω στο κουτί .



Να εξηγήσετε γιατί η ταχύτητα του χάρακα είναι διπλάσια από την
ταχύτητα του κέντρου μάζας του κουτιού
Να εξηγήσετε γιατί η επιτάχυνση του χάρακα είναι διπλάσια από την
επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κουτιού του αναψυκτικού

F

Θέμα 95o
Ένας δίσκος περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ωο κάποια στιγμή
ένα κομμάτι στόκου με μάζα m πέφτει πάνω στο δίσκο και κολλάει σε
απόσταση d από τον άξονα H ροπή αδράνειας του δίσκου είναι Ι Τότε:
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d

m

α.
Η
στροφορμή
του
συστήματος
δίσκος -στόκος
αυξάνεται
β. Το μέτρο της γωνιακής
ταχύτητας του στόκου
μετά
τη προσκόλληση είναι ίσο με
ωοd
γ. Η ελάττωση του μέτρου της
γωνιακής
του δίσκου είναι

md 2
ίση με
o
I  md 2
δ.η κινητική ενέργεια του συστήματοςδίσκος -στόκος
αυξήθηκε.

μετά τη πτώση

Θέμα 96o. (μια η σωστή)
Ένα βαρέλι ισορροπεί με τη
βοήθεια σχοινιού . Η διεύθυνση του
σχοινιού είναι ίδια με τη διεύθυνση
του κεκλιμένου επιπέδου Τότε: ;
α. Η στατική τριβή έχει κατά μέτρο
την ίδια ροπή
με τη ροπή της
δύναμης του σχοινιού ως προς
άξονα που περνά από το κέντρο
μάζας
β. Η τάση του σχοινιού έχει μέτρο
ίσο με mgημφ
γ.H κατεύθυνση της στατικής τριβής
είναι αντίθετη από τη κατεύθυνση
της δύναμης που ασκεί το σχοινί στο
κύλινδρο
δ.Στη περίπτωση που κοπεί το σχοινί και ο κύλινδρος κυλίεται η
επιτάχυνση του κέντρου μάζας του είναι ίση με gημφ

Θέμα 97o(μια η σωστή)
Ασκούμε μια δύναμη, με μέτρο Fστο σχοινί, το οποίο είναι τυλιγμένο σε
καρούλι. Το σχοινί είναι τυλιγμένο σε κύλινδρο με διάμετρο 2r,τότε:
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2r

F

R

α. Η ροπή της δύναμης F ως προς τον άξονα περιστροφής(αξoνα συμμετρίας
του καρουλιού, έχει μέτρο FR
β. Η στατική τριβή που δέχεται το καρούλι από το έδαφος έχει κατεύθυνση
αντίθετη από τη κατεύθυνση της δύναμηςF
γ. το μέτρο της ταχύτητας του άκρου του σχοινιού είναι ίσο με 2 υcm
δ.το μήκος χσχτου σχοινιού που θα τυλιχθεί και η μετατόπιση χcmτου
κέντρου μάζας συνδέονται με τη σχέση:

x
xcm



Rr
R

ε. Τίποτα από τα παραπάνω

Θέμα 98o
Ένας κύλινδρος, με ακτίνα βάσης R, κυλίεται σε οριζόντιο επίπεδο με
την επίδραση σταθερής δύναμης που
η διεύθυνση της είναι οριζόντια
Κάποια στιγμή η γωνιακή ταχύτητα
περιστροφής είναι ω. Να αποδείξετε
ότι ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής
του
ενέργειας
λόγω
στροφικής

 K  1
  F cm
 t  3

κίνησης είναι ίσος με 
F
ίση με:

1
I cm  mR 2
2

Δίνεται η ροπή αδράνειας κυλίνδρου
ως προς άξονα που στρέφεται είναι
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Θέμα 99o
Έναςτροχός κυλάει σε οριζόντιο επίπεδο.Ένα σημείο Γ της περιφέρειας
του τροχού έχει, κατά μέτρο, ταχύτητα ίση με το μέτρο της ταχύτητας του
κέντρου μάζας. Να υπολογίσετε τη γωνία φ

φ
Γ

Θέμα 100o
(βάλτε Σ ή Λ και δικαιολογείστε)
Α

Αφήνουμε ένα γιο-γιο να πέσει. Ο άξονας
περιστροφής παραμένει οριζόντιος κατά τη πτώση

α. Η δύναμη που ασκεί το σχοινί στο σημείο Α
είναι ίση με το βάρος του γιο-γιο
β.Το κέντρο μαζας του γιο-γιο έχει επιτάχυνση
g κατά τη πτώση του.
γ. Η μετατόπιση χ του κέντρου μάζας και η
αντίστοιχη γωνία στροφής θ συνδέονται με τη
σχέση χ=R.θ
δ. Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του γιογιο ως προς τον άξονα περιστροφής έχει μέτρο
mgR
ε.Όταν αφεθεί και πέσει κατά ύψος h, τότε η ελάττωση της δυναμικής του
ενέργειας είναι ίση με την ποσότητα ½ Ι ω2 όπου Ι η ροπή αδράνειας ως
προς τον άξονα περιστροφής και ω η γωνιακή ταχύτητα τη στιγμή που έχει
όταν πέσει κατά h

Θέμα 101o(βάλτε Σ ή Λ και δικαιολογείστε)
Στη διάταξη του σχήματος ένας ομογενής κύλινδρος κυλά σε οριζόντιο
επίπεδο η ροπή αδράνειας του ως προς άξονα που περνά από τα κέντρα των
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βάσεων είναι Ι. Τριβές μεταξύ του σώματος που έχειμάζα m και επιπέδου
αμελούνται
α. Η ταχύτητα του κέντρου μάζας του κυλίνδρου και η ταχύτητα του
σώματος με μάζα m είναι ίσες
β. Το έργο της δύναμης για μια μετατόπιση χ είναι ίσο με ½Iω2
γ. Η ταχύτητα του σημείου Γ (OΓ=R/3) έχει διεύθυνση οριζόντια και
μέτρο 2υcm/3
δ. Η ταχύτητα του σημείου Δ είναι παριστάνεται με το διάνυσμα που
έχει σχεδιασθεί στο σχήμα
ε.Τίποτα από τα παραπάνω

Α

σχοινί

m

F

Δ
O.
Γ.

Θέμα 102o(βάλτε Σ ή Λ δικαιολογείστε )
Στην
επόμενη εικόνα φαίνεται ένας δίσκος που έχει ράγες ο οποίος μπορεί να
περιστρέφεται Η ροπή αδράνειας του ως προς τον άξονα περιστροφής είναι Ι.
Πάνω σ αυτόν υπάρχουν ράγες για να κυλάει ένα μικρό τραινάκι του οποίου η
μάζα είναι m. Το σύστημα είναι ακίνητο,. Βάζουμε σε λειτουργία το τραινάκι το
οποίο αποκτά ταχύτητα με μέτρο υ ως προς παρατηρητή που είναι στο έδαφος.
Τότε:

α. Η στροφορμή του συστήματος,
ως προς τον άξονα περιστροφής,
έχει μέτρο mυR+Iω
β. Η στροφορμή του συστήματος ,
ως προς τον άξονα περιστροφής
είναι διαφορετική από μηδέν
γιατί τα σώματα περιστρέφονται
γ. Η στροφορμή που έχει το
τρενάκι παριστάνεται με το διάνυσμα που έχει σχεδιασθεί στο σχήμα
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δ. Η ροπή που ασκεί το τρενάκι στο δίσκο που έχει τις ράγες είναι αντίθετη
από τη ροπή που ασκούν οι ράγες στο τρενάκι γιαυτό διατηρείται η
στροφορμή του συστήματος
ε. Η γωνιακή ταχύτητα που αποκτά ο δίσκος είναι όση η γωνιακή ταχύτητα
του μικρού τραίνου

Θέμα 103o(μία η σωστή)
Στη εικόνα βλέπετε ένα τρακτέρ να κινείται προς τα εμπρός. Οι πίσω τροχοί
δέχονται ροπή από τον κινητήρατότε:

Α

α. Ο πίσω τροχός γυρίζει με μεγαλύτερη
γωνιακή ταχύτητα
β. Η ταχύτητα, για ένα παρατηρητή πάνω
στο τρακτέρ, του σημείου Α (βρίσκεται στο
πέλμα του πίσω τροχούκαι στο πάνω
μέρος)
σε μέτρο είναι όση γράφει το
κοντέρ του τρακτέρ .
γ.
Η στατική τριβή
που δέχεται ο
μπροστινός
τροχός
έχει
την
ίδια
κατεύθυνση με τη ταχύτητα που έχει το
τρακτέρ
δ.Η ταχύτητα του σημείου Α του πίσω
τροχού, ως προς το τρακτέρ, έχει μέτρο
όση γράφει τοκοντέρ

Θέμα 104o
Ένα μακρύ ελαστικό μέσο, πχ σχοινί έχει την διεύθυνση του άξονα χΌχ
Πάνω στο σχοινί διαδίδεται που περιγράφονται από τις εξίσωση:



  t 
  
  T 

  A  2 


Το κύμα φτάνει στο σημείο Ο τη στιγμή 0
α. να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο τη στιγμή Τ
β. να παραστήσετε γραφικά την απομάκρυνση ενός υλικού σημείου του
ελαστικού μέσου που βρίσκεται στη θέση χ=λ/2

Θέμα 105o(μια η σωστή)
Όπως φαίνεται στην εικόνα ασκούμε μια δύναμη στο σχοινί και το
καρούλι αρχίζει να κυλάει ,όταν πάρουμε το δάκτυλο, χωρίς να ολισθαίνει ενώ

67
παράλληλα τυλίγεται σχοινί γύρω από τον παχύ άξονα του καρουλιούμε
διάμετρο 2r. Τότε:

2r

F

α. το μέτρο της ροπής της δύναμης F είναι μεγαλύτερο από το μέτρο της
ροπής της στατικής τριβής
β. το καρούλι κυλάει σε αντίθετη κατεύθυνση από την κατεύθυνση της
δύναμης
γ. η γωνιακή επιτάχυνση του καρουλιού
αcm=αγωνr

υπολογίζεται από τη σχέση

δ. το μέτρο της ταχύτητας της άκρης του σχοινιού είναι ισο με:




   cm 1 

r

R

Θέμα 106o
Μια ροδέλα έχει φτιαχτεί αφαιρώντας από
ένα συμπαγή κυκλικό δίσκο, με μάζα Μ και ακτίνα
Rα, ένα μικρότερο δίσκο με ακτίναRβ.Θωρείστε ότι η
μάζα της ροδέλας είναι m .
2Rα
Ονομάστε με λ το πηλίκο

2Rβ

R2
και δείξε ότι η ροπή
R2

αδράνεια της ροδέλας, ως τον άξονα συμμετρίας
που είναι κάθετος στο επίπεδο της είναι ίση με την
ποσότητα:

I

1
  1mR2
2
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Θέμα 107o ( βάλτε Σ ή Λ και δικαιολογείστε)
Έχουμε 3 κέρματα των δύο ευρώ το καθένα. Τα δύο
κέρματα τα κολλάμε με κόλλα ώστε να προκύψει δίσκος
που θα αποκαλούμε στο εξής στερεό σώμα . Αφήνουμε
στο ίδιο κεκλιμένο επίπεδο τα κέρματα αυτά να κυλήσουν
χωρίς να ολισθαίνουν. Η ροπή αδράνειας δίσκου είναι

1
I cm  mr 2
2
θεωρείστε τα κέρματα ότι αποτελούνται από
ομογενές υλικό.

α.Το στερεό με τα δύο κολλημένα κέρματα έχει μεγαλύτερη ροπή
αδράνειας από το κέρμα των δύο ευρώ ως προς τον άξονα που περιστρέφονται.

β.η επιτάχυνση ,του κέντρου μάζας, που αποκτά το κέρμα τωνδύοευρώ
είναι μεγαλύτερη από την επιτάχυνση του στερεού.
γ. μετά από χρονικό διάστημα Δt, από τη στιγμή που τα αφήσαμε να
κυλήσουν, η κινητική ενέργεια του κέρματος των δύο ευρώ είναι η μισή από
την κινητική ενέργεια του στερεού.
δ.Οι γωνιακές ταχύτητες του κέρματος και του στερεού είναι ίσες κάθε
στιγμή
ε. Το κέρμα των δύο ευρώ δέχεται στατική τριβή της οποίας το μέτρο
είναι το μισό από τη στατική που δέχεται το στερεό
στ. και τα δύο σώματα καθώς κυλάνεδέχονταιίδια ροπή ως προς τον
άξονα περιστροφής.

Θέμα 108o
Σε ένα κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων η αριθμητική τιμή της
έντασης του ρεύματος μεταβάλλεται όπως δείχνει το διάγραμμα. Πάνω στο ίδιο
διάγραμμα να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση του φορτίου του πυκνωτή. Το
πλάτος του αντιστοιχεί σε 4 τετραγωνίδια
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t

Θέμα 109o
Μοτοσικλετιστής σπεύδει σε σημείο ενός δρόμου όπου έχει συμβεί
ατύχημα. Ακούει τη σειρήνα του σταματημένου περιπολικού, στο σημείο του
ατυχήματος, και διαπιστώνει ότι, όταν αυξηθεί η ταχύτητα της μηχανής κατά
17m/s, η μεταβολή της συχνότητας του ήχου, που ακούει, είναι ιση με Δf

Hποσότητα
α.
β.
γ.

1
30
1
20

f



είναι ίση με:

0.025

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να το δικαιολογήσετε.
Θέμα 110o
Να αποδείξετε ότι η μέση τιμή του ρεύματος από τη στιγμήt=0 ,που
κλείνουμε του διακόπτη, έως τη στιγμή που θα φορτιστεί ο πυκνωτής για
πρώτη φορά με αντίθετο φορτίο, η μέση τιμή της έντασης του ρεύματος από
μια τομή του αγωγού του κυκλώματος είναι ίση με: I  

2I
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δ

Θέμα 111o
Ένα σώμα είναι δεμένο σε ελατήριο και κάνει απλή αρμονική
ταλάντωση. Η αριθμητική τιμή της ταχύτητας του μεταβάλλεται όπως το
διάγραμμα. Αν η απομάκρυνση του εκφραστεί με τη σχέση

x  A (t  o )

α. Να υπολογίσετε τη ποσότητα φο
β. Ν α σχεδιάσετε πάνω στο διάγραμμα τη γραφική παράσταση της
δυναμικής ενέργειας του ταλαντωτή σε συνάρτηση με το χρόνο. Η ολική
ενέργεια έχει τιμή που αντιστοιχεί σε 4 τετραγωνίδια( να προσέξετε το σημείο
που
η
υ
γραφ
ική
παρ
άστα
ση
της
t δυνα
μική
ς
ενέρ
γειας
τέμν
ει το
ψ
άξον
α.)
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Θέμα 112o
Μια ηχητική πηγή και ένας παρατηρητής κινούνται στην ίδια
διεύθυνση και προπορεύεται η πηγή .Η συχνότητα που εκπέμπει η
πηγή για ακίνητο παρατηρητή είναι ίση με fs , υα είναι το μέτρο της
ταχύτητας του παρατηρητή , υs είναι το μέτρο της ταχύτητας της πηγής ,
υηχ είναι η ταχύτητα των διάδοσης των ηχητικών κυμάτων στον αέρα
τότε:
α. Η συχνότητα των ηχητικών
παρατηρητής υπολογίζεται από τη σχέση

fa 

κυμάτων

που

ακούει

ο

   a
f
   s s

β. τα ηχητικά κύματα , στον αέρα, για τον παρατηρητή
διαδίδονται με ταχύτητα μικρότερη από την υήχ(340m/s)
γ. το μήκος κύματος των ηχητικών κυμάτων που αντιλαμβάνεται
ο παρατηρητής είναι μεγαλύτερο από την ποσότητα λ =υηχ/fs

Θέμα 113o
Μια μπίλια με μάζα m1 και ταχύτητα με μέτρο υ1 συγκρούεται πλάγια
και ελαστικά ακίνητη μπίλια ίδιας μάζας. Να αποδείξετε ότι μετά τη κρούση τα
διανύσματα των ορμών των δυο σωμάτων σχηματίζουν γωνία 90ο

Θέμα 114o
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Θέμα 115o
Ένα περιπολικό εχει θέσει σε λειτουργία τη σειρήνα οποία εκπέμπει ήχο
ορισμένης συχνότητας του οποίου το μήκος κύματος είναι λs τουδύο ακίνητοι
παρατηρητές βρίσκονται στις θέσεις . Ο ένας ακούει ήχο του οποίου το μήκος
κύματος είναι λ1 και ο άλλος ήχο του οπ.

Να αποδείξετε ότι:
λ1+λ2=2λs

Θέμα 116o
Δύο ακίνητοι παρατηρητές βρίσκονται σε δύο βενζινάδικα κατά μήκος
μιας εθνικής οδού. Ένα ασθενοφόρο βρίσκεται στο δρόμο ανάμεσα στα δύο
βενζινάδικα έχει θέσει σε λειτουργία τη σειρήνα του. Ο παρατηρητής στο α
βενζινάδικο ακούει τον ήχο της σειρήνας
και η συχνότητα του ήχου που
ακούει αντιστοιχεί σε μήκος κύματος 35 εκατοστών
ενώ άλλος που
βρίσκεται στο β βενζινάδικο ακούει ήχο σε 33 εκατοστών.
α. ο ήχος που ακούει οδηγός του ασθενοφόρου έχει μήκος κύματος1. 34cm,
2. Μεγαλύτερο από 35cm
3. μικρότερο από 33cm
β. το ασθενοφόρο:
1. κινείται προς το παρατηρητή α
Είναι σταματημένο .

2. κινείται προς το παρατηρητή β 3.

γ. αν δεν άλλαξε η κινητική κατάστασητου ασθενοφόρου,μετά από λίγο οι
παρατηρητές ,ακούνε ήχο
που η συχνότητα του αντιστοιχεί σε μήκος
κύματος:
1. 33cm

Θέμα 117o

34cm

35cm
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Παρατηρείστε όπου ένα σύστημα- μάζας ελατηρίου κάνει ΑΑΤ
Σε κάθε περίπτωση δίπλα από την εικόναέχει σχεδιασθεί η κατάσταση
στο ηλεκτρικό κύκλωμα έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοιχία ενεργειών Με βάση
αυτή την αντιστοίχηση να συμπληρώσετε το πίνακα έτσι ώστε να υπάρχει
πλήρηςαντιστοιχία

Μεγέθη μηχανικού ταλαντωτή

Μεγέθη ηλεκτρικού ταλαντωτή
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μέγιστη δυναμική ενέργεια ταλαντωτή
Μέγιστη κινητική ενέργεια
Δυναμική ενέργεια
Κινητική ενέργεια
απομάκρυνση
ταχύτητα
Σταθερά ελατηρίου
Μάζα σώματος

Θέμα 118o
Δύο σώματα κάνουν απλή αρμονική ταλάντωση με εξισώσεις
απομάκρυνσης ψ 1=Α1ημωt και ψ2=Α2ημ(ωt +φ)
α. Πόσες φορές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έχουν ίσες απομακρύνσεις;
β. πόσες φορές απέχουν από τη ΘΙ ίδια απόσταση d;
ψ

t

εις
(Η λύση να μη δοθεί με βάση τις εξισώσεις απομάκρυνσης)

Θέμα 119o
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Από μια τομή του αγωγού του κυκλώματος από τη στιγμή 0 έως τη
στιγμή πριν αδείασει ο πυκνωτής το φορτίο που περασε είναι ίσο με τότε:
α. τη στιγμή η αριθμητική τιμή του ρεύματος είναι θετική
β. τη στιγμή t1ισχύει: U E 

γ. i 

3
I
3

δ

4
E
9

