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ΘΕΜΑΤΑ Β
ΘΕΜΑ 1
Στο τετράδιό σας να γράψετε τον αριθµό της κάθε ερώτησης (1ως 4) και δίπλα το γράµµα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Η επιτάχυνση ενός γραµµικού αρµονικού ταλαντωτή:

α.
β.
γ.
δ.

έχει πάντοτε φορά αντίθετη µε τη φορά της ταχύτητας.
είναι µηδέν, όταν η ταχύτητα είναι µηδέν.
ελαττώνεται, όταν αυξάνεται η δυναµική ενέργεια.
ελαττώνεται, όταν αυξάνεται η κινητική ενέργεια.

Μονάδες 5

2.

Σε ιδανικό κύκλωµα L-C η πολικότητα του πυκνωτή και η φορά της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος κάποια χρονική στιγµή, καθώς το κύκλωι
µα εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, φαίνονται στο διπλανό σχήµα.
+
Τη στιγµή αυτή:
+
α. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά απόλυτο τιµή αυξάνεται και η
ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή αυξάνεται.
β. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά απόλυτο τιµή µειώνεται και η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή αυξάνεται.
γ. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά απόλυτο τιµή αυξάνεται και η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου αυξάνεται.
δ. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά απόλυτο τιµή µειώνεται και η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου αυξάνεται.
(Μονάδες 5)

3. Ένας ταλαντωτής εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση. Η συχνότητα ταλάντωσης του:

α.
β.
γ.
δ.

ονοµάζεται ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης.
είναι µέγιστη, όταν υπάρχει συντονισµός.
είναι ίση µε τη συχνότητα του διεγέρτη.
εξαρτάται από τη µάζα του ταλαντωτή.

(Μονάδες 5)

4. Σε µια ανελαστική κρούση δύο σωµάτων έχουµε:
α.
β.
γ.
δ.

Αύξηση της κινητικής ενέργειας του συστήµατος.
Μείωση της ορµής του συστήµατος.
∆ιατήρηση της ορµής του συστήµατος.
∆ιατήρηση της ορµής και της κινητικής ενέργειας του συστήµατος.
(Μονάδες 5)

5. Στις παρακάτω προτάσεις, επιλέξτε (Σ) για τις σωστές και (Λ) για τις λανθασµένες προ-

τάσεις:
α. Σε ένα ιδανικό κύκλωµα L-C η συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης διπλασιάζεται, όταν
τετραπλασιαστεί η χωρητικότητα του πυκνωτή.
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β. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση ο ρυθµός µε τον οποίο ελαττώνεται το πλάτος της ταλάντωσης ελαττώνεται, όταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης b του µέσου.
γ. Ένα σύστηµα ελατήριο-µάζα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση και βρίσκεται σε συντονισµό. Αν αυξήσουµε τη µάζα του συστήµατος χωρίς να µεταβάλλουµε τη συχνότητα της
εξωτερικής περιοδικής δύναµης, τότε το πλάτος της ταλάντωσης θα µειωθεί.
δ. Μια σφαίρα Α συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ακίνητη δεύτερη σφαίρα Β ίδιας µάζας. Μετά την κρούση το ποσοστό απώλειας της κινητικής ενέργειας της σφαίρας Α είναι
100 0 0 .
ε. Όταν ένα σώµα µεγάλης µάζας συγκρούεται ελαστικά και µετωπικά µε ένα δεύτερο σώµα πολύ µικρότερης µάζας που είναι ακίνητο, τότε το σώµα µικρής µάζας αποκτά διπλάσια
ταχύτητα από αυτήν που είχε το σώµα µεγάλης µάζας πριν από την κρούση.
(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 2
1. Σώµα µάζας m1 = m κινείται µε σταθερή ταχύτητα υ1 και συγκρούεται µετωπικά και πλα-

στικά µε ακίνητο σώµα µάζας m2 = 3.m. Το ποσοστό απώλειας της κινητικής ενέργειας του
συστήµατος είναι:
α.
25%
β. 50%
γ.
75%
Mονάδες 2)
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
(Mονάδες 5)

2. ∆ύο ιδανικά κυκλώµατα L-C, Κ1 και Κ2, εκτελούν η-

λεκτρικές ταλαντώσεις. Τα χρονικά διαγράµµατα του
φορτίου κάθε πυκνωτή στα κυκλώµατα Κ1 και Κ2 είναι
αυτά του σχήµατος. Για τις µέγιστες τιµές της έντασης
του ηλεκτρικού ρεύµατος στα δύο κυκλώµατα ισχύει:
α. I1 =2.I2

β. I2 =2.I1

γ. I1 =I2

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
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(Mονάδες 2)
(Mονάδες 5)

3. Το κύκλωµα Α του σχήµατος εξαναγκάζεται σε

αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση από το κύκλωµα Β. Η
συχνότητα ταλάντωσης του κυκλώµατος Α είναι τετραπλάσια από την ιδιοσυχνότητα του. Για πετύχουµε ταλάντωση µε µέγιστο πλάτος ρεύµατος στο
κύκλωµα Α µεταβάλλουµε την χωρητικότητα C2 του
πυκνωτή χωρίς να µεταβληθεί η τάση της γεννήτριας. Η νέα τιµή της χωρητικότητας C2 είναι:
α.

4.C2

β.

C2
4

γ.

C2
16

δ.

16.C2
(Μονάδες 2)

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

(Mονάδες 5)
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4. Ένα σώµα είναι δεµένο στην άκρη ελατηρίου και ισορροπεί. Αποµακρύνω το σώµα από
τη θέση ισορροπίας του κατά Αο και το αφήνω ελεύθερο. Το σώµα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση µε το πλάτος να µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο. Μετά από 10 πλήρεις ταλαντώσεις
το αρχικό πλάτος έχει υποτετραπλασιαστεί. Αν γίνουν ακόµη 20 ταλαντώσεις το πλάτος ταλάντωσης θα γίνει:
α.

Ao
8

β.

Ao
16

γ.

Ao
64

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
(Mονάδες 4)

ΘΕΜΑ 3
Σώµα µάζας m βρίσκεται σε οριζόντιο λείο επίπεδο και είναι
στερεωµένο στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς
K=100 N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεµένο σε ακλόνητο σηµείο. Εκτρέπουµε το σώµα από τη θέση ισορροπίας
του και τη χρονική στιγµή tο= 0 το εκτοξεύουµε, από τη θέση
που το εκτρέψαµε, µε οριζόντια ταχύτητα µέτρου υ1 και µε
φορά προς τη θέση της µέγιστης θετικής αποµάκρυνσης. Το
σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε εξίσωση αποµάκρυνσης που είναι της µορφής

x= 0,4ηµ(20t+

π

3

) (S.I.).

α. Να γράψετε την εξίσωση της επιτάχυνσης ταλάντωσης και την εξίσωση της δύναµης επαναφοράς σε συνάρτηση µε το χρόνο.
Μονάδες 6
β. Να υπολογίσετε το συνολικό ποσό ενέργειας που προσφέραµε για να ξεκινήσει η ταλάντωση του σώµατος και το ποσό της κινητικής ενέργειας που απέκτησε κατά την εκτόξευσή
του την στιγµή tο= 0.
Μονάδες 8
γ. Το έργο της δύναµης του ελατηρίου από την στιγµή της εκτόξευσης µέχρι τη στιγµή που
φτάνει για πρώτη φορά στη θέση µέγιστης θετικής αποµάκρυνσης.
Μονάδες 4
Τη στιγµή που το σώµα µάζας m βρίσκεται στην αρνητική ακραία του θέση εκτοξεύουµε ένα
άλλο σώµα µάζας Μ =

π

2

kg µε ταχύτητα υ2 προς την κατεύθυνση που βρίσκεται η µάζα m.

Τα δύο σώµατα συγκρούονται µετωπικά και πλαστικά τη στιγµή ακριβώς που το ταλαντούµενο σώµα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του µε θετική ταχύτητα. Το συσσωµάτωµα
που δηµιουργήθηκε µετά την κρούση παραµένει ακίνητο.
δ. Να βρείτε την ταχύτητα εκτόξευσης υ2 της µάζας Μ και την απόσταση που είχε η µάζα Μ
από το ταλαντούµενο σώµα την στιγµή της εκτόξευσής του.
Μονάδες 7
∆ίνεται συν

π
3

=

1
3
π
και ηµ =
2
3
2
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ΘΕΜΑ 4
Από το κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς Κ= 200Ν/m του διπλανού σχήµατος κρέµεται ένα σώµα µάζας m2 = 2Kg, που ισορροπεί ακίνητο σε απόσταση h = 1,4m από το οριζόντιο δάπεδο. Ένα σώµα µάζας m1 = 1Kg εκτοξεύεται από το οριζόντιο δάπεδο µε κατακόρυφη ταχύτητα µέτρου υο= 8m/s
όπως φαίνεται στο σχήµα. Τα δύο σώµατα συγκρούονται µετωπικά και
ελαστικά. Αµέσως µετά την κρούση το σώµα µάζας m2 ξεκινά ταλάντωση.
α. Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας της µάζας m2 αµέσως µετά την
κρούση.
Μονάδες 7
β. Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης της µάζας m2 από την θέση
ισορροπίας της συναρτήσει του χρόνου (Να θεωρήσετε θετική φορά την
φορά της ταχύτητας εκτόξευσης υ0).
Μονάδες 6
γ. Στη θέση όπου η δύναµη του ελατηρίου µηδενίζεται στιγµιαία να υπολογίσετε:
i) το µέτρο του ρυθµού µεταβολής της κινητικής ενέργειας της µάζας m2.
ii) το λόγο της κινητικής ενέργειας προς την δυναµική ενέργεια ταλάντωσης.
∆ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g =10m/s2.
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Μονάδες 8
Μονάδες 4

