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

1. Σύστηµα ελατηρίου – µάζας εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση ενέργειας Ε. Αν µεταβάλλουµε τη µάζα του σώµατος, ενώ η ενέργεια της ταλάντωσης διατηρείται σταθερή, τότε
το µέγεθος που δε µεταβάλλεται είναι:
Α. Η περίοδος της ταλάντωσης.
Β. Η κυκλική συχνότητα ω.
Γ. Το πλάτος της ταλάντωσης Α.
∆. Η µέγιστη ταχύτητα υmax.
(Μονάδες 5)

2. Για κάποιο χρονικό διάστηµα ∆t, η πολικότητα του πυκνωτή και

η φορά της έντασης του ρεύµατος σε ένα ιδανικό κύκλωµα LC, που εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, φαίνονται στο
διπλανό σχήµα. Στο χρονικό αυτό διάστηµα ∆t:
Α. Η απόλυτη τιµή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος αυi
L
C
ξάνεται, το ίδιο και η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου.
+
Β. Η απόλυτη τιµή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος µειώνεται και η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου αυξάνεται.
Γ. Η απόλυτη τιµή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος αυξάνεται και η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου µειώνεται.
∆. Η απόλυτη τιµή της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος µειώνεται το ίδιο και η ενέργεια
του ηλεκτρικού πεδίου.
(Μονάδες 5)

3.

Στο διπλανό σχήµα βλέπουµε τη γραφική παράσταση x=f(t) µιας φθίνουσας αρµονικής
ταλάντωσης µε τα διαδοχικά πλάτης της. Η
σχέση που συνδέει τα διαδοχικά πλάτη Α0, Α1,
A2 και Α3 είναι:
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Α. Α1= 0 3 .
Α2
Β. Α3=Α1+Α2.
Γ. Α2= A0 .A1 .

∆. Α3=Α1-Α2.

(Μονάδες 5)
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4.

Ένα σύστηµα ελατηρίου – µάζας εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση και βρίσκεται σε
κατάσταση συντονισµού. Αν µειώσουµε τη µάζα του συστήµατος, χωρίς να µεταβάλουµε τη συχνότητα της εξωτερικής περιοδικής δύναµης, τότε η ενέργεια της ταλάντωσης του συστήµατος:
Α. Θα ελαττωθεί.
Β. Θα παραµείνει το ίδιο.
Γ. Θα αυξηθεί.
∆. Θα µηδενιστεί.
(Μονάδες 5)

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

τάσεις:
Α. Αν αυξήσουµε τη χωρητικότητα του πυκνωτή σε ένα ιδανικό κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων, χωρίς να µεταβάλλουµε το µέγιστο φορτίο και το συντελεστή αυτεπαγωγής L, η ολική ενέργεια του κυκλώµατος αυξάνεται και η περίοδος των ταλαντώσεων µειώνεται.
Β. Σε µια φθίνουσα µηχανική ταλάντωση ο ρυθµός µείωσης του πλάτους µειώνεται, όταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης b.
Γ. Η επιτάχυνση ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση έχει την ίδια φάση µε την ταχύτητα του σώµατος.
∆. Σε κύκλωµα L-C ηλεκτρικών ταλαντώσεων τη στιγµή t=0 ο πυκνωτής έχει µέγιστο
φορτίο. Η περίοδος των ταλαντώσεων είναι T. Εποµένως η ενέργεια στο µαγνητικό
πεδίο του πηνίου θα γίνει µέγιστη για πρώτη φορά µετά από χρόνο T/2.
Ε. Σε µια απλή αρµονική ταλάντωση, το µέτρο της επιτάχυνσης έχει µικρές τιµές όταν το
µέτρο της ταχύτητας έχει µεγάλες τιµές.
(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ 2
1. Α. Να περιγράψετε το φαινόµενο του συντονισµού κατά την επιλογή ενός σταθµού στο
ραδιόφωνο.

(Mονάδες 3)

Β. Το ηλεκτρικό κύκλωµα επιλογής σταθµών στο ραδιόφωνο είναι ένα κύκλωµα LC, του

οποίου ο συντελεστής αυτεπαγωγής είναι L=0,25 mH. Αν π2=10, για να ακούσουµε
τον ραδιοφωνικό σταθµό που εκπέµπει στη συχνότητα των 100 MHz, πρέπει να ρυθµίσουµε τη χωρητικότητα C του κυκλώµατος στην τιµή:
i. 10-8 F,
ii. 10-14 F,
iii. 10-16 F.
(Mονάδα 1)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(Mονάδες 2)
Γ. Για να ακούσουµε στο ίδιο ραδιόφωνο ένα ραδιοφωνικό σταθµό που εκπέµπει στη
συχνότητα των 107,4 MHz, πρέπει την τιµή της χωρητικότητας C να την:
i. αυξήσουµε,
ii. µειώσουµε.
(Mονάδα 1)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(Mονάδες 2)
ΕΝΩΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

3
2. Στο

διπλανό σχήµα φαίνεται ένα σύστηµα
ελατηρίου-µάζας (k, m) που εκτελεί εξαναγκασµένες ταλαντώσεις. Όταν ο τροχός (διεγέρτης) στρέφεται µε συχνότητα (f1) ίση µε το
διπλάσιο της ιδιοσυχνότητας του συγκεκριµένου ταλαντωτή έχουµε αµείωτη ταλάντωση
µε πλάτος Α1:
Α. Αν ο τροχός στρέφεται πιο γρήγορα το
νέο πλάτος Α2 της ταλάντωσης θα είναι:
i. A2>A1,
ii. A2<A1,
iii. A2=A1.
(Mονάδα 1)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

k
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(Mονάδες 3)
Β. Αν αλλάξετε το ελατήριο µε ένα άλλο ελατήριο σταθεράς k’=2k, χωρίς να αλλάξει η
συχνότητα (f1) περιστροφής του τροχού, το νέο πλάτος Α3 της ταλάντωσης θα είναι:
i. A3>A1,
ii. A3<A1,
iii. A3=A1.
(Mονάδα 1)
Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(Mονάδες 3)

3.

Ένα σώµα είναι δεµένο στην άκρη ελατηρίου και αρχικά ισορροπεί. Αποµακρύνουµε το
σώµα από τη θέση ισορροπίας του κατά Α0 και το αφήνουµε ελεύθερο. Μετά από 20
πλήρεις ταλαντώσεις το πλάτος της ταλάντωσης έχει γίνει ίσο µε Α0/4. Αν πραγµατοποιηθούν ακόµη 40 πλήρεις ταλαντώσεις, και θεωρήσουµε ότι οι δυνάµεις απόσβεσηςαντίστασης είναι της µορφής FΑΝΤ=-b.u, το πλάτος της ταλάντωσης θα γίνει:
Α. Α0/8.
Β. Α0/16.
Γ. Α0/64.
(Μονάδα 1)
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
(Mονάδες 3)

4. Σε

ένα ιδανικό κύκλωµα L1-C έχουµε αµείωτες ηλε∆1
∆2
κτρικές ταλαντώσεις. Τη στιγµή t0=0 ο πυκνωτής είναι πλήρως φορτισµένος, µε q=Q1, η ένταση του
ρεύµατος είναι i=0 και ο διακόπτης ∆1 είναι κλειστός, ενώ ο διακόπτης ∆2 είναι ανοικτός. Τη στιγµή
L1
C
L2
που ισχύει UE=3UB, (UE: ηλεκτρική, UΒ: µαγνητική ενέργεια) ανοίγουµε το διακόπτη ∆1 και κλείνουµε το
διακόπτη ∆2, οπότε δηµιουργείται νέο κύκλωµα L2C αµείωτων ηλεκτρικών ταλαντώσεων µε µέγιστο
φορτίο Q2.
Αν Ι1 και Ι2 οι µέγιστες τιµές των εντάσεων των ρευµάτων στα δύο κυκλώµατα L1-C, L2-C
αντίστοιχα και L2=3L1, ο λόγος Ι1/Ι2 είναι:
Α. 1 .
Β. 1/2.
Γ. 2.
(Μονάδα 1)
Να αιτιολογήστε την απάντηση σας.
(Μονάδες 3)
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ΘΕΜΑ 3
Σύστηµα ελατηρίου-µάζας τοποθετείται κατά µήκος λείου κεκλιµένου επιπέδου, γωνίας
κλίσης φ=300, έχοντας το κάτω άκρο του ελατηρίου, στερεωµένο στη βάση του κεκλιµένου
επιπέδου. Στο πάνω άκρο του ελατηρίου, σταθεράς k=100 N/m, είναι συνδεδεµένο το σώµα
µάζας m=2 kg. Το σύστηµα αρχικά ισορροπεί. Αποµακρύνουµε το σώµα από τη θέση ισορροπίας προς τα επάνω, κατά 0,1 m πάνω από το φυσικό µήκος του ελατηρίου, και τη
χρονική στιγµή t0=0 το αφήνουµε ελεύθερο. Το σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση:
Α. Πόση ενέργεια δαπανήθηκε ώστε να ξεκινήσει η ταλάντωση;
(Μονάδες 5)
Β. Να γραφούν οι χρονικές εξισώσεις των µεγεθών: αποµάκρυνσης x και δύναµης ελατηρίου FΕΛ (x-t, FΕΛ-t).
(Μονάδες 5)
Γ. Να βρεθεί το µέτρο της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του ταλαντούµενου σώµατος όταν
διέρχεται από τη θέση φυσικού µήκους του ελατηρίου.
(Μονάδες 5)
∆. Να βρεθεί η µέγιστη και η ελάχιστη τιµή της δυναµικής ενέργειας του ελατηρίου κατά τη
διάρκεια της ταλάντωσης.
(Μονάδες 5)
Ε. Στην κατώτερη ακραία θέση να βρεθεί ο λόγος της δυναµικής ενέργειας του ελατηρίου
προς τη δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης (UΕΛ/UTAΛ).
(Μονάδες 5)
∆ίνεται g=10 m/s2.

ΘΕΜΑ 4
Σώµα µάζας m=1kg, είναι δεµένο στην άκρη
δύο οριζόντιων ελατηρίων σταθεράς k1=k και
k2=4k, τα οποία βρίσκονται εκατέρωθεν (δεξιά και
αριστερά) του σώµατος όπως φαίνεται στο σχήµα.
Το σώµα κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη
στιγµή που το σώµα διέρχεται από τη θέση φυσικού µήκους των δύο ελατηρίων (όπως φαίνεται
στο σχήµα) έχει ταχύτητα µέτρου υ=2 m/s.
∆ύο διαδοχικές ακινητοποιήσεις του σώµατος διαφέρουν χρονικά κατά ∆t=π/10 s.
Α. 1. Να αποδειχθεί ότι η κίνηση του σώµατος είναι απλή αρµονική ταλάντωση.
2. Να βρεθούν οι σταθερές k1 και k2 των ελατηρίων και το πλάτος Α της ταλάντωσης.
(Μονάδες 5)
Β. Τη στιγµή που το σώµα βρίσκεται στη δεξιά ακραία θέση της ταλάντωσης, ένα δεύτερο
σώµα µάζας M=3 kg, πέφτει κατακόρυφα, από ψηλά και σφηνώνεται στο πρώτο σώµα.
Το συσσωµάτωµα που δηµιουργείται εκτελεί νέα απλή αρµονική ταλάντωση:
1. Μετά από πόσο χρόνο το συσσωµάτωµα θα ξαναπεράσει από την κοινή θέση των
φυσικών µηκών των ελατηρίων για τρίτη φορά µετά την κρούση;
(Μονάδες 5)
2. Να βρεθεί η µέγιστη επιτάχυνση του συσσωµατώµατος στη διάρκεια της ταλάντωσης.
(Μονάδες 5)
3. Να βρεθεί ο λόγος της ενέργειας ταλάντωσης Ε του σώµατος πριν την κρούση προς
την ενέργεια ταλάντωσης Ε’ του συσσωµατώµατος µετά την κρούση.
(Μονάδες 5)
4. Να βρεθεί το µέτρο του ρυθµού µεταβολής της ορµής του συσσωµατώµατος στη θέση όπου η κινητική ενέργεια Κ είναι ίση µε τη δυναµική ενέργεια U της ταλάντωσης.
(Μονάδες 5)
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