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ΘΔΜΑ Α
Σηηο εξσηήζεηο Α1-Α5 λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια, ην γξάκκα
πνπ αληηζηνηρεί ζηε θξάζε ε νπνία ζπκπιεξώλεη ζσζηά ηελ εκηηειή πξόηαζε.
Α1. Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο A θαη ε κέγηζηε δύλακε
επαλαθνξάο πνπ δέρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζήο ηνπ είλαη Fmax. Τηο
ρξνληθέο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ε δύλακε επαλαθνξάο πνπ δέρεηαη ην ζώκα είλαη
F
Fεπ= + max , ε απνκάθξπλζε ηνπ ζώκαηνο από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ είλαη:
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α) x = +

A
4

β) x = -

A
4

γ) x = +

A
2

δ) x = -

A
2

Μονάδες 4
Α2. Από ηε ζύλζεζε δπν απιώλ αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ πνπ έρνπλ ίδηα δηεύζπλζε,
ίδηα ζπρλόηεηα θαη πξαγκαηνπνηνύληαη γύξσ από
ηελ ίδηα ζέζε ηζνξξνπίαο πξνθύπηεη κηα
ζπληζηακέλε απιή αξκνληθή ηαιάλησζε. Σην
δηπιαλό ζρήκα απεηθνλίδνληαη νη γξαθηθέο
παξαζηάζεηο ηεο απνκάθξπλζεο ζε ζπλάξηεζε κε
ηνλ ρξόλν ηόζν γηα ηηο δπν ζπληζηώζεο
ηαιαληώζεηο όζν θαη γηα ηε ζπληζηακέλε ηνπο. Η
γξαθηθή παξάζηαζε ηεο απνκάθξπλζεο ηεο
ζπληζηακέλεο ηαιάλησζεο:
α) είλαη ε θακπύιε (1)
β) είλαη ε θακπύιε (2)
1

γ) είλαη ε θακπύιε (3)
δ) κπνξεί λα είλαη νπνηαδήπνηε από ηηο θακπύιεο (1), (2), (3).
Μονάδες 4
Α3. Με κνλσκέλν αγσγό κήθνπο L θαηαζθεπάδνπκε ηεηξαγσληθό πιαίζην, πιεπξάο
α κε Ν ζπείξεο. Τν πιαίζην πεξηζηξέθεηαη κε ζηαζεξή ζπρλόηεηα f ζε νκνγελέο
καγλεηηθό πεδίν έληαζεο κέηξνπ Β γύξσ από άμνλα πνπ πεξλάεη από ηα κέζα δύν
απέλαληη πιεπξώλ ηνπ πιαηζίνπ θαη είλαη θάζεηνο ζηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ
καγλεηηθνύ πεδίνπ. Τν πιάηνο ηεο ελαιιαζζόκελεο ΗΔΓ πνπ παξάγεηαη ζην
ζηξεθόκελν πιαίζην είλαη:
α) V=π Lf B α2

1
β) V= π Lf B α
2

1
γ) V= π Lf B α
4

δ) V=2 π Lf B α
Μονάδες 4

Α4. Σηνλ ζσιήλα ηνπ ζρήκαηνο ξέεη λεξό
(ηδαληθό πγξό). Σην ζεκείν Α ν ζσιήλαο
είλαη θαηαθόξπθνο θαη ην ηκήκα ΒΓ είλαη
νξηδόληην. Τα εκβαδά ησλ δηαηνκώλ ηνπ
ζσιήλα ζηα Α θαη Β είλαη ίζα. Γηα ηηο
πηέζεηο ζηα ζεκεία Α, Β θαη Γ ηζρύεη:

α) pA<pB<pΓ

β) pA>pB>pΓ

γ) pA=pB<pΓ

δ) pA<pB=pΓ
Μονάδες 4

Α5. Έλα ζώκα είλαη αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. Τν ζώκα κε θάπνην
εζσηεξηθό κεραληζκό δηαζπάηαη ζε δύν θνκκάηηα δηαθνξεηηθώλ καδώλ, ηα νπνία
ακέζσο κεηά ηελ δηάζπαζε θηλνύληαη ζην νξηδόληην επίπεδν. Τα δύν θνκκάηηα
έρνπλ:
α) ίζεο νξκέο
β) αληίζεηεο νξκέο
γ) αληίζεηεο ηαρύηεηεο
δ) ίζεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο.
Μονάδες 4
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Α6. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο δίπια ζην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Σσζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη
ζσζηή, ή ηε ιέμε Λάζνο, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.
α) Έλαο επζύγξακκνο ξεπκαηνθόξνο αγσγόο, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε νκνγελέο
καγλεηηθό πεδίν, δέρεηαη πάληνηε δύλακε Laplace.
β) Από ηε ζύλζεζε δύν αξκνληθώλ ηαιαληώζεσλ ηνπ ίδηνπ πιάηνπο, ηεο ίδηαο
δηεύζπλζεο θαη ηεο ίδηαο ζέζεο ηζνξξνπίαο πνπ έρνπλ γσληαθέο ζπρλόηεηεο
σ1= 99π rad/s θαη σ2 = 101π rad/s , πξνθύπηεη πεξηνδηθή θίλεζε ζηελ νπνία ε
απνκάθξπλζε από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο κεδελίδεηαη αλά 0,01s.
γ) Τν πιάηνο κηαο εμαλαγθαζκέλεο ηαιάλησζεο εμαξηάηαη θαη από ηε ζηαζεξά
απόζβεζεο b.
δ) Η δηαθνξά πίεζεο κεηαμύ δύν ζεκείσλ Α θαη Β ζε πγξό πνπ ηζνξξνπεί, παξακέλεη
ίδηα, αθόκε θη αλ κεηαβάιινπκε ηελ εμσηεξηθή πίεζε ζην πγξό.
ε) Σηελ Διιάδα ε εμίζσζε ηεο εκηηνλνεηδνύο ηάζεο ηνπ ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο
πνπ παξάγεη ε Γ.Δ.Η είλαη π=220√2εκ(50πt) S.I.
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ΘΔΜΑ Β
Β1. Η ζπλνιηθή πίεζε ζηνλ ππζκέλα ελόο αλνηθηνύ δνρείνπ γεκάηνπ κε πγξό
ππθλόηεηαο ξ1 είλαη p1 = 1,2 pαηκ. Αληηθαζηζηνύκε ην αξρηθό πγξό κε άιιν ίζνπ
όγθνπ ππθλόηεηαο ξ2 γηα ηελ νπνία ηζρύεη ξ2 = 2ξ1. Η ζπλνιηθή πίεζε p2 πνπ
επηθξαηεί ζηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ είλαη:
α) p2 = 1,4 pαηκ
β) p2 = 2,4 pαηκ
γ) p2 = 2,8 pαηκ
Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.

Μονάδες 2

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζας.

Μονάδες 4

Β2. Τν ζηεξεό ζώκα Σ έρεη ζπλνιηθή κάδα m θαη απνηειείηαη από δύν
νκνγελείο δίζθνπο πνπ έρνπλ ελσζεί ζηαζεξά κεηαμύ ηνπο. Οη δίζθνη έρνπλ
θνηλό θέληξν, ελώ ηα επίπεδά ηνπο είλαη παξάιιεια θαη θαηαθόξπθα. Οη
αθηίλεο ηνπο είλαη R θαη 2R αληίζηνηρα. Γύξσ από ηνλ εζσηεξηθό δίζθν έρνπκε
ηπιίμεη αβαξέο λήκα.

3

Τν άιιν άθξν Γ ηνπ λήκαηνο είλαη
ζηεξεσκέλν ζηελ θνξπθή ηνπ θεθιηκέλνπ
επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο θ θαη ην μεηπιηγκέλν
λήκα είλαη παξάιιειν κε ην θεθιηκέλν
επίπεδν, όπσο ζην ζρήκα. Τν θεθιηκέλν
επίπεδν δελ είλαη ιείν θαη ζην ζηεξεό Σ πνπ
ηζνξξνπεί αθίλεην αζθείηαη δύλακε ηξηβήο.
Τν κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο, ε νπνία
αζθείηαη ζην ζηεξεό Σ είλαη:
α) Τ = mg εκθ
β) Τ = 2mg εκθ
γ) Τ = 3mg εκθ
Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.

Μονάδες 2

Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζας.
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Β3. Σην δηπιαλό ζρήκα ν επζύγξακκνο
νξηδόληηνο αγσγόο ΚΛ κάδαο m , κήθνπο L,
θαη αληίζηαζεο R έρεη ηα άθξα ηνπ Κ θαη Λ
δεκέλα ζε δύν όκνηα, κε αγώγηκα
θαηαθόξπθα ηδαληθά ειαηήξηα ζηαζεξάο k
ην θαζέλα. Τα άιια άθξα ησλ ειαηεξίσλ
είλαη δεκέλα αθιόλεηα ζηελ νξνθή.
Ο αγσγόο ΚΛ ζπλδέεηαη κέζσ ελόο
δηαθόπηε δ κε ειεθηξηθή πεγή ακειεηέαο
εζσηεξηθήο αληίζηαζεο πνπ έρεη
ειεθηξεγεξηηθή δύλακε (Η.Δ.Γ.) Δ. Η όιε
δηάηαμε βξίζθεηαη κέζα ζε νξηδόληην
νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν έληαζεο κέηξνπ
Β, ηνπ νπνίνπ νη δπλακηθέο γξακκέο είλαη θάζεηεο ζηνλ αγσγό. Αξρηθά ν δηαθόπηεο δ
είλαη θιεηζηόο θαη ν αγσγόο ηζνξξνπεί κε ηα δύν ειαηήξηα λα είλαη ζπζπεηξσκέλα
θαηά d ζε ζρέζε κε ην θπζηθό ηνπο κήθνο.
Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή αλνίγνπκε ην δηαθόπηε δ, νπόηε ν αγσγόο αξρίδεη λα εθηειεί
απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε ζηαζεξά επαλαθνξάο D=2k θαη νιηθή ελέξγεηα
E=9kd2.
Γηα ηελ αληίζηαζε ηνπ αγσγνύ ηζρύεη:
4

α) R =

BLE
6kd

β) R =

BLE
5kd

γ) R =

Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.
Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζας.

BLE
4kd
Μονάδες 2
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Β4. Μαγλήηεο κάδαο m = 1kg αθήλεηαη από ηε ζέζε I, ε νπνία βξίζθεηαη πάλσ από
κεηαιιηθό δαθηύιην ν νπνίνο θέξεη εγθνπή θαη ζπγθξαηείηαη δηαξθώο ζην ίδην
ζεκείν. Ο καγλήηεο πεξλά κέζα
από ηνλ δαθηύιην θαη θηάλεη
ζηε ζέζε II έρνληαο ηαρύηεηα
κέηξνπ π=8m/s (ζρήκα Α).
Δπαλαιακβάλνπκε ην
παξαπάλσ πείξακα, αιιά απηή
ηε θνξά αληηθαζηζηνύκε ηνλ
κεηαιιηθό δαθηύιην κε άιινλ
όκνην δαθηύιην ν νπνίνο δελ
θέξεη εγθνπή θαη ν νπνίνο
επίζεο ζπγθξαηείηαη δηαξθώο
ζην ίδην ζεκείν. Παξαηεξνύκε
όηη ν καγλήηεο θηάλεη ζηε ζέζε
II κε ηαρύηεηα κέηξνπ π΄=4m/s
(ζρήκα Β).
Η ζεξκόηεηα πνπ αλαπηύζζεηαη
ιόγσ θαηλνκέλνπ Joule ζηνλ κεηαιιηθό δαθηύιην, θαηά ηελ θίλεζή ηνπ από ηε ζέζε
I ζηε ζέζε II, ζηε δεύηεξε πεξίπησζε, ηζνύηαη κε:
α) 8 J
β) 24 J
γ) 32 J
Να επιλέξεηε ηη ζωζηή απάνηηζη.
Να αιηιολογήζεηε ηην επιλογή ζας.
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ΘΔΜΑ Γ
Σώκα κάδαο m1 = 1kg ηζνξξνπεί ζην θάησ άθξν
ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k = 100N/m όπσο
θαίλεηαη ζην ζρήκα (ζέζε Ο). Αλεβάδνπκε ην ζώκα
κάδαο m1 θαηά απόζηαζε d = 0,05m από ηε ζέζε
ηζνξξνπίαο ηνπ (ζέζε Γ) θαη ην εθηνμεύνπκε
θαηαθόξπθα πξνο ηα θάησ κε ηαρύηεηα κέηξνπ
3
π=
m/s. Τν ζώκα m1 εθηειεί απιή αξκνληθή
2
ηαιάλησζε κε ζηαζεξά επαλαθνξάο D=k.
Γίλεηαη: g = 10 m/s2.
Γ1. Να βξείηε i) ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ
ζώκαηνο κάδαο m1 θαη ii) ην κέηξν ηεο κέγηζηεο ηαρύηεηαο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο
κάδαο m1.
Μονάδες 8
Κάπνηα ζηηγκή πνπ ην ζώκα κάδαο m1 πεξλά από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο
ηαιάλησζήο ηνπ θαη θαηέξρεηαη, ζπγθξνύεηαη κε ζθαίξα κάδαο m 2 πνπ αλέξρεηαη
κε ηαρύηεηα κέηξνπ π2, ε νπνία έρεη ηε δηεύζπλζε ηνπ άμνλα ηνπ ειαηεξίνπ. Μεηά
ηε ζύγθξνπζε δεκηνπξγείηαη ζπζζσκάησκα πνπ θηλείηαη πξνο ηα πάλσ θαη θζάλεη
ζε ζέζε πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ην θπζηθό κήθνο ηνπ ειαηεξίνπ θαη ζε απόζηαζε
d1 = 0,1m από απηή. Γίλεηαη όηη ε πεξίνδνο ηεο απιήο αξκνληθήο ηαιάλησζεο ηνπ
ζπζζσκαηώκαηνο είλαη ζ = Τ1 2 , όπνπ Τ1 ε πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο πνπ εθηειεί
ην ζώκα κάδαο m1.
Να ππνινγίζεηε:
Γ2) ηε κάδα m2.
Μονάδες 4
Γ3) ην κέηξν π2 ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξα κάδαο m2 ειάρηζηα πξηλ από ηελ θξνύζε.
Μονάδες 6
Γ4. ην πνζνζηό (%) ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ράλεηαη θαηά ηελ
πιαζηηθή θξνύζε.
Μονάδες 4
Γ5. Κάπνηα ζηηγκή (t = 0) πνπ ην ζπζζσκάησκα βξίζθεηαη ζε αθξαία ζέζε ηεο
ηξνρηάο ηνπ βπζίδεηαη ζε πγξό. Τν ζύζηεκα ζπζζσκάησκα – ειαηήξην εθηειεί
6

θζίλνπζα ηαιάλησζε γηα ηελ νπνία ε αληηηηζέκελε δύλακε είλαη ηεο κνξθήο
F =- bπ, όπνπ b = ζεηηθή ζηαζεξά. Γίλεηαη ε ζηαζεξά ηεο εθζεηηθήο κείσζεο ηνπ
πιάηνπο Λ=0,35 s-1 . Να βξείηε ε ρξνληθή ζηηγκή t1 πνπ ην ζπζζσκάησκα βξίζθεηαη
πάιη ζε αθξαία ζέζε ηεο ηξνρηάο ηνπ πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε θαη ην πιάηνο ηεο
ηαιάλησζήο ηνπ έρεη κεησζεί θαηά 0,225m.
Μονάδες 3
Γίλνληαη: ln2 = 0,7, ln(1/4) =- ln4= - 2 ln2

θαη γηα ηηο πξάμεηο

0,075 1
 .
0,3
4

ΘΔΜΑ Γ
Η νκνγελήο ξάβδνο AB ηνπ δηπιαλνύ
ζρήκαηνο κάδαο m = 15 kg θαη κήθνπο L
κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ρσξίο ηξηβέο γύξσ
από νξηδόληην άμνλα ν νπνίνο δηέξρεηαη από
ην ζεκείν Ο κε (ΟΑ) = L/4. Η ξάβδνο
ηζνξξνπεί κε ηε βνήζεηα δύν λεκάησλ: Τν
λήκα (1) ζρεκαηίδεη γσλία 30ν κε ηε ξάβδν
θαη είλαη δεκέλν ζε ζεκείν Γ ηεο ξάβδνπ κε
(ΓΒ) = L/4 ελώ ην λήκα (2) είλαη
θαηαθόξπθν. Σην άιιν άθξν ηνπ λήκαηνο
(2) είλαη δεκέλν ζώκα κάδαο m2 = 1 kg, ην
νπνίν είλαη θνιιεκέλν κε ζώκα κάδαο
m1 = 2 kg ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη δεκέλν ζην ειεύζεξν άθξν θαηαθόξπθνπ
ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k. Η ξάβδνο ΑΒ ηζνξξνπεί νξηδόληηα δερόκελε από ην λήκα (2)
ηάζε Τ2=60Ν ελώ ην ειαηήξην έρεη παξακόξθσζε ίζε κε 0,1 m, ζε ζρέζε κε ην
θπζηθό κήθνο ηνπ.
Να βξείηε:
Γ1) Τν κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο (1) θαη ηε δύλακε πνπ αζθεί ν άμνλαο
πεξηζηξνθήο ζηε ξάβδν (πξνθύπηεη άξξεηνο αξηζκόο). Γίλνληαη: εκ30ν =1/2 θαη
ζπλ30ν= 3 /2.
Μονάδες 8
Γ2) Τε ζηαζεξά k ηνπ ειαηεξίνπ.
Μονάδες 5
Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0 θόβνπκε ην λήκα (2) κε απνηέιεζκα ην ζύζηεκα ησλ
ζσκάησλ m1 θαη m2 λα αξρίζεη απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε D=k.
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Γ3) Γηα ην ζύζηεκα ησλ ζσκάησλ m1 θαη m2 λα γξάςεηε: i) ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο
απνκάθξπλζήο ηνπ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο θαη ii) ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο
δπλακηθήο ελέξγεηαο ηαιάλησζήο ηνπ, ηελ νπνία λα παξαζηήζεηε γξαθηθά γηα κηα
πεξίνδν ηεο ηαιάλησζεο.
Να ζεσξήζεηε σο ζεηηθή ηε θνξά άλσ.
Να ζεσξήζεηε όηη κεηά ην θόςηκν ηνπ λήκαηνο (2) ε ξάβδνο ΑΒ ζηαζεξνπνηείηαη
θαηάιιεια θαη δελ επεξεάδεη ηελ ηαιάλησζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Μονάδες 6
Γ4) Να βξείηε ηε κέγηζηε ηηκή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ειαηεξίνπ ζηε δηάξθεηα
ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζσκάησλ m1 θαη m2.
Μονάδες 3
Γ5) Να βξείηε πόζν απέρνπλ κεηαμύ ηνπο νη ζέζεηο ζηηο νπνίεο ε θηλεηηθή ελέξγεηα
είλαη ηξηπιάζηα από ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηαιάλησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ
ζσκάησλ m1 θαη m2.
Μονάδες 3
2
Γίλεηαη: g=10m/s
Καλή επιτυχία!

Richard P. Feynman
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