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ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΘΕΜΑ A
Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο 1 έσο 4 θαη
δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή πξόηαζε.
A1. Έλα ζώκα κάδαο m πξνζθξνύεη θάζεηα θαη ειαζηηθά ζε κηα αθιόλεηε επηθάλεηα κε νξκή
κέηξνπ p θαη θηλεηηθή ελέξγεηα Κ.
α. Η κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο είλαη 2p.
β. Η κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο είλαη 2K.
γ. Τν κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο είλαη ίζν κε κεδέλ.
δ. Τν έξγν ηεο ζπλνιηθήο δύλακεο πνπ αζθεί ε επηθάλεηα ζην ζώκα είλαη ίζν κε κεδέλ.
Μνλάδεο 5
A2. Έλα ζύζηεκα κάδαο ειαηεξίνπ εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Η ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία
ηαιαληώλεηαη ην ζύζηεκα ζα κεηαβιεζεί αλ κεηαβάιινπκε
α. ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο.
β. ηε ζπρλόηεηα ηεο εμσηεξηθήο πεξηνδηθήο δύλακεο.
γ. ηε ζηαζεξά ηνπ ειαηεξίνπ.
δ. ηε ζηαζεξά απόζβεζεο b.
Μνλάδεο 5
A3. Ο ζύλζεηνο ήρνο πνπ παξάγεηαη από δύν δηαπαζώλ πνπ πάιινληαη ηαπηόρξνλα έρεη
ζπρλόηεηα 400Hz θαη παξνπζηάδεη δηαθξνηήκαηα πνπ έρνπλ ζπρλόηεηα 4Hz. Αλ ε ζπρλόηεηα ηνπ
ελόο δηαπαζώλ είλαη f1=402Hz, ε ζπρλόηεηα ηνπ άιινπ είλαη:
α. 406Hz.
β. 400Hz.
γ. 398Hz.
δ. 402Hz.
Μνλάδεο 5
A4. Η ξνπή αδξάλεηαο ελόο ζηεξενύ ζώκαηνο σο πξνο άμνλα πεξηζηξνθήο:
α. εμαξηάηαη από ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ θαηαλνκή ηεο γύξσ από ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο.
β. εμαξηάηαη από ηε γσληαθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ζώκαηνο.
γ. εμαξηάηαη κόλν από ηε κάδα ηνπ ζώκαηνο.
δ. εμαξηάηαη κόλν από ηε ζέζε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο.
Μνλάδεο 5
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A5. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ
α. Η ηαρύηεηα ηνπ θσηόο είλαη ζηαζεξή ζε όια ηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο.
β. Σηε ζηξσηή ξνή δελ κπνξνύλ δύν ξεπκαηηθέο γξακκέο λα ηέκλνληαη.
γ. Νεπηώλεηα ξεπζηά νλνκάδνληαη όια ηα πξαγκαηηθά ξεπζηά.
δ. Ο ζπληειεζηήο ημώδνπο ε ελόο ξεπζηνύ εμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα ξνήο ηνπ ξεπζηνύ.
ε. Τν θαηλόκελν Doppler δελ εκθαλίδεηαη αλ ν ήρνο δηαδίδεηαη ζε πγξά ή ζηεξεά ζώκαηα.
Μνλάδεο 5

ΘΕΜΑ B
B1.
Μηα κηθξή ζθαίξα αθηίλαο r αθήλεηαη από ην αλώηεξν ζεκείν εμσηεξηθήο επηθάλεηαο κηαο αθίλεηεο
ζθαίξαο αθηίλαο Rθαη εθηειεί θύιηζε ρσξίο νιίζζεζε πάλσ ζε απηή.

Σηε ζέζε Β όπνπ ράλεηαη ε επαθή ηεο κηθξήο ζθαίξαο κε ηε κεγάιε ε επηβαηηθή αθηίλα ηνπ θηλεηνύ
ζρεκαηίδεη κε ηε θαηαθόξπθν γσλία ζ γηα ηελ νπνία ηζρύεη :
2
10
1
α) ζπλζ = 3
β) ζπλζ = 17
γ) ζπλζ = 2
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε

(κνλάδεο 3)

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο

(κνλάδεο 6)
2

Γίλεηαη ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ζθαίξαο γύξσ από ην θέληξν κάδαο Icm = 5 𝑚𝑟 2
Θεσξήζηε r<<R.
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B2.
Μηα πεγή ήρνπ ζπρλόηεηαο fS θηλείηαη κε ηαρύηεηα πS θαη πιεζηάδεη έλαλ αθίλεην παξαηεξεηή πνπ
βξίζθεηαη ζηε δηεύζπλζε ηεο θίλεζήο ηνπ. Όηαλ ε πεγή πιεζηάδεη ηνλ παξαηεξεηή, απηόο
αληηιακβάλεηαη ήρν κε κήθνο θύκαηνο ι1 θαη, όηαλ απνκαθξύλεηαη, ήρν κε κήθνο θύκαηνο ι2. Γηα ηελ
δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν κεθώλ θύκαηνο ηζρύεη:
2𝜐
α. 𝜆2 − 𝜆1 = 𝑓 𝑆 .
𝑆

𝜐𝑆

β. 𝜆2 − 𝜆1 = 2𝑓 .
𝑆

𝜐

γ. 𝜆2 − 𝜆1 = 𝑓𝑆 .
𝑆

Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Μνλάδεο 3
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Μνλάδεο 5

B3.
Από ηε βξύζε ηνπ ζρήκαηνο εκβαδνύ δηαηνκήο Α 1= 2cm2
πέθηεη λεξό. Αλ ζε απόζηαζε h=30cm από ην ζηόκην ηεο βξύζεο ε
𝛢
θιέβα ιεπηαίλεη θαη απνθηά δηαηνκή εκβαδνύ Α2= 21 ηόηε ε παξνρή
ηεο βξύζεο είλαη:
α. Π= 2 ∙ 10−14 𝑚3 /𝑠.
β. Π=10−14 𝑚3 /𝑠
γ. Π=2∙ 10−3 𝑚3 /𝑠.
Να επηιέμεηε ηελ ζσζηή απάληεζε.
Μνλάδεο 3
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.
Μνλάδεο 5

ΘΕΜΑ Γ
Καηά κήθνο κηαο ρνξδήο κήθνπο L=2.25 m δεκηνπξγείηαη ζηάζηκν θύκα κε εμίζσζε
y=0,2 συν(10πχ/3) ημ(20πt) (S.I.). Σηε ζέζε ρ=0 εκθαλίδεηαη θνηιία θαη ην ζεκείν ηνπ ειαζηηθνύ
κέζνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 έρεη κεδεληθή απνκάθξπλζε θαη θηλείηαη
θαηά ηε ζεηηθή θνξά. Τν άιιν άθξν είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλν.
Γ1. Να ππνινγίζεηε ην πιάηνο , ηε ζπρλόηεηα , ην κήθνο θύκαηνο θαζώο θαη ηηο εμηζώζεηο ησλ
θπκάησλ πνπ δεκηνπξγνύλ ην ζηάζηκν θύκα.
Μνλάδεο 4
Γύν πιηθά ζεκεία Λ θαη Μ ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ κάδαο m=5 gr ην θάζε έλα βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο
χΛ=1,5m θαη χΜ=2 m αληίζηνηρα.
Γ2. Να ππνινγίζεηε ηα πιάηε ηαιάλησζεο ησλ ζεκείσλ Λ θαη Μ.
Μνλάδεο 4
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Γ3. Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ δεζκώλ πνπ παξεκβάιινληαη αλάκεζα ζηα ζεκεία Λ θαη Μ.
Μνλάδεο 4
Γ4. Να ζρεδηάζεηε ην ζηηγκηόηππν ηνπ ζηάζηκνπ θύκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t1=1/8 sec θαη κε ηε
βνήζεηά ηνπ λα ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Μ από ηνλ πιεζηέζηεξν δεζκό εθείλε ηε
ρξνληθή ζηηγκή.
Μνλάδεο 7
Γ5. Να ππνινγίζεηε ηνπο ξπζκνύο κεηαβνιήο α) ηεο νξκήο θαη β) ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ
ζεκείνπ Λ ηε ρξνληθή ζηηγκή t2=13/60 sec.
Μνλάδεο 6
Γίλνληαη: εκ(π/2) =1, εκ(3π/2)=-1 , ζπλ(π/2)=ζπλ(3π/2)=0 ,
ζπλ(2π/3)=−1/2 , π2=10

εκ(π/3)= 3/2 ,

ζπλ(π/3)=1/2 ,

ΘΕΜΑ Δ
Μηα νκνγελήο θαη ηζνπαρήο ξάβδνο ΒΓ κήθνπο L=10m θαη κάδαο Μ=0,2kg ηζνξξνπεί έρνληαο ην έλα
ηεο άθξν ζηεξηγκέλν ζε άξζξσζε Γ ελώ ην άιιν ηεο άθξν Β ζε θαηαθόξπθν αβαξέο θαη κε εθηαηό
λήκα.
Σην άθξν Γ ζηεξίδνπκε ηδαληθό ειαηήξην θπζηθνύ κήθνπο d=2,2m θαη ζηαζεξάο Κ=50 N/m. Σην
ειεύζεξν άθξν ηνπ ειαηεξίνπ ηνπνζεηνύκε ζεκεηαθή κάδα m =8kg πνπ θέξεη ελζσκαησκέλν δέθηε
ερεηηθώλ θπκάησλ (Α) θαη ηε ζηηγκή t0=0 αθήλνπκε ην ζώκα ειεύζεξν λα θηλεζεί. Σηε ζέζε Β
ζηεξίδεηαη αθίλεηε θαη αβαξήο ζεκεηαθή πεγή ερεηηθώλ θπκάησλ ζπρλόηεηαο fs=680Hz

Δ1) Να απνδείμεηε όηη ε θίλεζε ηεο κάδαο m πάλσ ζην ιείν δάπεδν ηεο ξάβδνπ είλαη απιή
αξκνληθή ηαιάλησζε θαη λα ππνινγίζεηε ηελ πεξίνδν θαη ηελ νιηθή ελέξγεηα απηήο ηεο ηαιάλησζεο.
Μνλάδεο 6
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Δ2) Να βξείηε ην ιόγν ηεο θηλεηηθήο πξνο ηε δπλακηθή ελέξγεηα ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο θάζε
θνξά πνπ ν δέθηεο θαηαγξάθεη ζπρλόηεηα fA= 682 Hz θαηά ηελ ηαιάλησζε.
Μνλάδεο 6
Δ3) Να θάλεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηάζεο πνπ αζθεί ην λήκα ζηε ξάβδν ζπλαξηήζεη ηεο
απνκάθξπλζεο x από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο. Αλ ην λήκα έρεη όξην
ζξαύζεο Τζξαύζεο = 32N λα εμεηάζεηε αλ θόβεηαη ην λήκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο.
Θεσξήζηε ζεηηθή θνξά ηελ πξνο ηα θάησ.
Μνλάδεο 6
Δ4)Όηαλ ην ζώκα m βξεζεί ζηελ θάησ αθξαία ζέζε δηαζπάηαη κέζσ έθξεμεο ζε δύν κάδεο m 1=2kg
θαη m2=6kg ρσξίο λα θαηαζηξαθεί ν δέθηεο ησλ θπκάησλ.

H κάδα m1 ζπλερίδεη λα είλαη αλαξηεκέλε ζην ειαηήξην ελώ ε m2 θέξεη ζην εζσηεξηθό ηεο ην δέθηε
ησλ ερεηηθώλ θπκάησλ θαη θαηαγξάθεη ζπρλόηεηα 𝑓𝐴′ = 700 Hz ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε.
Να ππνινγίζεηε ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο κάδαο m1 ακέζσο κεηά ηελ
θξνύζε. Θεσξήζηε ζεηηθή θνξά ηελ πξνο ηα θάησ.
Μνλάδεο 7
1

Γίλνληαη g = 10 m/s2 , uερ = 340 m/s , εκζ = 2 , ζπλζ =

3
2

ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΕΣΕ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ
ΜΕΓΙΣΟ ΥΡΟΝΟ 3 ΩΡΕ
ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ
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