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ΕΡΓΑΣΙΑ 1
Μηχανικές ταλαντώσεις-Εξισώσεις κίνησης
1. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α=10cm και βρίσκεται
στη θέση x=-5cm κινούμενο προς τη θέση ισορροπίας. Να βρείτε το
πρόσημο της ταχύτητας και της επιτάχυνσης εκείνη τη στιγμή.
2. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α=10cm και περιόδου
Τ=4s. Να βρεθεί η εξίσωση απομάκρυνσης-χρόνου, αν τη χρονική στιγμή
to=0 το σώμα :
α. βρίσκεται στη θέση xo=0 και έχει ταχύτητα υο>0
β. βρίσκεται στη θέση xo=5cm και έχει ταχύτητα υο<0
γ. βρίσκεται στη θέση xo=-5 3 και έχει ταχύτητα υο>0.
3. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Να βρεθεί η αρχική
φάση φο της ταλάντωσης, όταν το σώμα τη χρονική στιγμή to=0 :
α. βρίσκεται στη θέση xo=Α
β. βρίσκεται στη θέση xo=-Α
γ. βρίσκεται στη θέση xo=0 και έχει ταχύτητα υο<0.
4. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση


4

t


3

με εξίσωση θέσης x=20ημ(

) (x σε cm, t σε s). Να βρεθεί η θέση η ταχύτητα, η επιτάχυνση και

η φάση της ταλάντωσης του σώματος τις χρονικές στιγμές t1=

191
82
s, t2=
3
3

s και t3=38s.
5. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση θέσης x=Αημωt.
α. Να αποδειχθεί η σχέση που συνδέει την απομάκρυνση x με την
επιτάχυνση α :α=-ω2x.
β. Να αποδειχθεί η σχέση που συνδέει την ταχύτητα υ με την απομάκρυνση
x : υ2=ω2(Α2-x2).
Σημείωση : Αυτές οι δύο σχέσεις για να χρησιμοποιηθούν πρέπει να
αποδειχθούν.
6. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση x=5ημ(πt) (x σε
cm, t σε s). Να βρεθούν η ταχύτητα και η επιτάχυνση του σώματος κάποια
στιγμή που αυτό βρίσκεται στη θέση x=4cm. Να θεωρηθεί π2  10.
4

7. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση x=10ημ(


2

t


3

)

(x σε cm, t σε s). Να βρεθεί :
α. ποια η θέση του σώματος τη χρονική στιγμή to=0
β. ποιες χρονικές στιγμές το σώμα βρίσκεται στη θέση x=5 3 cm.
8. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση x=0,1ημ(


t ) (SI).
4

Να βρείτε :
α. Ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να μετακινηθεί το
σώμα από τη θέση x1=-0,1m στη θέση x2=+0,1m
β. Ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να μετακινηθεί το
σώμα από τη θέση x3=+0,05m στη θέση x2=+0,1m.
9. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση x=0,1ημ(


t ) (SI).
2

Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις x-t, υ-t, α-t, α-x, x-φ όπου φ είναι η
φάση της ταλάντωσης. Να θεωρηθεί π2  10.
10. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση x=20ημ(
(x σε cm, t σε s).
θεωρηθεί π2  10.


4

t  )

Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις x-t, υ-t, α-t. Να

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου : 1.2, 1.6, 1.7, 1.39.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 2
ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ
1. Σώμα μάζας m=4Kg ισορροπεί δεμένο στην ελεύθερη άκρη οριζόντιου
ιδανικού ελατηρίου σταθεράς K=100N/m πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο,
όπως φαίνεται στο σχήμα :

Το σώμα μετατοπίζεται από τη θέση ισορροπίας του κατά d=2cm και
αφήνεται ελεύθερο.
α. Να αποδειχθεί ότι το σώμα θα εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση.
β. Να βρεθεί η περίοδος και το πλάτος της ταλάντωσης.
γ. Να βρεθεί η περίοδος και το πλάτος αν το σώμα μετατοπιστεί αρχικά
κατά d΄=3cm από τη θέση ισορροπίας του.
Τι συμπέρασμα προκύπτει από τα ερωτήματα β και γ;

2. Σώμα μάζας m=1Kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο δεμένο
στην ελεύθερη άκρη ιδανικού ελατηρίου σταθεράς K=25N/m, όπως
φαίνεται στο σχήμα :

Να δείξετε ότι εάν απομακρύνουμε λίγο το σώμα από τη θέση ισορροπίας
κατά τη διεύθυνση του άξονα x και το αφήσουμε ελεύθερο, αυτό θα
εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση και να βρείτε την περίοδο της.
3. Ομογενής κύλινδρος μάζας m=4Kg που έχει εμβαδόν βάσης S=0,1m2,
ισορροπεί βυθισμένος κατά ένα μέρος του στην επιφάνεια υγρού
πυκνότητας d=1Kg/m3 όπως φαίνεται στο σχήμα :
6

Ο κύλινδρος εκτρέπεται από τη θέση ισορροπίας του προς τα κάτω κατά
yo=10cm και αφήνεται ελεύθερος.
α. Να αποδειχθεί ότι η κίνηση του κυλίνδρου θα είναι απλή αρμονική
ταλάντωση.
β. Να γραφεί η εξίσωση απομάκρυνσης-χρόνου αν χρονική στιγμή to=0
θεωρηθεί η στιγμή που αφήνουμε τον κύλινδρο να κινηθεί και θετική φορά
θεωρηθεί η προς τα κάτω.
Δίνεται g=10m/s2.
Υπενθύμιση : Η δύναμη της άνωσης δίνεται από τη σχέση Α=dgVβυθ, όπου
d είναι η πυκνότητα του υγρού και Vβυθ είναι ο όγκος του σώματος που
είναι βυθισμένος μέσα στο υγρό.
4. Συσσωμάτωμα που αποτελείται από δύο σώματα με μάζες m1=6Kg και
m2=4Kg, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτος Α=10cm. Αν το
συσσωμάτωμα σε χρόνο Δt=20s εκτελεί τέσσερεις πλήρεις ταλαντώσεις, να
βρεθούν η συχνότητα f, η περίοδος T, η γωνιακή συχνότητα ω και η
σταθερά επαναφοράς D για την ταλάντωση της κάθε μιας μάζας ξεχωριστά
και του συσσωματώματος. Να βρεθεί επίσης η μέγιστη συνισταμένη δύναμη
(μέτρο) που δέχεται το κάθε σώμα κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης του.
Να θεωρηθεί π2  10.
5. Σώμα Σ1 μάζας m1 είναι συνδεδεμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού
ελατηρίου σταθεράς K και είναι αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο.
Σώμα Σ2 μάζας m2 που κινείται προς το Σ1 κατά την διεύθυνση του άξονα
του ελατηρίου, συγκρούεται πλαστικά με το Σ1 οπότε το συσσωμάτωμα
εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με πλάτος Α.
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Να βρείτε τη σταθερά επαναφοράς D για την απλή αρμονική ταλάντωση
του Σ1, του Σ2 και του συσσωματώματος, σε συνάρτηση με τα m1, m2, και
Κ.
6. Το σύστημα του παρακάτω σχήματος κρατείται σε θέση όπου το
ελατήριο είναι συσπειρωμένο κατά d=0,1m από το φυσικό του μήκος.
K

m2
m1
d

Αν το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο και το σύστημα αφεθεί ελεύθερο :
α. Να σχεδιαστούν οι δυνάμεις που δέχεται κάθε ένα απ’ τα δύο σώματα.
β. Να αποδειχθεί ότι το σώμα m2 δεν θα κινηθεί ποτέ σε σχέση με το m1.
Δίνονται Κ=100Ν/m, m1=8Kg, m2=2Kg, g=10m/s2 και ο συντελεστής
οριακής τριβής μεταξύ των σωμάτων μορ=0,2.

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου : 1.3, 1.27, 1.29, 1.38, 1.40.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 3
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ
1. Σώμα μάζας m=4Kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση
απομάκρυνσης x=4ημ(2t) (SI). Να βρεθούν οι εξισώσεις της κινητικής και
της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης σε συνάρτηση με το χρόνο και να
επαληθευτεί ότι το άθροισμα τους (ενέργεια ταλάντωσης) είναι ανεξάρτητο
του χρόνου.
2. Σώμα μάζας m=2Kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση
απομάκρυνσης x=2ημ(3t+


) (SI). Να συμπληρωθούν οι παρακάτω
2

πίνακες :
Πίνακας 1
x(m)

0

υ(m/s)

 10 /3
0

3 2

K(J)
Uτ(J)
Eτ(J)

Πίνακας 2
t(s)

0

π/6

π/4

π/3

K(J)
Uτ(J)
Eτ(J)

3. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση x=5ημ(πt) (x σε
cm, t σε s). Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος κάποια στιγμή που αυτό
βρίσκεται στη θέση x=4cm.
Σημείωση : Αυτή η άσκηση υπήρχε και στην εργασία 1 (άσκηση 6). Εδώ να
τη λύσετε χρησιμοποιώντας ενέργειες και να συγκρίνετε τα αποτελέσματα
για επαλήθευση.
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4. Να αποδείξετε τη σχέση υ2=ω2(Α2-x2) χρησιμοποιώντας την διατήρηση
της ενέργειας στην απλή αρμονική ταλάντωση.
5. Σώμα μάζας m=2Kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση
απομάκρυνσης x=20ημ(
στιγμές μέχρι τη
K=0,75π210-2 J.

με εξίσωση


t) (x σε cm, t σε s). Να βρεθεί σε ποιες χρονικές
2

στιγμή

t=T=4s,

η

κινητική

του

ενέργεια

6. Σώμα μάζας m=4Kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση
απομάκρυνσης :
x=2ημ(


4

t


2

είναι

με εξίσωση

) (SI).

α. Να γίνουν στο ίδιο διάγραμμα οι γραφικές παραστάσεις U-x, K-x, E-x.
β. Να γίνουν στο ίδιο διάγραμμα οι γραφικές παραστάσεις U-t, K-t, E-t για
το χρονικό διάστημα από t=0 έως t=8s.
Ποια είναι η σχέση της περιόδου των U και Κ με την περίοδο της
ταλάντωσης;
Θα επηρεάζονταν οι γραφικές παραστάσεις στα ερωτήματα α και β αν η
αρχική φάση ήταν διαφορετική;
7. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α= 2 3 cm.
α. Να αποδειχθεί ότι σε μια τυχαία θέση x του σώματος ισχύει η σχέση

U
x2

.
K A2  x 2
β. Να βρεθούν οι θέσεις για τις οποίες ισχύει K=2U.
8. Σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Να βρεθούν οι
θέσεις για τις οποίες η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης U είναι ίση με το
25% της ολικής ενέργειας ταλάντωσης Ε.
9. Σώμα μάζας m=2Kg, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση
x=0,2ημ(


t ) (SI). Να βρεθεί τη χρονική στιγμή t=5/3 s ο ρυθμός
2

μεταβολής για τα παρακάτω μεγέθη : x, υ, α, p (αλγεβρικές τιμές), Κ, U.

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου : 1.1, 1.4, 1.5, 1.8, 1.28.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 4
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ
Παρατηρήσεις για τις ασκήσεις με κρούση:
● Όταν έχουμε ελατήριο και πλαστική κρούση, προσέχουμε το ότι αν το
ελατήριο δεν είναι οριζόντιο, η θέση ισορροπίας της ταλάντωσης δεν είναι
η θέση που ισορροπούσε το σώμα που ήταν αρχικά δεμένο στο ελατήριο.
● Όταν έχουμε ελαστική μετωπική κρούση του σώματος μάζας m1 με
ταχύτητα λίγο πριν την κρούση υ1, με το ακίνητο πριν την κρούση σώμα
μάζας m2 τότε οι ταχύτητες των δύο σωμάτων λίγο μετά την κρούση είναι :
υ1΄=

m1  m2
υ1
m1  m2

υ2΄=

2m1
υ1
m1  m2

Ασκήσεις
1. Υλικό σημείο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και η απομάκρυνση του
από τη θέση ισορροπίας δίνεται από την εξίσωση x=Aημ(ωt+φο).
α. Να υπολογίσετε τις τιμές των μεγεθών Α, ω, φο αν γνωρίζετε ότι η
απόσταση των ακραίων θέσεων του υλικού σημείου είναι d=0,2m και για
to=0 είναι x=0,05m και υ=- 3 m/s.
β. Να βρείτε τη χρονική στιγμή to=0 την επιτάχυνση του υλικού σημείου.
γ. Να παραστήσετε γραφικά τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο
υλικό σημείο σε συνάρτηση με την απομάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας
του, αν η μάζα του είναι m=0,1Kg.
2. Υλικό σημείο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η απομάκρυνση του x
από τη θέση ισορροπίας
ημ(20πt+φο) (SI).

του

δίνεται

από

την

εξίσωση

x=0,2 2

α. Για ποιες τιμές της απομάκρυνσης x η δυναμική ενέργεια της
ταλάντωσης U είναι ίση με το 50% της ολικής ενέργειας Ε;
β. Να βρείτε την τιμή της αρχικής φάσης φο, αν δίνεται ότι για to=0 είναι
K=

3
E με x>0 και υ<0.
4
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3. Υλικό σημείο μάζας m=0,01Kg εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με
4

ολική ενέργεια Ε= 32  10 J. Η απομάκρυνση x του υλικού σημείου από τη
θέση ισορροπίας του και η επιτάχυνση του α συνδέονται με τη σχέση
α=-16x (SI).
α. Να βρείτε την περίοδο και το πλάτος της ταλάντωσης.
β. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης x σε συνάρτηση με το
χρόνο, αν για to=0 το υλικό σημείο έχει U=K με x<0 και υ>0.
4. Σώμα μάζας m=0,5Kg είναι δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς Κ=50N/m και ισορροπεί όπως φαίνεται στο
σχήμα. Απομακρύνουμε τη μάζα από τη θέση
ισορροπίας της κατά τη διεύθυνση του άξονα του
ελατηρίου κατά 0,2m προς τα κάτω και την αφήνουμε
ελεύθερη.
α. Να βρείτε την περίοδο της απλής αρμονικής
ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σύστημα μάζαςελατηρίου.
β. Πόση είναι η μέγιστη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης;
γ. Πόση είναι η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου;
δ. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης της μάζας από τη θέση
ισορροπίας της σε συνάρτηση με το χρόνο, αν για t=0 διέρχεται από τη
θέση y=+0,1m κινούμενη προς την αρνητική κατεύθυνση. Δίνεται
g=10m/s2.
5. Δίσκος μάζας M=3,75Kg είναι συνδεδεμένος στο πάνω
άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς Κ=400N/m του
οποίου το άλλο άκρο στερεώνεται σε ακλόνητο σημείο του
δαπέδου. Από ύψος h=0,75m πάνω από το δίσκο αφήνεται
να πέσει ελεύθερα ένα σφαιρίδιο μάζας m=0,25Kg το οποίο
συγκρούεται με το δίσκο μετωπικά και πλαστικά. Η διάρκεια
της κρούσης θεωρείται αμελητέα.
α. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του συστήματος.
β. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του συσσωματώματος από
τη θέση ισορροπίας του αν για t=0 δίνεται y=0 και υ<0. Δίνεται g=10m/s2.

6. Σφαίρα μάζας m=1Kg αφήνεται να πέσει ελεύθερα
από ύψος h1=5m πάνω από δίσκο μάζας M=10Kg, ο
οποίος ισορροπεί συνδεδεμένος στη μια άκρη
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κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ=1000N/m όπως φαίνεται
στο σχήμα.
Η σφαίρα συγκρούεται μετωπικά με το δίσκο και η διάρκεια της κρούσης
είναι αμελητέα. Μετά την κρούση της με τον δίσκο η σφαίρα φτάνει σε
ύψος h2=1,25m. Να βρείτε :
α. τα μέτρα των ταχυτήτων του δίσκου και της σφαίρας αμέσως μετά την
κρούση.
β. το πλάτος της ταλάντωσης του δίσκου.
γ. το ρυθμό μεταβολής της ορμής του δίσκου όταν βρίσκεται στις ακραίες
θέσεις της τροχιάς του. (g=10m/s2).
7. Ξύλινος κύβος μάζας M=16Kg ισορροπεί συνδεδεμένος στο
ένα άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς
Κ=100N/m του οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωμένο σε
οροφή. Ένα βλήμα μάζας m=2Kg κινείται κατακόρυφα προς τα
πάνω με ταχύτητα υο =12m/s, όπως φαίνεται στο σχήμα.
α. Το βλήμα διαπερνά τον κύβο και εξέρχεται με ταχύτητα
υ=6m/s. Η διάρκεια της κίνησης του βλήματος μέσα στον κύβο
είναι αμελητέα. Πόσο είναι το πλάτος της ταλάντωσης που θα
εκτελέσει ο κύβος;
β. Το βλήμα σφηνώνεται ακαριαία στο κέντρο μάζας του κύβου.
Πόσο είναι στην περίπτωση αυτή το πλάτος της ταλάντωσης του
συσσωματώματος; Δίνεται g=10m/s2.
8. Από την κορυφή λείου κεκλιμένου επιπέδου
γωνίας κλίσης φ=30ο στερεώνεται μέσω ιδανικού
ελατηρίου σώμα μάζας m2=3Kg και το σύστημα
ισορροπεί πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο. Από τη
βάση του κεκλιμένου επιπέδου κινείται προς τα
πάνω σώμα μάζας m1=1Kg και αρχικής ταχύτητας υο=5m/s που έχει τη
διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου όπως φαίνεται στο σχήμα.
Η αρχική απόσταση των σωμάτων είναι s=0,9m και η σταθερά του
ελατηρίου K=300N/m. Τα σώματα συγκρούονται μετωπικά και η διάρκεια
της κρούσης είναι αμελητέα.
Α. Πόσο είναι το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος m2 αν η κρούση
είναι ελαστική;
Β. Όταν η κρούση είναι πλαστική να βρείτε :
α. το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωματώματος.
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β. τη μέγιστη παραμόρφωση του ελατηρίου κατά τη διάρκεια της
ταλάντωσης του συσσωματώματος.
Δίνεται g=10m/s2.
9. Σώμα Σ1 μάζας m1=1Kg είναι συνδεδεμένο
στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου
σταθεράς
K=400N/m
και
εκτελεί
απλή
αρμονική ταλάντωση πλάτους Α=0,1m κατά μήκος λείου οριζόντιου
επιπέδου.
Όταν το σώμα Σ1 διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του συγκρούεται
μετωπικά με ακίνητο σώμα Σ2 μάζας m2=3Kg. Η κρούση είναι μετωπική και
η διάρκεια της είναι αμελητέα. Να βρείτε το πλάτος της ταλάντωσης που
εκτελείται αν η κρούση είναι :
α. ελαστική
β. πλαστική.
10. Το σώμα Σ1 του σχήματος μάζας
m1=1Kg μπορεί να εκτελέσει απλή αρμονική
ταλάντωση. Το οριζόντιο δάπεδο είναι λείο
και τα ελατήρια ιδανικά με σταθερές
K1=150N/m και K2=50N/m.
Εκτρέπουμε το σώμα Σ1 από τη θέση
ισορροπίας του στη θέση x=+0,24m και τη χρονική στιγμή t=0 το
αφήνουμε ελεύθερο. Ταυτόχρονα από ύψος h πάνω από τη θέση
ισορροπίας αφήνεται να πέσει ελεύθερα σώμα Σ2 μάζας m2=0,44Kg.
α. Να βρείτε το ύψος h ώστε το σώμα Σ2 να συναντήσει το Σ1 όταν
διέρχεται για πρώτη φορά από τη θέση ισορροπίας του.
β. Αν τα σώματα Σ1 και Σ2 συγκρούονται μετωπικά και πλαστικά στη θέση
ισορροπίας, να βρείτε το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωματώματος.
Υπόδειξη : Η ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση
βρίσκεται από την αρχή διατήρησης της ορμής στον οριζόντιο άξονα x και
είναι

5 2
m/s. (g=10m/s2, π2=10).
3

11. Δίσκος μάζας M=1Kg είναι στερεωμένος στο πάνω άκρο
κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς K=200N/m, του
οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωμένο σε οριζόντιο δάπεδο.
Πάνω στο δίσκο κάθεται ένα πουλί μάζας m=0,2Kg και
κάποια στιγμή εκτινάσσεται κατακόρυφα προς τα πάνω με
ταχύτητα υ=2m/s.
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Να βρείτε :
α. το μέτρο της ταχύτητας που αποκτά ο δίσκος.
β. το πλάτος της ταλάντωσης του δίσκου.
γ. τη μέγιστη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης.
δ. τη μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου.
Δίνεται g=10m/s2.
12. Το ένα άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ=20N/m
είναι στερεωμένο σε οροφή. Στο άλλο άκρο του είναι στερεωμένο σώμα Σ 1
μάζας m=0,2Kg το οποίο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους
Α=0,2m. Κάποια στιγμή που θεωρούμε ως αρχή του χρόνου t=0, ενώ το
σώμα βρίσκεται στο μισό του πλάτους κατερχόμενο προς τη θέση
ισορροπίας του, συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με σώμα Σ2 ίσης μάζας
που έχει αντίθετη ταχύτητα (δηλαδή ίδιου μέτρου και αντίθετης φοράς).
Να βρείτε την εξίσωση απομάκρυνσης-χρόνου που περιγράφει την κίνηση
του συσσωματώματος.
Η διάρκεια της κρούσης είναι αμελητέα. Ο άξονας y΄y είναι κατακόρυφος
με θετική φορά προς τα κάτω. Δίνεται g=10m/s2.
13. Το ένα άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς Κ=200Ν/m
είναι στερεωμένο σε οριζόντιο δάπεδο. Στο άλλο άκρο του είναι σταθερά
συνδεδεμένος δίσκος Α μάζας Μ=1,5Kg.
Πάνω στο δίσκο είναι τοποθετημένο σώμα
Β μάζας m=0,5Kg. Το σύστημα ισορροπεί.
Πιέζουμε το σύστημα κατακόρυφα προς τα
κάτω κατά yo=

5
m και το αφήνουμε
10

ελεύθερο.
α. Να δείξετε ότι το
εγκαταλείψει το δίσκο Α.

σώμα

Β

θα

β. Ποια η ταχύτητα και η επιτάχυνση του
σώματος Β τη στιγμή που εγκαταλείπει το δίσκο;
γ. Σε πόσο ύψος θα φτάσει το σώμα Β πάνω από τη θέση στην οποία
εγκαταλείπει το δίσκο; Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και
g=10m/s2.
Ασκήσεις σχολικού βιβλίου : 1.37, 1.41, 1.46, 1.47, 1.48.
Η εργασία αυτή στηρίχθηκε σε ασκήσεις από το κέντρο εκπαιδευτικής
έρευνας (ΚΕΕ).
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ΕΡΓΑΣΙΑ 5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
● Το φορτίο q της σχέσης q=Qημ(ωt+φο), δεν είναι το φορτίο του
πυκνωτή αφού όπως το είχαμε ορίσει στη Β΄Λυκείου αυτό είναι εξ ορισμού
θετική ποσότητα. Το q είναι το φορτίο του οπλισμού αναφοράς, του
οπλισμού δηλαδή που διαλέγουμε ώστε το πρόσημο του φορτίου του να
καθορίζει το πρόσημο του q. Έτσι αν γνωρίζουμε την τιμή του q η οποία
παίρνει και αρνητικές τιμές, γνωρίζουμε και ποιος οπλισμός είναι ο θετικός
και ποιος ο αρνητικός. Αν qπ είναι το φορτίο του πυκνωτή (όπως ορίστηκε
στην Β΄Λυκείου), προφανώς ισχύει qπ=|q|.
● Ανάλογα με την επιλογή του οπλισμού αναφοράς προκύπτει και η θετική
φορά του ηλεκτρικού ρεύματος i. Το i είναι θετικό αν η φορά του
κατευθύνεται προς τον οπλισμό αναφοράς, αλλιώς είναι αρνητικό.
● Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο (σελίδα 15), οπλισμός αναφοράς
επιλέγεται αυτός που τη χρονική στιγμή t=0 είναι θετικά φορτισμένος ή
εάν την t=0 ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος (άρα q=0), αυτός που θα γίνει
θετικός πρώτος, οπότε εάν (όπως στη θεωρία στις σελίδες 14 και 15, στο
παράδειγμα 1.2 και τις ασκήσεις 1.31, 1.43) την t=0 το φορτίο του
πυκνωτή είναι μέγιστο, θα είναι q=+Q και άρα φο=π/2 και εάν την t=0
είναι q=0 (όπως στην άσκηση 1.49), τότε θα είναι i=+Ι>0 και άρα φο=0.
Δηλαδή σύμφωνα με τo σχολικό βιβλίο για την επιλογή του πυκνωτή
αναφοράς, την t=0 θα είναι πάντα q  0 και άρα 0  φο<π. Στις ασκήσεις
αυτής της εργασίας ακολουθείται αυτή η σύμβαση.
Ασκήσεις
1. Το κύκλωμα LC ηλεκτρικών ταλαντώσεων παρουσιάζει αναλογίες με ένα
σώμα που εκτελεί μηχανικές ταλαντώσεις. Να βρείτε ποια μεγέθη στο
κύκλωμα LC είναι αντίστοιχα με τα μεγέθη x, υ, D, m, Α, υmax, UΤ, K, Ετ
που υπάρχουν στις μηχανικές ταλαντώσεις. Με βάση την αντιστοιχία στα
παραπάνω μεγέθη, από τη σχέση T  2

m
να καταλήξετε στη σχέση
D

T  2 LC .
2. Η κατάσταση ενός κυκλώματος ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC τη χρονική
στιγμή t=0 φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :
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Αν το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή είναι Q= 8  10 C και τη χρονική στιγμή
7

t=0 είναι q=  4  10 C :
α. να γράψετε τις σχέσεις του φορτίου q και της έντασης i του ρεύματος σε
συνάρτηση με το χρόνο.
β. να βρείτε ποιες χρονικές στιγμές είναι q=-Q.
γ. να σχεδιάσετε την κατάσταση του κυκλώματος (δηλαδή τον πυκνωτή, το
πηνίο, τη φορά του ρεύματος και το πρόσημο του φορτίου των οπλισμών
του πυκνωτή), στις τρεις παρακάτω χρονικές στιγμές για τις οποίες ισχύει :
i. q<0 και i>0
ii. q<0 και i<0
iii. q>0 και i>0
6

2

Δίνονται C= 2  10 F και L= 8  10 H.
3. Κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων αποτελείται από πυκνωτή
χωρητικότητας C=20μF και πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=2mH. Τη
χρονική στιγμή t=0 το κύκλωμα διεγείρεται σε ταλάντωση φέρνοντας
στιγμιαία τον πυκνωτή σε επαφή με τους πόλους πηγής τάσης V=100V.
α. να γράψετε τις σχέσεις του φορτίου q και της έντασης i του ρεύματος σε
συνάρτηση με το χρόνο.
β. να βρείτε το φορτίο και την τάση του πυκνωτή, την τάση στα άκρα του
πηνίου, την ένταση του ρεύματος, την ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου, την
ενέργεια μαγνητικού πεδίου και την ολική ενέργεια τις χρονικές στιγμές t1=

  10 4 s και t2=

4
 10  4 s.
3

γ. να βρείτε τους ρυθμούς μεταβολής των μεγεθών q, i, UE, UB τις χρονικές
στιγμές t1 και t2 του προηγούμενου ερωτήματος.
4. Κύκλωμα LC (L=0,01H) εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις με γωνιακή
συχνότητα ω=500rad/s. Αν τη χρονική στιγμή t=0 η ενέργεια μαγνητικού
πεδίου είναι μέγιστη και η τιμή της έντασης του ρεύματος είναι i=+20A :
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α. να γράψετε τις σχέσεις του φορτίου q και της έντασης i του ρεύματος σε
συνάρτηση με το χρόνο.
β. να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις q-t, i-t.
γ. Να σχεδιάσετε στο ίδιο διάγραμμα τις γραφικές παραστάσεις UE-t, UB-t,
E-t.
δ. Να σχεδιάσετε στο ίδιο διάγραμμα τις γραφικές παραστάσεις UE-i, UB-i,
E-i.
Αν για χρονική στιγμή t=0 είχε επιλεχτεί κάποια άλλη ποια από τα
παραπάνω ερωτήματα δεν θα επηρεάζονταν;
5. Δύο κυκλώματα LC εκτελούν αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Αν η
χωρητικότητες των πυκνωτών τους έχουν τη σχέση C2=2C1 και οι
συντελεστές αυτεπαγωγής των πηνίων L2=8L1, να βρεθεί η σχέση που
έχουν τα παρακάτω μεγέθη στα δύο κυκλώματα αν είναι γνωστό ότι
διεγέρθηκαν σε ταλάντωση από την ίδια πηγή:
α. περίοδος Τ
β. πλάτος φορτίου Q
γ. πλάτος έντασης ρεύματος Ι
δ. ενέργεια ταλάντωσης Ε.
6. Κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις με γωνιακή
συχνότητα ω=100rad/s. Το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή είναι Q=10-7C.
8

α. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος τις στιγμές που είναι q=- 6  10 C.

1
3

β. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος τις στιγμές που είναι UB= UE.
Ασκήσεις σχολικού βιβλίου : 1.9-1.16, 1.30, 1.31, 1.42, 1.43, 1.44,
1.49, 1.50.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 6
ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
1. Σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση το πλάτος της οποίας μειώνεται
σύμφωνα με τη σχέση A=Aoe-Λt.
Να αποδειχθεί ότι η ενέργεια της
ταλάντωσης δίνεται από τη σχέση Ε=Εοe-2Λt.
Σημείωση : Αυτή η σχέση για να χρησιμοποιηθεί πρέπει να αποδειχθεί.
2. Σώμα μάζας m=

9  10 2
Kg εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με περίοδο
8 2

Τ=3s, το πλάτος της οποίας μειώνεται σύμφωνα με τη σχέση A=Aoe-Λt με
Λ=

ln 10 -1
s και Αο=200cm. Να βρεθούν :
3

α. Η ενέργεια της ταλάντωσης Εο τη χρονική στιγμή to=0.
β. Το πλάτος της ταλάντωσης τη χρονική στιγμή t1=4T.
γ. Η ενέργεια της ταλάντωσης τη χρονική στιγμή t2=2T.
δ. Ποια χρονική στιγμή το πλάτος θα είναι Α=0,002cm.
ε. Ποια χρονική στιγμή η ενέργεια θα είναι Ε=10-6J.
στ. Το ποσοστό μείωσης του πλάτους σε κάθε περίοδο.
ζ. Το ποσοστό μείωσης της ενέργειας σε κάθε περίοδο.
3. Σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση το πλάτος της οποίας μειώνεται
σύμφωνα με τη σχέση A=500e-Λt (A σε cm και t σε s). Αν τη χρονική
στιγμή t3=3Τ=12s, το πλάτος είναι Α3=4cm, να βρεθούν :
α. Η σταθερά Λ
β. Το πλάτος τη χρονική στιγμή t5=5T.
γ. Μετά από πόσες ταλαντώσεις από τη χρονική στιγμή to=0, το πλάτος θα
έχει γίνει Α=0,8 cm.
δ. Μετά από πόσες ταλαντώσεις από τη χρονική στιγμή to=0,το πλάτος θα
είναι το 20% του Αο.
4. Σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση και η δύναμη απόσβεσης είναι της
μορφής F΄=-bυ. Αν κάποια στιγμή που η ταχύτητα του σώματος είναι
υ=-10m/s η δύναμη απόσβεσης είναι F΄=2Ν να βρεθούν :
α. Η σταθερά απόσβεσης b.
β. Ο ρυθμός με τον οποίο μειώνεται η ενέργεια της ταλάντωσης κάποια
στιγμή που η ταχύτητα του σώματος είναι υ=20m/s.
19

5. Σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση το πλάτος της οποίας μειώνεται
σύμφωνα με τη σχέση A=Aoe-Λt.
α. Αν σε κάθε ταλάντωση το πλάτος μειώνεται πέντε φορές να βρεθεί
πόσες φορές μειώνεται η ενέργεια.
β. Αν σε κάθε ταλάντωση η ενέργεια μειώνεται κατά 51%, να βρεθεί το
ποσοστό μείωσης του πλάτους.

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου : 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.24, 1.32.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 7
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
1. Στη διάταξη του σχήματος το σώμα έχει μάζα m=2Kg και το ελατήριο
σταθερά K=200N/m.

Να βρεθεί η συχνότητα με την οποία πρέπει να περιστρέφεται ο τροχός για
να είναι το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος μέγιστο.
2. Σε διάταξη παρόμοια με αυτήν της άσκησης 1 με m=3Kg και Κ=75N/m,
ο τροχός περιστρέφεται με συχνότητα f1=
τροχού γίνει f2=

7
Hz. Αν η συχνότητα του
2

9
Hz το πλάτος της ταλάντωσης θα αυξηθεί ή θα μειωθεί;
2

3. Σε διάταξη παρόμοια με αυτήν της άσκησης 1 με m=16Kg και
Κ=400N/m, ο τροχός περιστρέφεται με συχνότητα f=

10



Hz. Τότε το σώμα

εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με πλάτος Α=10cm.
α. Να γράψετε τις εξισώσεις της απομάκρυνσης και της ταχύτητας του
σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο αν δίνεται ότι για τα δεδομένα του
προβλήματος η αρχική φάση είναι π/3 rad.
β. Να βρείτε αν έχουμε συντονισμό.
4. Σε διάταξη παρόμοια με αυτήν της άσκησης 1, το σώμα που είναι δεμένο
στο ελατήριο εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση και είναι γνωστές οι εξής
πληροφορίες :
●αν η σταθερά απόσβεσης είναι b1, η εξίσωση της ταχύτητας του σώματος
είναι υ=2συν(100t+π/3) (SI).
●αν η σταθερά απόσβεσης είναι b2, η εξίσωση της απομάκρυνσης του
σώματος είναι x=0,03ημ(100t+π/6) (SI).
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Να συγκρίνετε τις σταθερές b1 και b2.
5. Ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης,
αντίσταση R, πηνίο με L=1mH και πυκνωτή με C=0,4F. Αν η γωνιακή
συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης είναι ω=60 rad/s, να βρείτε αν το
κύκλωμα είναι σε συντονισμό.
6. Ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης,
αντίσταση R, πηνίο με L=0,1H και πυκνωτή με C=10-3 F. Παρατηρήθηκε
ότι αν η γωνιακή συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης είναι ω1=120rad/s
και ω2, η τιμή του μέγιστου φορτίου Q του πυκνωτή είναι η ίδια. Να
συγκρίνετε τα ω1 και ω2.
7. Ηλεκτρικό κύκλωμα αποτελείται από πηγή εναλλασσόμενης τάσης,
αντίσταση R1 , πηνίο με L=10mH και πυκνωτή με C=1μ F. Αν στο κύκλωμα
έχουμε συντονισμό η μέγιστη τιμή του ρεύματος είναι Ι1=0,1Α.
Παρατηρήθηκε ότι αν η αντίσταση γίνει R2 τότε στο συντονισμό έχουμε
μέγιστο ρεύμα Ι2=0,01Α.
α. Να συγκριθούν οι αντιστάσεις R1 και R2.
β. Να γράψετε τις εξισώσεις του φορτίου του πυκνωτή στα δύο κυκλώματα
όταν βρίσκονται σε συντονισμό, αν είναι γνωστό ότι την to=0 το φορτίο
του πυκνωτή είναι μέγιστο.
8. Ηλεκτρικό κύκλωμα ραδιοφώνου που αποτελείται από πηνίο με L=

1
H
4 2

και πυκνωτή, βρίσκεται σε επαγωγική σύζευξη με κεραία. Να βρεθεί πόση
πρέπει να γίνει η χωρητικότητα του πυκνωτή ώστε το ραδιόφωνο να
συντονιστεί με ένα σταθμό με συχνότητα 100ΜΗz.

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου : 1.21, 1.22, 1.23.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 8
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ
1. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που
γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και
έχουν εξισώσεις x1=20ημ(


2

t


3

), x2=30 2 ημ(


8

t


8

) με x σε cm και t

σε s. Να βρεθεί η απομάκρυνση του σώματος τη χρονική στιγμή t=1s.
2. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που
γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και
έχουν εξισώσεις x1=0,35ημ(20t), x2=0,15ημ(20t) (SI).
α. Να γράψετε τις εξισώσεις της απομάκρυνσης και της επιτάχυνσης της
ταλάντωσης που εκτελεί το σώμα.
β. Να γίνουν σε κοινούς άξονες τα διαγράμματα x1-t, x2-t και x-t.
3. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που
γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και
έχουν εξισώσεις x1=40ημ(10t), x2=30ημ(10t+π) με x σε cm και t σε s.
α. Να γράψετε τις εξισώσεις της απομάκρυνσης και της ταχύτητας της
ταλάντωσης που εκτελεί το σώμα.
β. Να γίνουν σε κοινούς άξονες τα διαγράμματα x1-t, x2-t και x-t.
4. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που
γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και
έχουν εξισώσεις x1=10ημ(10t), x2=30ημ(10t-π) με x σε cm και t σε s.
α. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης που
εκτελεί το σώμα.
β. Να γίνουν σε κοινούς άξονες τα διαγράμματα x1-t, x2-t και x-t.
5. Ένα σώμα μάζας m=2Kg, εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές
ταλαντώσεις που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση
ισορροπίας και έχουν εξισώσεις x1=10ημ(30t+



), x2=30ημ(30t+ ) με x
6
6

σε cm και t σε s. Να γράψετε τις εξισώσεις της απομάκρυνσης και της
δυναμικής ενέργειας της ταλάντωσης που εκτελεί το σώμα.
6. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που
γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και
έχουν εξισώσεις x1=10 3 ημ(20t), x2=10 3 ημ(20t+


) με x σε cm και t
3

σε s. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης που
εκτελεί το σώμα.
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7. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που
γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και
έχουν εξισώσεις x1=30ημ(20t), x2=40ημ(20t+


) με x σε cm και t σε s.
2

α. Να βρείτε το πλάτος της ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σώμα και την
εφαπτομένη της αρχικής της φάσης.
β. Να γίνουν σε κοινούς άξονες τα διαγράμματα x1-t, x2-t και x-t.
8. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που
γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και
έχουν εξισώσεις x1=10ημ(10t), x2=8ημ(10t+

4
) με x σε cm και t σε s.
3

Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης που εκτελεί
το σώμα. Δίνεται εφ

10 2 3
.

37
3

9. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που
γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και
έχουν εξισώσεις x1=10ημ(20t), x2=10ημ(30t) με x σε cm και t σε s.
α. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης της κίνησης που εκτελεί το
σώμα.
β. Να βρείτε την απομάκρυνση του σώματος τη χρονική στιγμή t=

2
s.
15

γ. Να βρείτε μια χρονική στιγμή για τις οποία είναι |x|=20cm.
10. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που
γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας έχουν
ίδιο πλάτος και οι συχνότητες τους είναι f1=100Hz και f2. Αν η περίοδος
του διακροτήματος που προκύπτει είναι Τδ=5s να βρεθεί η συχνότητα f2.
11. Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που
γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και
έχουν εξισώσεις x1=30ημ(199,8πt), x2=30ημ(200,2πt) , x σε cm και t σε s.
α. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης της κίνησης που εκτελεί το
σώμα.
β. Να βρεθεί η μέγιστη τιμή του πλάτους της κίνησης του σώματος.
γ. Να βρεθεί ο χρόνος που απαιτείται για να κάνει το σώμα μια πλήρη
ταλάντωση.
δ. Να βρεθεί ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του
πλάτους.
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ε. Να βρεθεί ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικές μεγιστοποιήσεις του
πλάτους.
στ. Να βρεθεί πόσες φορές μηδενίζεται το πλάτος σε χρόνο 1h.
ζ. Να βρεθεί πόσες πλήρεις ταλαντώσεις κάνει το σώμα ανάμεσα σε δύο
διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους.

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου : 1.25, 1.26, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 9
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦ. 1 ΑΠΟ ΤΟ 2002
2002
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
1. Η ιδιοσυχνότητα ενός συστήματος που εκτελεί εξαναγκασμένη
ταλάντωση χωρίς τριβή είναι 20 Hz. Το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται
μέγιστο όταν η συχνότητα του διεγέρτη είναι:
α. 10 Hz
β. 20 Hz
γ. 30 Hz
δ. 40 Hz .
Μονάδες 5
2. Ηλεκτρικό κύκλωμα LC, αμελητέας ωμικής αντίστασης, εκτελεί
ηλεκτρική ταλάντωση με περίοδο Τ. Αν τετραπλασιάσουμε τη χωρητικότητα
του πυκνωτή χωρίς να μεταβάλουμε το συντελεστή αυτεπαγωγής του
πηνίου, τότε η περίοδος της ηλεκτρικής ταλάντωσης θα είναι:
α. Τ/2
β. Τ
γ. 2Τ
δ. 4Τ .
Μονάδες 5
3. Υλικό σημείο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση υπό την επίδραση
συνισταμένης δύναμης F. Αν x είναι η απομάκρυνση του σημείου από τη
θέση ισορροπίας του και D θετική σταθερά, τότε για τη δύναμη ισχύει:
α. F = D

β. F = D ⋅ x

γ. F = –D ⋅ x

δ. F = 0

Μονάδες 5

2003
ΘΕΜΑ 1-συμπλήρωσης κενών
Στη σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης, που
γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο με το ίδιο πλάτος και λίγο διαφορετικές
συχνότητες, ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικές μεγιστοποιήσεις του
πλάτους ονομάζεται ........... του διακροτήματος.
Μονάδα 1
ΘΕΜΑ 2
Σώμα μάζας m εκτελεί γραμμική απλή αρμονική ταλάντωση. Η
απομάκρυνση x του σώματος από τη θέση ισορροπίας δίνεται από τη σχέση
x=Αημωt, όπου Α το πλάτος της ταλάντωσης και ω η γωνιακή συχνότητα.
Να αποδείξετε ότι η συνολική δύναμη, που δέχεται το σώμα σε τυχαία θέση
2

της τροχιάς του, δίνεται από τη σχέση F= - mω x.
Μονάδες 6
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ΘΕΜΑ 3
Το ηλεκτρικό κύκλωμα του σχήματος αποτελείται από πυκνωτή με
-5

χωρητικότητα 2⋅10 F , ένα ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής
0,05H και διακόπτη Δ όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Αρχικά ο
διακόπτης Δ είναι ανοικτός και ο πυκνωτής είναι φορτισμένος με ηλεκτρικό
-7

φορτίο 5⋅10 C. Οι αγωγοί σύνδεσης έχουν αμελητέα αντίσταση.

Τη χρονική στιγμή t=0 κλείνουμε το διακόπτη Δ. Να υπολογίσετε:
1. την περίοδο της ηλεκτρικής ταλάντωσης
Μονάδες 7
2. το πλάτος της έντασης του ρεύματος
Μονάδες 8
3. την ένταση του ρεύματος τη στιγμή που το φορτίο του πυκνωτή C είναι
-7

3⋅10 C.
Μονάδες 10
Δίνεται: π = 3,14 .

2004
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
1. Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC στη διάρκεια μιας
περιόδου η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή γίνεται ίση με την
ενέργεια του μαγνητικού πεδίου του πηνίου:
α. μία φορά.
β. δύο φορές.
γ. τέσσερις φορές.
δ. έξι φορές.
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Μονάδες 5
2. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι
μικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή. Αυξάνουμε συνεχώς τη
συχνότητα του διεγέρτη. Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης θα:
α. αυξάνεται συνεχώς.
β. μειώνεται συνεχώς.
γ. μένει σταθερό.
δ. αυξάνεται αρχικά και μετά θα μειώνεται.
Μονάδες 5
3. Σώμα συμμετέχει ταυτόχρονα σε δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που
περιγράφονται από τις σχέσεις x1=Αημω1t και x2=Aημω2t, των οποίων οι
συχνότητες ω1 και ω2 διαφέρουν λίγο μεταξύ τους. Η συνισταμένη
ταλάντωση έχει:
α. συχνότητα 2(ω1 − ω2).
β. συχνότητα ω1+ω2 .
γ. πλάτος που μεταβάλλεται μεταξύ των τιμών μηδέν και 2Α.
δ. πλάτος που μεταβάλλεται μεταξύ των τιμών μηδέν και Α.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 1-Σωστό ή Λάθος
Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση το πλάτος παραμένει σταθερό με το
χρόνο.
(μονάδα 1)
ΘΕΜΑ 2
Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με ίσες μάζες ισορροπούν κρεμασμένα από
κατακόρυφα ιδανικά ελατήρια με σταθερές k1 και k2 αντίστοιχα, που
συνδέονται με τη σχέση k1 

k2
. Απομακρύνουμε τα σώματα Σ1 και Σ2 από
2

τη θέση ισορροπίας τους κατακόρυφα προς τα κάτω κατά x και 2x
αντίστοιχα και τα αφήνουμε ελεύθερα την ίδια χρονική στιγμή, οπότε
εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση. Τα σώματα διέρχονται για πρώτη
φορά από τη θέση ισορροπίας τους:
α. ταυτόχρονα.
β. σε διαφορετικές χρονικές στιγμές με πρώτο το Σ1 .
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γ. σε διαφορετικές χρονικές στιγμές με πρώτο το Σ2 .
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
2005
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
Αν στον αρμονικό ταλαντωτή εκτός από την ελαστική δύναμη επαναφοράς
ενεργεί και δύναμη αντίστασης F= -bυ, με b=σταθερό, το πλάτος της
ταλάντωσης μεταβάλλεται με το χρόνο σύμφωνα με την εξίσωση
(για Λ > 0).
α. Α = Αο – bt .
Λt

β. A = Aοe .
γ. A = Aοe

-Λt

.

A
δ. Α= o .
t

Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 1-Σωστό ή Λάθος

1. Στην περίπτωση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων κύριος λόγος απόσβεσης
είναι η ωμική αντίσταση του κυκλώματος.
(μονάδα 1)
2. Σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση ο ρυθμός μείωσης του πλάτους
μειώνεται, όταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης b.
(μονάδα 1)
3. Κατά το συντονισμό η ενέργεια μεταφέρεται στο σύστημα κατά το
βέλτιστο τρόπο, γι’ αυτό και το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται μέγιστο.
(μονάδα 1)
ΘΕΜΑ 2
Σώμα μάζας Μ έχει προσδεθεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού
ελατηρίου σταθεράς Κ του οποίου το άνω άκρο είναι στερεωμένο σε
ακλόνητο σημείο. Απομακρύνουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα κάτω
κατά απόσταση α από τη θέση ισορροπίας και το αφήνουμε ελεύθερο να
κάνει ταλάντωση. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα και με ένα άλλο ελατήριο
σταθεράς Κ΄ = 4Κ.
Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των δυναμικών ενεργειών των δύο
ταλαντώσεων σε συνάρτηση με την απομάκρυνση στο ίδιο διάγραμμα.
Μονάδες 6
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2006
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής

1. Στο κύκλωμα των εξαναγκασμένων ηλεκτρικών ταλαντώσεων του
σχήματος

α. το πλάτος Ι της έντασης του ρεύματος είναι ανεξάρτητο της συχνότητας
της εναλλασσόμενης τάσης.
β. η συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώματος είναι πάντοτε
ίση με την ιδιοσυχνότητά του.
γ. η ιδιοσυχνότητα του κυκλώματος είναι ανεξάρτητη της χωρητικότητας C
του πυκνωτή.
δ. όταν η συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης γίνει ίση με την
ιδιοσυχνότητα του κυκλώματος, έχουμε μεταφορά ενέργειας στο κύκλωμα
κατά το βέλτιστο τρόπο.
Μονάδες 5
2. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης,
που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος Α και συχνότητες
f και f που διαφέρουν λίγο μεταξύ τους
1

2

α. το μέγιστο πλάτος της ταλάντωσης είναι 2Α.
β. όλα τα σημεία ταλαντώνονται με το ίδιο πλάτος.
γ. ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους είναι
Τ=

1
.
f1  f 2

δ. Ο χρόνος ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους είναι
Τ=

1
.
2 f1  f 2
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 1-Σωστό ή Λάθος

Η σταθερά απόσβεσης b σε μία φθίνουσα ταλάντωση εξαρτάται και από τις
ιδιότητες του μέσου.
Μονάδα 1
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ΘΕΜΑ 2
Στο ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος έχουμε αρχικά τους διακόπτες Δ
και Δ ανοικτούς.

1

2

Ο πυκνωτής χωρητικότητας C έχει φορτιστεί μέσω πηγής συνεχούς τάσης
1

με φορτίο Q . Tη χρονική στιγμή t =0 ο διακόπτης Δ κλείνει, οπότε στο
1

o

1

κύκλωμα LC έχουμε αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. Τη χρονική στιγμή t1=
1

5T
, όπου Τ η περίοδος της ταλάντωσης του κυκλώματος LC , o διακόπτης
1
4

Δ ανοίγει και ταυτόχρονα κλείνει ο Δ . Το μέγιστο φορτίο Q που θα
1

2

2

αποκτήσει ο πυκνωτής χωρητικότητας C , όπου C =4C , κατά τη διάρκεια
2

2

1

της ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώματος LC θα είναι ίσο με
2

α) Q .
1

β) Q1/2.
γ) 2Q .
1

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 3
Τα σώματα Σ

1

και Σ , αμελητέων διαστάσεων, με μάζες m =1kg και
2

1

m =3kg αντίστοιχα είναι τοποθετημένα σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το σώμα
2

Σ είναι δεμένο στη μία άκρη οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς
1

k=100 N/m. Η άλλη άκρη του ελατηρίου, είναι ακλόνητα στερεωμένη. Το
ελατήριο με τη βοήθεια νήματος είναι συσπειρωμένο κατά 0,2m, όπως
φαίνεται στο σχήμα. Το Σ ισορροπεί στο οριζόντιο επίπεδο στη θέση που
2

αντιστοιχεί στο φυσικό μήκος ℓ του ελατηρίου.
0
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Κάποια χρονική στιγμή κόβουμε το νήμα και το σώμα Σ κινούμενο προς τα
1

δεξιά συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με το σώμα Σ . Θεωρώντας ως
2

αρχή μέτρησης των χρόνων τη στιγμή της κρούσης και ως θετική φορά
κίνησης την προς τα δεξιά, να υπολογίσετε
α. την ταχύτητα του σώματος Σ λίγο πριν την κρούση του με το σώμα Σ .
1

2

Μονάδες 6
β. τις ταχύτητες των σωμάτων Σ και Σ , αμέσως μετά την κρούση.
1

2

Μονάδες 6
γ. την απομάκρυνση του σώματος Σ , μετά την κρούση, σε συνάρτηση με
το χρόνο.

1

Μονάδες 6

δ. την απόσταση μεταξύ των σωμάτων Σ

1

και Σ

2

όταν το σώμα Σ

1

ακινητοποιείται στιγμιαία για δεύτερη φορά.
Δεχθείτε την κίνηση του σώματος Σ τόσο πριν, όσο και μετά την κρούση
1

ως απλή αρμονική ταλάντωση σταθεράς k.
Δίνεται π=3,14
Μονάδες 7
2007
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
1. Η εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή σε ένα κύκλωμα ηλεκτρικών
ταλαντώσεων LC, το οποίο εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις
μεγίστου φορτίου Q και γωνιακής συχνότητας ω, δίνεται από τη σχέση
q=Qσυνωt. Η εξίσωση της έντασης του ρεύματος στο κύκλωμα δίνεται από
τη σχέση
α. i=−Qωημωt.
β. i=−

Q
ημωt.


γ. i=Qωσυνωt.
δ. i=Qωημωt.
Μονάδες 5
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2. Κατά τη φθίνουσα μηχανική ταλάντωση
α. το πλάτος παραμένει σταθερό.
β. η μηχανική ενέργεια διατηρείται.
Λt

γ. το πλάτος μεταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση Α=Α e , όπου Λ θετική
0

σταθερά.
δ. έχουμε μεταφορά ενέργειας από το ταλαντούμενο σύστημα στο
περιβάλλον.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 1-Σωστό ή Λάθος
Η περίοδος και η συχνότητα ενός περιοδικού φαινομένου είναι μεγέθη
αντίστροφα.
Μονάδα 1
2008
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
1. Ένας αρμονικός ταλαντωτής εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση. Όταν η
συχνότητα του διεγέρτη παίρνει τις τιμές f =5Hz και f =10Hz, το πλάτος
1

2

της ταλάντωσης είναι το ίδιο. Θα έχουμε μεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης,
όταν η συχνότητα του διεγέρτη πάρει την τιμή:
α. 2Hz

β. 4Hz

γ. 8Hz

δ. 12Hz
Μονάδες 5

2. Στην απλή αρμονική ταλάντωση, το ταλαντούμενο σώμα έχει μέγιστη
ταχύτητα:
α. στις ακραίες θέσεις της τροχιάς του.
β. όταν η επιτάχυνση είναι μέγιστη.
γ. όταν η δύναμη επαναφοράς είναι μέγιστη.
δ. όταν η δυναμική του ενέργεια είναι μηδέν.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2
1. Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων αν κάποια χρονική στιγμή
ισχύει q=

Q
, όπου q το στιγμιαίο ηλεκτρικό φορτίο και Q η μέγιστη τιμή
3
33

του ηλεκτρικού φορτίου στον πυκνωτή, τότε ο λόγος της ενέργειας
ηλεκτρικού πεδίου προς την ενέργεια μαγνητικού πεδίου
α. 1/8

β. 1/3

UE
είναι:
UB

γ. 3
Μονάδες 3

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
2. Ένα σώμα μετέχει σε δύο αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας διεύθυνσης που
γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο με το ίδιο πλάτος και γωνιακές
συχνότητες, που διαφέρουν πολύ λίγο. Οι εξισώσεις των δύο ταλαντώσεων
είναι:
x =0,2ημ(998 πt), x =0,2ημ(1002 πt) (όλα τα μεγέθη στο S.I.). Ο χρόνος
1

2

ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς μηδενισμούς του πλάτους της ιδιόμορφης
ταλάντωσης (διακροτήματος) του σώματος είναι:
α. 2s

β. 1s

γ. 0,5s
Μονάδες 6

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
2009
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
1. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση της οποίας το πλάτος μειώνεται εκθετικά με
το χρόνο.
α. η ενέργεια του ταλαντωτή είναι συνεχώς σταθερή.
β. η συχνότητα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.
γ. ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων απομακρύνσεων προς την ίδια
κατεύθυνση διατηρείται σταθερός.
δ. το πλάτος μειώνεται γραμμικά με το χρόνο.
Μονάδες 5
2. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η απομάκρυνση και η επιτάχυνση την
ίδια χρονική στιγμή
α. έχουν πάντα αντίθετο πρόσημο.
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β. έχουν πάντα το ίδιο πρόσημο.
γ. θα έχουν το ίδιο ή αντίθετο πρόσημο ανάλογα με την αρχική φάση της
απλής αρμονικής ταλάντωσης.
δ. μερικές φορές έχουν το ίδιο και άλλες φορές έχουν αντίθετο πρόσημο.
Μονάδες 5
3. Η περίοδος ταλάντωσης ενός ιδανικού κυκλώματος ηλεκτρικών
ταλαντώσεων LC είναι Τ. Διατηρώντας το ίδιο πηνίο, αλλάζουμε τον
πυκνωτή χωρητικότητας C1 με άλλον πυκνωτή χωρητικότητας C2=4C1.
Τότε η περίοδος ταλάντωσης του νέου κυκλώματος θα είναι ίση με :
α. Τ/2

β. 3Τ

γ. 2Τ

δ. Τ/4
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 1-Σωστό ή Λάθος
Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση, η συχνότητα της ταλάντωσης ισούται με
τη συχνότητα του διεγέρτη.
Μονάδα 1
ΘΕΜΑ 2
Υλικό σημείο Σ εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α και κυκλικής
συχνότητας ω. Η μέγιστη τιμή του μέτρου της ταχύτητας του είναι υο και
του μέτρου της επιτάχυνσης του είναι αο. Αν x, υ, α είναι τα μέτρα της
απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του Σ αντίστοιχα, τότε
σε κάθε χρονική στιγμή ισχύει :
α. υ2=ω(Α2-x2)

β. x2=ω2(αο2-α2)

γ. α2=ω2(υο2-υ2)
Μονάδες 3

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
Μονάδες 6
2010
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
1. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση στην οποία η δύναμη απόσβεσης είναι
ανάλογη της ταχύτητας του σώματος, με την πάροδο του χρόνου
α. η περίοδος μειώνεται.
β. η περίοδος είναι σταθερή.
γ. το πλάτος διατηρείται σταθερό.
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δ. η ενέργεια ταλάντωσης διατηρείται σταθερή.
Μονάδες 5
2. Διακρότημα δημιουργείται κατά τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών
ταλαντώσεων οι οποίες πραγματοποιούνται στην ίδια διεύθυνση και γύρω
από την ίδια θέση ισορροπίας, όταν οι δύο ταλαντώσεις έχουν
α. ίσα πλάτη και ίσες συχνότητες.
β. άνισα πλάτη και ίσες συχνότητες.
γ. ίσα πλάτη και παραπλήσιες συχνότητες.
δ. ίσα πλάτη και συχνότητες εκ των οποίων η μια είναι πολλαπλάσια της
άλλης.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 1-Σωστό ή Λάθος
Το φαινόμενο του συντονισμού παρατηρείται μόνο σε εξαναγκασμένες
ταλαντώσεις.
Μονάδα 1
ΘΕΜΑ 2
Δίσκος μάζας Μ είναι στερεωμένος στο πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού
ελατηρίου σταθεράς k, και ισορροπεί (όπως στο σχήμα). Το άλλο άκρο του
ελατηρίου είναι στερεωμένο στο έδαφος. Στο δίσκο τοποθετούμε χωρίς
αρχική ταχύτητα σώμα μάζας m. Το σύστημα εκτελεί απλή αρμονική
ταλάντωση. Η ενέργεια της ταλάντωσης είναι:

1 m2 g 2
α.
2 k
β.

1 2g 2
2 k

γ.

1 (m   ) 2 g 2
2
k

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).
Μονάδες 8
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ΘΕΜΑ 3
Στο κύκλωμα του σχήματος δίνονται: πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε=5
V μηδενικής εσωτερικής αντίστασης, πυκνωτής χωρητικότητας C=8·10−6 F,
πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L=2·10−2 H. Αρχικά ο διακόπτης Δ1
είναι κλειστός και ο διακόπτης Δ2 ανοιχτός.

Γ1. Να υπολογίσετε το φορτίο Q του πυκνωτή.
Μονάδες 6
Ανοίγουμε το διακόπτη Δ1 και τη χρονική στιγμή t=0 κλείνουμε το
διακόπτη Δ2. Το κύκλωμα LC αρχίζει να εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές
ταλαντώσεις.
Γ2. Να υπολογίσετε την περίοδο των ηλεκτρικών ταλαντώσεων.
Μονάδες 6
Γ3. Να γράψετε την εξίσωση σε συνάρτηση με το χρόνο για την ένταση
του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το πηνίο.
Μονάδες 6
Γ4. Να υπολογίσετε το ηλεκτρικό φορτίο του πυκνωτή τη χρονική στιγμή
κατά την οποία η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου στο πηνίο είναι
τριπλάσια από την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή.
Μονάδες 7
2011
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
Σε μια φθίνουσα ταλάντωση, όπου η δύναμη που αντιτίθεται στη κίνηση
είναι της μορφής Fαντ=–bυ, όπου b θετική σταθερά και υ η ταχύτητα του
ταλαντωτή,
α. όταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης η περίοδος μειώνεται.
β. το πλάτος διατηρείται σταθερό.
γ. η σταθερά απόσβεσης εξαρτάται από το σχήμα και το μέγεθος του
αντικειμένου που κινείται.
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δ. η ενέργεια ταλάντωσης διατηρείται σταθερή.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 1-Σωστό ή Λάθος
Στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις το φορτίο του πυκνωτή παραμένει σταθερό.
Μονάδα 1
ΘΕΜΑ 2
1. Δύο όμοια ιδανικά ελατήρια κρέμονται από δύο ακλόνητα σημεία. Στα
κάτω άκρα των ελατηρίων δένονται σώματα Σ1 μάζας m1 και Σ2 μάζας m2.
Κάτω από το σώμα Σ1 δένουμε μέσω αβαρούς νήματος άλλο σώμα μάζας
m2, ενώ κάτω από το Σ2 σώμα μάζας m1 (m1≠m2), όπως φαίνεται στο
σχήμα.

Αρχικά τα σώματα είναι ακίνητα. Κάποια στιγμή κόβουμε τα νήματα και τα
σώματα Σ1 και Σ2 αρχίζουν να ταλαντώνονται. Αν η ενέργεια της
ταλάντωσης του Σ1 είναι Ε1 και του Σ2 είναι Ε2, τότε:
2


m
β. 1  22
 2 m1


m
α. 1  2
 2 m1

γ.

1
1
2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6)
Μονάδες 8
2. Ηχητική πηγή εκπέμπει ήχο σταθερής συχνότητας f. Με μια δεύτερη
ηχητική πηγή δημιουργούμε ταυτόχρονα ήχο, τη συχνότητα του οποίου
μεταβάλλουμε. Σε αυτήν τη διαδικασία δημιουργούνται διακροτήματα ίδιας
συχνότητας για δύο διαφορετικές συχνότητες f , f της δεύτερης πηγής.
1

2

Η τιμή της f είναι:
α.

f1  f 2
2

β.

f1 f 2
f1  f 2

γ.

f 2  f1
2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6)
Μονάδες 8
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2012
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
Κατά τη διάρκεια μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης
α. έχουμε πάντα συντονισμό
β. η συχνότητα ταλάντωσης δεν εξαρτάται από τη συχνότητα της
διεγείρουσας δύναμης
γ. για δεδομένη συχνότητα του διεγέρτη το πλάτος της ταλάντωσης
παραμένει σταθερό
δ. η ενέργεια που προσφέρεται στο σώμα δεν αντισταθμίζει τις απώλειες.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 1-Σωστό ή Λάθος
Στην περίπτωση των ηλεκτρικών ταλαντώσεων ο κύριος λόγος απόσβεσης
είναι η ωμική αντίσταση.
Μονάδα 1
ΘΕΜΑ 4
Λείο κεκλιμένο επίπεδο έχει γωνία κλίσης φ=30ο. Στα σημεία Α και Β
στερεώνουμε τα άκρα δύο ιδανικών ελατηρίων με σταθερές k1=60 Ν/m και
k2=140 Ν/m αντίστοιχα.

Στα ελεύθερα άκρα των ελατηρίων, δένουμε σώμα Σ1, μάζας m1=2 kg και
το κρατάμε στη θέση όπου τα ελατήρια έχουν το φυσικό τους μήκος (όπως
φαίνεται στο σχήμα).
Τη χρονική στιγμή t0=0 αφήνουμε το σώμα Σ1 ελεύθερο.
Δ1. Να αποδείξετε ότι το σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.
Μονάδες 5
Δ2. Να γράψετε τη σχέση που δίνει την απομάκρυνση του σώματος Σ1 από
τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με το χρόνο. Να θεωρήσετε θετική
φορά τη φορά από το Α προς το Β.
Μονάδες 7
Κάποια χρονική στιγμή που το σώμα Σ1 βρίσκεται στην αρχική του θέση,
τοποθετούμε πάνω του (χωρίς αρχική ταχύτητα) ένα άλλο σώμα Σ2 μικρών
διαστάσεων μάζας m2=6 kg. Το σώμα Σ2 δεν ολισθαίνει πάνω στο σώμα Σ1
λόγω της τριβής που δέχεται από αυτό. Το σύστημα των δύο σωμάτων
κάνει απλή αρμονική ταλάντωση.
Δ3. Να βρείτε τη σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης του σώματος Σ2.
Μονάδες 6
Δ4. Να βρείτε τον ελάχιστο συντελεστή οριακής στατικής τριβής που
πρέπει να υπάρχει μεταξύ των σωμάτων Σ1 και Σ2, ώστε το Σ2 να μην
39

ολισθαίνει σε σχέση με το Σ1. Δίνονται: ημ30ο=1/2, συν30ο= 3 /2,
g=10m/s2.
Μονάδες 7
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ΕΡΓΑΣΙΑ 10
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
πολλαπλής επιλογής

41

Σωστό-Λάθος

42

Η εργασία αυτή στηρίχθηκε σε ασκήσεις από το κέντρο εκπαιδευτικής
έρευνας (ΚΕΕ).
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ΕΡΓΑΣΙΑ 11
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ)
1. Κατά μήκος δύο χορδών Α και Β, διαδίδονται δύο εγκάρσια αρμονικά
κύματα. Αν τα δύο κύματα έχουν ίδια περίοδο και στον ίδιο χρόνο το κύμα
στη χορδή Α διαδίδεται σε διπλάσια απόσταση από το κύμα στη χορδή Β :
α. Να βρείτε αν οι δύο χορδές είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό.
β. Να συγκρίνετε τα μήκη κύματος των δύο κυμάτων.
2. Κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου ξεκινά τη χρονική στιγμή to=0
απ’ την αρχή των αξόνων x=0 αρμονικό κύμα πλάτους A=20cm και
συχνότητας f=0,25Hz, το οποίο διαδίδεται κατά τη θετική κατεύθυνση με
ταχύτητα υ=2m/s. Αν τη χρονική στιγμή to=0 η ταχύτητα του σημείου x=0
είναι θετική :
α. Να βρεθεί το μήκος κύματος.
β. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος.
γ. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης του σωματιδίου που η θέση
ισορροπίας του είναι η x=2m.
δ. Να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας του σωματιδίου που η θέση
ισορροπίας του είναι η x=4m.
ε. Να βρείτε την απομάκρυνση του σωματιδίου που η θέση ισορροπίας του
είναι η x=16m τη χρονική στιγμή t=6s.
στ. Να βρείτε την επιτάχυνση του σωματιδίου που η θέση ισορροπίας του
είναι η x=8m τη χρονική στιγμή t=4,5s.
3. Κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου ξεκινά τη χρονική στιγμή to=0
απ’ την αρχή των αξόνων x=0 αρμονικό κύμα πλάτους A=2m. Τη χρονική
στιγμή to=0 η ταχύτητα της πηγής του κύματος είναι θετική ενώ τη
χρονική στιγμή t1=6s η πηγή του κύματος βρίσκεται στη θέση της μέγιστης
αρνητικής απομάκρυνσης για πρώτη φορά και το κύμα έχει φτάσει στο
σημείο x=4,5m.
α. Να βρείτε το μήκος κύματος, την περίοδο και την ταχύτητα του κύματος.
β. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος.
γ. Να βρείτε ποια στιγμή το κύμα θα φτάσει στο σημείο x=7,5m.
δ. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη στιγμή t1=6s.
ε. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας v των σημείων του
μέσου σε σχέση με τη θέση τους x τη χρονική στιγμή t1=6s.
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στ. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της φάσης φ των σημείων του
μέσου σε σχέση με τη θέση τους x τη χρονική στιγμή t1=6s.
ζ. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης y με το χρόνο
(y-t) για το σημείο x=1,5m.
η. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της επιτάχυνσης α με το χρόνο
(α-t) για το σημείο x=1,5m.
4. Κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου ξεκινά τη χρονική στιγμή to=0
απ’ την αρχή των αξόνων x=0 αρμονικό κύμα με εξίσωση y=3ημ(



t  x)
2
8

με t σε s, x σε cm και y σε m.
α. Να βρεθούν το πλάτος, η περίοδος, το μήκος κύματος και η ταχύτητα
του κύματος.
β. Να βρείτε την ελάχιστη απόσταση δύο σημείων που κάνουν ακριβώς την
ίδια κίνηση (έχουν κάθε στιγμή την ίδια απομάκρυνση και την ίδια
ταχύτητα).
γ. Να βρεθεί σε ποια θέση έχει φτάσει το κύμα τη χρονική στιγμή t1=20s.
δ. Να βρεθεί η διαφορά φάσης των σημείων x1=2cm και x2=10cm κάποια
χρονική στιγμή.
ε. Να βρεθεί η διαφορά φάσης της ταλάντωσης κάποιου σημείου του μέσου
σε χρονικό διάστημα Δt= 20s.
5. Κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου ξεκινά τη χρονική στιγμή to=0
απ’ την αρχή των αξόνων x=0 αρμονικό κύμα το οποίο διαδίδεται προς τη
θετική κατεύθυνση του άξονα x. Αν η εξίσωση της απομάκρυνσης του
σημείου x=0 είναι η y=4ημ(


t ) (SI) και το μήκος του κύματος είναι λ=4m
8

α. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος.
β. Να βρείτε ποια σημεία έχουν απομάκρυνση y=+4m τη χρονική στιγμή
t1=24s.
γ. Να βρείτε ποια σημεία με x>0, βρίσκονται στη θέση ισορροπίας τους τη
χρονική στιγμή t2=28s.
δ. Να βρείτε την απόσταση του σημείου που η θέση ισορροπίας του είναι η
x=0 με το σημείο που η θέση ισορροπίας του είναι η x=3m τη χρονική
στιγμή t3=20s.
6. Κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου ξεκινά από το σημείο x=+7m,
αρμονικό κύμα πλάτους Α=10cm το οποίο διαδίδεται προς την αρνητική
κατεύθυνση με ταχύτητα υ=2m/s. Tα σημεία του μέσου ξεκινούν να
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κινούνται με θετική ταχύτητα (δηλαδή προς τα επάνω) και το κύμα φτάνει
στο σημείο x=0 όταν η πηγή βρίσκεται στη θέση της μέγιστης αρνητικής
απομάκρυνσης για δεύτερη φορά. Αν χρονική στιγμή to=0 θεωρηθεί η
στιγμή που το κύμα φτάνει στο σημείο x=0 :
α. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος.
β. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή to=0.
γ. Να γράψετε τη σχέση απομάκρυνσης-χρόνου για τα σημεία x=+5m και
x=-1m.
δ. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της φάσης φ κάποιου σημείου του
μέσου σε σχέση με τη θέση του x τη χρονική στιγμή t1=1s.
7. Κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου ξεκινά απ’ την αρχή των
αξόνων x=0 αρμονικό κύμα πλάτους Α=20cm και περιόδου Τ=16s, το
οποίο διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα x με ταχύτητα
υ=2cm/s. Τα σημεία του μέσου ξεκινούν την κίνηση τους προς τη θετική
κατεύθυνση (δηλαδή προς τα επάνω). Αν χρονική στιγμή to=0 θεωρηθεί η
στιγμή που το σημείο x=0 έχει ολοκληρώσει την πρώτη του ταλάντωση :
α. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος.
β. Να βρείτε ποια χρονική στιγμή θα φτάσει το κύμα στο σημείο x=40cm.
γ. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη στιγμή t1=8s.
8. Κατά μήκος δύο όμοιων χορδών Α και Β διαδίδονται προς τη θετική
κατεύθυνση εγκάρσια αρμονικά κύματα τα οποία ξεκινούν τη χρονική
στιγμή to=0 από το σημείο x=0. Αν η εξίσωση της απομάκρυνσης του
σημείου με x=0 της χορδής Α είναι y=Aημωt και η αντίστοιχη εξίσωση για
τη χορδή Β είναι y=2Aημ


t:
2

α. Να συγκριθούν τα μήκη κύματος λΑ και λΒ των δύο κυμάτων.
β. Να συγκριθούν οι μέγιστες ταχύτητες και οι μέγιστες επιταχύνσεις των
σωματιδίων της χορδής Α και της χορδής Β.
γ. Να σχεδιαστούν τα στιγμιότυπα για τα δύο κύματα στους ίδιους άξονες
τη χρονική στιγμή t=

4



.

δ. Να σχεδιαστούν στους ίδιους άξονες οι γραφικές παραστάσεις
απομάκρυνσης-χρόνου (y-t), για το σημείο με x=λΑ από τη χρονική στιγμή
to=0 έως τη χρονική στιγμή t1=

6
.
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9. Κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου ξεκινά απ’ την αρχή των
αξόνων x=0 αρμονικό κύμα πλάτους Α=2m, συχνότητας f=0,25Hz και
μήκους κύματος λ=8cm, το οποίο διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση
του άξονα x. Τα σημεία του μέσου ξεκινούν την κίνηση τους προς τη
θετική κατεύθυνση (δηλαδή προς τα επάνω). Αν χρονική στιγμή to=0
θεωρηθεί η στιγμή που το σημείο x=0 βρίσκεται για πρώτη φορά στη
μέγιστη θετική απομάκρυνση :
α. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος.
β. Να βρείτε την ταχύτητα του σημείου x=6cm τη στιγμή t=4s.
γ. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη στιγμή t=6s.

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου : 2.1-2.5,2.29-2.31, 2.53.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 12
ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΓΡΟΥ
1. Δύο πηγές Π1 και Π2 ξεκινούν τη χρονική στιγμή to=0 να δημιουργούν στην
επιφάνεια ενός υγρού κύματα τα οποία έχουν αντίστοιχα εξισώσεις y1=10ημ(10πt5πr1) και y2=16ημ(ωt-6πr2) με r1,2 σε m, y σε cm και t σε s. Σημείο Α του υγρού
απέχει από την πηγή Π1 απόσταση r1=(ΑΠ1)=4m και από την πηγή Π2 απόσταση
r2=(ΑΠ2)=8m. Να βρεθούν :
α. Το ω
β. Ποια χρονική στιγμή φτάνει στο σημείο Α το κύμα της πηγής Π 1 και ποια το
κύμα της πηγής Π2.
γ. Να βρεθεί η απομάκρυνση του σημείου Α τη χρονική στιγμή t=5s.
2. Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2, δημιουργούν αρμονικά κύματα στην επιφάνεια
ενός υγρού με μήκος κύματος λ=3m και έτσι παρατηρείται το φαινόμενο της
συμβολής. Παρακάτω δίνονται τέσσερα σημεία του υγρού και δίπλα στο καθένα οι
αποστάσεις του από τις δύο πηγές :
Α (ΑΠ1=2m, ΑΠ2=6,5m)
Β (ΒΠ1=3m, ΒΠ2=3m)
Γ (ΓΠ1=5,5m, ΓΠ2=14,5m)
Δ (ΔΠ1=6m, ΔΠ2=13,5m).
Να βρείτε σε ποια απ’ αυτά τα σημεία έχουμε ενίσχυση (ταλάντωση με μέγιστο
πλάτος) και σε ποια έχουμε απόσβεση ( μένουν συνεχώς ακίνητα), όταν φτάσουν
σε αυτά και τα δύο κύματα.
3. Δύο πηγές Π1 και Π2, δημιουργούν αρμονικά κύματα στην επιφάνεια ενός υγρού
τα οποία διαδίδονται με ταχύτητα υ=2cm/s. Αν η εξίσωση της ταλάντωσης των
δύο πηγών είναι y=5ημ(


t ) με y σε cm και t σε s, να βρεθούν :
4

α. Αν οι πηγές είναι σύγχρονες.
β. Οι αποστάσεις από τις πηγές τριών σημείων του υγρού που ταλαντώνονται με
πλάτος Α΄=10cm (δηλαδή έχουμε ενίσχυση), όταν έχουν φτάσει σε αυτά και τα
δύο κύματα.
γ. Οι αποστάσεις από τις πηγές τριών σημείων του υγρού που παραμένουν
συνεχώς ακίνητα (δηλαδή έχουμε απόσβεση), όταν έχουν φτάσει σε αυτά και τα
δύο κύματα.
δ. Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Α με r1=(ΑΠ1)=20cm
r2=(ΑΠ2)=16cm, όταν έχουν φτάσει σε αυτά και τα δύο κύματα.

και
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ε. Η εξίσωση της απλής αρμονικής ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σημείο Β με
r1=(ΒΠ1)=4cm και r2=(ΒΠ2)=20cm, όταν έχουν φτάσει σε αυτά και τα δύο
κύματα. Ποια είναι η αρχική φάση αυτής της ταλάντωσης;
4. Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2, ξεκινούν τη χρονική στιγμή to=0 να
δημιουργούν κύματα στην επιφάνεια υγρού με περίοδο Τ=4s, μήκος κύματος
λ=3m και πλάτος Α=12cm. Σημείο Α απέχει απ’ τις δύο πηγές αποστάσεις
r1=(ΑΠ1)=1,5m και r2=(ΑΠ2)=0,5m.
α. Να βρεθεί η εξίσωση της απλής αρμονικής ταλάντωσης που θα εκτελέσει το
σημείο Α όταν έχουν φτάσει σε αυτά και τα δύο κύματα.
β. Να βρεθεί η απομάκρυνση του σημείου Α τις χρονικές στιγμές t1=0,5s, t2=1s
και t3=3s.
5. Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές Π1 και Π2, δημιουργούν αρμονικά κύματα στην
επιφάνεια ενός υγρού μήκους κύματος λ και πλάτους Α=5cm. Αν Μ είναι το μέσο
του ευθύγραμμου τμήματος Π1Π2 :
α. Να βρεθεί το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Μ.
β. Είναι γνωστό ότι αν ξεκινήσουμε απ’ το Μ πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα Π 1Π2,
για να βρούμε το πρώτο σημείο που κάνει ταλάντωση ίδιου πλάτους με το Μ,
πρέπει να πάμε απόσταση x=3m δεξιά ή αριστερά του Μ. Με βάση αυτό να βρείτε
το μήκος κύματος λ των δύο αρμονικών κυμάτων.
6. Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές Π1 και Π2, δημιουργούν αρμονικά κύματα στην
επιφάνεια ενός υγρού τα οποία διαδίδονται με ταχύτητα υ=4m/s, συχνότητα
f=20Hz και έχουν πλάτος Α=8cm. Οι πηγές αρχικά βρίσκονται στα σημεία Β η Π1
και Γ η Π2 όπως φαίνεται στο σχήμα :

Δ
•

s

Β
•

Μ
•

Γ
•

d

Ε
•

α. Να βρεθεί το πλάτος του μέσου Μ του ΒΓ.
β. Να βρεθεί το πλάτος του Μ αν η πηγή Π2 μεταφερθεί στο Ε με ΓΕ=d=0,3m και η
πηγή Π1 μεταφερθεί στο Δ με ΔΒ=s=0,4m.
7. Δύο σημειακές πηγές Π1 και Π2, δημιουργούν αρμονικά κύματα στην επιφάνεια
ενός υγρού με εξισώσεις y1=5ημ(



2

t  r1 



2

) και y2=5ημ(



2

t  r2 ) με r1,2, y1,2

σε cm και t σε s.
α. Να βρείτε αν οι πηγές είναι σύγχρονες.
β. Να βρείτε την εξίσωση της απομάκρυνσης, το πλάτος και την αρχική φάση της
ταλάντωσης του σημείου Β του υγρού, το οποίο απέχει από τις δύο πηγές
αποστάσεις r1=ΒΠ1=5cm και r2=ΒΠ2=7cm.
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8. Δύο σημειακές πηγές Π1 και Π2 δημιουργούν αρμονικά κύματα στην επιφάνεια
υγρού με εξισώσεις y1=0,3ημ(



4

t  20r1 



3

) και y2=0,3ημ(



4

t  20r2 ) (SI). Να

βρείτε τη διαφορά των αποστάσεων r1-r2 από τις δύο πηγές, των σημείων που :
α. κάνουν ταλάντωση με πλάτος 0,6m,
β. μένουν συνεχώς ακίνητα.
9. Δύο σημειακές πηγές Π1 και Π2 δημιουργούν αρμονικά κύματα στην επιφάνεια
υγρού με εξισώσεις y1=0,2ημ(

 
t  r1   )
2
4

και y2=0,2ημ(



2

t



4

r2 ) (SI). Να

βρείτε τη γωνία φο (0  φο<2π), έτσι ώστε το σημείο Β που απέχει απ’ τις δύο
πηγές αποστάσεις r1=ΒΠ1=4m και r2=ΒΠ2=6m, να ταλαντώνεται με πλάτος 0,4m.
10. Πηγή Α δημιουργεί δύο όμοια κύματα μήκους λ=0,8m, τα οποία καταλήγουν
μέσω των δύο ανακλαστήρων στο σημείο Δ, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :

x
H1
A •

•Δ
H2

α. Να αποδείξετε ότι το σημείο Δ παραμένει συνεχώς ακίνητο.
β. Να βρείτε την ελάχιστη απόσταση x που πρέπει να μετακινήσουμε τον πάνω
ανακλαστήρα προς τα πάνω, ώστε το σημείο Δ να παραμένει και πάλι συνεχώς
ακίνητο.
Δίνονται (ΑΔ)=α=6m, H1=4m, H2=

27 m. Η ευθεία πάνω στην οποία βρίσκονται

τα κέντρα των ανακλαστήρων είναι η μεσοκάθετος του ΑΔ.

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου : 2.6, 2.7, 2.10, 2.46, 2.47, 2.51, 2.52.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 13
ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ
1. Στάσιμο κύμα δημιουργείται από τα κύματα y1=10ημ(
y2=10ημ(

 
t  x ) και
2
4

 
t  x ) με x, y1,2 σε cm και t σε s. Να βρείτε :
2
4

α. το μήκος κύματος, την περίοδο και την ταχύτητα των δύο κυμάτων,
β. την εξίσωση του στάσιμου κύματος,
γ. τη θέση δύο δεσμών και δύο κοιλιών,
δ. το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου με x=

16
m,
3

ε. την εξίσωση της ταλάντωσης των σημείων x1=1cm και x2=4cm και τη
μεταξύ τους διαφορά φάσης κάποια στιγμή.
2. Στάσιμο κύμα έχει εξίσωση y=0,2συν(


2

x )ημ(


t ) (SI).
4

α. Να βρείτε τις εξισώσεις των δύο κυμάτων που δημιουργούν το στάσιμο
κύμα.
β. Να βρείτε πόσες κοιλίες υπάρχουν μεταξύ των σημείων x=3,3m και
x=11,1m.
γ. Να σχεδιάσετε τα στιγμιότυπα του κύματος τις χρονικές στιγμές t1=

2
s,
3

t2=2s και t3=14s, από το x=0 έως το x=9m.

1
3

δ. Να βρείτε την εξίσωση της ταχύτητας του σημείου x= m.

ε. Να βρείτε την επιτάχυνση του σημείου x=0,5m, τη χρονική στιγμή t=

14
3

s.
3. Δύο κύματα που διαδίδονται κατά μήκος χορδής με αντίθετες
κατευθύνσεις, προκαλούν στο σημείο x=0 ταλαντώσεις με εξισώσεις
y=8ημ(


t ) με y σε cm και t σε s. Αν τα δύο κύματα διαδίδονται με
2

ταχύτητα υ=4 cm/s, να βρεθούν :
α. Οι εξισώσεις των δύο κυμάτων.
β. Η εξίσωση του στάσιμου κύματος.
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γ. Η μέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης του σημείου x=

56
cm.
3

δ. Η πρώτη στιγμή t μετά τη στιγμή t=0, που το σημείο x=6cm, βρίσκεται
στη μέγιστη θετική του απομάκρυνση.
4. Δύο κύματα μήκους κύματος λ=20cm, διαδίδονται κατά μήκος χορδής
της οποίας τα άκρα είναι στερεωμένα σε ακλόνητα σημεία. Αν το στάσιμο
κύμα που δημιουργείται στη χορδή έχει τρεις κοιλίες, να βρεθούν :
α. Οι θέσεις των κοιλιών αν x=0 είναι το αριστερό άκρο της χορδής και η
θετική φορά προς τα δεξιά.
β. Το μήκος της χορδής όταν όλα τα σημεία της είναι στη θέση ισορροπίας
τους.
5. Στάσιμο κύμα δημιουργείται από τα κύματα y1=20ημ(
y1=20ημ(

 
t  x   ) και
8
4



t  x ) x, y1,2 σε cm και t σε s.
8
4

α. Να βρείτε την εξίσωση του στάσιμου κύματος.
β. Να βρείτε τις θέσεις των δεσμών και των κοιλιών.
γ. Να σχεδιάσετε τα στιγμιότυπα του κύματος τις χρονικές στιγμές to=0 και
t1=6s, από το x=0 έως το x=16cm.
6. Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές, βρίσκονται στα σημεία Α και Β με
(ΑΒ)=24cm και ξεκινούν την ίδια στιγμή να παράγουν κύματα με αντίθετες
κατευθύνσεις, οπότε στην ευθεία ΑΒ δημιουργείται στάσιμο κύμα. Τα δύο
κύματα έχουν πλάτος Α=10cm, ταχύτητες υ=3cm/s και μήκη κύματος
λ=12cm. Αν σημείο x=0 θεωρηθεί το μέσο Ο του ΑΒ και χρονική στιγμή
t=0 η στιγμή που τα δύο κύματα φτάνουν στο Ο :
α. Να σχεδιαστούν τα στιγμιότυπα των δύο (αρχικών) κυμάτων τη χρονική
στιγμή t=0.
β. Να γράψετε τις εξισώσεις των δύο (αρχικών) κυμάτων.
γ. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος που δημιουργείται στην
ευθεία ΑΒ.

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου : παράδειγμα 2.1 (σελ. 52), 2.8, 2.9,
2.11, 2.12, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.54.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 14
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
1. Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λάθος και να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας.
α. Ένας αγωγός που διαρρέεται από συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα, παράγει
ηλεκτρομαγνητικό κύμα.
β. Ένα ηλεκτρικό φορτίο που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, παράγει
ηλεκτρομαγνητικό κύμα.
γ. Το ηλεκτρικό και το μαγνητικό κύμα έχουν κοντά στην πηγή του
κύματος διαφορά φάσης π/2.
δ. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε αντίθεση με τα μηχανικά, δεν
υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας.
ε. Αν η ένταση του μαγνητικού πεδίου σε κάποιο σημείο κάποιας περιοχής
στο κενό που διαδίδεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, έχει τιμή Β=10-8Τ,
τότε η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε αυτό το σημείο την ίδια στιγμή
είναι Ε=3V/m.
στ. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι εγκάρσια.
ζ. Τα διανύσματα του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου, είναι μεταξύ
τους κάθετα και σχηματίζουν γωνία 60ο με τη διεύθυνση διάδοσης του
κύματος.
η. Η αιτία παραγωγής ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος, είναι το κινούμενο
ηλεκτρικό φορτίο.
θ. Τα ραδιοκύματα έχουν μεγαλύτερη συχνότητα από τα μικροκύματα.
ι. Η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι αόρατη.
ια. Η κόκκινη ακτινοβολία έχει πάντα μήκος κύματος περίπου 700nm.
ιβ. Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι ωφέλιμη για το δέρμα του
ανθρώπου.
ιγ. Οι ακτίνες Χ ονομάζονται και ακτίνες Rontgen.
ιδ. Οι ακτίνες γ έχουν στο κενό μήκος κύματος περίπου όσο ένα μολύβι.
2. Το ηλεκτρικό πεδίο ενός αρμονικού κύματος, δίνεται απ’ τη σχέση Ε=

3  104 ημ2π( 7,5  1016t  2,5  106 x ) (SI).
α. Να αποδειχθεί ότι το κύμα διαδίδεται στο κενό.
β. Να αποδειχθεί ότι η ακτινοβολία είναι ορατή από τον άνθρωπο.
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γ. Να γράψετε την εξίσωση του μαγνητικού πεδίου του κύματος.
7

δ. Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο x= 8  10 m τη
χρονική στιγμή t=

17
 1017 s.
6

8

Δίνεται c= 3 10 m/s.
3. Η φωτεινή ακτίνα που φαίνεται στο σχήμα, παθαίνει δύο διαδοχικές
ανακλάσεις.

α. Να σχεδιαστεί η πορεία της ακτίνας.
β. Να αποδειχθεί ότι μετά από τις δύο ανακλάσεις, η ακτίνα θα διαδίδεται
σε διεύθυνση παράλληλη στην αρχική.
4. Φωτεινή ακτίνα προσπίπτει από υλικό με δείκτη διάθλασης n1=

3 3
, σε
2

υλικό με δείκτη διάθλασης n2=1,5 με γωνία πρόσπτωσης θ=30ο. Αν το
μήκος κύματος της ακτίνας στο υλικό 1 είναι λ1=

400 3
nm :
3

α. Να βρεθεί αν η ακτίνα παθαίνει ολική ανάκλαση.
β. Να σχεδιαστεί η πορεία της ακτίνας αν θεωρήσουμε ότι παθαίνει μόνο
διάθλαση.
γ. Να βρεθεί η γωνία διάθλασης.
δ. Να εξεταστεί αν η ακτίνα είναι ορατή από τον άνθρωπο.
ε. Να βρεθεί το μήκος κύματος της ακτίνας στο υλικό 2.
στ. Να βρεθεί η συχνότητα της ακτίνας.
ζ. Να βρεθούν οι ταχύτητες της ακτίνας στα υλικά 1 και 2.
η. Αν το υλικό 2 έχει πάχος d=2m, να βρεθεί ο χρόνος που χρειάστηκε η
ακτίνα να διασχίσει το υλικό 2.
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8

Δίνεται c= 3 10 m/s και ημ35,2ο=

3
.
3

5. Φωτεινή ακτίνα προσπίπτει από τον αέρα σε γυάλινο τριγωνικό πρίσμα
δείκτη διάθλασης n= 3 , όπως φαίνεται στο σχήμα :
Γ

Αν δίνονται οι γωνίες Α=90ο και Β=30ο και είναι γνωστό ότι η αρχική
διεύθυνση της ακτίνας είναι παράλληλη στην πλευρά ΑΒ, να βρεθούν :
α. Η γωνία διάθλασης για τη διάθλαση
στην πλευρά
ΒΓ.
Β
Α
β. Αν η ακτίνα θα πάθει ολική ανάκλαση στην πλευρά ΑΓ.
Δίνεται ημ35,2ο=

3
. Υπενθυμίζεται ότι το άθροισμα των γωνιών ενός
3

τετραπλεύρου είναι 360ο.
6. Φωτεινή ακτίνα προσπίπτει από τον αέρα σε γυάλινο πρίσμα με δείκτη
διάθλασης n=

5 2
, με γωνία πρόσπτωσης φ, όπως φαίνεται στο σχήμα :
6

Β

Γ

Α
φ
Αν είναι ΑΒ=3cm και ΒΓ=4cm, να βρεθεί η μέγιστη τιμή της γωνίας φ ώστε
η ακτίνα να προσπέσει στην πλευρά ΓΔ του πρίσματος (και όχι στην ΒΓ).
Δ
Ασκήσεις σχολικού βιβλίου : 2.13-2.28 (εκτός 2.26), 2.37-2.45,
2.48-2.50.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 14*
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1. Μια μονοχρωματική ακτίνα φωτός έχει συχνότητα f=5  10 14 Hz. Η ακτίνα
αυτή διέρχεται από υλικό 1 με δείκτη διάθλασης n1=1,5 σε υλικό 2 με
δείκτη διάθλασης
n2 = 1,2.
α) Να σχεδιαστεί η πορεία της ακτίνας.
β) Να βρεθεί το μήκος κύματος της ακτίνας στα υλικά 1 και 2.
Είναι η ακτίνα αυτή ορατή από τον άνθρωπο;
Δίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό co=3  10 8m/s.
2. Μια μονοχρωματική ακτίνα φωτός έχει μήκος κύματος στο κενό
λο=500nm. Η ακτίνα εισέρχεται κάθετα σε γυαλί και το μήκος κύματος
γίνεται λ=400nm. Αν το γυαλί έχει πάχος d=12 m :
α) Να σχεδιαστεί η πορεία της ακτίνας.
β) Να βρεθεί ο χρόνος που θα χρειαστεί η ακτίνα να διασχίσει το γυαλί.
Δίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό co=3  10 8m/s.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
3. Μονοχρωματική ακτινοβολία φωτός διατρέχει στο κενό απόσταση
d=10λο σε χρόνο 2⋅10-14 s, όπου λο το μήκος κύματος της ακτινοβολίας
στο κενό.
α. Να υπολογίσετε το μήκος κύματος της ακτινοβολίας στο κενό και να
εξετάσετε αν αυτή ανήκει στο ορατό φάσμα.
Μονάδες 6
β. Να υπολογίσετε την ενέργεια ενός φωτονίου της ακτινοβολίας στο κενό.
Μονάδες 6
γ. Η ακτινοβολία αυτή από το κενό εισέρχεται σε διαφανές μέσο με δείκτη
διάθλασης n=1,5. Να υπολογίσετε σε πόσο χρόνο διανύει απόσταση 10λο
στο μέσο αυτό.
Μονάδες 6
δ. Να βρεθεί ο αριθμός μηκών κύματος της ακτινοβολίας στο μέσο αυτό,
που αντιστοιχεί στην απόσταση 10λο την οποία διανύει η ακτινοβολία στο
ίδιο μέσο.
Μονάδες 7
Δίνονται η ταχύτητα του φωτός στο κενό cο =3⋅108 m/s και η σταθερά του
Planck h=6,6⋅10-34 J⋅s.

4. Λεπτή μονοχρωματική δέσμη εισέρχεται από το κενό σε γυάλινη πλάκα
πάχους d=

3
m, όπως φαίνεται στο σχήμα.
8
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Η ακτινοβολία στο κενό έχει μήκος κύματος λo =600 nm και η γωνία
διάθλασης στο σημείο εισόδου της δέσμης στη γυάλινη πλάκα είναι φ=30o .
Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού για την ακτινοβολία αυτή είναι n=1,2.
Να υπολογισθούν:
α. Το μήκος κύματος λ της ακτινοβολίας αυτής στο γυαλί.
Μονάδες 6
β. Η ταχύτητα c της ακτινοβολίας στο γυαλί.
Μονάδες 6
γ. Το χρονικό διάστημα Δt που χρειάζεται η ακτινοβολία για να διαπεράσει
το γυαλί.
Μονάδες 6
δ. Ο αριθμός N των μηκών κύματος της ακτινοβολίας στο γυαλί με τον
οποίο ισοδυναμεί η διαδρομή της στο γυαλί.
Μονάδες 7
8

Δίνονται: ταχύτητα του φωτός στο κενό co = 3  10 m/s, ημ30o=
=

1
,συν30o
2

3
, 1 nm=10-9 m .
2

5. Μονοχρωματική ακτίνα φωτός διαπερνά διαδοχικά δύο οπτικά υλικά με
δείκτες διάθλασης n και n αντίστοιχα, όπου n =1,5⋅n
1

2

2

Η ακτίνα προσπίπτει κάθετα στις διαχωριστικές
επιφάνειες των δύο οπτικών υλικών, όπως
φαίνεται στο σχήμα. Τα δύο οπτικά υλικά έχουν
πάχος d και 2d αντίστοιχα.
Στο οπτικό υλικό με δείκτη διάθλασης n το πάχος

1

1

5

d ισούται με 10 μήκη κύματος της ακτινοβολίας
στο μέσο αυτό. Με πόσα μήκη κύματος της ακτινοβολίας στο μέσο με
δείκτη διάθλασης n ισούται το πάχος 2d;
5

2

5

α) 2⋅10 ,
β) 0,75⋅10 ,
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).

5

γ) 3⋅10

4. Mια μονοχρωματική ακτινοβολία έχει μήκος κύματος στον αέρα λ . Όταν
0

η ακτινοβολία από τον αέρα εισέρχεται στο οπτικό μέσο 1, το μήκος
κύματός της μειώνεται στα 3/4 της αρχικής του τιμής, ενώ, όταν η
ακτινοβολία εισέρχεται από τον αέρα στο οπτικό μέσο 2, το μήκος κύματός
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της μειώνεται κατά το 1/3 της αρχικής του τιμής. Όταν η ακτινοβολία αυτή
μεταβαίνει από το οπτικό μέσο 1 στο οπτικό μέσο 2, ακολουθεί την πορεία:
1. α

2. β

3.γ

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 7).
5. Μονοχρωματική ακτίνα φωτός εισέρχεται από το διαφανές οπτικό μέσο
Α στο διαφανές οπτικό μέσο Β, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Για τις ταχύτητες διάδοσης του φωτός στα δύο μέσα ισχύει:
α. c = c .
A

B

β. c > c .
A

B

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

γ. c < c .
A

B

Μονάδες 2
Μονάδες 4

6. Μονοχρωματική ακτινοβολία διαδίδεται στο κενό σε απόσταση κατά 50%
μεγαλύτερη από την απόσταση που διαδίδεται σε διαφανές οπτικό μέσο
στον ίδιο χρόνο. Ο δείκτης διάθλασης του οπτικού μέσου για την
ακτινοβολία αυτή είναι:
α. 3/2

β. 3

γ. 2
Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

7. Δύο ακτίνες της ίδιας μονοχρωματικής ακτινοβολίας προσπίπτουν
κάθετα από το κενό σε οπτικά υλικά Α και Β πάχους d και 2d, αντίστοιχα,
και διέρχονται από αυτά όπως φαίνεται στο σχήμα.
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Τα μήκη κύματος της ακτινοβολίας στα δύο υλικά είναι αντίστοιχα λ

Α

και λ και ισχύει λ = λ /2. Αν t και t είναι οι αντίστοιχοι χρόνοι
Β

Α

Β

Α

Β

διέλευσης της ακτινοβολίας από τα δύο υλικά ισχύει:
α. t = t /2.
Α

Β

β. t = t .
Α

Β

γ. t = t /4.
Α

Β

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
8. Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες (Α) και (Β), που διαδίδονται στο
κενό με μήκη κύματος λ και λ αντίστοιχα, εισέρχονται ταυτόχρονα
0Α

0Β

σε οπτικό υλικό πάχους x=60 cm, κάθετα στη διαχωριστική επιφάνεια
του υλικού με το κενό, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Κατά την είσοδο της ακτινοβολίας (Α) στο οπτικό υλικό, η ταχύτητά της
8

μειώνεται κατά 10 m/s. Ο δείκτης διάθλασης του οπτικού υλικού για την
ακτινοβολία (Β) είναι n =2.
B

Γ1. Να βρεθεί η ταχύτητα c της ακτινοβολίας (Β) μέσα στο οπτικό υλικό.
B

Γ2. Να βρεθεί ο δείκτης διάθλασης n
ακτινοβολία (Α).

A

Μονάδες 5
του οπτικού υλικού για την

Μονάδες 6
Γ3. Αν είναι γνωστό ότι λοΑ/λοΒ=3/2, να βρεθεί ο λόγος των μηκών
κύματος λΑ/λΒ των ακτινοβολιών μέσα στο οπτικό υλικό.
Μονάδες 7
Γ4. Να βρεθεί η χρονική διαφορά εξόδου των δύο ακτινοβολιών από το
οπτικό υλικό.
Μονάδες 7
8

Δίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c =3·10 m/s.
0

59

ΕΡΓΑΣΙΑ 15
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦ. 2 ΑΠΟ ΤΟ 2002
2002
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
Το μήκος κύματος δύο κυμάτων που συμβάλλουν και δημιουργούν στάσιμο
κύμα είναι λ. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών του στάσιμου
κύματος θα είναι:
α. λ

β. λ/2

γ. 2λ

δ. λ/4 .
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 1-Σωστό-Λάθος
α. Κατά τη διάδοση ενός κύματος μεταφέρεται ενέργεια και ορμή από μια
περιοχή του υλικού μέσου σε άλλη, αλλά δεν μεταφέρεται
........................
β. Διαμήκη ονομάζονται τα κύματα στα οποία τα σημεία του ελαστικού
μέσου ταλαντώνονται ..................... στη διεύθυνση διάδοσης του
κύματος.
γ. Η αιτία δημιουργίας του ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι η ................
κίνηση ηλεκτρικών φορτίων.
(μονάδες 1 το καθένα)
ΘΕΜΑ 2
Ακτίνα μονοχρωματικού φωτός που διαδίδεται στο οπτικό μέσο Α με δείκτη
διάθλασης n προσπίπτει με γωνία μικρότερη της κρίσιμης στη διαχωριστική
Α

επιφάνεια με άλλο διαφανές οπτικό μέσο
Β με δείκτη διάθλασης n , όπου n < n .
Β

Β

Α

Α. Να μεταφέρετε το σχήμα στο τετράδιό
σας και να σχεδιάσετε τη διαθλώμενη
ακτίνα.
Μονάδες 2
Β. Ποια από τις δύο γωνίες είναι
μεγαλύτερη;
α. η γωνία προσπτώσεως,
β. η γωνία διαθλάσεως.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 3
Το σημείο Ο ομογενούς ελαστικής χορδής, τη χρονική στιγμή t = 0, αρχίζει
να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με εξίσωση y = 0,05ημ8πt (SI)
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κάθετα στη διεύθυνση της χορδής. Το κύμα που παράγεται διαδίδεται κατά
τη θετική φορά του άξονα x΄x, κατά μήκος της χορδής, που διέρχεται από
το σημείο Ο με ταχύτητα μέτρου 20m/s.
α. Να βρεθεί ο χρόνος που χρειάζεται ένα υλικό σημείο του ελαστικού
μέσου για να εκτελέσει μια πλήρη ταλάντωση.
Mονάδες 6
β. Να βρεθεί το μήκος κύματος του αρμονικού κύματος.
Μονάδες 6
γ. Να γραφεί η εξίσωση του ίδιου κύματος.
Μονάδες 6
δ. Να βρεθεί το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας με την οποία ταλαντώνεται
ένα σημείο της χορδής.
Μονάδες 7
2003
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
1. Αν η εξίσωση ενός αρμονικού κύματος είναι y = 10ημ(6πt - 2πx) στο
S.I., τότε η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι ίση με:
α. 10m/s

β. 6m/s

γ. 2m/s

δ. 3m/s.
Μονάδες 5

2. Δύο όμοιες πηγές κυμάτων Α και Β στην επιφάνεια μιας ήρεμης λίμνης
βρίσκονται σε φάση και παράγουν υδάτινα αρμονικά κύματα. Η καθεμιά
παράγει κύμα (πρακτικά) αμείωτου πλάτους 10cm και μήκους κύματος 2m.
Ένα σημείο Γ στην επιφάνεια της λίμνης απέχει από την πηγή Α απόσταση
6m και από την πηγή Β απόσταση 2m. Το πλάτος της ταλάντωσης του
σημείου Γ είναι :
α. 0cm

β. 10cm

γ. 20cm

δ. 40cm .
Μονάδες 5

3. Μια ακτίνα φωτός προσπίπτει στην επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια δύο
μέσων. Όταν η διαθλώμενη ακτίνα κινείται παράλληλα προς τη
διαχωριστική επιφάνεια, τότε η γωνία πρόσπτωσης ονομάζεται :
α. μέγιστη γωνία

β. ελάχιστη γωνία

γ. μηδενική γωνία

δ. κρίσιμη γωνία.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 1-Σωστό-Λάθος

α. Η ταυτόχρονη διάδοση δύο ή περισσοτέρων κυμάτων στην ίδια περιοχή
ενός ελαστικού μέσου ονομάζεται ...........
β. Τα σημεία που πάλλονται με μέγιστο πλάτος ταλάντωσης σε ένα στάσιμο
κύμα ονομάζονται ...........
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(μονάδες 1 το καθένα)
ΘΕΜΑ 2
Σε αρμονικό ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται στο κενό το ηλεκτρικό
10

2

πεδίο περιγράφεται στο S.I από την εξίσωση Ε=30ημ2π(6⋅10 t - 2⋅10 x).
Να εξετάσετε αν το μαγνητικό πεδίο του παραπάνω ηλεκτρομαγνητικού
κύματος
περιγράφεται
στο
S.I
από
την
εξίσωση
-7

10

2

Β=10 ημ2π(6⋅10 t - 2⋅10 x).

8

Δίνεται: ταχύτητα του φωτός στο κενό c = 3⋅10 m/s.
0

Μονάδες 6

2004
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα:
α. είναι διαμήκη.
β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας.
γ. διαδίδονται σε όλα τα μέσα με την ίδια ταχύτητα.
δ. δημιουργούνται από σταθερό μαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο.

Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 1-Σωστό-Λάθος
α. Με τα στάσιμα κύματα μεταφέρεται ενέργεια από το ένα σημείο του
μέσου σε άλλο σημείο του ιδίου μέσου.
β. Το αποτέλεσμα της συμβολής δύο όμοιων κυμάτων στην επιφάνεια
υγρού είναι ότι όλα τα σημεία της επιφάνειας είτε παραμένουν διαρκώς
ακίνητα είτε ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος.
(μονάδες 1 το καθένα)
ΘΕΜΑ 2
Μονοχρωματική ακτινοβολία που διαδίδεται στο γυαλί προσπίπτει στη
διαχωριστική επιφάνεια του γυαλιού με τον αέρα, με γωνία πρόσπτωσης θα
τέτοια ώστε ημθα=

3
. Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού είναι nα = 2 . Η
2

ακτινοβολία θα:
α. διαθλαστεί και θα εξέλθει στον αέρα.
β. κινηθεί παράλληλα προς τη διαχωριστική επιφάνεια.
γ. ανακλαστεί ολικά από τη διαχωριστική επιφάνεια.
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Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ 3
Ένα τεντωμένο οριζόντιο σχοινί ΟΑ μήκους L εκτείνεται κατά τη διεύθυνση
του άξονα x. Το άκρο του Α είναι στερεωμένο ακλόνητα στη θέση x=L, ενώ
το άκρο Ο που βρίσκεται στη θέση x=0 είναι ελεύθερο, έτσι ώστε με
κατάλληλη διαδικασία να δημιουργείται στάσιμο κύμα με 5 συνολικά
κοιλίες. Στη θέση x=0 εμφανίζεται κοιλία και το σημείο του μέσου στη θέση
αυτή εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τη χρονική στιγμή t=0 το σημείο
x=0 βρίσκεται στη θέση μηδενικής απομάκρυνσης κινούμενο κατά τη
θετική φορά. Η απόσταση των ακραίων θέσεων της ταλάντωσης αυτού του
σημείου του μέσου είναι 0,1 m. Το συγκεκριμένο σημείο διέρχεται από τη
θέση ισορροπίας του 10 φορές κάθε δευτερόλεπτο και απέχει κατά τον
άξονα x απόσταση 0,1 m από τον πλησιέστερο δεσμό.
α. Να υπολογίσετε την περίοδο του κύματος.
Μονάδες 6
β. Να υπολογίσετε το μήκος L.
Μονάδες 6
γ. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος.
Μονάδες 6
δ. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας της ταλάντωσης του σημείου
του μέσου x=0 κατά τη χρονική στιγμή που η απομάκρυνσή του από τη
θέση ισορροπίας έχει τιμή y = +0,03 m.
Μονάδες 7
Δίνεται π = 3,14 .
2005
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
1. Η αρχή της επαλληλίας των κυμάτων:
α. παραβιάζεται μόνον όταν τα κύματα είναι τόσο ισχυρά, ώστε οι δυνάμεις
που ασκούνται στα σωματίδια του μέσου, δεν είναι ανάλογες των
απομακρύνσεων.
β. δεν παραβιάζεται ποτέ.
γ. ισχύει μόνον όταν τα κύματα που συμβάλλουν, προέρχονται από πηγές
που βρίσκονται σε φάση.
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δ. δεν ισχύει, όταν συμβάλλουν περισσότερα από δύο κύματα.
Μονάδες 5
2. Η μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στις οπτικές ίνες στηρίζεται
στο φαινόμενο:
α. της συμβολής.
β. της διάθλασης.
γ. της περίθλασης.
δ. της ολικής ανάκλασης.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2
Δίνονται τα πιο κάτω ζεύγη εξισώσεων όπου Ε η ένταση ηλεκτρικού πεδίου
και Β η ένταση μαγνητικού πεδίου:
10

4

α. Ε = 75 ημ 2π (12⋅10 t – 4⋅10 x)
-8

10

4

Β = 25⋅10 ημ 2π (12⋅10 t – 4⋅10 x) (SI)
10

2

β. Ε = 300 ημ 2π (6⋅10 t – 2⋅10 x)
-8

10

2

Β = 100⋅10 ημ 2π (6⋅10 t – 2⋅10 x) (SI)
10

2

γ. Ε = 150 ημ 2π (9⋅10 t – 3⋅10 x)
-8

10

2

Β = 50⋅10 ημ 2π (9⋅10 t + 3⋅10 x) (SI)
Ποιο από τα παραπάνω ζεύγη περιγράφει ηλεκτρομαγνητικό κύμα που
διαδίδεται στο κενό;
Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
8

Μονάδες 6

Δίνεται η ταχύτητα του φωτός στο κενό c = 3⋅10 m/s .
ΘΕΜΑ 3
Κατά μήκος του άξονα Χ΄Χ εκτείνεται ελαστική χορδή. Στη χορδή
διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Η εγκάρσια απομάκρυνση ενός
σημείου Π της χορδής περιγράφεται από την εξίσωση:
1

y = Aημ 30πt (SI)
1

ενώ η εγκάρσια απομάκρυνση ενός σημείου Π , που βρίσκεται 6 cm δεξιά
2

του σημείου Π , περιγράφεται από την εξίσωση:
1

y = Aημ(30πt+
2


) (SI)
6
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Η απόσταση μεταξύ των σημείων Π και Π είναι μικρότερη από ένα μήκος
1

κύματος.

2

α. Ποια είναι η φορά διάδοσης του κύματος;
Μονάδες 3
β. Ποια είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος;
Μονάδες 6
γ. Αν η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι ίση με την μέγιστη ταχύτητα
ταλάντωσης των σημείων της χορδής, να υπολογίσετε το πλάτος του
κύματος.
Μονάδες 5
δ. Στο σχήμα που ακολουθεί, απεικονίζεται ένα στιγμιότυπο του κύματος.

Εκείνη τη στιγμή σε ποια από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και Η η ταχύτητα
ταλάντωσης είναι μηδενική και σε ποια είναι μέγιστη (κατ’ απόλυτη τιμή);
Ποια είναι η φορά της ταχύτητας ταλάντωσης των σημείων Β, Δ και Ζ;
Μονάδες 7
ε. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος που όταν συμβάλλει με το
προηγούμενο, δημιουργεί στάσιμο κύμα.
Δίνεται π = 3,14 .

Μονάδες 4
2006
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής

1. Μονοχρωματική ακτίνα φωτός προσπίπτει πλάγια στη διαχωριστική
επιφάνεια δύο οπτικών μέσων 1 και 2. Οι δείκτες διάθλασης στα μέσα 1 και
2 είναι αντίστοιχα n και n με n >n . Aν η μονοχρωματική ακτίνα
ανακλάται ολικά

1

2

1

2

α. υπάρχει διαθλώμενη ακτίνα.
β. η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης.
γ. η γωνία πρόσπτωσης είναι μικρότερη από την κρίσιμη γωνία ανάκλασης.
δ. η ταχύτητα διάδοσής της μεταβάλλεται.
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Μονάδες 5
2. Σ’ ένα στάσιμο κύμα όλα τα μόρια του ελαστικού μέσου στο οποίο
δημιουργείται
α. έχουν ίδιες κατά μέτρο μέγιστες ταχύτητες.
β. έχουν ίσα πλάτη ταλάντωσης.
γ. διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας.
δ. έχουν την ίδια φάση.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 1-Σωστό-Λάθος
α. Σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας, η συνεισφορά κάθε κύματος
στην απομάκρυνση κάποιου σημείου του μέσου εξαρτάται από την ύπαρξη
του άλλου κύματος.
β. Όταν μονοχρωματικό φως διέρχεται από ένα μέσο σε κάποιο άλλο με
δείκτες διάθλασης n ≠n , το μήκος κύματος της ακτινοβολίας είναι το ίδιο
1

2

στα δύο μέσα.
(μονάδες 1 το καθένα)
ΘΕΜΑ 2
Κατά μήκος ευθείας x΄x βρίσκονται στις θέσεις K και Λ δύο σημειακές
πηγές Π και Π παραγωγής μηχανικών αρμονικών κυμάτων. Η εξίσωση που
1

2

περιγράφει τις απομακρύνσεις τους από τη θέση ισορροπίας τους σε
συνάρτηση με το χρόνο είναι y=Aημωt. Η απόσταση (ΚΛ) είναι 6cm. Το
μήκος κύματος των παραγόμενων κυμάτων είναι 4cm. Σε σημείο Σ της
ευθείας x΄x, το οποίο δεν ανήκει στο ευθύγραμμο τμήμα ΚΛ και δεν
βρίσκεται κοντά στις πηγές, το πλάτος ταλάντωσής του Α΄ θα είναι
α) A΄=2Α.
β) Α΄=0.
γ) 0<Α΄<2Α
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
2007

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
Σε ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο
α. έχουν διαφορά φάσης ίση με x/λ.
β. έχουν λόγο Β/Ε=c.
γ. έχουν διανύσματα που είναι κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης.
δ. δεν υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας.
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Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 1-Σωστό-Λάθος

α. Κατά τη διάδοση ενός κύματος μεταφέρεται ενέργεια από ένα σημείο
στο άλλο, αλλά δεν μεταφέρεται ούτε ύλη, ούτε ορμή.
β. Το ορατό φως είναι μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας την
οποία ανιχνεύει το ανθρώπινο μάτι.
γ. Σε στάσιμο κύμα, μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών, όλα τα σημεία έχουν
την ίδια φάση.
(μονάδες 1 το καθένα)
Κολυμβητής βρίσκεται
παρατηρεί τον ήλιο.

κάτω

ΘΕΜΑ 2
από την επιφάνεια

της

θάλασσας

και

Η θέση που τον βλέπει είναι
α. πιο ψηλά από την πραγματική του θέση.
β. ίδια με την πραγματική του θέση.
γ. πιο χαμηλά από την πραγματική του θέση.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
ΘΕΜΑ 3

Μονάδες 6

Σε μια χορδή δημιουργείται στάσιμο κύμα, η εξίσωση του οποίου είναι
y=10συν

x
4

 ημ20πt, όπου x, y δίνονται σε cm και t σε s. Να βρείτε:

α. το μέγιστο πλάτος της ταλάντωσης, τη συχνότητα και το μήκος κύματος.
Μονάδες 6
β. τις εξισώσεις των δύο κυμάτων που παράγουν το στάσιμο κύμα.
Μονάδες 6
γ. την ταχύτητα που έχει τη χρονική στιγμή t=0,1 s ένα σημείο της χορδής
το οποίο απέχει 3 cm από το σημείο x=0.
Μονάδες 6
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δ. σε ποιες θέσεις υπάρχουν κοιλίες μεταξύ των σημείων x =3cm και
Α

x =9cm.
B

Μονάδες 7
Δίνονται: π=3,14 και συν

3
2
.

4
2

2008

ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
Τα δύο άκρα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, με βάση τα μήκη κύματός
των, είναι:
α. η ιώδης και η ερυθρή ακτινοβολία.
β. η υπεριώδης και η υπέρυθρη ακτινοβολία.
γ. οι ακτίνες x και οι ακτίνες γ.
δ. οι ακτίνες γ και τα ραδιοφωνικά κύματα.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 1-Σωστό-Λάθος
α. Ένα κατεργασμένο διαμάντι (με πολλές έδρες), που περιβάλλεται από
αέρα, λαμποκοπά στο φως επειδή έχει μεγάλη κρίσιμη γωνία.
β. Το διάγραμμα της συνάρτησης y=Aημ2π(

t
-σταθ.) είναι στιγμιότυπο
T

κύματος.
δ. Ένα εγκάρσιο μηχανικό κύμα είναι αδύνατο να διαδίδεται στα αέρια.
(μονάδες 1 το καθένα)
ΘΕΜΑ 2
Η εξίσωση που περιγράφει τo ηλεκτρικό πεδίο ενός αρμονικού
ηλεκτρομαγνητικού κύματος που διαδίδεται σε υλικό μέσο με δείκτη
12

4

διάθλασης n είναι: Ε=100ημ2π(12·10 t−6·10 x) (όλα τα μεγέθη στο S.I.).
8

Aν η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι c= 3 10 m/s, o δείκτης διάθλασης
του υλικού είναι:
α. 1,2

β. 1,5

γ. 2
Μονάδες 3

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 3
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2009
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο
δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν
α. διαφορά φάσης π.
β. την ίδια φάση.
γ. διαφορά φάσης που εξαρτάται από την απόσταση τους.
δ. διαφορά φάσης π/2.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 1-Σωστό-Λάθος
α. Κατά την είσοδο μονοχρωματικής ακτίνας φωτός από τον αέρα στο νερό
είναι δυνατόν να επιτευχθεί ολική ανάκλαση.
β. Στα στάσιμα κύματα, τα σημεία που παρουσιάζουν μέγιστο πλάτος
ταλάντωσης ονομάζονται κοιλίες.
Μονάδα 1 το καθένα
ΘΕΜΑ 3
Η εξίσωση ενός γραμμικού αρμονικού κύματος που διαδίδεται κατά μήκος
του άξονα x΄x είναι y=0,4ημ2π(2t-0,5x) (S.I.). Να βρείτε :
α. Το μήκος κύματος λ και την ταχύτητα διάδοσης του κύματος υ.
Μονάδες 6
β. Τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των σημείων του ελαστικού μέσου.
Μονάδες 6
γ. Τη διαφορά φάσης που παρουσιάζουν την ίδια χρονική στιγμή δύο
σημεία του ελαστικού μέσου, τα οποία απέχουν μεταξύ τους απόσταση ίση
με 1,5 m.
Μονάδες 6
δ. Για τη χρονική στιγμή t1=

11
s να βρείτε την εξίσωση που περιγράφει το
8

στιγμιότυπο του κύματος και στη συνέχεια να το σχεδιάσετε.
(Το στιγμιότυπο του κύματος να σχεδιαστεί με στυλό ή μολύβι στο
μιλιμετρέ).
Μονάδες 7
2010
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
1. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα :
α. διαδίδονται σε όλα τα υλικά με την ίδια ταχύτητα.
β. έχουν στο κενό την ίδια συχνότητα.
γ. διαδίδονται στο κενό με την ίδια ταχύτητα.
δ. είναι διαμήκη.
2. Μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών στάσιμου κύματος τα σημεία του
ελαστικού μέσου :
α. έχουν το ίδιο πλάτος ταλάντωσης.
β. έχουν την ίδια φάση.
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γ. έχουν την ίδια ταχύτητα ταλάντωσης.
δ. είναι ακίνητα.
Μονάδες 5 το καθένα
ΘΕΜΑ 1-Σωστό-Λάθος
1. Ο δείκτης διάθλασης ενός υλικού δεν εξαρτάται από την ταχύτητα του
φωτός στο υλικό αυτό.
2. Στα άκρα της χορδής μιας κιθάρας δημιουργούνται πάντα κοιλίες
στάσιμου κύματος.
3. Οι ακτίνες Χ έχουν μικρότερες συχνότητες από τις συχνότητες των
ραδιοκυμάτων.
Μονάδα 1 το καθένα
ΘΕΜΑ 2
Β1. Στην ελεύθερη επιφάνεια ενός υγρού δύο σύγχρονες πηγές αρμονικών
κυμάτων εκτελούν κατακόρυφες ταλαντώσεις με συχνότητα f και
δημιουργούν εγκάρσια κύματα ίδιου πλάτους Α. Ένα σημείο Σ της
επιφάνειας του υγρού ταλαντώνεται εξ αιτίας της συμβολής των δύο
κυμάτων με πλάτος 2Α. Αν οι δύο πηγές εκτελέσουν ταλάντωση με
συχνότητα 2f και με το ίδιο πλάτος Α, τότε το σημείο Σ θα
α. ταλαντωθεί με πλάτος 2Α.
β. ταλαντωθεί με πλάτος 4Α.
γ. παραμένει ακίνητο.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).
Μονάδες 8
2011
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής


1. Σε αρμονικό ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται με ταχύτητα  , το



διάνυσμα έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι  και το διάνυσμα έντασης



του μαγνητικού πεδίου είναι  . Θα ισχύει:

     
α.  ⊥  ,  ⊥  ,  || 
     
β.  ⊥  ,  ⊥  ,  ⊥ 
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γ.  ||  ,  ⊥  ,  ⊥ 
     
δ.  ||  ,  ||  ,  || 

2. Μονοχρωματική ακτινοβολία προσπίπτει πλάγια στη διαχωριστική
επιφάνεια γυαλιού και αέρα προερχόμενη από το γυαλί. Κατά ένα μέρος
ανακλάται και κατά ένα μέρος διαθλάται. Τότε :
α. η γωνία ανάκλασης είναι μεγαλύτερη από τη γωνία πρόσπτωσης.
β. το μήκος κύματος της ακτινοβολίας στον αέρα μειώνεται.
γ. η γωνία διάθλασης είναι μεγαλύτερη από τη γωνία πρόσπτωσης.
δ. η προσπίπτουσα, η διαθλώμενη και η ανακλώμενη ακτίνα δεν βρίσκονται
στο ίδιο επίπεδο.
Μονάδες 5 το καθένα
ΘΕΜΑ 1-Σωστό-Λάθος
1. Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται τόσο στα στερεά όσο και στα υγρά και τα
αέρια.
2. Ορισμένοι ραδιενεργοί πυρήνες εκπέμπουν ακτίνες γ.
3. Στα στάσιμα κύματα μεταφέρεται ενέργεια από το ένα σημείο του μέσου
στο άλλο.
Μονάδα 1 το καθένα
ΘΕΜΑ 3
Στην επιφάνεια ενός υγρού που ηρεμεί, βρίσκονται δύο σύγχρονες
σημειακές πηγές Π1 και Π2, που δημιουργούν στην επιφάνεια του υγρού
εγκάρσια αρμονικά κύματα ίσου πλάτους. Οι πηγές αρχίζουν να
ταλαντώνονται τη χρονική στιγμή t0=0 ξεκινώντας από τη θέση ισορροπίας
τους και κινούμενες προς την ίδια κατεύθυνση, την οποία θεωρούμε
θετική. Η χρονική εξίσωση της ταλάντωσης ενός σημείου Μ, που βρίσκεται
στη μεσοκάθετο του ευθύγραμμου τμήματος Π1Π2, μετά τη συμβολή των
κυμάτων δίνεται στο SI από τη σχέση:
yM=0,2ημ2π(5t-10).
Η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στην επιφάνεια του υγρού είναι υ=2
m/s. Έστω Ο το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος Π1Π2 και d=1m η
απόσταση μεταξύ των πηγών.
Να βρείτε:
Γ1. Την απόσταση ΜΠ1.

Μονάδες 5

Γ2. Τη διαφορά φάσης των ταλαντώσεων των σημείων Ο και Μ.
Μονάδες 6
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Γ3. Πόσα σημεία του ευθύγραμμου τμήματος Π1Π2 ταλαντώνονται με
μέγιστο πλάτος.
Μονάδες 7
Γ4. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του σημείου
Μ σε συνάρτηση με τον χρόνο t για . 0≤ t ≤2,5s
Να χρησιμοποιήσετε το μιλιμετρέ χαρτί στο τέλος του τετραδίου.
Μονάδες 7
2012
ΘΕΜΑ 1-πολλαπλής επιλογής
1. Η ταχύτητα διάδοσης ενός αρμονικού κύματος εξαρτάται από
α. τη συχνότητα του κύματος
β. τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης
γ. το πλάτος του κύματος
δ. την ταχύτητα ταλάντωσης των μορίων του μέσου διάδοσης.
2. Στο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
α. οι ακτίνες Χ έχουν μεγαλύτερο μήκος κύματος από τα ραδιοκύματα και
μεγαλύτερη συχνότητα από το υπέρυθρο
β. το ερυθρό φως έχει μεγαλύτερο μήκος κύματος από το πράσινο φως και
μεγαλύτερη συχνότητα από τις ακτίνες Χ
γ. τα μικροκύματα έχουν μικρότερο μήκος κύματος από τα ραδιοκύματα και
μικρότερη συχνότητα από το υπεριώδες
δ. το πορτοκαλί φως έχει μικρότερο μήκος κύματος από τις ακτίνες Χ και
μεγαλύτερη συχνότητα από το υπεριώδες.
Μονάδες 5 το καθένα
ΘΕΜΑ 1-Σωστό-Λάθος
Η ταυτόχρονη διάδοση δύο ή περισσοτέρων κυμάτων στην ίδια περιοχή
ενός ελαστικού μέσου ονομάζεται συμβολή.
Μονάδα 1
ΘΕΜΑ 2
1. Ακτίνα μονοχρωματικού φωτός, προερχόμενη από πηγή που βρίσκεται
μέσα στο νερό, προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια νερού – αέρα υπό
γωνία ίση με την κρίσιμη. Στην επιφάνεια του νερού ρίχνουμε στρώμα
λαδιού το οποίο δεν αναμιγνύεται με το νερό, έχει πυκνότητα μικρότερη
από το νερό και δείκτη διάθλασης
μεγαλύτερο από το δείκτη διάθλασης του
νερού. Τότε η ακτίνα
α. θα εξέλθει στον αέρα
β. θα υποστεί ολική ανάκλαση
γ. θα κινηθεί παράλληλα προς τη
διαχωριστική επιφάνεια λαδιού – αέρα.
Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση (μονάδες
2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).
Μονάδες 8
2. Σε γραμμικό ελαστικό μέσο, κατά μήκος του ημιάξονα Οx, δημιουργείται
στάσιμο κύμα με κοιλία στη θέση x=0. Δύο σημεία Κ και Λ του ελαστικού
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μέσου βρίσκονται αριστερά και δεξιά του πρώτου δεσμού, μετά τη θέση
x=0, σε αποστάσεις λ/6 και λ/12 από αυτόν αντίστοιχα, όπου λ το μήκος
κύματος των κυμάτων που δημιουργούν το στάσιμο κύμα. Ο λόγος των
μεγίστων ταχυτήτων υΚ/υΛ των σημείων αυτών είναι:
α. 3
β. 1/3
Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).

γ. 3

Μονάδες 8
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ΕΡΓΑΣΙΑ 16
ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1. Δίσκος εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω από άξονα ο οποίος διέρχεται
απ’ το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του δίσκου. Τη χρονική
στιγμή to=0, ο δίσκος περιστρέφεται με τη φορά περιστροφής των δεικτών
του ρολογιού με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ωο=20rad/s. Ο δίσκος
περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση μέτρου αγων=2rad/s2, η
κατεύθυνση της οποίας είναι αντίθετη με αυτή της ωο.





α. Να βρείτε την κατεύθυνση των διανυσμάτων  και    .
β. Να βρείτε τη γωνιακή ταχύτητα του σώματος, τις χρονικές στιγμές t=6s
και t=12s σε μέτρο και κατεύθυνση.
γ. Να βρείτε ποια χρονική στιγμή, ο δίσκος θα σταματήσει στιγμιαία.
δ. Να βρείτε τη γωνία και τον αριθμό περιστροφών, που θα διαγράψει ο
δίσκος από τη χρονική στιγμή to=0 έως τη χρονική στιγμή t=5s.
ε. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση ω-t, από τη χρονική στιγμή to=0
έως τη χρονική στιγμή t=20s.
στ. Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης του προηγούμενου
ερωτήματος, να βρείτε τη γωνία που έχει διαγράψει ο δίσκος από τη
χρονική στιγμή t=2s έως τη χρονική στιγμή t=8s.
2. Δίσκος ακτίνας R=20cm, εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω από άξονα
ο οποίος διέρχεται απ’ το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του
δίσκου. Ο δίσκος περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση αγων και
έχει κάποια στιγμή γωνιακή ταχύτητα μέτρου ωο=6 rad/s με κατεύθυνση
ίδια με αυτήν της γωνιακής επιτάχυνσης. Είναι γνωστό ότι μετά από
χρονικό διάστημα Δt, ο δίσκος έχει διαγράψει γωνία 80 rad και έχει
γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω=26 rad/s. Να βρεθούν :
α. Το χρονικό διάστημα Δt.
β. Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης αγων.
γ. Το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας ενός σημείου της περιφέρειας του
δίσκου μετά από χρονικό διάστημα Δt.
δ. Το μέτρο της κεντρομόλου, της επιτρόχιας και της γραμμικής
επιτάχυνσης ενός σημείου της περιφέρειας του δίσκου μετά από χρονικό
διάστημα Δt.
3. Δίσκος εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω από άξονα ο οποίος διέρχεται
απ’ το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του δίσκου. Ο δίσκος
περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα αλγεβρικής τιμής ωο=10rad/s
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από τη στιγμή tο=0 έως τη στιγμή t=20s. Στη συνέχεια η αλγεβρική τιμή
της γωνιακής ταχύτητας μειώνεται με σταθερό ρυθμό και τη χρονική
στιγμή t=30s είναι ω=-40rad/s.
α. Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση κάθε στιγμή, από τη στιγμή to=0 έως
τη στιγμή t=30s.
β. Να βρεθεί η γωνία που θα περιστραφεί το σώμα, από τη στιγμή to=0 έως
τη στιγμή t=22s.
γ. Να βρεθεί η επιτάχυνση ενός σημείου του δίσκου που απέχει από τον
άξονα περιστροφής απόσταση r=2cm, τη χρονική στιγμή t=10s.
δ. Να βρεθεί η κεντρομόλος επιτάχυνση ενός σημείου του δίσκου που
απέχει από τον άξονα περιστροφής απόσταση r=3cm, τη χρονική στιγμή
t=21s.
4. Δίσκος εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω από άξονα ο οποίος διέρχεται
απ’ το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του δίσκου. Η γραφική
παράσταση της γωνίας θ που διαγράφει ο δίσκος σε συνάρτηση με το
χρόνο, φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :
θ(rad)

30

Να βρείτε τη γωνιακή ταχύτητα και τη γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου τις
χρονικές στιγμές t1=2s, t2=4s, t3=6s.
5. Δίσκος εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω από άξονα ο οποίος διέρχεται
10 επίπεδο
t(s) του δίσκου. Η γραφική
απ’ το κέντρο του και είναι κάθετος στο
παράσταση της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου ω σε συνάρτηση με το
χρόνο, φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :

ω(rad/s)

60

75
10

30

50

60

t(s)

α. Να περιγραφεί η κίνηση του δίσκου.
β. Να γίνει η γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιμής της γωνιακής
επιτάχυνσης του δίσκου σε συνάρτηση με το χρόνο, από τη χρονική στιγμή
to=0 έως τη χρονική στιγμή t=60s.
γ. Να βρεθεί η γωνία που έχει διαγράψει το σώμα από τη χρονική στιγμή
to=0 έως τη χρονική στιγμή t=50s.
6. Ένα σημείο του τροχού ενός ποδηλάτου το οποίο απέχει απόσταση
r=10cm από τον άξονα περιστροφής, έχει κάποια στιγμή ταχύτητα λόγω
περιστροφικής κίνησης μέτρου υπ=3m/s. Να βρεθεί η ταχύτητα του
ποδηλάτου εκείνη τη στιγμή. Δίνεται η ακτίνα του τροχού R=40cm.
7. Ένας τροχός ακτίνας R=40cm, κυλάει χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο
επίπεδο με φορά προς τα δεξιά. Κάποια στιγμή ο τροχός έχει γωνιακή
ταχύτητα ω=10rad/s. Να βρεθεί εκείνη τη στιγμή η ταχύτητα σε μέτρο και
κατεύθυνση (λόγω σύνθετης κίνησης), των παρακάτω σημείων :
α. Του κέντρου μάζας Ο του τροχού.
β. Του σημείου Α του τροχού που είναι σε επαφή με το έδαφος.
γ. Του σημείου Β της περιφέρειας του τροχού που είναι αντιδιαμετρικό του
σημείου Α.
δ. Του σημείου Γ της περιφέρειας του τροχού τέτοιο ώστε η ευθεία ΟΓ να
είναι παράλληλη στο έδαφος και το Γ να είναι δεξιά του Ο.
ε. Του σημείου Δ του τροχού τέτοιο ώστε η ευθεία ΟΔ να είναι παράλληλη
στο έδαφος, το Δ να είναι αριστερά του Ο και η απόσταση ΟΔ να είναι
ΟΔ=30cm.
8. Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιτάχυνση α=2m/s2 και κάποια
στιγμή έχει ταχύτητα υ=10m/s ίδιας κατεύθυνσης με την επιτάχυνση.
α. Να δικαιολογήσετε γιατί οι τροχοί του αυτοκινήτου κάνουν ομαλά
επιταχυνόμενη στροφική κίνηση (εκτός από μεταφορική).
β. Να βρεθεί σε πόσο χρονικό διάστημα Δt, οι τροχοί θα έχουν διαγράψει
γωνία 375 rad.
γ. Να βρεθεί η μετατόπιση και η ταχύτητα του αυτοκινήτου μετά από το
χρονικό διάστημα Δt του προηγούμενου ερωτήματος.
Δίνεται η ακτίνα των τροχών R=20cm.
9. Νήμα είναι τυλιγμένο πάνω σε κύλινδρο ο οποίος μπορεί μόνο να
περιστρέφεται γύρω από τον άξονα συμμετρίας του. Τραβώντας το νήμα
από το ένα άκρο του (αρχικά είναι σε ηρεμία), αυτό ξετυλίγεται και το
σημείο που κρατάμε κινείται με σταθερή επιτάχυνση α=0,4m/s2. Να βρεθεί
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η γωνιακή ταχύτητα του κυλίνδρου όταν έχει ξετυλιχτεί νήμα μήκους
1,8m. Δίνεται η ακτίνα της βάσης του κυλίνδρου R=50cm.

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου : 4.1-4.6, 4.32-4.36.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 17
ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1. Ομογενής ράβδος βάρους w=150N και μήκους ℓ=2m, δέχεται εκτός από
το βάρος της και δύο ακόμα δυνάμεις F1 και F2 με F1=F2=200N η
κατεύθυνση των οποίων φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :
φ

F1

F2

Αν φ=30ο, να βρεθεί η συνολική ροπή που δέχεται η ράβδος σε μέτρο και
κατεύθυνση :
α. ως προς το μέσο της Ο και
β. ως προς το σημείο της Α το οποίο βρίσκεται δεξιά του Ο με (ΟΑ)=0,5m.

2. Ο δίσκος του σχήματος έχει ακτίνα R=50cm και δέχεται τις δυνάμεις F1,
F2 και F3 που φαίνονται στο σχήμα :
F1

•

F2

φ

F3
Αν είναι F1=F2=F3=100N και φ=60ο, να βρεθεί η συνολική ροπή που
δέχεται ο δίσκος σε μέτρο και κατεύθυνση, ως προς άξονα που διέρχεται
απ’ το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του.

3. Η αβαρής ράβδος ΑΒ του σχήματος έχει μήκος ℓ =2m και δέχεται τις δύο
δυνάμεις F1=F2=50N που φαίνονται στο σχήμα :
F1

A

B

F2
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Να βρεθεί η συνολική ροπή που δέχεται η ράβδος σε μέτρο και κατεύθυνση
α. ως προς τα δύο άκρα της Α και Β και
β. ως προς το μέσο της Ο.
Τι παρατηρείτε; Πως εξηγείται το αποτέλεσμα;
4. Η ομογενής ράβδος του σχήματος έχει βάρος w=300N και ισορροπεί
σχηματίζοντας γωνία με την κατακόρυφο φ.
•
φ

F

Αν είναι ημφ=0,8 και συνφ=0,6, να βρεθεί η δύναμη F.
5. Ομογενής ράβδος βάρους w=100N, συνδέεται με ένα καρφί με τοίχο
στο ένα της άκρο και μπορεί να περιστρέφεται γύρω απ’ αυτό, ενώ το άλλο
της άκρο είναι συνδεδεμένο με κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς
Κ=250N/m, όπως φαίνεται στο σχήμα :

Κ
•
Αν η ράβδος ισορροπεί οριζόντια, να βρείτε την επιμήκυνση του ελατηρίου.
6. Ομογενής ράβδος ισορροπεί οριζόντια. Το ένα άκρο της ράβδου
συνδέεται με άρθρωση με κατακόρυφο τοίχο, ενώ το άλλο άκρο της
συνδέεται με τον τοίχο αυτό με σχοινί που σχηματίζει γωνία φ με τη
ράβδο.

F
θ

φ

Αν η δύναμη F που ασκεί η άρθρωση στη ράβδο έχει μέτρο F=100N και
διεύθυνση που σχηματίζει γωνία θ=60ο με τη ράβδο όπως φαίνεται στο
σχήμα, να βρεθούν τα μέτρα των υπόλοιπων δυνάμεων που δέχεται η
ράβδος και η γωνία φ.
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7. Ομογενής ράβδος ΑΒ μήκους ℓ, ισορροπεί στηριζόμενη στο έδαφος και
τον τοίχο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :

Β
Γ
•
F
Α

φ

Η ράβδος σχηματίζει με το έδαφος γωνία φ=45ο, έχει βάρος w=100N και
με τον τοίχο υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει τριβή. Επίσης στη ράβδο ασκείται
μια κατακόρυφη δύναμη F=75N με σημείο εφαρμογής το Γ με (ΓΒ)=ℓ/3. Να
βρεθούν :
α. Η στατική τριβή ανάμεσα στη ράβδο και το έδαφος.
β. Η κάθετη δύναμη που ασκεί το έδαφος στη ράβδο.
γ. Η κάθετη δύναμη που ασκεί ο τοίχος στη ράβδο.

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου : 4.7-4.11, 4.37-4.43, 4.56-4.58.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 18
ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
1. Στερεό σώμα αποτελείται από τρεις αβαρείς ράβδους οι οποίες
σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς α= 2 3 m και από τρεις σημειακές
μάζες m1=m2=m3=5Kg που βρίσκονται μια σε κάθε κορυφή του τριγώνου.
Να βρεθεί η ροπή αδράνειας του σώματος αυτού :
α. Ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του στερεού και είναι
κάθετος στο επίπεδο του τριγώνου (το κέντρο μάζας είναι το σημείο τομής
των διαμέσων του τριγώνου).
β. Ως προς άξονα που διέρχεται από τη μία κορυφή του τριγώνου και είναι
κάθετος στο επίπεδο του.
Το ερώτημα αυτό να γίνει με δύο τρόπους :
i) με τη βοήθεια του ορισμού της ροπής αδράνειας και
ii) με τη βοήθεια του θεωρήματος Steiner χρησιμοποιώντας το ερώτημα α.
γ. Ως προς άξονα που είναι παράλληλος σε μια πλευρά του τριγώνου, έχει
απόσταση d=3m απ’ αυτήν, βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το τρίγωνο και
δεν τέμνει τις πλευρές του.
2. Να βρεθεί η ροπή αδράνειας ομογενούς λεπτής ράβδου μήκους L=20cm
και μάζας M=300g :
α. Ως προς άξονα που είναι κάθετος στη ράβδο και διέρχεται απ’ το κέντρο
μάζας της.
β. Ως προς άξονα που είναι κάθετος στη ράβδο και διέρχεται απ’ το ένα
άκρο της.
γ. Ως προς άξονα παράλληλο στη ράβδο που απέχει απ’ αυτήν απόσταση
d=2m.
Δίνεται η ροπή αδράνειας λεπτής ράβδου ως προς άξονα που είναι κάθετος
στη ράβδο και διέρχεται απ’ το κέντρο μάζας της Ι=

1
ΜL2.
12

3. α. Να βρεθεί η ροπή αδράνειας δακτυλίου μάζας M=2Kg και ακτίνας
R=40cm, ως προς άξονα που διέρχεται απ’ το κέντρο του και είναι
κάθετος στο επίπεδο του δακτυλίου.
β. Να συγκριθεί η ροπή αδράνειας του δακτυλίου του προηγούμενου
ερωτήματος με αυτήν ενός ομογενούς δίσκου ίδιας μάζας και ίδιας ακτίνας
με το δακτύλιο ως προς τον ίδιο άξονα.
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4. Στερεό σώμα αποτελείται από ομογενή ράβδο ΑΒ και από ομογενής
σφαίρα της οποίας το σημείο Β είναι σημείο της περιφέρειας της και η
ευθεία της ράβδου ΑΒ διέρχεται απ’ το κέντρο της, όπως φαίνεται στο
σχήμα :

Α

Β

•

Να βρεθεί η ροπή αδράνειας του σώματος αυτού ως προς άξονα που είναι
κάθετος στη ράβδο και διέρχεται απ’ το άκρο της Α, αν είναι γνωστό ότι η
μάζα της ράβδου είναι Μ και το μήκος της L, ενώ η μάζα της σφαίρας είναι
Μ και η διάμετρος της L.
Δίνεται η ροπή αδράνειας μιας ράβδου μήκους L και μάζας Μ ως προς
άξονα που διέρχεται απ’ το κέντρο της και είναι κάθετος σ’ αυτήν Ι=

1
ΜL2
12

και η ροπή αδράνειας μιας σφαίρας μάζας Μ και ακτίνας R ως προς άξονα
που διέρχεται απ’ το κέντρο της Ι=

2
MR2.
5

5. Στερεό σώμα αποτελείται από ομογενή δίσκο μάζας M=2Kg και ακτίνας
R=20cm και από δύο σημειακές μάζες m1=4 Kg και m2=5 Κg, οι οποίες
είναι κολλημένες πάνω στο δίσκο σε αποστάσεις απ’ το κέντρο του r1=5cm
η m1 και r2=10cm η m2. Να βρεθεί η ροπή αδράνειας του σώματος ως προς
άξονα που είναι κάθετος στο επίπεδο του δίσκου και διέρχεται απ’ το
κέντρο του. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας ενός δίσκου μάζας Μ και ακτίνας
R ως προς άξονα που είναι κάθετος στο επίπεδο του και διέρχεται απ’ το
κέντρο του, είναι Ι=

1
ΜR2.
2

6. Στερεό σώμα αποτελείται από δύο λεπτές ράβδους διαφορετικού υλικού
κολλημένες όπως φαίνεται στο σχήμα :

Α

Β
1

2

Οι δύο ράβδοι έχουν ίδιο μήκος L=0,5m και μάζας M1=6Kg, M2=3Kg.
α. Να βρεθεί η ροπή αδράνειας του σώματος ως προς άξονα που διέρχεται
απ’ το σημείο Α και είναι κάθετος στις ράβδους.
82

β. Να βρεθεί η ροπή αδράνειας του σώματος ως προς άξονα που διέρχεται
απ’ το σημείο Β και είναι κάθετος στις ράβδους.
γ. Να βρεθεί γύρω από ποιο σημείο απ’ τα Α και Β, το σώμα μπορεί να
περιστρέφεται πιο εύκολα. (Αν ήταν η πόρτα της ερώτησης 4.18 του
σχολικού βιβλίου, η ερώτηση θα ήταν ¨από ποια μεριά πρέπει να
τοποθετηθούν οι μεντεσέδες ώστε η πόρτα να ανοίγει και να κλείνει πιο
εύκολα;¨).
Δίνεται η ροπή αδράνειας μιας ράβδου μήκους L και μάζας Μ ως προς
άξονα που διέρχεται απ’ το κέντρο της και είναι κάθετος σ’ αυτήν Ι=

1
ΜL2
12

7. Από συμπαγή σφαίρα μάζας Μ=5,12 Kg και ακτίνας R=1m, έχει
αφαιρεθεί σφαιρικό κομμάτι ακτίνας r=R/4, το οποίο εφάπτεται εσωτερικά
στην αρχική σφαίρα, όπως φαίνεται στο σχήμα :

•
Ο

●

Ο

Να βρεθεί η ροπή αδράνειας του στερεού αυτού ως προς άξονα που
διέρχεται από το σημείο Ο.
Δίνεται η ροπή αδράνειας συμπαγούς σφαίρας ως προς άξονα που διέρχεται
απ’ το κέντρο της Ι=

2
4
MR2 και ο όγκος σφαίρας V= πR3.
5
3

Από το σχολικό βιβλίο : 4.12-4.16, 4.18, 4.44.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 19
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

1. Ομογενής δίσκος μάζας M=4Kg και ακτίνας R=2m, περιστρέφεται με τη
φορά των δεικτών του ρολογιού γύρω από άξονα κάθετο σ’ αυτόν που
διέρχεται απ’ το κέντρο του και τη χρονική στιγμή to=0 έχει γωνιακή
ταχύτητα μέτρου ωο=20rad/s. Τη χρονική στιγμή to=0 ασκούνται
εφαπτομενικά στο δίσκο δύο δυνάμεις μέτρου F1=25N και F2=5Ν με
κατευθύνσεις οι οποίες φαίνονται στο παρακάτω σχήμα :
F1

•

F2

α. Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση σε μέτρο και κατεύθυνση, που θα
αποκτήσει ο τροχός μετά τη χρονική στιγμή to=0.
β. Να βρεθεί η γωνιακή ταχύτητα σε μέτρο και κατεύθυνση, του τροχού τις
χρονικές στιγμές t1=4s και t2=6s.
Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας ομογενούς δίσκου ως προς άξονα που
διέρχεται απ’ το κέντρο του και είναι κάθετος σε αυτόν, είναι I=

1
ΜR2.
2

2. Ομογενής ράβδος μήκους L=2m και μάζας M=6Kg, μπορεί να
περιστρέφεται γύρω από άξονα που είναι κάθετος σε αυτήν και διέρχεται
απ’ το ένα άκρο της. Αρχικά η ράβδος είναι κατακόρυφη και ασκείται σε
αυτήν δύναμη σταθερού μέτρου F=60N με σημείο εφαρμογής το ελεύθερο
άκρο της, που είναι συνεχώς κάθετη στη ράβδο όπως φαίνεται στο σχήμα 1
•

•
φ

F
F

α. Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου τη χρονική στιγμή που
είναι κατακόρυφη (σχήμα 1).
β. Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου τη στιγμή που σχηματίζει
με την κατακόρυφο γωνία φ=30ο (σχήμα 2).
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Δίνεται η ροπή αδράνειας ομογενούς ράβδου ως προς άξονα που είναι
κάθετος σε αυτήν και διέρχεται από το μέσο της Ι=

1
ML2 και g=10m/s2.
12

3. Το σύστημα του σχήματος είναι αρχικά ακίνητο όταν την χρονική στιγμή
to=0 ασκείται στο σώμα μάζας m1 οριζόντια δύναμη μέτρου F=75N.
m1
F

m2

Αν το σώμα μάζας m2 ανεβαίνει και το σώμα μάζας m1 ολισθαίνει προς τα
δεξιά, να βρεθούν :
α. Η επιτάχυνση του κάθε σώματος m1 και m2 και η γωνιακή επιτάχυνση
της τροχαλίας.
β. Οι τάσεις του νήματος.
γ. Ο αριθμός των περιστροφών της τροχαλίας από τη χρονική στιγμή to=0
έως τη χρονική στιγμή t1=2s.
Δίνονται οι μάζες m1=2Kg, m2=3Kg, η μάζα της τροχαλίας m=4Kg, η
ακτίνα της τροχαλίας R=20cm και g=10m/s2. Επίσης δίνεται ο συντελεστής
τριβής ολίσθησης μεταξύ μάζας m1 και οριζόντιου επιπέδου μ=0,5 και η
ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της Ι=

1
2

mR2.
4. Σφαιρικός φλοιός ακτίνας R=20cm και μάζας Μ=2Kg, ισορροπεί σε
οριζόντιο επίπεδο όταν δέχεται σταθερή οριζόντια δύναμη F=10N με σημείο
εφαρμογής το κέντρο του φλοιού, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :

F

Αν ο φλοιός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει, να βρεθούν :
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α. Η επιτάχυνση του κέντρου μάζας του φλοιού αcm.
β. Η γωνιακή επιτάχυνση του φλοιού αγων.
γ. Η στατική τριβή που ασκείται στον φλοιό.
δ. Η γωνιακή ταχύτητα του φλοιού μετά από χρόνο Δt=2s.
ε. Το διάστημα που θα έχει διανύσει ο φλοιός μετά από χρόνο Δt=4s.
στ. Για ποιες τιμές του συντελεστή οριακής τριβής, η κίνηση του φλοιού
μπορεί να γίνεται χωρίς ολίσθηση.
Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας σφαιρικού φλοιού ως προς άξονα που
διέρχεται απ’ το κέντρο του είναι Ι=

2
MR2.
3

5. Ομογενής δίσκος μάζας m=20Kg και ακτίνας R, έχει τυλιγμένο γύρω του
σε λεπτό αυλάκι νήμα. Στο ελεύθερο άκρο του νήματος ασκείται σταθερή
οριζόντια δύναμη F και έτσι ο δίσκος κυλάει χωρίς να ολισθαίνει με το
κέντρο μάζας του να έχει σταθερή επιτάχυνση αcm=8m/s2 με φορά προς τα
δεξιά, όπως φαίνεται στο σχήμα :

F
αcm

Να βρεθούν :
α

α. Το μέτρο της δύναμης F.

c

β. Το μέτρο και η κατεύθυνση της στατικής τριβήςmΤ.
Υπόδειξη : Αν, όπως σε αυτή την άσκηση, δεν μπορούμε να προβλέψουμε
απ’ την αρχή τη φορά της στατικής τριβής (γιατί;), τότε τη σχεδιάζουμε
τυχαία προς μια απ’ τις δύο πιθανές κατευθύνσεις και εάν τελικά βρεθεί
θετική είχαμε προβλέψει σωστά ενώ αν βρεθεί αρνητική η κατεύθυνση της
είναι αντίθετη από ότι είχαμε υποθέσει αρχικά.
γ. Το μέτρο της δύναμης που δέχεται ο δίσκος απ’ το οριζόντιο επίπεδο.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς άξονα που διέρχεται απ’ το
κέντρο του και είναι κάθετος σε αυτόν Ι=

1
mR2.
2

6. Ομογενής δίσκος μάζας m και ακτίνας R=50cm, έχει τυλιγμένο γύρω
του σε λεπτό αυλάκι νήμα. Στο ελεύθερο άκρο του νήματος ασκείται
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σταθερή κατακόρυφη δύναμη F=90N και έτσι ο δίσκος κυλάει χωρίς να
ολισθαίνει. Αν ο δίσκος αρχικά ήταν ακίνητος και σε χρόνο Δt=5s έχει
αποκτήσει γωνιακή ταχύτητα ω=60rad/s με κατεύθυνση προς τα μέσα, να
βρεθούν :
F

αcm

α. Η μάζα του δίσκου.
β. Το μέτρο και η κατεύθυνση της στατικής τριβής.
γ. Η απόσταση που θα διανύσει ο δίσκος σε χρόνο Δt=5s.
δ. Το μέτρο της δύναμης που δέχεται ο δίσκος απ’ το οριζόντιο επίπεδο.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς άξονα που διέρχεται απ’ το
κέντρο του και είναι κάθετος σε αυτόν Ι=

1
mR2 και g=10m/s2.
2

7. Σφαιρικός φλοιός μάζας m=4Kg και ακτίνας R=20cm, αφήνεται να
κυλίσει από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ, προς τα
κάτω. Αν η κίνηση του φλοιού είναι μόνο κύλιση χωρίς ολίσθηση και είναι
γνωστό ότι σε χρόνο Δt=4s ο φλοιός έχει διαγράψει γωνία 120rad, να
βρεθούν :
α. Η γωνία φ.
β. Η στατική τριβή Τ.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του σφαιρικού φλοιού ως προς άξονα που
διέρχεται από το κέντρο του ότι είναι Ι=

2
mR2 και g=10m/s2.
3

8. Ομογενής κύλινδρος ακτίνας R=0,4m, εκτοξεύεται προς τα πάνω απ’ τη
βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ. Αν ο κύλινδρος κυλίεται χωρίς
να ολισθαίνει, η αρχική ταχύτητα του κέντρου μάζας του είναι 20m/s και η
στατική τριβή που δέχεται είναι Τ=16Ν, να βρεθούν :
α. Η επιτάχυνση του κέντρου μάζας και η γωνιακή επιτάχυνση του
κυλίνδρου.
β. Η μάζα m του κυλίνδρου.
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γ. Ο χρόνος Δt απ’ τη στιγμή της εκτόξευσης μέχρι η γωνιακή ταχύτητα
του κυλίνδρου να γίνει 20rad/s.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα που διέρχεται
από το κέντρο μάζας του και είναι κάθετος στις βάσεις του Ι=

1
mR2,
2

ημφ=0,6 και g=10m/s2.
9. Συμπαγής ομογενής σφαίρα μάζας m και ακτίνας R=0,2m, ηρεμεί στη
βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ με ημφ=0,8. Στη σφαίρα
ασκείται τη χρονική στιγμή to=0 σταθερή δύναμη F=150N με σημείο
εφαρμογής το κέντρο της σφαίρας και κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα
αcm

F

φ

Αν η σφαίρα ανεβαίνει το κεκλιμένο επίπεδο χωρίς να ολισθαίνει και το
κέντρο της κινείται με επιτάχυνση αcm=5m/s2, να βρείτε :
α. Τη μάζα m της σφαίρας.
β. Τη στατική τριβή που ασκείται στη σφαίρα.
γ. Ποια χρονική στιγμή η σφαίρα θα έχει εκτελέσει 25/π περιστροφές.
Δίνεται η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς άξονα που διέρχεται απ’ το
κέντρο της I=

2
mR2 και g=10m/s2.
5

10. Στερεό αποτελείται από δύο ομοαξονικούς κυλίνδρους με ακτίνες
R1=3m και R2=2m, που μπορούν να στρέφονται γύρω από σταθερό άξονα
που είναι ο κοινός άξονας συμμετρίας των κυλίνδρων. (Το στερεό είναι σαν
αυτό του παραδείγματος 4.1 στη σελίδα 114 του σχολικού βιβλίου). Γύρω
από τους δύο κυλίνδρους είναι τυλιγμένο αβαρές νήμα στα ελεύθερα άκρα
του οποίου είναι κρεμασμένα σώματα με μάζες m1=1Kg και m2=20Kg,
όπως φαίνεται στο σχήμα. Το σύστημα είναι ακίνητο και όταν κάποια
στιγμή το αφήσουμε ελεύθερο, το σώμα μάζας m1 θα κινηθεί προς τα πάνω
ενώ το σώμα μάζας m2 θα κινηθεί προς τα κάτω. Να βρεθούν :
α. Η επιτάχυνση καθενός απ’ τα σώματα με μάζες m1 και m2 και η γωνιακή
επιτάχυνση του στερεού σε μέτρο και κατεύθυνση.
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β. Οι τάσεις του νήματος που ασκούνται στο στερεό. Να βρεθεί η ροπή της
κάθε μιας και με βάση το αποτέλεσμα να εξηγηθεί γιατί ανεβαίνει η μάζα
m1 και κατεβαίνει η μάζα m2.

m1

m2

Δίνεται η ροπή αδράνειας του στερεού με τους δύο κυλίνδρους Ι=3,5

Kg  m2 και g=10m/s2.

Από το σχολικό βιβλίο : 4.17, 4.19, 4.20, 4.45, 4.46, 4.61, 4.62, 4.63,
4.66, 4.67.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 20
ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ
1. Στερεό σώμα αποτελείται από ομογενή δίσκο μάζας Μ=2Kg και ακτίνας
R=0,2m και από σημειακή μάζα m=500g η οποία είναι κολλημένη στο
κέντρο Κ του δίσκου. Το στερεό περιστρέφεται γύρω από άξονα που
διέρχεται από σημείο Ο της περιφέρειας του δίσκου και είναι κάθετος σε
αυτόν, με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω=100rad/s με φορά αντίθετη απ’
τους δείκτες του ρολογιού. Να βρεθεί η στροφορμή του στερεού σε μέτρο
και κατεύθυνση. Δίνεται η ροπή αδράνειας ομογενούς δίσκου ως προς
άξονα που διέρχεται από το κέντρο του και είναι κάθετος σε αυτόν Ι=

1
2

ΜR2.
2. Ομογενής δίσκος ακτίνας R=2m, περιστρέφεται γύρω από άξονα που
διέρχεται απ’ το κέντρο του και είναι κάθετος σ’ αυτόν. Ο δίσκος τη
χρονική στιγμή to=0 περιστρέφεται με τη φορά περιστροφής των δεικτών
του ρολογιού και έχει στροφορμή Lo=500Kgm2/s, όταν ασκούνται σε αυτόν
εφαπτομενικά οι δυνάμεις F1=150N και F2=200N οι φορές των οποίων
φαίνονται στο σχήμα :
F1

F2

α. Να εξηγήσετε γιατί η στροφορμή του δίσκου μεταβάλλεται με σταθερό
ρυθμό.
β. Να βρείτε με ποιο ρυθμό μεταβάλλεται η στροφορμή του δίσκου τις
χρονικές στιγμές to=0 και t1=2s.
γ. Να βρείτε το μέσο ρυθμό μεταβολής της στροφορμής του δίσκου για το
χρονικό διάστημα από to=0 έως t1=2s.
δ. Να βρείτε τη μεταβολή της στροφορμής του δίσκου για το χρονικό
διάστημα από to=0 έως t1=2s.
ε. Να βρείτε τη στροφορμή του δίσκου σε μέτρο και κατεύθυνση τη
χρονική στιγμή t1=2s.
3. Οριζόντια ομογενής ράβδος μήκους L=0,3m και μάζας M=3Kg, μπορεί
να στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται απ’ το ένα άκρο της.
Η ράβδος τη χρονική στιγμή to=0 αφήνεται ελεύθερη και τη χρονική στιγμή
t1=0,3s είναι στην κατακόρυφη θέση και έχει γωνιακή ταχύτητα
ω=10rad/s.
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α. Να εξηγήσετε γιατί η στροφορμή της ράβδου δεν μεταβάλλεται με
σταθερό ρυθμό.
β. Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής της ράβδου τις χρονικές
στιγμές to=0 και t1=0,3s.
γ. Να βρείτε το μέσο ρυθμό μεταβολής της στροφορμής για το χρονικό
διάστημα από to=0 έως t1=0,3s.
Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της

1
3

Ι= ΜL2 και g=10m/s2.
4. Παιδί κάθεται σε περιστρεφόμενη καρέκλα κρατώντας στα χέρια του
τροχό ακτίνας R=20cm σε οριζόντια θέση ο οποίος μπορεί να
περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα (ο άξονας περιστροφής της
καρέκλας και του τροχού είναι ο ίδιος). Αρχικά η καρέκλα, το παιδί και ο
τροχός είναι ακίνητα όταν στον τροχό ασκούνται εφαπτομενικά δύο
δυνάμεις F1 και F2. Η F1=10N ασκείται απ’ το παιδί και η F2=15Ν ασκείται
από κάποιον άλλο άνθρωπο. Αν οι F1 και F2 τείνουν να περιστρέψουν τον
τροχό προς την ίδια κατεύθυνση, να βρεθούν :
α. Ο (σταθερός) ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του συστήματος
καρέκλα, παιδί-τροχός.
β. Ο (σταθερός) ρυθμός μεταβολής της στροφορμής του τροχού.
γ. Η στροφορμή του συστήματος καρέκλα, παιδί-τροχός μετά από χρόνο
Δt=4s, σε μέτρο και κατεύθυνση.
δ. Η στροφορμή του τροχού μετά από χρόνο Δt=4s, σε μέτρο και
κατεύθυνση.
ε. Η στροφορμή της καρέκλας με το παιδί μετά από χρόνο Δt=4s, σε μέτρο
και κατεύθυνση.
5. Λεπτή οριζόντια ράβδος μάζας Μ=3Kg και μήκους L=2m, περιστρέφεται
γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται απ’ το κέντρο της με γωνιακή
ταχύτητα ω=8rad/s, όταν πάνω στη ράβδο και σε απόσταση r=0,5m από
το μέσο της βρίσκεται ακίνητη μια γάτα (σημειακής) μάζας m=1Kg. Να
βρεθεί η γωνιακή ταχύτητα της ράβδου αν η γάτα περπατήσει και
σταματήσει στο κοντινότερο άκρο της ράβδου. Δίνεται η ροπή αδράνειας
της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της Ι=

1
ΜL2.
12

6. Παιδί μάζας m=30Kg, βρίσκεται πάνω σε κυκλική περιστρεφόμενη
εξέδρα παιδικής χαράς. Η εξέδρα που μπορεί να περιστρέφεται γύρω από
κατακόρυφο άξονα που διέρχεται απ’ το κέντρο της, έχει ακτίνα R=3m και
μάζα M=50Kg. Αρχικά το παιδί και η εξέδρα είναι ακίνητα και το παιδί
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βρίσκεται σε απόσταση r=2m από το κέντρο της εξέδρας. Κάποια στιγμή το
παιδί αρχίζει να τρέχει κυκλικά απ’ το σημείο που βρίσκεται με κέντρο το
κέντρο της εξέδρας, με ταχύτητα μέτρου υ=3m/s.
α. Να εξηγήσετε γιατί θα περιστραφεί και η εξέδρα και να βρείτε τη φορά
περιστροφής της.
β. Να βρείτε τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της εξέδρας.
Δίνεται η ροπή αδράνειας της εξέδρας ως προς τον άξονα περιστροφής της
Ι=

1
ΜR2.
2

7. Παιδί κάθεται σε περιστρεφόμενη καρέκλα κρατώντας στα χέρια του
τροχό μάζας m=2Kg και ακτίνας R=50cm σε οριζόντια θέση, ο οποίος
μπορεί να περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα(ο άξονας
περιστροφής της καρέκλας και του τροχού είναι ο ίδιος). Αρχικά η καρέκλα
με το παιδί είναι ακίνητα ενώ ο τροχός περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα
ω1=10rad/s. Κάποια στιγμή το παιδί ασκώντας στιγμιαία δύναμη στον
τροχό, τον επιβραδύνει και η γωνιακή του ταχύτητα γίνεται ω2=6rad/s
χωρίς να αλλάξει φορά περιστροφής. Να βρεθεί η φορά περιστροφής και η
γωνιακή ταχύτητα της καρέκλας με το παιδί μετά την επιβράδυνση του
τροχού. Να θεωρηθεί ότι η μάζα του τροχού είναι συγκεντρωμένη στην
περιφέρεια του. Δίνεται η ροπή αδράνειας της καρέκλας μαζί με το παιδί
Ι=2Kgm2.
8. Κυκλικός δίσκος μάζας Μ=4Kg και ακτίνας R=2m, περιστρέφεται γύρω
από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται απ’ το κέντρο του, με γωνιακή
ταχύτητα μέτρου ω=2rad/s. Αν ο άξονα περιστροφής περιστραφεί κατά 60ο
και δεν αλλάξει το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου, να βρεθούν
α. Η μεταβολή του μέτρου της στροφορμής του δίσκου.
β. Το μέτρο της μεταβολής της στροφορμής του δίσκου.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του
Ι=

1
ΜR2.
2

9. Ομογενής ράβδος μάζας Μ=3Kg και μήκους L=60cm, κρέμεται από το
ένα άκρο της Ο και μπορεί να περιστρέφεται γύρω απ’ αυτό. Σημειακή μάζα
m=2Kg, κινείται σε κυκλική τροχιά με κέντρο το άκρο Ο της ράβδου και
ακτίνα r=40cm με ταχύτητα μέτρου υ=1,7m/s. Η ράβδος που αρχικά
ηρεμεί στην κατακόρυφη θέση συγκρούεται πλαστικά με τη μάζα m, όταν
αυτή βρεθεί στο κατώτερο σημείο της τροχιάς της, όπως φαίνεται στο
σχήμα και το συσσωμάτωμα περιστρέφεται γύρω από το σταθερό άκρο Ο
της ράβδου.
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O
•
●

▪

Να βρεθεί η γωνιακή ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την
πλαστική κρούση. Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα

1
3

περιστροφής της Ι= ML2.
10. Έχουμε την ίδια περίπτωση με την προηγούμενη άσκηση, μόνο που
τώρα πριν τη σύγκρουση η ράβδος περιστρέφεται και αυτή με γωνιακή
ταχύτητα μέτρου ω=

34
rad/s και φορά περιστροφής αντίθετη με αυτήν της
9

μάζας m.

Από το σχολικό βιβλίο οι ασκήσεις : 4.21-4.27, 4.47, 4.48, 4.49, 4.60,
4.64, 4.65, 4.71.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 21
ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Οριζόντιος κυκλικός δίσκος μάζας Μ=3Kg και ακτίνας R=4m, μπορεί να
περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται απ’ το κέντρο
του. Πάνω στο δίσκο σε δύο αντιδιαμετρικά σημεία της περιφέρειας του,
βρίσκονται δύο γάτες που θεωρούνται σημειακές μάζας m=1Kg η κάθε μια.
Το σύστημα δίσκος-γάτες περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω=3rad/s,
όταν οι δύο γάτες περπατούν μέχρι το κέντρο του δίσκου και σταματούν
εκεί.
α. Να βρεθούν η αρχική και τελική κινητική ενέργεια του συστήματος.
β. Που οφείλεται η μεταβολή της κινητικής ενέργειας που βρήκατε στο
προηγούμενο ερώτημα;
Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυκλικού δίσκου ως προς τον άξονα
περιστροφής του Ι=

1
MR2.
2

2. Τρεις παράλληλοι οριζόντιοι ομογενείς δίσκοι ο 1, ο 2 και ο 3,
περιστρέφονται γύρω από τον ίδιο κατακόρυφο άξονα που διέρχεται απ’ το
κέντρο τους. Ο δίσκος 1 περιστρέφεται αριστερόστροφα ενώ οι δίσκοι 2 και
3 περιστρέφονται δεξιόστροφα με γωνιακές ταχύτητες αντίστοιχα
ω1=3rad/s, ω2=4rad/s και ω3=18rad/s. Κάποια στιγμή, χωρίς να ασκηθούν
εξωτερικές ροπές, οι τρεις δίσκοι έρχονται σε επαφή και περιστρέφονται
τελικά με κοινή γωνιακή ταχύτητα. Να βρεθούν η αρχική και η τελική
κινητική ενέργεια του συστήματος.
Δίνονται οι μάζες και οι ακτίνες των τριών δίσκων M1=2Kg, M2=3Kg,
M3=1Kg, R1=2m, R2=2m και R3=1m. Επίσης δίνεται η ροπή αδράνειας
ομογενούς κυκλικού δίσκου ως προς άξονα κάθετο σε αυτόν που διέρχεται
απ’ το κέντρο του Ι=

1
MR2.
2

3. Σφαίρα αφήνεται να κυλίσει χωρίς ολίσθηση, από σημείο κεκλιμένου
επιπέδου γωνίας κλίσης φ=30ο.
α. Κάποια στιγμή η ταχύτητα του κέντρου μάζας της σφαίρας είναι
υcm=2m/s. Να βρεθεί πόσο διάστημα θα έχει διανύσει η σφαίρα, όταν η
ταχύτητα του κέντρου μάζας της γίνει υcm=5m/s.
β. Να βρεθεί η κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης της σφαίρας
τη στιγμή που η κινητική της ενέργεια λόγω περιστροφής είναι Κπ=20J.
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Δίνεται η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς άξονα που διέρχεται από το
κέντρο της Ι=

2
ΜR2 και g=10m/s2.
5

4. Τροχός αφήνεται να κυλίσει χωρίς ολίσθηση, από σημείο κεκλιμένου
επιπέδου. Σε σημείο Α της τροχιάς του, ο τροχός έχει δυναμική ενέργεια
βαρύτητας UA=30J, κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης ΚμΑ=15J
και κινητική ενέργεια λόγω περιστροφικής κίνησης ΚπΑ=5J. Αν σε σημείο Γ
της τροχιάς του τροχού, η δυναμική ενέργεια βαρύτητας είναι UΓ=10J, να
βρεθούν στο σημείο Γ η κινητική ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης ΚμΓ
και η κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής ΚπΓ.

5. Ομογενής κύλινδρος μάζας Μ=2Kg και ακτίνας R, βρίσκεται ακίνητος
στη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ=30ο, όταν ασκείται σε
αυτόν δύναμη F=12,7N με σημείο εφαρμογής το κέντρο του κυλίνδρου και
κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα :
F

φ

Αν ο κύλινδρος ανεβαίνει το κεκλιμένο επίπεδο εκτελώντας κύλιση χωρίς
ολίσθηση, να βρεθεί η ταχύτητα του κέντρου μάζας της σφαίρας όταν αυτή
έχει διανύσει διάστημα s=5m πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο. Δίνεται η ροπή
αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του Ι=

1
MR2 και
2

g=10m/s2.
6. Ομογενής και ισοπαχής ράβδος μήκους L=50cm και μάζας M, μπορεί να
στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται απ’ το ένα
άκρο της. Αρχικά η ράβδος είναι κατακόρυφη και ηρεμεί. Ασκώντας
στιγμιαία δύναμη στη ράβδο αυτή αποκτά γωνιακή ταχύτητα ω= 30 rad/s
και αρχίζει να περιστρέφεται ανεβαίνοντας προς τα πάνω.

•
φ
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Να βρείτε τη γωνία φ που σχηματίζει η ράβδος με την κατακόρυφο, όταν
αυτή σταματήσει στιγμιαία. Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς

1
3

τον άξονα περιστροφής της Ι= ML2 και g=10m/s2.
7. Ομογενής και ισοπαχής ράβδος μήκους L=0,5m και μάζας M=2Kg,
μπορεί να στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το ένα
άκρο της. Αρχικά η ράβδος είναι κατακόρυφη και ηρεμεί όταν στο
ελεύθερο άκρο της ασκείται δύναμη σταθερού μέτρου F=

76
N, η οποία
3

είναι συνεχώς κάθετη στη ράβδο όπως φαίνεται στο σχήμα :
F
•

F

Να βρείτε τη γωνιακή ταχύτητα που θα έχει η ράβδος, όταν έρθει στην
οριζόντια θέση. Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα
περιστροφής της Ι=

1
ML2 και g=10m/s2.
3

8. Μια τροχαλία ακτίνας R=1/3 m και μάζας M=3Kg, μπορεί να στρέφεται
χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται απ’ το κέντρο της
όπως φαίνεται στο σχήμα :

F

Γύρω από την τροχαλία είναι τυλιγμένο αβαρές νήμα στην ελεύθερη άκρη
του οποίου ασκείται κατακόρυφη δύναμη F=10N. Αν αρχικά η τροχαλία
είναι ακίνητη, να βρεθεί η γωνιακή ταχύτητα της τροχαλίας όταν αυτή έχει
περιστραφεί κατά γωνία Δθ=40rad χρησιμοποιώντας ενεργειακές
μεθόδους.
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Δίνεται η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής
της Ι=

1
MR2.
2

9. Το γιο-γιο του σχήματος αποτελείται από κύλινδρο μάζας Μ και ακτίνας
R, γύρω απ’ το οποίο έχει τυλιχθεί πολλές φορές νήμα. Κρατώντας το
ελεύθερο άκρο του νήματος, αφήνουμε τον κύλινδρο να κατεβαίνει.

Αν αρχικά ο κύλινδρος είναι ακίνητος, να βρεθεί πόσο νήμα θα έχει
ξετυλιχθεί όταν η ταχύτητα του κέντρου μάζας του κυλίνδρου γίνει υcm=

2 3 m/s χρησιμοποιώντας ενεργειακές μεθόδους. Δίνεται η ροπή αδράνειας
1
της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της Ι= MR2 και g=10m/s2.
2

10. Μια τροχαλία ακτίνας R=1m και μάζας M=4Kg, μπορεί να
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται απ’ το
κέντρο της, όπως φαίνεται στο σχήμα :

m

Γύρω απ’ την τροχαλία είναι τυλιγμένο αβαρές νήμα στην ελεύθερη άκρη
του οποίου κρέμεται σώμα μάζας m=1Kg. Να υπολογίσετε εφαρμόζοντας
δύο φορές το θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας (μια φορά για την
τροχαλία και μια φορά για τη μάζα m), την ταχύτητα της μάζας m όταν έχει
ξετυλιχθεί νήμα μήκους d=9,6m. Δίνεται η ροπή αδράνειας της τροχαλίας
ως προς τον άξονα περιστροφής της Ι=

1
MR2 και g=10m/s2.
2
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11. Ομογενής δίσκος μάζας M=2Kg και ακτίνας R=2m μπορεί να στρέφεται
γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται απ’ το κέντρο του. Ο δίσκος αρχικά
είναι ακίνητος όταν δέχεται εφαπτομενικά σταθερού μέτρου δύναμη F=4N,
όπως φαίνεται στο σχήμα :
F

Αν τη χρονική στιγμή t1, ο δίσκος έχει αποκτήσει γωνιακή ταχύτητα
ω1=6rad/s να βρείτε :
α. Τη γωνιακή ταχύτητα ω2 που θα έχει αποκτήσει ο δίσκος τη χρονική
στιγμή t2, αν είναι γνωστό ότι στο χρονικό διάστημα Δt=t2-t1 ο δίσκος έχει
εκτελέσει 55/2π περιστροφές. Το ερώτημα αυτό να γίνει χρησιμοποιώντας
το θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας.
β. Το ρυθμό με τον οποίο η δύναμη F προσφέρει ενέργεια στον τροχό
(δηλαδή την ισχύς), τις χρονικής στιγμές t1 και t2.
γ. Το χρονικό διάστημα Δt.
δ. Τη μέση ισχύς της δύναμης F, για το χρονικό διάστημα Δt=t2-t1.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του
Ι=

1
MR2.
2

12. Ομογενής ράβδος μήκους L=60cm, μπορεί να περιστρέφεται γύρω από
σταθερό άξονα που διέρχεται απ’ το ένα άκρο της όπως φαίνεται στο σχήμα

●

Η ράβδος αρχικά είναι στην κατακόρυφη θέση και ηρεμεί.
α. Αν δώσουμε στη ράβδο αρχική γωνιακή ταχύτητα ωο= 10 2 rad/s, να
βρεθεί η γωνιακή της ταχύτητα όταν φτάσει στο ανώτερο σημείο της
τροχιάς της και όταν επιστρέψει στην αρχική της θέση.
β. Να βρεθεί η ελάχιστη αρχική γωνιακή ταχύτητα που πρέπει να δώσουμε
στη ράβδο ώστε αυτή μόλις να κάνει ανακύκλωση.
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Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής της
Ι=

1
ΜL2 και g=10m/s2.
3

13. Τροχός ακτίνας r=40cm και μάζας m=500g, αφήνεται να κινηθεί απ’
το ανώτερο σημείο στο εσωτερικό ημικυκλικού δρόμου ακτίνας R=2m,
όπως φαίνεται στο σχήμα :

Αν ο τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει, να βρεθούν :
α. Η ταχύτητα του κέντρου μάζας του τροχού όταν περνά απ’ το κατώτερο
σημείο του ημικυκλίου.
β. Η δύναμη που δέχεται η σφαίρα απ’ το ημικύκλιο όταν περνά απ’ το
κατώτερο σημείο.
Να θεωρήσετε ότι η μάζα του τροχού είναι συγκεντρωμένη στην
περιφέρεια του. Δίνεται g=10m/s2.

Από το σχολικό βιβλίο : 4.28-4.31, 4.50-4.55, 4.61, 4.64, 4.66, 4.68,
4.69.

99

ΕΡΓΑΣΙΑ 22
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦ.4 ΑΠΟ ΤΟ 2002

2002
ΘΕΜΑ 1(Σωστό-Λάθος)
Το αλγεβρικό άθροισμα των ...................... που δρουν σ' ένα στερεό που
περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, είναι ίσο με την αλγεβρική τιμή του
ρυθμού μεταβολής της στροφορμής του.
Μονάδα 1
ΘΕΜΑ 2
Δίσκος παιδικής χαράς περιστρέφεται περί κατακόρυφο άξονα κάθετο στο επίπεδό
του διερχόμενο από το κέντρο του δίσκου Ο. Στο δίσκο δεν ασκείται καμία
εξωτερική δύναμη. Ένα παιδί μετακινείται από σημείο Α της περιφέρειας του
δίσκου στο σημείο Β πλησιέστερα στο κέντρο του. Τότε ο δίσκος θα περιστρέφεται:

α. πιο αργά
β. πιο γρήγορα.
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ 4
Δύο ίδιες, λεπτές, ισοπαχείς και ομογενείς ράβδοι ΟΑ και ΟΒ, που έχουν μάζα Μ =
4 Κg και μήκος L = 1,5 m η καθεμία, συγκολλούνται στο ένα άκρο τους Ο, ώστε
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να σχηματίζουν ορθή γωνία. Το σύστημα των δύο ράβδων μπορεί να
περιστρέφεται περί οριζόντιο άξονα, κάθετο στο επίπεδο ΑΟΒ, που διέρχεται από
την κορυφή Ο της ορθής γωνίας. Το σύστημα αρχικά συγκρατείται στη θέση όπου
η ράβδος ΟΑ είναι οριζόντια (όπως στο σχήμα). Η ροπή αδράνειας της κάθε
ράβδου ως προς το κέντρο μάζας της είναι I

cm

=

2
1
ML .
12

Α. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας της κάθε ράβδου ως προς τον άξονα
περιστροφής που διέρχεται από το Ο.
Μονάδες 6
Β. Από την αρχική του θέση το σύστημα των δύο ράβδων αφήνεται ελεύθερο να
περιστραφεί περί τον άξονα περιστροφής στο σημείο Ο, χωρίς τριβές. Να
υπολογίσετε το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του συστήματος των δύο ράβδων
τη στιγμή της εκκίνησης.
Μονάδες 6
Γ. Τη χρονική στιγμή κατά την οποία οι ράβδοι σχηματίζουν ίσες γωνίες με την
κατακόρυφο Οx, να υπολογίσετε:
α. Το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του συστήματος των δύο ράβδων.
Μονάδες 7
β. Το μέτρο της στροφορμής της κάθε ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής
που διέρχεται από το σημείο Ο.
Μονάδες 6
-2

ο

ο

Δίνονται: g = 10ms , ημ45 = συν45 =

2
= 0,7.
2

2003
ΘΕΜΑ 1(πολλαπλής επιλογής)
Ο ωροδείκτης ενός ρολογιού έχει περίοδο σε ώρες (h):
α. 1h

β. 12h

γ. 24h

δ. 48h
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 1(Συμπλήρωση κενών)
Όταν ένα σώμα μετακινείται στο χώρο και ταυτόχρονα αλλάζει ο προσανατολισμός
του, λέμε ότι κάνει ........... κίνηση.
Μονάδα 1
ΘΕΜΑ 2
Καλλιτέχνης του πατινάζ περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, χωρίς τριβές.
Στην αρχή ο καλλιτέχνης έχει τα χέρια απλωμένα και στη συνέχεια τα συμπτύσσει.
Ο καλλιτέχνης περιστρέφεται πιο γρήγορα, όταν έχει τα χέρια:
α. απλωμένα
β. συνεπτυγμένα.
Μονάδες 2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
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ΘΕΜΑ 4
Ομογενής άκαμπτη ράβδος ΑΖ έχει μήκος L = 4m, μάζα M = 3kg και ισορροπεί σε
οριζόντια θέση, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο άκρο της Α υπάρχει ακλόνητη
άρθρωση γύρω από την οποία η ράβδος μπορεί να περιστρέφεται, χωρίς τριβές,
ενώ στο άλλο άκρο της Ζ υπάρχει στερεωμένο σφαιρίδιο μάζας m = 0,6kg και
1

αμελητέων διαστάσεων. Ένα αβαρές τεντωμένο νήμα ΔΓ συνδέει το σημείο Γ της
ράβδου με σφαιρίδιο μάζας m = 1kg, το οποίο είναι στερεωμένο στο ελεύθερο
2

άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100 N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου
είναι ακλόνητο. Η απόσταση ΑΓ είναι ίση με 2,8m. Όλη η διάταξη βρίσκεται στο
ίδιο κατακόρυφο επίπεδο, στο οποίο γίνονται και όλες οι κινήσεις.

Α. Να υπολογίσετε:
Α.1 τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδου – σφαιριδίου m ως προς τον
1

οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το σημείο Α και είναι κάθετος στο επίπεδο της
διάταξης
Μονάδες 6
Α.2 το μέτρο της τάσης του νήματος ΔΓ.
Μονάδες 6
Β. Αν κόψουμε το νήμα ΔΓ, το σφαιρίδιο m εκτελεί αμείωτη αρμονική ταλάντωση,
2

ενώ η ράβδος μαζί με το σώμα m , υπό την επίδραση της βαρύτητας,
1

περιστρέφoνται χωρίς τριβές γύρω από το σημείο Α.
Να υπολογίσετε:
Β.1 το χρόνο που χρειάζεται το σφαιρίδιο m από τη στιγμή που κόβεται το νήμα
2

μέχρι τη στιγμή που θα φθάσει στην ψηλότερη θέση του για πρώτη φορά
Μονάδες 6
Β.2 το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του σημείου Ζ, τη στιγμή που η ράβδος
περνάει από την κατακόρυφη θέση.
Μονάδες 7
-2

Δίνονται: g = 10ms , ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς το κέντρο μάζας της: I

=
CM

2

1
12

ΜL , π = 3,14.
2004
ΘΕΜΑ 1(Σωστό-Λάθος)
Η ροπή αδράνειας εκφράζει την αδράνεια στη μεταφορική κίνηση.
Μονάδα 1
ΘΕΜΑ 4
Συμπαγής και ομογενής σφαίρα μάζας m=10 kg και ακτίνας R=0,1 m κυλίεται
ευθύγραμμα χωρίς ολίσθηση ανερχόμενη κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου γωνίας
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φ με ημφ=0,56. Τη χρονική στιγμή t=0 το κέντρο μάζας της σφαίρας έχει
ταχύτητα με μέτρο υο=8m/s. Να υπολογίσετε για τη σφαίρα:
α. το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής της τη χρονική στιγμή t=0.
Μονάδες 6
β. το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας της.
Μονάδες 6
γ. το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της στροφορμής κατά τη διάρκεια της κίνησής
της.
Μονάδες 6
δ. το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας της καθώς ανεβαίνει, τη στιγμή που
έχει διαγράψει

30
περιστροφές.

Μονάδες 7

Δίνονται: η ροπή αδράνειας της σφαίρας περί άξονα διερχόμενο από το κέντρο
της: Ι=

2
mR2 και η επιτάχυνση της βαρύτητας: g = 10m/s2 .
5
2005
ΘΕΜΑ 1(Σωστό-Λάθος)

Ένας αθλητής καταδύσεων, καθώς περιστρέφεται στον αέρα, συμπτύσσει τα άκρα
του. Με την τεχνική αυτή αυξάνεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του.
ΘΕΜΑ 2
Δύο ίδιοι οριζόντιοι κυκλικοί δίσκοι (α) και (β) μπορούν να ολισθαίνουν πάνω σε
οριζόντιο ορθογώνιο τραπέζι ΓΔΕΖ χωρίς τριβές, όπως στο σχήμα. Αρχικά οι δύο
δίσκοι είναι ακίνητοι και τα κέντρα τους απέχουν ίδια απόσταση από την πλευρά
ΕΖ. Ίδιες σταθερές δυνάμεις F με
διεύθυνση
παράλληλη προς τις πλευρές ΔΕ και ΓΖ
ασκούνται σ’ αυτούς. Στο δίσκο (α) η
δύναμη ασκείται πάντα στο σημείο Α του
δίσκου. Στο δίσκο (β) η δύναμη ασκείται
πάντα στο σημείο Β του δίσκου. Αν ο
δίσκος (α) χρειάζεται χρόνο t για να
α

φτάσει στην απέναντι πλευρά ΕΖ, ενώ ο
δίσκος (β) χρόνο t , τότε:
β

α. t > t
α

β

β. t = t
α

β

γ. t < t
α

β

Μονάδες 4
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Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 6
2006
ΘΕΜΑ 2
Σε οριζόντιο επίπεδο ο δίσκος του σχήματος με ακτίνα R κυλίεται χωρίς να
ολισθαίνει και η ταχύτητα του κέντρου μάζας του Κ είναι υ .
cm

H ταχύτητα του σημείου που βρίσκεται στη θέση Β της κατακόρυφης διαμέτρου και
απέχει απόσταση R/2 από το Κ θα είναι
α)

3
υcm.
2

β)

2
υcm.
3

γ)

5
υcm.
2
Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 4
Άκαμπτη ομογενής ράβδος ΑΓ με μήκος ℓ και μάζα Μ=3kg έχει το άκρο της Α
αρθρωμένο και ισορροπεί οριζόντια. Στο άλλο άκρο Γ ασκείται σταθερή
κατακόρυφη δύναμη F μέτρου 9Ν, με φορά προς τα κάτω. Η ράβδος ΑΓ εφάπτεται
στο σημείο Β με στερεό που αποτελείται από δύο ομοαξονικούς κυλίνδρους με
ακτίνες R =0,1m και R =0,2m, όπως φαίνεται στο σχήμα.
1

2
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Η απόσταση του σημείου επαφής Β από το άκρο Γ της ράβδου είναι ℓ/4. To στερεό
μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές, σαν ένα σώμα γύρω από σταθερό οριζόντιο
άξονα που περνάει από το κέντρο του. Ο άξονας περιστροφής συμπίπτει με τον
άξονα συμμετρίας των δύο κυλίνδρων. Η ροπή αδράνειας του στερεού ως προς
2

τον άξονα περιστροφής είναι Ι=0,09 kgm . Γύρω από τον κύλινδρο ακτίνας R

1

είναι τυλιγμένο αβαρές και μη εκτατό νήμα στο άκρο του οποίου κρέμεται σώμα
μάζας m=1kg.
α. Να υπολογίσετε την κατακόρυφη δύναμη που δέχεται η ράβδος στο σημείο Β
από το στερεό.
Μονάδες 6
β. Αν το σώμα μάζας m ισορροπεί, να βρείτε το μέτρο της δύναμης της στατικής
τριβής μεταξύ της ράβδου και του στερεού.
Μονάδες 6
γ. Στο σημείο επαφής Β μεταξύ ράβδου και στερεού ρίχνουμε ελάχιστη ποσότητα
λιπαντικής ουσίας έτσι, ώστε να μηδενιστεί η τριβή χωρίς να επιφέρει μεταβολή
στη ροπή αδράνειας του στερεού. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του
σώματος μάζας m, όταν θα έχει ξετυλιχθεί νήμα μήκους 0,5m. Να θεωρήσετε ότι
το νήμα ξετυλίγεται χωρίς να ολισθαίνει στον εσωτερικό κύλινδρο.
Μονάδες 6
δ. Να υπολογίσετε το ρυθμό παραγωγής έργου στο στερεό τη χρονική στιγμή που
έχει ξετυλιχθεί νήμα μήκους 0,5m.
Μονάδες 7
2

Δίνεται g=10m/s .
2007
ΘΕΜΑ 1(Σωστό-Λάθος)
Η ροπή αδράνειας ενός σώματος σταθερής μάζας έχει πάντα την ίδια τιμή.
Μονάδα 1
ΘΕΜΑ 4
Ομογενής ράβδος μήκους L=0,3 m και μάζας Μ=1,2 kg μπορεί να περιστρέφεται
χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο της Α. Αρχικά
την κρατούμε σε οριζόντια θέση και στη συνέχεια την αφήνουμε ελεύθερη.
Θεωρούμε την αντίσταση του αέρα αμελητέα.
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α. Να βρείτε τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής
τη στιγμή που αφήνεται ελεύθερη.
Μονάδες 5
β. Να βρείτε τη στροφορμή της ράβδου όταν φθάσει σε κατακόρυφη θέση.
Μονάδες 5
Τη στιγμή που η ράβδος φθάνει στην κατακόρυφη θέση το κάτω άκρο της ράβδου
συγκρούεται ακαριαία με ακίνητο σώμα Σ αμελητέων διαστάσεων που έχει μάζα
m=0,4 kg. Μετά την κρούση το σώμα κινείται κατά μήκος κυκλικού τόξου ακτίνας
L, ενώ η ράβδος συνεχίζει να κινείται με την ίδια φορά. Δίνεται ότι η γωνιακή
ταχύτητα της ράβδου αμέσως μετά την κρούση είναι ω/5, όπου ω η γωνιακή
ταχύτητά της αμέσως πριν την κρούση.
γ. Να βρείτε την ταχύτητα του σώματος Σ αμέσως μετά την κρούση.
Μονάδες 7
δ. Να βρείτε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που μετατράπηκε σε θερμική
ενέργεια κατά την κρούση.
Μονάδες 8
Δίνονται: η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα Α I=

1 2
ΜL και g=10
3

2

m/s .
2008
ΘΕΜΑ 1(Σωστό-Λάθος)
1. H ροπή αδράνειας ενός στερεού δεν εξαρτάται από τη θέση του άξονα
περιστροφής του.
2. Η Γη έχει στροφορμή λόγω της κίνησής της γύρω από τον Ήλιο.
Μονάδα 1 το καθένα

ΘΕΜΑ 3
Ομογενής και ισοπαχής ράβδος μήκους L=4m και μάζας M=2kg ισορροπεί
οριζόντια. Το άκρο Α της ράβδου συνδέεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Σε
σημείο Κ της ράβδου έχει προσδεθεί το ένα άκρο κατακόρυφου αβαρούς νήματος
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σταθερού μήκους, με το επάνω άκρο του συνδεδεμένο στην οροφή, όπως φαίνεται
στο σχήμα.

Στο σημείο Γ ισορροπεί ομογενής σφαίρα μάζας m=2,5kg και ακτίνας r=0,2m.
Δίνονται ΑΚ=L/4 και ΑΓ=3L/4.
α. Να υπολογισθεί το μέτρο της δύναμης που ασκεί το νήμα στη ράβδο.
Μονάδες 6
Τη χρονική στιγμή t=0 ασκείται στο κέντρο μάζας της σφαίρας με κατάλληλο
τρόπο, σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=7N, με φορά προς το άκρο Β. Η
σφαίρα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
β. Να υπολογισθεί το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας της σφαίρας κατά
την κίνησή της.
Μονάδες 6
γ. Να υπολογισθεί το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας της σφαίρας όταν
φθάσει στο άκρο Β.
Μονάδες 6
δ. Να υπολογισθεί το μέτρο της στροφορμής της σφαίρας όταν φθάσει στο άκρο Β.
Δίνονται: η ροπή αδράνειας της σφαίρας μάζας m ως προς άξονα που διέρχεται
από το κέντρο μάζας της I=

2
2 2
mr και g=10 m/s .
5

Μονάδες 7
2009
ΘΕΜΑ 1(Σωστό-Λάθος)
Η ροπή αδράνειας ενός στερεού σώματος δεν εξαρτάται από τον άξονα
περιστροφής του σώματος.
Μονάδα 1
ΘΕΜΑ 2
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Ο δίσκος του σχήματος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο. Η
ταχύτητα του κέντρου του Ο είναι υο. Το σημείο Α βρίσκεται στην περιφέρεια του
δίσκου και το ΑΟ είναι οριζόντιο.
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Η ταχύτητα του σημείου Α έχει μέτρο
α. υΑ = 2υο

β. υΑ =

2 υο

γ. υΑ = υο
Μονάδες 3

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 4
Στερεό Π μάζας Μ=10 kg αποτελείται από δύο κολλημένους ομοαξονικούς
κυλίνδρους με ακτίνες R και 2R, όπου R=0,2 m όπως στο σχήμα.

Η ροπή αδράνειας του στερεού Π ως προς τον άξονα περιστροφής του είναι
Ι=ΜR2. Το στερεό Π περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο
άξονα Ο΄Ο, που συμπίπτει με τον άξονα του. Το σώμα Σ μάζας m=20 kg κρέμεται
από το ελεύθερο άκρο αβαρούς νήματος που είναι τυλιγμένο στον κύλινδρο
ακτίνας R. Γύρω από το τμήμα του στερεού Π με ακτίνα 2R είναι τυλιγμένο πολλές
φορές νήμα, στο ελεύθερο άκρο Α του οποίου μπορεί να ασκείται οριζόντια δύναμη
F.
α. Να βρείτε το μέτρο της αρχικής δύναμης Fο που ασκείται στο ελεύθερο άκρο Α
του νήματος, ώστε το σύστημα που εικονίζεται στο σχήμα να παραμένει ακίνητο.
Μονάδες 3
Τη χρονική στιγμή tο=0 που το σύστημα του σχήματος είναι ακίνητο, αυξάνουμε
τη δύναμη ακαριαία έτσι ώστε να γίνει F=115 N.
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β. Να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος Σ.
Μονάδες 5
Για τη χρονική στιγμή που το σώμα Σ έχει ανέλθει κατά h=2m, να βρείτε:
γ. Το μέτρο της στροφορμής του στερεού Π ως προς τον άξονα περιστροφής του.
Μονάδες 6
δ. Τη μετατόπιση του σημείου Α από την αρχική του θέση.
Μονάδες 6
ε. Το ποσοστό του έργου της δύναμης F που μετατράπηκε σε κινητική ενέργεια
του στερεού Π κατά τη μετατόπιση του σώματος Σ κατά h.
Μονάδες 5
Δίνεται g=10 m/s2
Το συνολικό μήκος κάθε νήματος παραμένει σταθερό.
2010
ΘΕΜΑ 1(Σωστό-Λάθος)
Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο.
Μονάδα 1
ΘΕΜΑ 4
Θέλουμε να μετρήσουμε πειραματικά την άγνωστη ροπή αδράνειας δίσκου μάζας
m=2 kg και ακτίνας r=1 m. Για το σκοπό αυτό αφήνουμε τον δίσκο να κυλίσει
χωρίς ολίσθηση σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας φ=30° ξεκινώντας από την ηρεμία.
Διαπιστώνουμε ότι ο δίσκος διανύει την απόσταση x=2 m σε χρόνο t=1 s.
Δ1. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειάς του ως προς τον άξονα που διέρχεται από
το κέντρο μάζας του και είναι κάθετος στο επίπεδό του.
Μονάδες 7
Δ2. Από την κορυφή του κεκλιμένου επιπέδου αφήνονται να κυλίσουν ταυτόχρονα
δίσκος και δακτύλιος ίδιας μάζας Μ και ίδιας ακτίνας R. Η ροπή αδράνειας του
δίσκου είναι Ι1=

1
MR 2 και του δακτυλίου Ι2=ΜR2 ως προς τους άξονες που
2

διέρχονται από τα κέντρα μάζας τους και είναι κάθετοι στα επίπεδά τους. Να
υπολογίσετε ποιο από τα σώματα κινείται με τη μεγαλύτερη επιτάχυνση.
Μονάδες 4
Συνδέουμε με κατάλληλο τρόπο τα κέντρα μάζας των δύο στερεών, όπως φαίνεται
και στο σχήμα, με ράβδο αμελητέας μάζας, η οποία δεν εμποδίζει την περιστροφή
τους και δεν ασκεί τριβές. Το σύστημα κυλίεται στο κεκλιμένο επίπεδο χωρίς να
ολισθαίνει.
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Δ3. Να υπολογίσετε το λόγο των κινητικών ενεργειών K 1/K2 όπου K1 η κινητική
ενέργεια του δίσκου και Κ2 η κινητική ενέργεια του δακτυλίου.
Μονάδες 6
Δ4. Αν η μάζα κάθε στερεού είναι Μ=1,4 kg, να υπολογίσετε τις δυνάμεις που
ασκεί η ράβδος σε κάθε σώμα. Μεταφέρετε το σχήμα στο τετράδιό σας και
σχεδιάστε τις πιο πάνω δυνάμεις.
Δίνεται: g=10 m/s2, ημ30°=1/2
Μονάδες 8
2011
ΘΕΜΑ 1(Σωστό-Λάθος)
Η ροπή αδράνειας είναι διανυσματικό μέγεθος.
Μονάδα 1
ΘΕΜΑ 4
Αβαρής ράβδος μήκους 3d (d=1m) μπορεί να στρέφεται γύρω από οριζόντιο
άξονα, που είναι κάθετος σε αυτήν και διέρχεται από το Ο. Στο άκρο Α που
βρίσκεται σε απόσταση 2d από το Ο υπάρχει σημειακή μάζα m =1 kg και στο
A

σημείο Γ, που βρίσκεται σε απόσταση d από το Ο έχουμε επίσης σημειακή μάζα
m =6 kg. Στο άλλο άκρο της ράβδου, στο σημείο Β, είναι αναρτημένη τροχαλία
Γ

μάζας Μ=4 kg από την οποία κρέμονται οι μάζες m =2 kg, m =m =1 kg. Η
1

2

3

τροχαλία μπορεί να περιστρέφεται γύρω από άξονα Ο΄.
Δ1. Αποδείξτε ότι το σύστημα ισορροπεί με τη ράβδο στην οριζόντια θέση.
Μονάδες 4
Κόβουμε το Ο΄Β, που συνδέει την τροχαλία με τη ράβδο στο σημείο Β.
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ο

Δ2. Βρείτε τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου, όταν αυτή σχηματίζει γωνία 30 με
την κατακόρυφο.
Μονάδες 7
Όταν η σημειακή μάζα m φτάνει στο κατώτατο σημείο, συγκρούεται πλαστικά με
A

ακίνητη σημειακή μάζα m =5 kg.
4

Δ3. Βρείτε τη γραμμική ταχύτητα του σημείου Α αμέσως μετά τη κρούση.
Μονάδες 6
Στην αρχική διάταξη, όταν η τροχαλία με τα σώματα είναι δεμένη στο Β, κόβουμε
το νήμα που συνδέει μεταξύ τους τα σώματα m και m και αντικαθιστούμε την m
2

3

A

με μάζα m.
Δ4. Πόση πρέπει να είναι η μάζα m, ώστε η ράβδος να διατηρήσει την ισορροπία
της κατά τη διάρκεια περιστροφής της τροχαλίας;
Μονάδες 8
Τα νήματα είναι αβαρή, τριβές στους άξονες δεν υπάρχουν και το νήμα δεν
ολισθαίνει στη τροχαλία.
2

Δίνεται: g=10 m/s , ημ30°=1/2, ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς άξονα
2

που διέρχεται από το κέντρο της Ι=MR /2.
2012
ΘΕΜΑ 1(Σωστό-Λάθος)
α. Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής μετριέται σε

Kg 

m2
.
s

δ. Σε στερεό σώμα που εκτελεί στροφική κίνηση και το μέτρο της γωνιακής του
ταχύτητας αυξάνεται, τα διανύσματα της γωνιακής ταχύτητας και της γωνιακής
επιτάχυνσης είναι αντίρροπα.
Μονάδα 1 το καθένα
ΘΕΜΑ 3
Ομογενής και ισοπαχής δοκός (ΟΑ), μάζας M=6 kg και μήκους ℓ=0,3 m, μπορεί να
στρέφεται χωρίς τριβές σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που
περνά από το ένα άκρο της Ο. Στο άλλο της άκρο Α υπάρχει στερεωμένη μικρή
σφαίρα μάζας m=Μ/2.

111

Γ1. Βρείτε την ροπή αδράνειας του συστήματος δοκού-σφαίρας ως προς τον άξονα
περιστροφής του.
Μονάδες 6
Ασκούμε στο άκρο Α δύναμη, σταθερού μέτρου F=120/π Ν , που είναι συνεχώς
κάθετη στη δοκό, όπως φαίνεται στο σχήμα.
Γ2. Βρείτε το έργο της δύναμης F κατά την περιστροφή του συστήματος μέχρι την
οριζόντια θέση της.
Μονάδες 6
Γ3. Βρείτε την γωνιακή ταχύτητα του συστήματος δοκού- σφαίρας στην οριζόντια
θέση.
Μονάδες 6
Επαναφέρουμε το σύστημα δοκού-σφαίρας στην αρχική κατακόρυφη θέση του.
Ασκούμε στο άκρο Α δύναμη, σταθερού μέτρου F= 30 3 N, που είναι συνεχώς
κάθετη στη δοκό.
Γ4. Βρείτε τη γωνία που σχηματίζει η δοκός με την κατακόρυφο τη στιγμή που η
κινητική της ενέργεια γίνεται μέγιστη.
Μονάδες 7
Δίνονται: g=10m/s2, ροπή αδράνειας ομογενούς δοκού μάζας Μ και μήκους ℓ, ως
προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της και είναι κάθετος σε αυτήν
ΙCM=

1 2
Mℓ ,ημ60ο=συν30ο= 3 ημ30ο=συν60ο=1/2.
2
12
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ΕΡΓΑΣΙΑ 23
ΚΡΟΥΣΕΙΣ
1. Σώμα μάζας m=1Kg κινείται οριζόντια με ταχύτητα υ προς ακίνητο σώμα
μάζας Μ=4Kg, με το οποίο συγκρούεται πλαστικά. Αν το συσσωμάτωμα
μετά την κρούση σταματά λόγω τριβής ενώ έχει διανύσει διάστημα s=80m
απ’ το σημείο της σύγκρουσης, να βρεθούν :

υ

υ=0

•

•
s

α. Η ταχύτητα υ.
β. Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας κατά την κρούση, του κάθε
σώματος και του συστήματος.
γ. Η συνολική θερμότητα που ελευθερώθηκε.
Δίνεται ο συντελεστής τριβής
επιπέδου μ=0,25 και g=10m/s2.

μεταξύ

συσσωματώματος-οριζόντιου

2. Δύο σημειακές μάζες η m1=6Kg και η m2=4Kg, βρίσκονται αρχικά
ακίνητες σε απόσταση d=15m και ξεκινούν ταυτόχρονα να κινούνται με
σταθερές επιταχύνσεις α1=2,5m/s2 και α2=5m/s2 αντίστοιχα προς αντίθετες
κατευθύνσεις, όπως φαίνεται στο σχήμα :
α1

α2

m1

m2

α. Να βρεθεί σε πόσο χρόνο και σε ποιο σημείο θα συγκρουστούν.
β. Αν η κρούση είναι πλαστική, να βρεθεί η ταχύτητα του συσσωματώματος
σε μέτρο και κατεύθυνση, αμέσως μετά την κρούση.
3. Σημειακή μάζα m1=4Kg, είναι δεμένη στο ένα άκρο νήματος μήκους
ℓ=1m, το άλλο άκρο του οποίου είναι σταθερό. Το σύστημα εκτρέπεται απ’
την κατακόρυφο κατά γωνία φ με συνφ=0,8 και αφήνεται ελεύθερο. Όταν
το σώμα διέρχεται απ’ την κατακόρυφη θέση της τροχιάς του, συγκρούεται
ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m2=12Kg το οποίο είναι δεμένο σε
οριζόντιο ελατήριο σταθεράς K=180N/m, όπως φαίνεται στο σχήμα :
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φ

m1
m2

Μετά την κρούση η μάζα m2 κινείται προς τα αριστερά και το ελατήριο
συσπειρώνεται κατά Δx=0,2m, όταν η μάζα m2 σταματά στιγμιαία. Να
βρείτε :
α. Το συντελεστή τριβής ολίσθησης μ μεταξύ μάζας m2 και οριζόντιου
επιπέδου.
β. Τη βαρυτική δυναμική ενέργεια που είχε αρχικά η μάζα m1 σε σχέση με
το οριζόντιο επίπεδο, σε τι μορφές μετατράπηκε τελικά και πόση ενέργεια
μετατράπηκε σε κάθε μορφή. Δίνεται g=10m/s2.
4. Σφαίρα μάζας m1=2Kg που κινείται με ταχύτητα υ1=6m/s, συγκρούεται
μετωπικά και ελαστικά με άλλη σφαίρα μάζας m2=10Kg που κινείται προς
την ίδια κατεύθυνση με ταχύτητα υ2=3m/s. Να βρείτε :
α. Τις ταχύτητες των δύο σφαιρών μετά την κρούση.
β. Τη μεταβολή της ορμής της κάθε σφαίρας και το συστήματος κατά την
κρούση.
γ. Τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας της κάθε σφαίρας και του
συστήματος κατά την κρούση.
5. Σφαίρα μάζας m1=2Kg που κινείται με ταχύτητα μέτρου υ1=4m/s,
συγκρούεται μετωπικά με άλλη σφαίρα μάζας m2=0,5Kg η οποία κινείται με
ταχύτητα μέτρου υ2=6m/s προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αν μετά την
κρούση η ταχύτητα της σφαίρας μάζας m1 είναι υ1΄=3m/s, να βρείτε :
α. Την ταχύτητα της μάζας m2 μετά την κρούση σε μέτρο και κατεύθυνση.
β. Τη μεταβολή της ορμής της κάθε σφαίρας και το συστήματος κατά την
κρούση.
γ. Τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας της κάθε σφαίρας και του
συστήματος κατά την κρούση.
6. Δύο σφαίρες με μάζες m1=4Kg και m2=1Kg, κινούνται σε οριζόντιο
επίπεδο με ταχύτητες υ1=1m/s και υ2, κάθετες μεταξύ τους και
συγκρούονται πλαστικά. Αν η απώλεια της κινητικής ενέργειας κατά την
κρούση είναι 4J, να βρείτε :
α. Την ταχύτητα υ2.
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β. Την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση σε μέτρο
και κατεύθυνση.
7. Ελατήριο σταθεράς Κ=300N/m, βρίσκεται πάνω σε λείο κεκλιμένο
επίπεδο κλίσης φ όπου ημφ=0,6 όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :
υ
m2

● m1

Στο πάνω άκρο του ελατηρίου ισορροπεί σώμα μάζας m2=5Kg. Βλήμα που
κινείται παράλληλα με το κεκλιμένο επίπεδο και έχει μάζα m1=2Kg και
ταχύτητα υ=17,5m/s, συγκρούεται ελαστικά και μετωπικά με το σώμα
μάζας m2 και το σώμα με μάζα m2 κινείται προς τα κάτω συσπειρώνοντας κι
άλλο το ελατήριο. Να βρείτε :
α. Τη συσπείρωση του ελατηρίου πριν τη σύγκρουση.
β. Την απόσταση από το σημείο της σύγκρουσης μέχρι το σημείο που το
σώμα μάζας m2 θα σταματήσει στιγμιαία.
Δίνεται g=10m/s2.
8. Σώμα μάζας m2=5Kg βρίσκεται πάνω σε σώμα μάζας m1=15Kg το οποίο
βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα :
m2



m1

Το σύστημα των δύο σωμάτων κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου
υο=30m/s προς τα δεξιά. Είναι γνωστό ότι αν στο σώμα m1 ασκηθεί



σταθερή οριζόντια δύναμη F με φορά προς τα αριστερά και το μέτρο της
είναι F  60Ν, το σώμα m2 δεν κινείται πάνω στο m1 λόγω της στατικής
τριβής.
α. Να βρείτε τη στατική τριβή ανάμεσα στα δύο σώματα όταν αυτά
κινούνται με σταθερή ταχύτητα.
β. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στα δύο σώματα όταν



ασκείται η F και είναι F  60Ν και να βρείτε το συντελεστή οριακής τριβής
ανάμεσα στα δύο σώματα m1 και m2.
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γ. Αν F=40Ν, να βρείτε την επιτάχυνση του κάθε σώματος καθώς και το
μέτρο της στατικής τριβής.
δ. Αν F=105Ν :
i. να βρείτε την επιτάχυνση του κάθε σώματος σε μέτρο και κατεύθυνση
ii. να βρείτε το χρόνο απ’ τη στιγμή που ασκήθηκε η
σταματήσει το κάθε σώμα.


F μέχρι να

iii. να βρείτε το διάστημα που διήνυσε το m2 πάνω στο m1 μέχρι να
σταματήσει
iv. αν το m1 ήταν αυτοκίνητο και το m2 επιβάτης και φορούσε ζώνη
ασφαλείας, να βρείτε τη δύναμη που θα δεχόταν ο επιβάτης απ’ τη ζώνη
ασφαλείας.

Από το σχολικό βιβλίο οι ασκήσεις : 5.1-5.9, 5.22-5.30, 5.41-5.45,
5.47-5.49.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 24
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER
1. Σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις να γράψετε τη σχέση που
συνδέει τη συχνότητα της ηχητικής πηγής fs με τη συχνότητα που
αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής fA και να βρείτε ποια είναι η μεγαλύτερη.

υs=0

υΑ=0

•

α.

γ.

υΑ

υs=0

•

•

β.

S

Α

•

S

Α

υΑ=0

δ.

•

•

•

υΑ=0

ε.

•

υs

S

Α

S

Α

υs=0

υΑ

•

υs

•
S

Α

2. Σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις να γράψετε τη σχέση που
συνδέει τη συχνότητα της ηχητικής πηγής fs με τη συχνότητα που
αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής fA και να βρείτε ποια είναι η μεγαλύτερη.
α.

•

υΑ

Α

γ.

υΑ

•
Α

υs

•

β.

S

•S

υΑ=30m/s

•
Α

υs

δ.

υs=20m/s

•
S

υΑ=30m/s

•
Α

υs=20m/s

•
S

3. Ακίνητη ηχητική πηγή εκπέμπει ήχο συχνότητας 400Hz. Να βρείτε τη
συχνότητα, το μήκος κύματος και την ταχύτητα του ήχου που
αντιλαμβάνεται παρατηρητής που πλησιάζει την πηγή με σταθερή ταχύτητα
85m/s.

•
Α

υΑ

υs=0

•S
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Δίνεται η ταχύτητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο ακίνητος παρατηρητής
υ=340m/s.
4. Ηχητική πηγή κινείται με σταθερή ταχύτητα 68m/s και απομακρύνεται
από ακίνητο παρατηρητή. Αν η πηγή εκπέμπει προς τον παρατηρητή ήχο
συχνότητας 360Hz, να βρεθεί η συχνότητα, το μήκος κύματος και η
ταχύτητα, την οποία αντιλαμβάνεται για τον ήχο ο παρατηρητής.
υΑ=0

•

•

Α

υs

S

Δίνεται η ταχύτητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο ακίνητος παρατηρητής
υ=340m/s.

5. Ηχητική πηγή κινείται με σταθερή ταχύτητα 60m/s με φορά προς τα
δεξιά και εκπέμπει ήχο συχνότητας 400Hz προς παρατηρητή ο οποίος
κινείται με ταχύτητα 40m/s προς τα αριστερά όπως φαίνεται στο σχήμα :
υΑ

•

•

Α

υs

S

Να βρεθεί η συχνότητα, το μήκος κύματος και η ταχύτητα, την οποία
αντιλαμβάνεται για τον ήχο ο παρατηρητής. Δίνεται η ταχύτητα του ήχου
που αντιλαμβάνεται ο ακίνητος παρατηρητής υ=340m/s.
6. Ακίνητη ηχητική πηγή εκπέμπει ήχο συχνότητας 85Hz προς κινούμενο
παρατηρητή, όπως φαίνεται στο σχήμα :

υΑ

•
Α

υs=0

•
S

Ο παρατηρητής απομακρύνεται απ’ την πηγή με σταθερή επιτάχυνση. Αν σε
χρόνο Δt=6s η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής,
μεταβάλλεται κατά 12Hz :
α. Να βρείτε την επιτάχυνση του παρατηρητή.
β. Να γίνει ποιοτικά η γραφική παράσταση της συχνότητας που
αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής σε συνάρτηση με το χρόνο. Δίνεται η
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ταχύτητα του
υ=340m/s.

ήχου

που

αντιλαμβάνεται

ο

ακίνητος

παρατηρητής

7. Ηχητική πηγή κινείται προς τα αριστερά με σταθερή ταχύτητα υs και
εκπέμπει ήχο συχνότητας 290Hz. Τη χρονική στιγμή to=0, ακίνητος
παρατηρητής ξεκινά να κινείται προς τα δεξιά με σταθερή επιτάχυνση
α=4m/s2, όπως φαίνεται στο σχήμα :

•
Α

υΑ

υs

•
S

Αν τη χρονική στιγμή to=0 η πηγή απέχει απ’ τον παρατηρητή απόσταση
d=300m και η στιγμή της συνάντησης τους είναι η t1=5s, να βρείτε τη
συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής τη στιγμή της
συνάντησης και την ταχύτητα της πηγής υs. Δίνεται η ταχύτητα του ήχου
που αντιλαμβάνεται ο ακίνητος παρατηρητής υ=340m/s.
8. Σημειακή ηχητική πηγή εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με περίοδο
Τ=π/5 s και πλάτος Α=10m. Η πηγή εκπέμπει ήχο συχνότητας f=120Hz.
Αν τη χρονική στιγμή to=0, η πηγή βρίσκεται στη θέση x=0 και έχει θετική
ταχύτητα, να βρεθεί η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται
παρατηρητής που βρίσκεται ακίνητος στο σημείο της μέγιστης θετικής
απομάκρυνσης τις χρονικές στιγμές t1=π/15 s και t2=2π/15 s. Δίνεται η
ταχύτητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο ακίνητος παρατηρητής
υ=350m/s.

Από το σχολικό βιβλίο οι ασκήσεις : 5.19-5.21, 5.39, 5.40, 5.51-5.53.
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ΕΡΓΑΣΙΑ 25
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2002

2002
ΘΕΜΑ 2
Σφαίρα μάζας m κινούμενη με ταχύτητα μέτρου υ συγκρούεται κεντρικά
1

και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα ίσης μάζας. Να βρείτε τις σχέσεις που
δίνουν τις ταχύτητες των δύο σφαιρών, μετά την κρούση, με εφαρμογή
των αρχών που διέπουν την ελαστική κρούση.
Μονάδες 8
2003(Συμπλήρωσης κενών)
Ένας παρατηρητής ακούει ήχο με συχνότητα ................ από
συχνότητα μιας πηγής, όταν η μεταξύ τους απόσταση ελαττώνεται.
ΘΕΜΑ 2

τη

Σφαίρα A που κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται κεντρικά και
πλαστικά με άλλη όμοια αλλά ακίνητη σφαίρα Β που βρίσκεται στο ίδιο
επίπεδο. Να αποδείξετε ότι η κινητική ενέργεια του συσσωματώματος μετά
την κρούση είναι ίση με το μισό της κινητικής ενέργειας της σφαίρας Α,
πριν από την κρούση.
Μονάδες 7
2004
ΘΕΜΑ 1(Σωστό-Λάθος)
Έκκεντρη ονομάζεται η κρούση στην οποία οι ταχύτητες των κέντρων
μάζας των σωμάτων που συγκρούονται είναι παράλληλες.
Μονάδα 1
ΘΕΜΑ 2
1. Μια μικρή σφαίρα μάζας m1 συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με
ακίνητη μικρή σφαίρα μάζας m2. Μετά την κρούση οι σφαίρες κινούνται με
αντίθετες ταχύτητες ίσων μέτρων. Ο λόγος των μαζών m1/m2 των δύο
σφαιρών είναι:
α. 1

β. 1/3

γ. 1/2
Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
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2. Ένας παρατηρητής κινείται με σταθερή ταχύτητα υA προς ακίνητη
σημειακή ηχητική πηγή. Οι συχνότητες που αντιλαμβάνεται ο
παρατηρητής, πριν και αφού διέλθει από την ηχητική πηγή, διαφέρουν
μεταξύ τους κατά fs /10, όπου fs η συχνότητα του ήχου που εκπέμπει η
ηχητική πηγή. Αν υ η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα, ο λόγος
υΑ/υ είναι ίσος με:
α. 10

β. 1/10

γ. 1/20
Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
2005
ΘΕΜΑ 1(πολλαπλής επιλογής)
Μια κρούση λέγεται πλάγια όταν:
α. δεν ικανοποιεί την αρχή διατήρησης της ορμής.
β. δεν ικανοποιεί την αρχή διατήρησης της ενέργειας.
γ. οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων πριν από την κρούση
έχουν τυχαία διεύθυνση.
δ. οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων πριν από την κρούση
είναι παράλληλες.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 1(Σωστό-Λάθος)
Σε κάθε κρούση ισχύει η αρχή διατήρησης της ενέργειας.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 4
Έστω σώμα (Σ) μάζας Μ = 1 kg και κωνικό βλήμα (β) μάζας m= 0,2 kg.
Για να σφηνώσουμε με τα χέρια μας ολόκληρο το βλήμα στο σταθερό σώμα
(Σ), όπως φαίνεται στο σχήμα, πρέπει να δαπανήσουμε ενέργεια 100 J.
Έστω τώρα ότι το σώμα (Σ) που είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο,
πυροβολείται με το βλήμα (β). Το βλήμα αυτό κινούμενο οριζόντια με
κινητική ενέργεια Κ προσκρούει στο σώμα (Σ) και ακολουθεί πλαστική
κρούση.

α. Για Κ = 100 J θα μπορούσε το βλήμα να σφηνωθεί ολόκληρο στο σώμα
(Σ);
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Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 7
β. Ποια είναι η ελάχιστη κινητική ενέργεια Κ που πρέπει να έχει το βλήμα,
ώστε να σφηνωθεί ολόκληρο στο σώμα (Σ);
Μονάδες 12
γ. Για ποια τιμή του λόγου m/Μ το βλήμα με κινητική ενέργεια Κ = 100 J
σφηνώνεται ολόκληρο στο (Σ);
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

2006
ΘΕΜΑ 1(Σωστό-Λάθος)
α. Το φαινόμενο Doppler χρησιμοποιείται από τους γιατρούς, για να
παρακολουθούν τη ροή του αίματος.
β. Στις ανελαστικές κρούσεις δεν διατηρείται η ορμή.
Μονάδα 1 το καθένα
2007
ΘΕΜΑ 1(πολλαπλής επιλογής)
Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται
α. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος.
β. η ορμή του συστήματος.
γ. η μηχανική ενέργεια του συστήματος.
δ. η κινητική ενέργεια κάθε σώματος.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2
1. Μεταξύ δύο ακίνητων παρατηρητών Β και Α κινείται πηγή S με σταθερή
ταχύτητα υ πλησιάζοντας προς τον Α. Οι παρατηρητές και η πηγή
S

βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Η πηγή εκπέμπει ήχο μήκους κύματος λ, ενώ
οι παρατηρητές Α και Β αντιλαμβάνονται μήκη κύματος λ και λ αντίστοιχα.
1

2

Τότε για το μήκος κύματος του ήχου που εκπέμπει η πηγή θα ισχύει:
α.  
β.  

1  2
2

1  2

2
1  2
γ.  
1  2
Μονάδες 2
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6
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2. Ένα αυτοκίνητο Α μάζας Μ βρίσκεται σταματημένο σε κόκκινο φανάρι.
Ένα άλλο αυτοκίνητο Β μάζας m, ο οδηγός του οποίου είναι απρόσεκτος,
πέφτει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου Α. Η κρούση θεωρείται κεντρική
και πλαστική. Αν αμέσως μετά την κρούση το συσσωμάτωμα έχει το 1/3
της κινητικής ενέργειας που είχε αμέσως πριν την κρούση, τότε θα ισχύει:

m 1

M 6
m 1

β.
M 2
m 1

γ.
M 3
α.

Μονάδες 2

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

2008
ΘΕΜΑ 1(πολλαπλής επιλογής)
Η κρούση στην οποία διατηρείται η κινητική ενέργεια του συστήματος των
συγκρουόμενων σωμάτων, ονομάζεται:
α. ελαστική
β. ανελαστική
γ. πλαστική
δ. έκκεντρη
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 4
Σώμα μάζας m κινούμενο σε οριζόντιο επίπεδο συγκρούεται με ταχύτητα
1

μέτρου υ =15m/s κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m . Η
1

2

χρονική διάρκεια της κρούσης θεωρείται αμελητέα.

Αμέσως μετά την κρούση, το σώμα μάζας m
ταχύτητα μέτρου υ ΄=9m/s.

1

κινείται αντίρροπα με

1

α. Να προσδιορίσετε το λόγο των μαζών m /m .
1

2

Μονάδες 6
β. Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας του σώματος μάζας m αμέσως μετά
την κρούση.

2

Μονάδες 6
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γ. Να βρεθεί το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του σώματος
μάζας m που μεταβιβάστηκε στο σώμα μάζας m λόγω της κρούσης.
1

2

Μονάδες 6
δ. Να υπολογισθεί πόσο θα απέχουν τα σώματα όταν σταματήσουν.
Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του επιπέδου και κάθε σώματος
2

είναι μ=0,1. Δίνεται g=10m/s .

Μονάδες 7
2009

ΘΕΜΑ 1(Σωστό-Λάθος)
Όταν ένας παρατηρητής πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα μια ακίνητη
ηχητική πηγή, τότε ακούει ήχο μικρότερης συχνότητας (βαρύτερο) από
αυτόν που παράγει η πηγή.
ΘΕΜΑ 2
Σώμα μάζας mΑ κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα μέτρου υΑ
και συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με ακίνητο σώμα μάζας mΒ =2mΑ. H
μεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήματος των δύο σωμάτων, η
οποία παρατηρήθηκε κατά την κρούση, είναι:

m
α. ΔΚ = -  
6

2

m 
3

2

β. ΔΚ = -

γ. ΔΚ = -

2m 
3

2

Μονάδες 3
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 5
2010
ΘΕΜΑ 2
Δύο σώματα με μάζες m1=2 kg και m2=3 kg κινούνται χωρίς τριβές στο
ίδιο οριζόντιο επίπεδο και σε κάθετες διευθύνσεις με ταχύτητες υ1=4 m/s
και υ2=2 m/s (όπως στο σχήμα) και συγκρούονται πλαστικά.
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Η κινητική ενέργεια του συσσωματώματος είναι:
α. 5 J
β. 10 J
γ. 20 J
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7).
Μονάδες 9
2011
ΘΕΜΑ 1 (πολλαπλής επιλογής)
Μία ηχητική πηγή πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα προς έναν ακίνητο
παρατηρητή και εκπέμπει ήχο συχνότητας f και μήκους κύματος λ. Τότε ο
παρατηρητής αντιλαμβάνεται τον ήχο
α. με συχνότητα μικρότερη της f .

s

s

β. με συχνότητα ίση με την f .
s

γ. με μήκος κύματος μικρότερο του λ.
δ. με μήκος κύματος ίσο με το λ.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2
Δύο σώματα, το Α με μάζα m και το Β με μάζα m , είναι διαρκώς σε επαφή
1

2

και κινούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με την ίδια ταχύτητα υ. Τα σώματα
συγκρούονται κεντρικά με σώμα Γ μάζας 4m , το οποίο αρχικά είναι
1

ακίνητο.
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Μετά την κρούση το Α σταματά, ενώ το Β κολλάει στο Γ και το
συσσωμάτωμα αυτό κινείται με ταχύτητα υ/3. Τότε θα ισχύει:
α. m1/m2 =2

β. m1/m2 =1/2

γ. m1/m2 =1

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7)

Μονάδες 9

2012
ΘΕΜΑ 1 (Σωστό-Λάθος)
Βασιζόμενοι στο φαινόμενο Doppler μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα
για την ταχύτητα ενός άστρου σε σχέση με τη Γη.
Μονάδα 1

ΘΕΜΑ 2
Ανάμεσα σε δύο παράλληλους τοίχους ΑΓ και ΒΔ, υπάρχει λείο οριζόντιο
δάπεδο. Τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΒ και ΓΔ είναι κάθετα στους τοίχους.
Σφαίρα Σ κινείται πάνω στο δάπεδο, με σταθερή ταχύτητα, μέτρου υ,
1

παράλληλη στους τοίχους, και καλύπτει τη διαδρομή από το ΑΒ μέχρι το ΓΔ
σε χρόνο t Στη συνέχεια δεύτερη σφαίρα Σ που έχει ταχύτητα μέτρου υ
1.

2

ο

συγκρούεται ελαστικά με τον ένα τοίχο υπό γωνία φ=60 και, ύστερα από
διαδοχικές ελαστικές κρούσεις με τους τοίχους, καλύπτει τη διαδρομή από
το ΑΒ μέχρι το ΓΔ σε χρόνο t . Οι σφαίρες εκτελούν μόνο μεταφορική
2

κίνηση.

Τότε θα ισχύει:
α. t = 2t
β. t = 4t
2

1

2

1

γ. t = 8t
2

1

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 7).
Μονάδες 9
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (3 ΩΡΕΣ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ)
ΘΕΜΑ 1
Για τις ερωτήσεις 1 έως και 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της
ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση υπό την επίδραση αντιτιθέμενης
δύναμης της μορφής F΄=-bυ. Αν το αρχικό πλάτος είναι Αο και το πλάτος
μετά από μια πλήρη ταλάντωση είναι Αο/4, το πλάτος μετά από δύο πλήρεις
ταλαντώσεις είναι :
α. Αο/8
β. Αο/16
γ. Αο/32
δ. Αο/64
Μονάδες 5
2. Σώμα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση και έστω fo η ιδιοσυχνότητα
του συστήματος. Αν η συχνότητα του διεγέρτη είναι fo/3 και γίνει fo/2, τότε
το πλάτος της ταλάντωσης :
α. θα αυξηθεί
β. θα μειωθεί
γ. θα μείνει σταθερό
δ. δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα αυξηθεί ή θα μειωθεί.
Μονάδες 5
3. Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Κατά τη διάρκεια μιας
περιόδου, η κινητική ενέργεια γίνεται ίση με το μισό της δυναμικής
ενέργειας ταλάντωσης :
α. Μια φορά
β. Δύο φορές
γ. Τρεις φορές
δ. Τέσσερεις φορές
Μονάδες 5
4. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση :
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α. Το διάνυσμα της επιτάχυνσης έχει κάθε στιγμή ίδια κατεύθυνση με το
διάνυσμα της ταχύτητας.
β. Το σώμα κατά την κίνηση του από τη θέση ισορροπίας προς τη μια
ακραία θέση, εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.
γ. Η ορμή του σώματος μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό.
δ. Το έργο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα στη
διάρκεια μιας περιόδου, είναι μηδέν.
Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο
τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη
Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση ισχύει αmax=ωυmax.
β. Σε μια αμείωτη ηλεκτρική ταλάντωση, η μέγιστη ενέργεια που
αποθηκεύεται στον πυκνωτή είναι ίση με τη μέγιστη ενέργεια που
αποθηκεύεται στο πηνίο.
γ. Η σταθερά απόσβεσης b, εξαρτάται μόνο από το σχήμα και το μέγεθος
του αντικειμένου που κινείται.
δ. Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση το πλάτος μειώνεται εκθετικά με το
χρόνο.
ε. Η σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που
γίνονται γύρω απ’ το ίδιο σημείο με το ίδιο πλάτος και έχουν διαφορετικές
συχνότητες, είναι απλή αρμονική ταλάντωση.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2
Α. Σώμα Σ συμμετέχει σε δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας
διεύθυνσης, που γίνονται γύρω απ’ το ίδιο σημείο, με ίδιο πλάτος και
συχνότητες f1 και f2 που διαφέρουν πολύ λίγο. Να δείξετε ότι η συχνότητα
των διακροτημάτων είναι fδ=|f1-f2|.
Δίνεται η τριγωνομετρική ταυτότητα ημα+ημβ=2συν (

 
 
) ημ (
).
2
2
Μονάδες 8
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Β. Στους δύο απλούς αρμονικούς ταλαντωτές (Α) και (Β) δίνουμε την ίδια
ολική ενέργεια. Να εξετάσετε για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις αν
είναι
σωστή
ή
λάθος
και
να
αιτιολογήσετε τις επιλογές σας :
α. Οι ταλαντωτές εκτελούν απλή
αρμονική ταλάντωση ίδιου πλάτους.
β. Το μέτρο της μέγιστης δύναμης
επαναφοράς στον ταλαντωτή (Α) είναι
διπλάσιο του μέτρου της μέγιστης δύναμης επαναφοράς στον ταλαντωτή
(Β).
γ. Ο ταλαντωτής (Β) ταλαντώνεται διπλάσια συχνότητα απ’ τον ταλαντωτή
(Α).
δ. Το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας του ταλαντωτή (Β) είναι 2 φορές
μεγαλύτερο απ’ το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας του ταλαντωτή (Α).
Μονάδες 8
Γ. Σώμα Σ συμμετέχει σε δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις ίδιας
διεύθυνσης, που γίνονται γύρω απ’ το ίδιο σημείο και οι απομακρύνσεις
τους έχουν εξισώσεις x1=2ημ(

 

3
t  ) (SI) και x2=5ημ( t 
) (SI).
2
2
2
2

α. Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης x του σώματος Σ.
Μονάδες 4
β. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των x1, x2 και x στο ίδιο
σύστημα αξόνων.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3
Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος :
to=0
1

C1

2

+

-

C2
L
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10

δίνονται : L=100H, C1=10-8F, C2=4  10 F. Τη χρονική στιγμή to=0 ο
αρχικά αφόρτιστος πυκνωτής C1 φορτίζεται από πηγή τάσης V=100V με
τον πάνω οπλισμό θετικό όπως φαίνεται στο σχήμα, ενώ ο πυκνωτής C2
είναι αφόρτιστος. Τη χρονική στιγμή t1=

7
 10 3 s, μετακινούμε τον
6

μεταγωγό στη θέση 2. Να βρείτε :
α. Ποιος οπλισμός του πυκνωτή C1 θα είναι φορτισμένος θετικά τη χρονική
στιγμή t1.
Μονάδες 5
β. Ποιος απ’ τους οπλισμούς του πυκνωτή C2 θα φορτιστεί πρώτος θετικά.
Μονάδες 6
γ. Το μέγιστο φορτίο που θα αποκτήσει ο πυκνωτής C2 κατά τη διάρκεια
των ηλεκτρικών ταλαντώσεων που θα εκτελέσει με το πηνίο L μετά τη
χρονική στιγμή t1.
Μονάδες 7
δ. Το φορτίο του πυκνωτή C2 τη χρονική στιγμή t2=


30

6
 10 3 s (δηλαδή
5

 10 3 s μετά τη στιγμή t1). Να αναφερθεί σαφώς ποιος απ’ τους

οπλισμούς του πυκνωτή C2 είναι φορτισμένος θετικά εκείνη τη στιγμή.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ 4
α. Ιδανικό ελατήριο έχει φυσικό μήκος ℓο και σταθερά Κο. Κόβουμε το
ελατήριο σε δύο κομμάτια με μήκη ℓ1 και ℓ2 οπότε δημιουργούνται δύο νέα
ελατήρια. Να αποδείξετε ότι οι σταθερές των δύο αυτών ελατήριων είναι
αντίστοιχα Κ1=(1+

2

)Κo και Κ2=(1+ 1 )Κo.
1
2
Μονάδες 10

β. Ελατήριο με φυσικό μήκος ℓο και σταθερά Κο=20Ν/m κόβεται στη μέση
οπότε προκύπτουν δύο νέα (ίδια μεταξύ τους) ελατήρια με μήκη ℓ1=ℓ2=ℓο/2,
με τα οποία κατασκευάζουμε τη διάταξη του παρακάτω σχήματος :

Επίσης κατασκευάζουμε και τη διάταξη του παρακάτω σχήματος:
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στην οποία τα δύο ελατήρια έχουν σταθερές Κ1=60N/m και Κ2=30N/m.
Αν m1=4m, να βρείτε το λόγο των περιόδων των ταλαντώσεων των μαζών
m1 και m.
Μονάδες 15
Παρατήρηση : Ακόμα και αν δεν απαντήσετε στο ερώτημα α΄ μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τους δύο τύπους στο ερώτημα β΄.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (3 ΩΡΕΣ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΚΥΜΑΤΑ)

ΘΕΜΑ 1
Για τις ερωτήσεις 1 έως και 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της
ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Δύο σύγχρονες πηγές δημιουργούν κύματα ίδιου πλάτους Α και μήκους
κύματος λ=4m, στην επιφάνεια ενός υγρού. Ένα σημείο Λ απέχει
απόσταση r1=22m απ’ τη μια πηγή και r2=32m απ’ την άλλη, όταν σε αυτό
φτάσουν και τα δύο κύματα :
α. παραμένει συνεχώς ακίνητο
β. εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με πλάτος 2Α
γ. εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με πλάτος Α
δ. εκτελεί ταλάντωση η οποία δεν έχει σταθερό πλάτος
Μονάδες 5
2. Ηλεκτρομαγνητικό κύμα μπορεί να παραχθεί :
α. από ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο
β. από ηλεκτρικό φορτίο που κινείται με σταθερή ταχύτητα
γ. από επιταχυνόμενο ηλεκτρικό φορτίο
δ. από όλα τα παραπάνω
Μονάδες 5
3. Η περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που έχει μήκος κύματος
συγκρίσιμο με το μήκος ενός μολυβιού είναι :
α. τα μικροκύματα
β. η υπέρυθρη ακτινοβολία
γ. οι ακτίνες Χ
δ. η υπεριώδης ακτινοβολία
Μονάδες 5
4. Όταν μια μονοχρωματική ακτινοβολία αλλάξει μέσο διάδοσης, το μήκος
κύματος της :
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α. αυξάνεται
β. μειώνεται
γ. μένει σταθερό
δ. άλλοτε αυξάνεται και άλλοτε μειώνεται
Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο
τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη
Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι διαμήκη
β. Στο στάσιμο κύμα όλα τα σημεία του μέσου αποκτούν την ίδια στιγμή τη
μέγιστη ταχύτητα τους κατά απόλυτη τιμή.
γ. Το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος
σε μεγάλη απόσταση απ’ την πηγή έχουν διαφορά φάσης π/2.
δ. Ένας ήχος ισχυρής έντασης διαδίδεται στον αέρα γρηγορότερα από έναν
ασθενούς ίδιας συχνότητας.
ε. Για κύματα που δημιουργούνται από έκρηξη, δεν ισχύει η αρχή της
επαλληλίας.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2
1. Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 βρίσκονται αντίστοιχα στα σημεία Γ και
Δ της επιφάνειας υγρού με (ΓΔ)=s και δημιουργούν κύματα πλάτος Α,
μήκους κύματος λ και κυκλικής συχνότητας ω. Έστω Ρ ένα τυχαίο σημείο
της μεσοκαθέτου του ΓΔ το οποίο απέχει απόσταση d από το μέσο Μ του
ΓΔ. Η εξίσωση της ταλάντωσης του σημείου Ρ όταν θα φτάσουν σε αυτό
και τα δύο κύματα είναι :
α. y=2Aημ[ωt -

β. y=2Aσυν(

2



γ. y=2Aημ(ωt -

2



(d  s ) ]

) ημ[ωt -

2



(d  s ) ]


4d 2  s 2 )


Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
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Μονάδες 8
2. Η διάταξη του σχήματος αποτελείται από δύο σωλήνες Α και Β. Ο
σωλήνας Β μπορεί να μετακινείται. Με τον τρόπο αυτό μεταβάλλεται το
μήκος x.

Μια ηχητική πηγή Π δημιουργεί στο ανοικτό άκρο του σωλήνα ήχο μήκους
κύματος λ. Στο άλλο άκρο του σωλήνα (Σ) φτάνουν δύο ηχητικά κύματα.
Τα κύματα δημιουργούνται απ’ την πηγή και διαδίδονται μέσω του αέρα
στους σωλήνες Α και Β. Όταν μετακινούμε το σωλήνα Β (μεταβάλλεται
τότε η απόσταση x) παρατηρούμε ότι η ένταση του ήχου στο σημείο Σ
αυξομειώνεται. Έτσι παρατηρούμε ότι για κάποια τιμή του x την x=xo η
ένταση του ήχου στο σημείο Σ είναι μέγιστη. Αν η τιμή του x γίνει
x=xo+3λ/2 τότε η ένταση του ήχου στο σημείο Σ θα είναι :
α. και πάλι μέγιστη

β. μηδενική

γ. ενδιάμεση

Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
3. Κατά μήκος του άξονα x’x (θετική φορά προς τα δεξιά), διαδίδεται
εγκάρσιο αρμονικό κύμα μήκους κύματος λ. Τα σημεία του μέσου στο
οποίο διαδίδεται το κύμα ξεκινούν την κίνηση τους προς τα θετικά του
άξονα y’y (προς τα πάνω). Η ταλάντωση ενός σημείου Γ του άξονα x’x
περιγράφεται απ’ την εξίσωση y1=Aημωt ενώ η ταλάντωση ενός σημείου Δ
του ίδιου άξονα που βρίσκεται 10m δεξιά του Γ, περιγράφεται απ’ την
εξίσωση y2=Aημ(ωt+

7
). Αν η απόσταση ΓΔ είναι μικρότερη από λ/2 να
6

διαλέξετε τη σωστή απάντηση στις δύο παρακάτω προτάσεις και να
δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Ι. Το κύμα διαδίδεται :
α. Από το Γ προς το Δ

β. Από το Δ προς το Γ
Μονάδες 4

ΙΙ. Το μήκος κύματος είναι :
α.

120
m
7

β. 24m

γ. 48m
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Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 3
Μονοχρωματική ακτίνα φωτός προσπίπτει με γωνία πρόσπτωσης θ=45ο απ’
τον αέρα στο υλικό 1, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :

θ
αέρας

d

υλικό 1

αέρας

Η ακτίνα αφού διασχίσει το υλικό 1 σε χρόνο Δt= 2  108 s, φτάνει στη
διαχωριστική επιφάνεια με τον αέρα στο σημείο Α.
α. Να βρείτε το δείκτη διάθλασης του υλικού 1.
Μονάδες 8
β. Να δείξετε ότι η ακτίνα δεν θα υποστεί ολική ανάκλαση στο σημείο Α.
Μονάδες 8
γ. Να βρείτε τη γωνία διάθλασης στο σημείο Α. Να σχεδιάσετε τη συνολική
πορεία της ακτίνας σχεδιάζοντας μόνο τις διαθλώμενες ακτίνες και να
βρείτε τη γωνία απόκλισης της ακτίνας σε σχέση με την αρχική της
διεύθυνση.
Μονάδες 9
8

Δίνονται co= 3 10 m/s, d=

3 3
m.
2
ΘΕΜΑ 4

Κατά μήκος οριζόντιας χορδής η οποία εκτείνεται πάνω στον άξονα x’x,
ξεκινούν ταυτόχρονα δύο κύματα. Το ένα ξεκινά απ’ το σημείο x1=-10m
και κατευθύνεται προς τα θετικά (δεξιά) και το άλλο ξεκινά απ’ το σημείο
x2=+10m και κατευθύνεται προς τα αρνητικά (αριστερά). Τα δύο κύματα
έχουν το ίδιο πλάτος Α=2m, το ίδιο μήκος κύματος λ=8m και είναι γνωστό
ότι θα συναντηθούν μετά από χρόνο Δt=5s απ’ τη στιγμή που ξεκίνησαν.
Αν χρονική στιγμή tο=0 θεωρηθεί η στιγμή της συνάντησης :
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α. Να βρεθεί το σημείο συνάντησης και να γράψετε την εξίσωση καθενός
απ’ τα δύο κύματα.
Μονάδες 6
β. Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων τα στιγμιότυπα των δύο
κυμάτων τη χρονική στιγμή to=0.
Μονάδες 7
γ. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος που δημιουργείται απ’
τη συμβολή των δύο κυμάτων μετά τη χρονική στιγμή tο=0.
Μονάδες 6
δ. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος τη χρονική στιγμή
t=1,5s.
Μονάδες 6
Δίνεται ότι τα σημεία της χορδής ξεκινούν την κίνηση τους προς τη θετική
φορά του ημιάξονα του άξονα y’y που είναι προς τα πάνω.
Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα
Καλή Επιτυχία
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (3 ΩΡΕΣ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ)

ΘΕΜΑ 1
Για τις ερωτήσεις 1 έως και 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της
ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Η γωνιακή επιτάχυνση ενός σώματος που εκτελεί περιστροφική κίνηση,
είναι ίση με το ρυθμό μεταβολής :
α. της γωνίας που διαγράφει το σώμα
β. της γωνιακής ταχύτητας του σώματος
γ. της γραμμικής ταχύτητας του σώματος
δ. της κεντρομόλου επιτάχυνσης του σώματος
Μονάδες 5
2. Η ροπή ζεύγους δυνάμεων :
α. έχει τη μικρότερη τιμή αν υπολογιστεί ως προς το κέντρο μάζας του
σώματος.
β. έχει τη μεγαλύτερη τιμή αν υπολογιστεί ως προς το κέντρο μάζας του
σώματος.
γ. έχει την ίδια τιμή ως προς οποιοδήποτε σημείο και αν υπολογιστεί.
δ. είναι πάντα μηδέν.
Μονάδες 5
3. Το spin των στοιχειωδών σωματιδίων εκφράζεται συνήθως ως :
α.

1
e
2

β.

1
c
2

γ.

1
h
2

δ.

1

2

όπου

e

το φορτίο του ηλεκτρονίου
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c η ταχύτητα του φωτός στο κενό

h η σταθερά του Planck και



h
(έιτς μπαρ)
2
Μονάδες 5

4. Την αδράνεια του σώματος στη στροφική κίνηση, την εκφράζει :
α. η μάζα
β. η ροπή αδράνειας
γ. η ροπή
δ. η στροφορμή
Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο
τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη
Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α. Η γωνιακή ταχύτητα έχει πάντα την ίδια κατεύθυνση με τη γωνιακή
επιτάχυνση.
β. Η ροπή αδράνειας είναι μονόμετρο μέγεθος
γ. Στη μεταφορική κίνηση ενός στερεού σώματος, όλα τα σημεία του έχουν
την ίδια ταχύτητα.
δ. Το κέντρο μάζας ενός στερεού σώματος που κάνει σύνθετη κίνηση, έχει
ταχύτητα μόνο λόγω της μεταφορικής κίνησης του σώματος.
ε. Για να ισορροπεί ένα αρχικά ακίνητο στερεό σώμα στο οποίο ασκούνται
πολλές ομοεπίπεδες δυνάμεις, πρέπει και αρκεί το αλγεβρικό άθροισμα των
ροπών ως προς οποιοδήποτε σημείο να είναι μηδέν.
Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2
1. Ομογενής λεπτή ράβδος μήκους ℓ και βάρους w, ισορροπεί σε οριζόντια
θέση πάνω σε ένα στήριγμα στο σημείο Κ με (ΑΚ)= ℓ/4 όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα :
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Α

Κ

Β
φ


F2


F1

Στη ράβδο εκτός του βάρους της και της δύναμης απ’ το στήριγμα





ασκούνται και δύο δυνάμεις F1 και F2 στα άκρα της Α και Β αντίστοιχα με



κατευθύνσεις οι οποίες φαίνονται στο σχήμα. Αν για το μέτρο της F2 ισχύει
F2=5w και για τη γωνία φ δίνονται ημφ=0,6 και συνφ=0,8 τότε για το



μέτρο της δύναμης F1 ισχύει η σχέση :
α. F1=5w

β. F1=8w

γ. F1=10w

Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8
2. Λεπτή ομογενής ράβδος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο
άξονα που διέρχεται γύρω απ’ το ένα άκρο της χωρίς τριβές.

•

to=0

t1

Η ράβδος αρχικά βρίσκεται σε οριζόντια θέση και τη χρονική στιγμή to=0
αφήνεται ελεύθερη. Αν η χρονική στιγμή που η ράβδος φτάσει για πρώτη
φορά στην κατακόρυφη θέση είναι η t1, τότε η γραφική παράσταση της
γωνιακής ταχύτητας της ράβδου σε συνάρτηση με το χρόνο, έχει τη μορφή

ω

0

ω

t1
α.

t

ω

t1

0
β.

t

0

t1

t

γ.

Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
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Μονάδες 8
3. Κατακόρυφος ομογενής δίσκος μάζας m και ακτίνας R, μπορεί μόνο να
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται απ’ το
κέντρο του, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :


F

Α
Α


F

Ο δίσκος είναι αρχικά ακίνητος όταν τη χρονική στιγμή to=0 ασκείται στο



σημείο Α της περιφέρειας του δύναμη F σταθερού μέτρου της οποίας η
κατεύθυνση είναι συνεχώς εφαπτόμενη στο δίσκο. Έστω t1 η στιγμή που ο
δίσκος έχει διαγράψει μια πλήρη περιστροφή. Αν P είναι η στιγμιαία ισχύς





της δύναμης F τη χρονική στιγμή t1 και Pμ η μέση ισχύς της δύναμης F
για το χρονικό διάστημα από to=0 έως t1, τότε ισχύει :
α. P=Pμ

β. P=2Pμ

γ. P=4Pμ

Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Δίνεται η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα περιστροφής του
Ι=

1
MR2.
2
Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 3
Άνθρωπος κάθεται πάνω σε περιστρεφόμενη καρέκλα η οποία μπορεί να
περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα. Ο άνθρωπος κρατά στα χέρια
του τροχό ποδηλάτου ο οποίο βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο και μπορεί να
περιστρέφεται και αυτός γύρω απ’ τον ίδιο άξονα με την καρέκλα ο οποίος
διέρχεται απ’ το κέντρο του. Αρχικά ο άνθρωπος με την καρέκλα είναι
ακίνητοι ενώ ο τροχός περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα μέτρου
ω=10rad/s με φορά αντίθετη απ’ αυτήν των δεικτών του ρολογιού.
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α. Να αποδείξετε ότι η ροπή αδράνειας του τροχού είναι Ιτρ=ΜR2, όπου Μ η
μάζα του και R η ακτίνα του, αν θεωρήσετε ότι η μάζα του είναι
συγκεντρωμένη στην περιφέρεια του.
Μονάδες 5
β. Να βρεθεί η ολική στροφορμή του συστήματος καρέκλα-άνθρωπος,
τροχός σε μέτρο και κατεύθυνση.
Μονάδες 5
γ. Να βρεθεί η γωνιακή ταχύτητα της καρέκλας με τον άνθρωπο σε μέτρο
και κατεύθυνση, αν ο άνθρωπος ασκώντας κατάλληλη δύναμη στον τροχό,
τον κάνει να γυρίζει σε αντίθετη κατεύθυνση από πριν με γωνιακή
ταχύτητα μέτρου ω΄=15rad/s.
Μονάδες 7
δ. Να βρεθεί η ολική τελική στροφορμή του συστήματος καρέκλαάνθρωπος, τροχός σε μέτρο και κατεύθυνση, αν από την αρχική κατάσταση
του ερωτήματος β ο άνθρωπος που είναι καθισμένος στην καρέκλα ασκήσει
δύναμη μέτρου F1=6Ν και ένας άλλος άνθρωπος που πατάει στο έδαφος
ασκήσει δύναμη F2=5Ν στον τροχό αν και οι δύο δυνάμεις ασκηθούν σε
σημεία της περιφέρειας του τροχού εφαπτομενικά σ’ αυτόν με φορές
αντίθετες με την περιστροφή του τροχού, για το ίδιο χρονικό διάστημα
Δt=2s.
Μονάδες 8
Δίνεται η ροπή αδράνειας της καρέκλας με τον άνθρωπο που είναι
καθισμένος σ’ αυτήν Ι=10Kgm2, η μάζα του τροχού M=2Kg και η ακτίνα
του R=1m.
ΘΕΜΑ 4
Για το σύστημα του σχήματος δίνονται :

m, R

m2, R2
m1

m1=6Kg, m2=2Kg, m=20Kg, R=0,2m, R2=0,1m.
141

Η τροχαλία μάζας m μπορεί μόνο να περιστρέφεται, ενώ η τροχαλία μάζας
m2 μπορεί να περιστρέφεται και να μεταφέρεται. Αν το σύστημα αφεθεί
ελεύθερο απ’ την ηρεμία, τότε η μάζα m1 κατεβαίνει ενώ η τροχαλία m2
επίσης κατεβαίνει αλλά και περιστρέφεται χωρίς το νήμα να γλιστρά. Να
βρείτε :
α. την επιτάχυνση του m1
β. τη γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας m.
γ. τη γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας m2.
δ. την επιτάχυνση του κέντρου μάζας της τροχαλίας m2.
Μονάδες 25
Δίνεται η ροπή αδράνειας κυκλικού δίσκου μάζας m και ακτίνας R ως προς
άξονα κάθετο στο επίπεδο του που περνά απ’ το κέντρο του ότι είναι
Ι=

1
MR2 και g=10m/s2.
2

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα
Καλή Επιτυχία
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (1 ΩΡΑ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (ΚΡΟΥΣΕΙΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER)

ΘΕΜΑ 1
Πηγή ήχου συχνότητας fs=150Hz κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου
υs=40m/s προς τα δεξιά. Παρατηρητής Α κινείται με σταθερή ταχύτητα
μέτρου υΑ=60m/s στην ίδια ευθεία με την πηγή προς τα αριστερά και τα
δύο σώματα πλησιάζουν όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :

s •

υs

υΑ

• A

α. Να βρείτε τη συχνότητα, την ταχύτητα και το μήκος κύματος του ήχου
που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής.
Μονάδες 30
β. Να γίνει η γραφική παράσταση της συχνότητας που αντιλαμβάνεται ο
παρατηρητής με το χρόνο, όσο ο παρατηρητής και η πηγή πλησιάζουν.
Μονάδες 10
Δίνεται η ταχύτητα του ήχου υηχ=340m/s.
ΘΕΜΑ 2
Σώμα μάζας m2=5Kg ισορροπεί στο σημείο Α δεμένο στο ένα άκρο ιδανικού
ελατηρίου σταθεράς Κ=100N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα
στερεωμένο στην κορυφή κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ, όπως
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :

m2

υ1

m1

▪
Α

▪
Γ

▪
Δ

φ

Σώμα μάζας m1=1Kg κατευθύνεται προς το m2 στη διεύθυνση του
κεκλιμένου επιπέδου με ταχύτητα υ1=30m/s και συγκρούεται πλαστικά με
αυτό. Το συσσωμάτωμα στη συνέχεια κινείται προς τα πάνω και σταματά
στιγμιαία στο σημείο Δ. Αν είναι γνωστό ότι το κεκλιμένο επίπεδο από τη
βάση του έως το σημείο Γ είναι λείο, ενώ απ’ το σημείο Γ και πάνω δεν
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είναι και ότι όταν το άκρο του ελατηρίου που συνδέεται με το σώμα είναι
στο σημείο Γ τότε το ελατήριο έχει το φυσικό του μήκος, να βρείτε :
α. το ποσό της κινητικής ενέργειας που έχασε το σύστημα των δύο
σωμάτων κατά την κρούση.
Μονάδες 10
β. την τριβή ολίσθησης που ασκείται στο σώμα από το σημείο Γ έως το
σημείο Δ.
Μονάδες 25
γ. την κινητική ενέργεια του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.
Να εξηγήσετε ποιοτικά και να βρείτε ποσοτικά σε ποιες μορφές ενέργειας
μετατράπηκε αυτή η ενέργεια μέχρι το σημείο Δ.
Μονάδες 25
Δίνονται (ΓΔ)=0,5m, ημφ=0,6, συνφ=0,8 και g=10m/s2.

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα
Καλή Επιτυχία
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (3 ΩΡΕΣ)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
ΘΕΜΑ 1
Για τις ερωτήσεις 1 έως και 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της
ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης που έχει ένα σώμα που εκτελεί απλή
αρμονική ταλάντωση σε μια θέση της τροχιάς του :
α. είναι η δυναμική ενέργεια του σώματος σε αυτή τη θέση
β. είναι η επιπλέον δυναμική ενέργεια που έχει το σώμα σε σχέση με τη
θέση ισορροπίας της ταλάντωσης του.
γ. είναι η επιπλέον δυναμική ενέργεια που έχει το σώμα σε σχέση με τη μια
ακραία θέση της ταλάντωσης του.
δ. είναι το πόσο λιγότερη δυναμική ενέργεια έχει το σώμα σε σχέση με τη
θέση ισορροπίας της ταλάντωσης του.
Μονάδες 5
2. Στη διάταξη του σχήματος το ελατήριο σταθεράς Κ είναι δεμένο με
σχοινί στο άλλο άκρο του οποίου είναι προσδεμένο στον τροχό Τ 2 ο οποίος
με κατάλληλη διάταξη περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Η
περιστροφή του τροχού αναγκάζει το σφαιρίδιο Σ μάζας m να εκτελεί
κατακόρυφη ταλάντωση.

Η συχνότητα της ταλάντωσης του Σ είναι :
α. f=ω/2π


m

β. f=

1
2

γ. f=

1

( 
)
4
m
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δ. f= 2

m

Μονάδες 5

3. Πηγή ήχου s κινείται με σταθερή ταχύτητα και εκπέμπει ήχο. Μπροστά
απ’ την πηγή κινείται με σταθερή ταχύτητα ίδιου μέτρου και ίδιας
κατεύθυνσης με την πηγή, ένας παρατηρητής Α. Τότε :
S

Α

α. Ο Α αντιλαμβάνεται για τον ήχο την ίδια συχνότητα και το ίδιο μήκος
κύματος με αυτό που στέλνει η πηγή.
β. Ο Α αντιλαμβάνεται για τον ήχο την ίδια συχνότητα με αυτήν που
στέλνει η πηγή αλλά μικρότερο μήκος κύματος.
γ. Ο Α αντιλαμβάνεται για τον ήχο την ίδια συχνότητα με αυτήν που
στέλνει η πηγή αλλά μεγαλύτερο μήκος κύματος.
δ. Ο Α αντιλαμβάνεται για τον ήχο μεγαλύτερη συχνότητα απ’ αυτήν που
στέλνει η πηγή αλλά το ίδιο μήκος κύματος.
Μονάδες 5
4. Δεν παράγεται ηλεκτρομαγνητικό κύμα όταν ένα ηλεκτρικό φορτίο :
α. επιταχύνεται
β. επιβραδύνεται
γ. κινείται με σταθερή ταχύτητα
δ. εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση
Μονάδες 5
5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο
τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη
Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α. Ολική ανάκλαση μπορεί να έχουμε μόνο αν μια ακτίνα φωτός διέλθει
από αραιότερο σε πυκνότερο οπτικό μέσο.
β. Την ολική στροφορμή ενός συστήματος σωμάτων μπορούν να αλλάξουν
μόνο οι εξωτερικές ροπές.
γ. Μια κρούση μπορεί να είναι συγχρόνως πλαστική και ελαστική.
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δ. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση η σταθερά απόσβεσης b είναι ανεξάρτητη
απ’ το σχήμα και το μέγεθος του σώματος που κινείται.
ε. Η σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης που
γίνονται γύρω απ’ την ίδια θέση ισορροπίας με το ίδιο πλάτος και οι
συχνότητες τους διαφέρουν λίγο, είναι επίσης απλή αρμονική ταλάντωση.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2
1. Στο κύκλωμα του σχήματος είναι C2=4C1.

Αρχικά ο διακόπτης Δ1 είναι κλειστός και ο Δ2 ανοικτός και εκτελούνται
αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις στο κύκλωμα με το πηνίο και τον
πυκνωτή C1, με περίοδο Τ1 και μέγιστο φορτίο πυκνωτή Q1 . to=0 θεωρείται
κάποια στιγμή που το ρεύμα έχει τη φορά του σχήματος και ο πυκνωτής C1
είναι αφόρτιστος.
α. Να εξηγήσετε ποιος από τους δύο οπλισμούς του πυκνωτή C1 είναι
θετικά φορτισμένος και ποια θα είναι η φορά του ρεύματος, τη χρονική
στιγμή t=3T1/8.
Μονάδες 4
β. Αν την t=3T1/8 ανοίξουμε τον διακόπτη Δ1 και συγχρόνως κλείσουμε
τον Δ2, τότε το μέγιστο φορτίο του πυκνωτή C2 στη διάρκεια των
ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC2 θα είναι :
i. Q2=2Q1

ii. Q2= 2 Q1

iii. Q2= 3 Q1

Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 4
2. Ομογενής δίσκος ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο
επίπεδο. Κάποια στιγμή στην πορεία της τροχιάς του συναντά λείο
κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα :

φ
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Αν αcm είναι το μέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου μάζας του σώματος και
αγων το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του, για το διάστημα της ανόδου
του σώματος στο κεκλιμένο επίπεδο ισχύει :
α. αcm=

2
2
gημφ, αγων=
gημφ
3
3R

β. αcm=gημφ, αγων=

g
ημφ
R

γ. αcm=gημφ, αγων=0
Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Δίνεται Ι=

1
MR2
2
Μονάδες 8

3. Σε κάποιο σημείο της επιφάνειας ενός υγρού δημιουργούμε κύματα
συχνότητας f=50Hz με την πηγή Π. Στο σημείο Σ της επιφάνειας, σε
απόσταση α από την πηγή, τα κύματα μπορούν να φτάσουν ή απευθείας
(ακολουθώντας της διαδρομή ΠΣ) ή αφού ανακλαστούν στον ανακλαστήρα
Α που βρίσκεται στην επιφάνεια του υγρού και πάνω στη μεσοκάθετο του
τμήματος ΠΣ. Αν μετακινήσουμε τον ανακλαστήρα παρατηρούμε ότι όταν
απέχει απόσταση Η από το Ο, το σημείο Σ παραμένει συνέχεια ακίνητο. Αν
ο ανακλαστήρας μετακινηθεί απόσταση d=1m προς τα πάνω, τότε το
σημείο Σ :

α. θα παραμένει πάλι συνεχώς ακίνητο
β. θα κάνει ταλάντωση με μέγιστο πλάτος
γ. θα κάνει ταλάντωση με ενδιάμεσο πλάτος
Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Δίνονται α=4m, H=2m,

13  3,6 ,

8  2,8 και η ταχύτητα των κυμάτων σε

αυτό το υγρό υ=32m/s.
Μονάδες 9
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ΘΕΜΑ 3
Η εξίσωση στάσιμου κύματος το οποίο διαδίδεται κατά μήκος χορδής από
το x=0 έως το x=

14
π

 
m, είναι η y  2συν( x  )  ( t  ) (SI).
3
2
6
4
6

α. Να βρείτε τη θέση των δεσμών και των κοιλιών του στάσιμου κύματος.
Μονάδες 8
β. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος τη χρονική στιγμή
t=0.
Μονάδες 8
γ. Να βρείτε το πλάτος, την περίοδο και το μήκος κύματος των δύο
κυμάτων που δημιούργησαν το στάσιμο κύμα.
Μονάδες 5
δ. Να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας του σημείου x=0.
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ 4
Σώμα μάζας m2=5Kg βρίσκεται πάνω σε σώμα μάζας m1=15Kg το οποίο
βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα :


F

m2

υο
m1

Το σύστημα των δύο σωμάτων κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου
υο=30m/s προς τα δεξιά. Αν μορ είναι ο συντελεστής οριακής τριβής και μολ
είναι ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάμεσα στις επιφάνειες των
σωμάτων m1 και m2 και ισχύει μορ= μολ=0,3 :
α. Να βρείτε τη στατική τριβή ανάμεσα στα δύο σώματα όταν αυτά
κινούνται με σταθερή ταχύτητα.
Μονάδες 2
Στο σώμα m1 ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F με κατεύθυνση προς τα
αριστερά.
β. Να βρείτε τη μέγιστη τιμή της δύναμης F, ώστε το σώμα m2 να μην
κινείται πάνω στο m1.
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Μονάδες 5
γ. Αν F=40N, να βρείτε την επιτάχυνση (επιβράδυνση) του κάθε σώματος
και το μέτρο της στατικής τριβής.
Μονάδες 3
δ. Αν F=105N και η δύναμη F καταργείται μόλις σταματήσει το m1 :
i. Να βρείτε την επιτάχυνση (επιβράδυνση) του κάθε σώματος σε μέτρο και
κατεύθυνση.
ii. Να βρείτε το χρόνο απ’ τη στιγμή που ασκήθηκε η F μέχρι να σταματήσει
το κάθε σώμα.
iii. Να βρείτε το διάστημα που διήνυσε το m2 πάνω στο m1 μέχρι να
σταματήσει.
iv. Να βρείτε τη συνολική
σταματήσουν τα δύο σώματα.

θερμότητα

που

παράχθηκε

μέχρι

να

Μονάδες 10
ε. Αν το σύστημα των δύο σωμάτων στην πορεία του συναντήσει οριζόντιο
ελατήριο σταθεράς Κ=0,36Ν/m, το ένα άκρο του οποίου θα έρθει σε επαφή
με το σώμα m1 ενώ το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωμένο, να βρείτε
την ταχύτητα των δύο σωμάτων τη στιγμή που το m2 αρχίζει να κινείται
πάνω στο m1.
Μονάδες 5

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα
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