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1) Ποια πρόταση είναι σωστή για το έργο της δύναµης απόσβεσης σε µια ταλάντωση:
i) Είναι θετικό αν το ταλαντούµενο σώµα κινείται προς την θετική κατεύθυνση.
ii) Είναι πάντα αρνητικό.
iii) Είναι πάντα θετικό.
iv) Σε κάποια τµήµατα της διαδροµής είναι θετικό και σε άλλα αρνητικό.
2) Στα άκρα δύο όµοιων οριζόντιων ελατηρίων ηρεµούν τα σώµατα
Σ1 και Σ2 µε ίσες µάζες. Εκτρέπουµε τα σώµατα προς τα δεξιά, το
Σ1 κατά Α και το Σ2 κατά 2Α και για t=0 τα αφήνουµε να κινηθούν εκτελώντας α.α.τ.
i) Στη θέση ισορροπίας θα φτάσει πρώτο το σώµα:
α) Σ1
β) Σ2
γ) θα φτάσουν ταυτόχρονα.
ii) Μεγαλύτερη ταχύτητα θα αποκτήσει το σώµα
α) Σ1
β) Σ2
γ) θα αποκτήσουν ίσες µέγιστες ταχύτητες.
iii) Μεγαλύτερη κατά µέτρο δύναµη επαναφοράς στη διάρκεια της κίνησης, θα δεχτεί
α) το σώµα Σ1
β) το σώµα Σ2
γ) θα δεχτούν ίσες δυνάµεις.
3) Ένα σώµα µάζας m είναι προσδεµένο σε ελατήριο σταθεράς Κ και εκτελεί εξαναγκασµένη
ταλάντωση. Η συχνότητα του διεγέρτη είναι f = f0, όπου f0 η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος. Αν τετραπλασιάσουµε τη µάζα m του σώµατος, ενώ η συχνότητα του διεγέρτη παραµένει σταθερή, τότε:
i) Η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος
f
α. γίνεται = 2 0 .
β. γίνεται 2 f0 .
γ. παραµένει σταθερή.
2
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
ii) Το πλάτος της ταλάντωσης του συστήµατος
α.
αυξάνεται.
β. ελαττώνεται.
γ. παραµένει σταθερό.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας .
4) Ένα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις που πραγµατοποιούνται στην ίδια διεύθυνση, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας και µε εξισώσεις:
π
y1= 0,2 ηµ60πt και y2= 0,2 ηµ (62πt- 0 ) µονάδες στο S.Ι.
2
Να βρεθεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο.
5) Για το κύκλωµα του διπλανού σχήµατος δίνονται ότι Ε=100V,
δ1
C=80µF, το ιδανικό πηνίο έχει L=0,2Η, ενώ R=5Ω, και οι διαR
κόπτες δ1, δ2 είναι κλειστοί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Υπενθυµίζεται ότι κλειστός διακόπτης δ2 σηµαίνει βραχυκυκλω- E
C
L
µένη αντίσταση, άρα σαν να µην υπάρχει στο κύκλωµα.
δ2
α) Πόση ενέργεια είναι αποθηκευµένη στο πηνίο και πόση στον
πυκνωτή;
R
β) Σε µια στιγµή που θεωρούµε t0=0, ανοίγουµε τον διακόπτη
δ1.
i) Εξηγείστε γιατί θα φορτιστεί ο πυκνωτής. Ο πάνω ή ο κάτω οπλισµός του πυκνωτή

θα αποκτήσει πρώτος θετικό φορτίο;
ii) Βρείτε την εξίσωση της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα σε συνάρτηση µε το χρόνο, θεωρώντας θετική την αρχική ένταση.
γ) Τη χρονική στιγµή t1=6π·10-3s ανοίγουµε και το διακόπτη δ2. Πόσο είναι το φορτίο του
πυκνωτή τη στιγµή t1; Να γίνει το διάγραµµα του φορτίου του πυκνωτή σε συνάρτηση
µε το χρόνο (ποιοτικό διάγραµµα) για t>t1.
Μονάδες
10+3×5+(6+9)+10+(10+10+10+10+10)=100
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1) Ένα σώµα ταλαντώνεται µε πλάτος Α. Αν διπλασιάσουµε το πλάτος ταλάντωσης:
i) Θα διπλασιαστεί και η περίοδος
ii) Θα διπλασιαστεί και η ενέργεια ταλάντωσης.
iii) Θα τετραπλασιαστεί η περίοδος ταλάντωσης
iv) Θα τετραπλασιαστεί η ενέργεια ταλάντωσης.
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.
3) Φορτίζουµε ένα πυκνωτή µε φορτίο Q και για t=0 τον συνδέουµε µε ένα ιδανικό πηνίο, µέσω µιας αντίστασης R.
α) ∆ώστε την εξίσωση του πλάτους του φορτίου του πυκνωτή σε συνάρτηση µε το χρόνο.
β) Να αποδείξτε ότι ο λόγος δύο διαδοχικών τιµών του πλάτους του φορτίου είναι σταθερός.
4) Στους δύο απλούς αρµονικούς ταλαντωτές (Α) και (Β ) δίνουµε την ίδια ολική ενέργεια. Με ποιο ή ποια από τα παρακάτω συµφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί;
v) Οι ταλαντωτές εκτελούν αρµονική ταλάντωση ίδιου πλάτους.
vi) Το µέτρο της µέγιστης δύναµης επαναφοράς στον ταλαντωτή (Α) είναι διπλάσιο του µέτρου της µέγιστης δύναµης επαναφοράς στον ταλαντωτή (Β).
5) Ένα υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις της ίδιας διεύθυνσης, γύρω από την
ίδια θέση ισορροπίας και µε εξισώσεις:
π
x1=0,5ηµ(200t) και x2=0,5ηµ(204t+0 ) (µονάδες S.Ι.)
2
Ποια η εξίσωσης της αποµάκρυνσης για τη συνισταµένη κίνηση;

C
6) Για το κύκλωµα του διπλανού σχήµατος δίνονται ότι
Ε=100V, C=2µF, το ιδανικό πηνίο έχει L=2Η, ενώ
R δ2
R
R=10Ω, και οι διακόπτες δ1, δ2 είναι κλειστοί για µεγάλο
χρονικό διάστηµα. Υπενθυµίζεται ότι κλειστός διακόπτης
L
δ2 σηµαίνει βραχυκυκλωµένη αντίσταση, άρα σαν να µην δ1
υπάρχει στο κύκλωµα.
α) Πόση ενέργεια είναι αποθηκευµένη στο πηνίο και πόE
ση στον πυκνωτή;
β) Σε µια στιγµή που θεωρούµε t0=0, ανοίγουµε τον διακόπτη δ1.
i) Εξηγείστε γιατί θα φορτιστεί ο πυκνωτής. Ο αριστερός ή ο δεξιός οπλισµός του πυκνωτή θα αποκτήσει πρώτος θετικό φορτίο;
ii) Βρείτε την εξίσωση της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα σε συνάρτηση µε το χρόνο, θεωρώντας θετική την αρχική ένταση.

γ) Τη χρονική στιγµή t1=5π·10-3s ανοίγουµε και το διακόπτη δ2. Πόσο είναι το φορτίο του
πυκνωτή τη στιγµή t1; Να γίνει το διάγραµµα του φορτίου του πυκνωτή σε συνάρτηση
µε το χρόνο (ποιοτικό διάγραµµα) για t>t1.
Μονάδες

Καλή Επιτυχία
∆ιον. Μάργαρης

10+10+10+10+10+(10+20+20)=100

