ΘΕΜΑ 1

(μμκάδεξ 25)

Α) Έκα ζώμα εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε με ζοπκόηεηα f = 10Ηz. Αοηό
ζεμαίκεη όηη:
i) ζε πνόκμ 10s εθηειεί 10 πιήνεξ ηαιακηώζεηξ
ii) ζε πνόκμ 10s εθηειεί μηα πιήνε ηαιάκηςζε
iii) εθηειεί 10 πιήνεηξ ηαιακηώζεηξ ζε πνόκμ 1s.
Πμηα είκαη ζςζηή; (αηηημιόγεζε)
Β) Έκα ζώμα εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε. Όηακ δηένπεηαη από ηεκ
ζέζε ηζμννμπίαξ:
i) ε θηκεηηθή ημο εκένγεηα είκαη μεδέκ
ii) ε επηηάποκζε ημο είκαη μέγηζηε
iii) ε δύκαμε επακαθμνάξ είκαη μεδέκ
iv) ε δοκαμηθή ημο εκένγεηα είκαη μέγηζηε
Γ)

Η πενίμδμξ ηεξ ηαιάκηςζεξ ημο ζώμαημξ αοημύ είκαη:
i) Τ = π/2s
ii) Τ = 2/πs
iii) Τ = 1/πs
iv) Τ = 2s
iv) Τ = πs
(αηηημιόγεζε)
Δ) Πμηα από ηηξ επόμεκεξ πνμηάζεηξ είκαη ιακζαζμέκε (αηηημιόγεζε);
i) ηε πνμκηθή ζηηγμή t= 8s ε απμμάθνοκζε ημο ζώμαημξ είκαη μέγηζηε
ii) ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 4s ε επηηάποκζε ημο ζώμαημξ είκαη μέγηζηε θαηά
απόιοηε ηημή
iii) ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 4s ε ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ είκαη μέγηζηε
iv) ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 6s ε επηηάποκζε ημο ζώμαημξ γίκεηαη μεδέκ
v) ε πενίμδμξ ηεξ ηαιάκηςζεξ είκαη Τ = 8s

E) Γηα ηεκ απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε πμηεξ από ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ είκαη
ζςζηέξ; (αηηημιόγεζε)
Α) γηα κα είκαη ε επηηάποκζε μεδέκ ζηε Θ.Ι. πνέπεη ε ανπηθή θάζε ηεξ
ηαιάκηςζεξ κα είκαη μεδέκ
Β) ε ηαπύηεηα ζηηξ αθναίεξ ζέζεηξ είκαη μεδέκ μόκμ γηα ηηξ ηαιακηώζεηξ πμο
έπμοκ ανπηθή θάζε π/2rad.
Γ) ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 0 είκαη ο = οmax μόκμ ακ ε ανπηθή θάζε ηεξ
ηαιάκηςζεξ είκαη μεδέκ
Δ) οπάνπεη ζέζε πμο ε απμμάθνοκζε θαη ε επηηάποκζε παίνκμοκ ηαοηόπνμκα
ηηξ μέγηζηεξ θαηά απόιοηε ηημή ηημέξ ημοξ
Γ) ημ άζνμηζμα ηεξ δοκαμηθήξ θαη ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ μεηαβάιιεηαη με
ημκ πνόκμ

ΘΕΜΑ 2

(μμκάδεξ 25)

Α) i) Έκα ζώμα εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε πιάημοξ 0,1m. Να βνείηε
ηηξ ζέζεηξ όπμο ε θηκεηηθή εκένγεηα ηαιάκηςζεξ είκαη ηνηπιάζηα ηεξ
δοκαμηθήξ.
ii) Έκα ζώμα εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε. Na βνείηε ημκ ιόγμ ηεξ
θηκεηηθήξ πνμξ ηεκ δοκαμηθή εκένγεηα ηαιάκηςζεξ ηεκ πνμκηθή ζηηγμή t =
Τ/6.
Μμκάδεξ8 (4,4)
Β) Έκα ζώμα μάδαξ m εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε ηεξ μπμίαξ ε
ηαπύηεηα ζε ζπέζε με ημκ πνόκμ πενηγνάθεηαη από ηεκ ζπέζε ο = 10πζοκ5πt
(SI).
i) ε μέγηζηε ηημή ηεξ επηηάποκζεξ έπεη μέηνμ 25π2 m/s2
ii) ε μέγηζηε ηημή ηεξ δύκαμεξ επακαθμνάξ έπεη μέηνμ 50π2 Ν
iii) ε μέγηζηε ηημή ηεξ απμμάθνοκζεξ είκαη 10π
Να επηιέλεηε ηεκ ζςζηή απάκηεζε θαη κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ.
Μμκάδεξ 8(2,6)

Γ) Σε έκα μεπακηθό ζύζηεμα πμο εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε
i) ε ζοκάνηεζε ηεξ δοκαμηθήξ εκένγεηαξ U με ηεκ ηαπύηεηα ο μπμνεί κα είκαη
ηεξ μμνθήξ U = 100ο2 – 250 (SI)
ii) ε θηκεηηθή εκένγεηα με ηεκ ηαπύηεηα μπμνεί κα είκαη ηεξ μμνθήξ Κ = 100ο2
iv) ε δύκαμε επακαθμνάξ με ηεκ απμμάθνοκζε από ηε Θ.Ι. μπμνεί κα είκαη ηεξ
μμνθήξ F = 10 -10x.
Πμηεξ από ηηξ παναπάκς πνμηάζεηξ είκαη ζςζηέξ θαη πμηεξ ιακζαζμέκεξ; Να
αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ.
Μμκάδεξ 3
Δ) Έκα ζύζηεμα μάδαξ ειαηενίμο εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε. Όηακ
οπμδηπιαζηάζμομε ημ πιάημξ ηαιάκηςζεξ ηόηε
i) ε μέγηζηε ηαπύηεηα οπμδηπιαζηάδεηαη
ii) ε μέγηζηε θηκεηηθή εκένγεηα οπμδηπιαζηάδεηαη
iii) ε μέγηζηε δύκαμε επακαθμνάξ δηπιαζηάδεηαη
Πμηεξ από ηηξ παναπάκς πνμηάζεηξ είκαη ζςζηέξ θαη πμηεξ ιακζαζμέκεξ; Να
αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ.
Μμκάδεξ 6

ΘΕΜΑ 3

(μμκάδεξ 25)

Α) Έκα ζώμα μάδαξ m = 2kg εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε πιάημοξ Α =
1m θαη ζοπκόηεηαξ f = 2Hz. Τεκ πνμκηθή ζηηγμή t = 0 ημ ζώμα δηένπεηαη από
ηεκ ζέζε ηζμννμπίαξ θηκμύμεκμ πνμξ ηεκ αθναία ζέζε -Α
i) κα βνείηε ηεκ ανπηθή θάζε ηεξ ηαιάκηςζεξ
ii) κα βνείηε ηεκ πνμκηθή ζηηγμή πμο δηένπεηαη γηα πνώηε θμνά από ηεκ ζέζε
x = +A.
iii) κα γνάρεηε ηηξ εληζώζεηξ ηεξ εληζώζεηξ ηεξ 1) απμμάθνοκζεξ από ηε Θ.Ι,
ηεξ 2) ηαπύηεηαξ, ηεξ 3) επηηάποκζεξ θαη ηεξ 4) δύκαμεξ επακαθμνάξ ζε
ζοκάνηεζε με ημκ πνόκμ. Να θάκεηε θαη ηηξ ακηίζημηπεξ γναθηθέξ
παναζηάζεηξ.
iv) κα γνάρεηε ηηξ εληζώζεηξ ηεξ δοκαμηθήξ θαη ηεξ θηκεηηθήξ εκένγεηαξ ζε
ζπέζε 1) με ημκ πνόκμ, 2) με ηεκ ηαπύηεηα θαη 3) με ηεκ απμμάθνοκζε από ηε
Θ.Ι. Να θάκεηε ηηξ ακηίζημηπεξ γναθηθέξ παναζηάζεηξ
μμκάδεξ 25(3, 2, 8, 12)

ΘΕΜΑ 4

(μμκάδεξ 25)

Σώμα μάδαξ m = 1kg εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε πιάημοξ Α = 0,5m θαη
ζοπκόηεηαξ f = 1Ηz. Τεκ πνμκηθή ζηηγμή t = 0 δηένπεηαη από ηεκ ζέζε π =
0,25m με ανκεηηθή ηαπύηεηα. Να βνείηε:
i) ηεκ ανπηθή θάζε ηεξ ηαιάκηςζεξ
ii) ημκ απαηημύμεκμ πνόκμ γηα ηεκ απεοζείαξ μεηάβαζε ημο από ηεκ ζέζε
0,25m ζηεκ ζέζε ηζμννμπίαξ
iii) ημκ νοζμό μεηαβμιήξ ηεξ μνμήξ θαη ημκ νοζμό μεηαβμιήξ ηεξ ηαπύηεηαξ
ημο ζώμαημξ όηακ π = 0,2m
iv) ηεκ ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ ζηεκ παναπάκς ζέζε
μμκάδεξ 25 (5,5,10,5)

