Σηηξ ενωηήζεηξ 1 – 4 επηιέληε ηεκ ζωζηή απάκηεζε (4 Χ 5 = 20 μονάδες)
Ειεθηνηθό θύθιωμα LC, αμειεηέαξ ωμηθήξ ακηίζηαζεξ, εθηειεί ειεθηνηθή ηαιάκηωζε με πενίμδμ
Τ. Ακ ηεηναπιαζηάζμομε ηε πωνεηηθόηεηα ημο ποθκωηή πωνίξ κα μεηαβάιμομε ημ ζοκηειεζηή
αοηεπαγωγήξ ημο πεκίμο, ηόηε ε πενίμδμξ ηεξ ειεθηνηθήξ ηαιάκηωζεξ ζα είκαη:
α. Τ/2

β. Τ

γ. 2Τ

δ. 4Τ .

Τμ θαηκόμεκμ ημο ζοκημκηζμμύ παναηενείηαη μόκμ ζηηξ
α. μεπακηθέξ ηαιακηώζεηξ.
β. ειεθηνηθέξ ηαιακηώζεηξ.
γ. ελακαγθαζμέκεξ ηαιακηώζεηξ.
δ. ειεύζενεξ ηαιακηώζεηξ.
Τμ πιάημξ ηαιάκηωζεξ εκόξ απιμύ ανμμκηθμύ ηαιακηωηή δηπιαζηάδεηαη. Τόηε:
α. ε μιηθή εκένγεηα δηπιαζηάδεηαη
β. ε πενίμδμξ παναμέκεη ζηαζενή
γ. ε ζηαζενά επακαθμνάξ δηπιαζηάδεηαη
δ. ε μέγηζηε ηαπύηεηα ηεηναπιαζηάδεηαη.
Ε θάζε ηεξ ηαιάκηωζεξ εκόξ ανμμκηθμύ θύμαημξ πμο δηαδίδεηαη ζε γναμμηθό ειαζηηθό μέζμ ημ
μπμίμ ηαοηίδεηαη με ημκ άλμκα x’ O x είκαη θ = 4πt - 2πx (S.I.). Τμ ζεμείμ Δ (xZ = 2,5m) λεθηκά
κα ηαιακηώκεηαη ηε πνμκηθή ζηηγμή:
i) 2s

ii) 5s

iii) 2,25s

iv) 1,25s

Κα παναθηενίζεηε θάζε μηα από ηηξ επόμεκεξ πνμηάζεηξ με ημ γνάμμα Σ εάκ είκαη ζωζηή θαη με
ημ γνάμμα Θ εάκ είκαη ιάζμξ. (5 Χ 1 = 5 μονάδες)
α. Τμ απμηέιεζμα ηεξ ζομβμιήξ δύμ όμμηωκ θομάηωκ ζηεκ επηθάκεηα ογνμύ είκαη όηη όια ηα ζεμεία
ηεξ επηθάκεηαξ είηε παναμέκμοκ δηανθώξ αθίκεηα είηε ηαιακηώκμκηαη με μέγηζημ πιάημξ.
β. Σε θάζε ελακαγθαζμέκε ηαιάκηωζε ε μέγηζηε θηκεηηθή εκένγεηα ημο ηαιακηωηή είκαη ίζε με ηε
μέγηζηε δοκαμηθή εκένγεηά ημο.
γ. Τα δηαμήθε θήμαηα δηαδίδμκηαη μόκμ ζηα ζηενεά.
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δ. Σε ηδακηθό θύθιωμα LC, όηακ ε εκένγεηα ζημ μαγκεηηθό πεδίμ ημο πεκίμο είκαη ηνηπιάζηα ηεξ
εκένγεηαξ ζημ ειεθηνηθό πεδίμ ημο ποθκωηή, μ ποθκωηήξ έπεη ημ 50% ημο μέγηζημο θμνηίμο ημο.
ε. Ο ειάπηζημξ πνόκμξ γηα κα μεηαβεί έκαξ απιόξ ανμμκηθόξ ηαιακηωηήξ, πιάημοξ Α, από ηε ζέζε
ηζμννμπίαξ ημο ζηε ζέζε x = +A/2, είκαη ίζμξ με ημκ ειάπηζημ πνόκμ γηα κα μεηαβεί από αοηή ηε ζέζε
ζηε ζέζε μέγηζηεξ ζεηηθήξ απμμάθνοκζεξ.

Θεωνμύμε δύμ θοθιώμαηα Α (LA, C) θαη Β (LB, C) πμο εθηειμύκ ειεύζενεξ αμείωηεξ
ειεθηνηθέξ ηαιακηώζεηξ. Οη ποθκωηέξ ζηα δύμ θοθιώμαηα έπμοκ ηεκ ίδηα πωνεηηθόηεηα C.
i
Α
t
B

Οη θαμπύιεξ Α θαη Β πανηζηάκμοκ ηα νεύμαηα ζηα δύμ πεκία ζε ζοκάνηεζε με ημκ πνόκμ. Γηα ημοξ
ζοκηειεζηέξ αοηεπαγωγήξ LA, LB ηωκ πεκίωκ ζηα δύμ θοθιώμαηα ηζπύεη όηη
α. LA =4 LΒ.
β. LΒ =4 LΑ.
γ. LA =2 LΒ.
Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. (4+5 = 9 μονάδες)
Δύμ ζύμθωκεξ πεγέξ (1) θαη (2) δεμημονγμύκ ζηεκ επηθάκεηα ογνμύ εγθάνζηα ανμμκηθά θύμαηα
με πιάημξ Α θαη μήθμξ θύμαημξ ι = 4 cm. Σεμείμ Ι ηεξ επηθάκεηαξ ημο ογνμύ απέπεη r1 = 17 cm
από ηεκ πεγή (1) θαη r2 = 9 cm από ηεκ πεγή (2). Τμ πιάημξ ηεξ ηαιάκηωζεξ ζημ ζεμείμ Ι είκαη
ίζμ με:
(α) 0.

(β) √

.

(γ) 2Α.

Κα δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζε ζαξ (3+4 = 7 μονάδες)

Σύζηεμα

ειαηενίμο

ζηαζενάξ

μάδαξ m εθηειεί

k

απιή

πενηόδμο T θαη ζοπκόηεηαξ f. Ακηηθαζηζημύμε ηε μάδα με άιιε
πιάημξ ηεξ ηαιάκηωζεξ
Α) Γηα ηε ζοπκόηεηα
α)

ανμμκηθή

ηαιάκηωζε

θαη δηπιαζηάδμομε ημ

:

ηζπύεη:

.

Β) Ε εκένγεηα ηεξ ηαιάκηωζεξ

β)

.

γ)

.

:

α)
παναμέκεη
ε
ίδηα.
β)
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δηπιαζηάδεηαη.
γ)
ηεηναπιαζηάδεηαη.
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Κα επηιέλεηε ηηξ ζωζηέξ απακηήζεηξ θαη κα αηηημιμγήζεηε ηηξ επηιμγέξ ζαξ

( 2 + 3 + 2 + 2 = 9 μονάδες)

Υιηθό ζεμείμ Σ εθηειεί θίκεζε πμο πνμένπεηαη από ηε ζύκζεζε δύμ απιώκ ανμμκηθώκ
ηαιακηώζεωκ, μη μπμίεξ γίκμκηαη ζηεκ ίδηα δηεύζοκζε θαη γύνω από ηεκ ίδηα ζέζε ηζμννμπίαξ. Οη
ηαιακηώζεηξ πενηγνάθμκηαη από ηηξ εληζώζεηξ
X1 = 2εμ(10t) θαη x2 = 2εμ(10t +

), ( X1 θαη X2 ζε cm , t ζε s).

α) Κα οπμιμγηζζεί ημ πιάημξ A ηεξ ζοκηζηαμέκεξ απιήξ ανμμκηθήξ ηαιάκηωζεξ πμο εθηειεί ημ
Σ.

(7 μονάδες)

β) Κα βνεζεί ε ελίζωζε ηεξ απμμάθνοκζεξ ηεξ ηαιάκηωζεξ πμο εθηειεί ημ Σ. .

(7 μονάδες)

(5 μονάδες)

γ) Κα γναθεί ε ελίζωζε ηεξ ηαπύηεηαξ ηαιάκηωζεξ ημο Σ. .

δ) Κα οπμιμγηζζεί ε αιγεβνηθή ηημή ηεξ ηαπύηεηαξ ηε πνμκηθή ζηηγμή
μεηά από ηε ζηηγμή

..

(6 μονάδες)

Ανμμκηθό θύμα με ελίζωζε y = 0,2εμπ(5t – 0,04x) (y ζε m, t ζε s, x ζε cm) δηαδίδεηαη θαηά μήθμξ
γναμμηθμύ ειαζηηθμύ μέζμο πμο ηαοηίδεηαη με ημκ άλμκα x’Ox.
Α) κα οπμιμγίζεηε ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θύμαημξ θαζώξ θαη ηε μέγηζηε ηαπύηεηα ηαιάκηωζεξ
ηωκ οιηθώκ ζεμείωκ ημο ειαζηηθμύ μέζμο. (5 μονάδες)
Β) κα ζπεδηάζεηε ζε βαζμμιμγεμέκμοξ άλμκεξ: (10 μονάδες)
i) ημ ζηηγμηόηοπμ ημο θύμαημξ ζημ ζεηηθό εμηάλμκα ηε πνμκηθή ζηηγμή t1 = 0,7s, θαζώξ θαη ηε πνμκηθή
ζηηγμή t2 = 1s.
ii) ηε γναθηθή πανάζηαζε ηεξ απμμάθνοκζεξ ημο οιηθμύ ζεμείμο Ι (xM = 1,75m) από ηε Θ.Ζ. ημο ζε
ζοκάνηεζε με ημκ πνόκμ.
Γ) κα οπμιμγίζεηε ηε δηαθμνά θάζεξ ηωκ ηαιακηώζεωκ ηωκ οιηθώκ ζεμείωκ Ι θαη Θ (x Θ = 2,5m) ημο
ειαζηηθμύ μέζμο γηα θάζε πνμκηθή ζηηγμή μεηά ηεκ έκανλε ηεξ ηαιάκηωζεξ θαη ηωκ δύμ ζεμείωκ.

(5 μονάδες)
Δ) κα οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ ηαιάκηωζεξ ημο οιηθμύ ζεμείμο Ι ηε πνμκηθή ζηηγμή πμο
ε απμμάθνοκζε ημο από ηε Θ.Ζ. ημο ηζμύηαη με 0,1m. (5 μονάδες)

Καλή Γπιτστία, Καλή Χρονιά!
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