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ΟΜΑ∆Α 1 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α1 (20%) 

Να υπολογίσετε την µέγιστη αρχική ταχύτητα v0 

για την οποία το νερό δεν περνάει από τον τοίχο 

στο σηµείο Β για θ=45ο.  

(g=10 m/s2) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α2 (15%) 

Η µπάλα µάζας 1,5 kg κινείται µε αρχική 

ταχύτητα vΑ=2,5 m/s όπως φαίνεται στο σχήµα 

µε την διακεκοµµένη γραµµή. Στην αρχική θέση 

τα ελατήρια (και τα δύο µε σταθερά ίση µε 1800 

N/m) είναι απαραµόρφωτα. Να υπολογιστεί η 

ταχύτητα της µπάλας στο σηµείο Β που 

βρίσκεται 125 mm κάτω από το Α. 

 (g=10 m/s2) 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β1 (35%) 

 

Το µόριο του CO2 µπορεί να µοντελοποιηθεί ως ένα συνευθειακό σύστηµα από µια κεντρική µάζα m2 

που συνδέεται εκατέρωθεν µέσω πανοµοιότυπων ελατηρίων σταθεράς k µε δύο µάζες m1 και m3 (m1 

= m3).  

 

 

 

(α) ∆ιατυπώστε και λύστε τις εξισώσεις κίνησης για τους δύο κανονικούς τρόπους ταλάντωσης όπου 

οι µάζες ταλαντώνονται συνευθειακά. [Οι εξισώσεις κίνησης είναι τρεις, όµως στον πρώτο τρόπο 
ταλάντωσης x1 = x3 (άρα, λύνετε σύστηµα δύο εξισώσεων), ενώ στον δεύτερο x1 = - x3 και x2 = 0 

(εποµένως, µία εξίσωση).] (β) Αν m1 = m3 = 16 µονάδες και m2 = 12 µονάδες, ποιος θα ήταν ο λόγος 
συχνοτήτων των δύο τρόπων ταλάντωσης; 

m1 m2 m3 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Γ1 (20%) 

Αρχικά ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος. Τη 

χρονική στιγµή 0 ο διακόπτης S κλείνει. Να 

υπολογιστεί η τιµή της αντίστασης R ώστε το 

κύκλωµα να έχει σταθερά χρόνου τα 5 sec.  

Πόσα µέτρα καλώδιο χαλκού µε διατοµή 1 

mm2 χρειάζεται να χρησιµοποιήσουµε αντί 
της αντιστάσεως R? 

Για χαλκό: ρ=1.68x10-8Ωm. (στους 20οC). 

 

 

  

ΕΡΩΤΗΣΗ Γ2 (15%) 

Τρία φορτία σχηµατίζουν ισόπλευρο τρίγωνο 

πλευράς 1 cm. Οι τιµές των φορτίων 
υπολογίζονται από τον ΑΜ σας ως εξής: 

Έστω ΑΜ: dpsd(ab0cd)  

Φορτίο Α=ab Χ e 

Φορτίο Β=c Χ e 

Φορτίο Γ=d Χ e 

Όπου e φορτίο ενός ηλεκτρονίου, και σε 
περίπτωση που το c ή d είναι µηδέν 
αντικαταστήστε µε την τιµή 10. 

Να βρεθεί η δύναµη που ασκείται σε κάθε 
φορτίο (µέτρο, διεύθυνση, φορά). 

∆ίνονται: e= −1.6×10
−19

C, k=8.98×10
9
Nm
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ΟΜΑ∆Α 2 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α1 (20%) 

Να υπολογίσετε την µέγιστη αρχική ταχύτητα v0 

για την οποία το υλικό σηµείο δεν ξεπερνάει το 

σηµείο Β για α=30ο, θ=60ο και R=10 m. 

(g=10 m/s2) 

  

ΕΡΩΤΗΣΗ Α2 (15%) 

Το κολάρο µε µάζα 0,4 kg κινείται χωρίς τριβή 

κατά µήκος του κατακόρυφου ελλειπτικού 

οδηγού µε αρχική ταχύτητα vΑ. Στην αρχική 

θέση Α το ελατήριο µε σταθερά ίση µε 3 N/m 

είναι απαραµόρφωτο (OA=300 mm).  

Να υπολογιστεί η αρχική ταχύτητα έτσι ώστε το 

κολάρο να έχει µηδενική ταχύτητα όταν φτάσει 
στο σηµείο Β. 

(g=10 m/s2) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β1 (35%) 

 ∆ύο ίσες µάζες m αναρτώνται κατακόρυφα από σταθερό σηµείο µέσω πανοµοιότυπων ελατηρίων 
σταθεράς k όπως στο σχήµα. (α) Θεωρώντας κίνηση µόνο στον κατακόρυφο άξονα, δείξτε ότι οι 

γωνιακές συχνότητες των δύο κανονικών τρόπων ταλάντωσης δίνονται από ω2 = (3 ± √5)k/2m. (β) 

Βρείτε τον λόγο των πλατών ταλάντωσης των δύο µαζών σε κάθε τρόπο ταλάντωσης.  

 

 

 



ΕΡΩΤΗΣΗ Γ1 (20%) 

Αρχικά ο πυκνωτής έχει φορτίο 0.01 Cb. Τη 

χρονική στιγµή 0 ο διακόπτης S κλείνει. Να 

βρεθούν οι εξισώσεις και να γίνουν οι 
γραφικές παραστάσεις του φορτίου και του 

ρεύµατος που διαρρέει τον πυκνωτή. 

 

 

  

ΕΡΩΤΗΣΗ Γ2(15%) 

Τρία φορτία σχηµατίζουν ισόπλευρο τρίγωνο 

πλευράς 1 cm. Οι τιµές των φορτίων 
υπολογίζονται από τον ΑΜ σας ως εξής: 

Έστω ΑΜ: dpsd(ab0cd)  

Φορτίο Α=ab Χ e 

Φορτίο Β=c Χ e 

Φορτίο Γ=d Χ e 

Όπου e φορτίο ενός ηλεκτρονίου, και σε 
περίπτωση που το c ή d είναι µηδέν 
αντικαταστήστε µε την τιµή 10. 

Να βρεθεί το ηλεκτρικό πεδίο (µέτρο, 

διεύθυνση, φορά) στη µέση της κάθε 
πλευράς του τριγώνου.. 

∆ίνονται: e= −1.6×10
−19

C, k=8.98×10
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