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ω
Θέμα 1ο
Α. Έλα βαξίδη κε κάδα m πξνζαξκόδεηαη ζε
ειαηήξην κε θπζηθό κήθνο L0 θαη ζηαζεξά k. Τν
ζύζηεκα πεξηζηξέθεηαη θαη δηαγξάθεη νξηδόληην
θύθιν κε γσληαθή ηαρύηεηα ω, όπσο θαίλεηαη
ζην δηπιαλό ζρήκα. Μειεηήζηε ηε δπλακηθή ηνπ
ζπζηήκαηνο γηα λα πξνζδηνξίζεηε ην κήθνο L ηνπ ειαηεξίνπ γηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηεο ω.
Δξκελεύζηε ην καζεκαηηθό απνηέιεζκα, πεξηγξάθνληαο ηα θπζηθά απνηειέζκαηα πνπ
πξνθύπηνπλ. Μελ πξνζπαζήζεηε λα κειεηήζεηε πώο κεηαβάιιεηαη ην L κε ην ρξόλν.
Πξνζδηνξίζηε, απιώο, πώο νη ηηκέο ηνπ L εμαξηώληαη από ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ ω.
Β. Η μύιηλε ξάβδνο έρεη κήθνο 2L, κάδα m θαη ην
θέληξν κάδαο ηεο είλαη ζε απόζηαζε L από ην
ζεκείν επαθήο ηεο κε ην έδαθνο. Τν θέληξν ηεο
νπήο κέζα από ηελ νπνία πεξλά ν ιαηκόο ηεο
θηάιεο βξίζθεηαη ζε απόζηαζε d πάλσ από ην
θέληξν κάδαο ηεο ξάβδνπ θαη ζε απόζηαζε c από
ην θέληξν κάδαο ηεο θηάιεο. Πνηα ζρέζε πξέπεη
λα ηθαλνπνηνύλ ηα κεγέζε Μ,m,L,d, θαη c ώζηε λα
είλαη δπλαηή ε ηζνξξνπία ηεο θηάιεο ζε νξηδόληηα
ζέζε; Αλ m=130g, M=1280g, L=7,5 cm, d=6,5 cm,
c=12 cm, λα ππνινγίζεηε ηε γσλία θ κεηαμύ ηεο
ξάβδνπ θαη ηνπ ηξαπεδηνύ.
Θέμα 2ο
Α.
Γύν ζύγρξνλεο πεγέο Ο1 θαη Ο2 πξνθαινύλ, πάλσ ζε κία επηθάλεηα πγξνύ,
αξκνληθά θύκαηα κε ίζα πιάηε Α. Σ’ έλα ζεκείν Μ, πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ,
παξαηεξείηαη εληζρπηηθή ζπκβνιή. Πνηα από ηα παξαθάησ γξαθήκαηα δελ είλαη δπλαηόλ
λα παξηζηάλνπλ ηελ εμίζσζε y=f(t) ηεο θίλεζεο ηνπ ζεκείνπ Μ ηεο επηθάλεηαο πγξνύ;
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Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.
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B. Οκνγελήο ξάβδνο ΑΒ κάδαο Μ θαη κήθνο 2R είλαη αθίλεηε ζε
ιείν νξηδόληην επίπεδν. Σε απόζηαζε R/6 από ην άθξν Α ηεο
ξάβδνπ πξνζπίπηεη ζθαηξίδην κε κάδα m θαη ηαρύηεηα u θάζεηε
ζηε ξάβδν. Τν ζθαηξίδην κεηά ηελ θξνύζε θηλείηαη αληίζεηα κε
ηαρύηεηα u/2. Αλ Μ=6m θαη ε ξνπή αδξάλεηαο ηεο ξάβδνπ σο
πξνο άμνλα πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν ηεο είλαη:
,
όπνπ L ην κήθνο ηεο ξάβδνπ, λα βξείηε ηε κεηαηόπηζε ηνπ
θέληξνπ κάδαο ηεο ξάβδνπ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ απηή ζα έρεη
εθηειέζεη 15 πιήξεηο πεξηζηξνθέο. Γίλεηαη
(m).
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Θέμα 3ο

M

R

Β

A. Μηα ζπζθεπή αλίρλεπζεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο (ζάιακνο ηνληζκνύ) είλαη
ηνπνζεηεκέλε ζε απόζηαζε 2m από πεγή κνλνρξσκαηηθήο αθηηλνβνιίαο κήθνπο θύκαηνο
λ=300nm, πνπ εθπέκπεη θσηόληα πξνο όιεο ηηο δηεπζύλζεηο. Ο ζπιιέθηεο ηεο ζπζθεπήο
έρεη επηθάλεηα ζπιινγήο 5,024 mm2. Η ζπζθεπή αληρλεύεη 109 θσηόληα ζε θάζε
δεπηεξόιεπην.
Αλ ζεσξεζεί όηη ε απνξξόθεζε πνπ πθίζηαηαη ε αθηηλνβνιία από ηα κόξηα ηνπ αέξα είλαη
ακειεηέα θαη όηη ν αληρλεπηήο είλαη ηνπνζεηεκέλνο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κελ
πξνζπίπηνπλ ζε απηόλ θσηόληα ζθεδαδόκελα
από ην έδαθνο, αιιά κόλν ηα θσηόληα πνπ
πξνέξρνληαη θαηεπζείαλ από ηελ πεγή λα
βξείηε ηελ εθπεκπόκελε ηζρύ ηεο πεγήο ηεο
πηγή
ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο θαη λα εθηηκήζεηε ηνλ
αληρλεπόκελν αξηζκό θσηνλίσλ από ηε
ζπζθεπή αλ ηελ ηνπνζεηήζνπκε ζε δηπιάζηα
ανιχνευτής
απόζηαζε από ηελ πεγή.
2m
Γίλνληαη: π=3,14, ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ
θσηόο ζηνλ αέξα c=3·108 m/s, θαη ε ζηαζεξά
ηνπ Planck h=6,6·10-34 J·s.

3T
(Τ ε πεξίνδνο)
4
αξκνληθνύ θύκαηνο πιάηνπο Α, κήθνπο θύκαηνο λ θαη πεξηόδνπ Τ, πνπ δηαδίδεηαη ζηελ
αληίζεηε θαηεύζπλζε από απηήλ ηνπ εκηάμνλα Οx.
α. Πξνζδηνξίζηε ην ζεκείν Κ ηεο επζείαο x’x πνπ αξρίδεη λα ηαιαληεύεηαη ηε ρξνληθή
ζηηγκή t=0.
β. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο κε ην ρξόλν ηνπ ζεκείνπ 0, y(0)=f(t), θαη λα
ηελ παξαζηήζεηε γξαθηθά.
γ. Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηνπ θύκαηνο θαη λα παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζε
 3λ
ηνπ ζεκείνπ Μ κε xM=
.
4

B. Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ην ζηηγκηόηππν ηε ρξνληθή ζηηγκή t΄=
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5T
δ. Να ζρεδηάζεηε ην ζηηγκηόηππν ηνπ θύκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t΄΄=
.
4
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Πειραματικό Μέρος
Τν βαιιηζηηθό εθθξεκέο είλαη κηα δηάηαμε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εύξεζε ηεο
ηαρύηεηαο V1 νξηδόληηα θηλνύκελνπ βιήκαηνο κάδαο m (κηαο κεηαιιηθήο ζθαίξαο).Tν
βιήκα εθηνμεύεηαη ζπλήζσο από έλα όπιν κε ειαηήξην, εηζέξρεηαη ζην θαηάιιεια
δηακνξθσκέλν αθίλεην βαξίδη κάδαο Μ, ην νπνίν θξέκεηαη κέζσ κηαο ξάβδνπ ή κέζσ
ηεζζάξσλ λεκάησλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ βαιιηζηηθνύ εθθξεκνύο, θαη ζπγθξνύεηαη
πιαζηηθά κε απηό. Σηελ πεξίπησζε ηνπ βαιιηζηηθνύ εθθξεκνύο ηύπνπ Α, ην εθθξεκέο καδί
κε ην βιήκα αησξείηαη αλεξρόκελν θαη ζηακαηά κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ κεραληζκνύ
ζηελ πςειόηεξε ζέζε, ζρεκαηίδνληαο γσλία θ, κε ηελ θαηαθόξπθε. Μεηξώληαο ηε γσλία θ
ππνινγίδνπκε ηειηθά ηελ ηαρύηεηα V1 ηνπ βιήκαηνο.
Βαιιηζηηθό εθθξεκέο ηύπνπ Α.

Σηελ πεξίπησζε ηνπ βαιιηζηηθνύ εθθξεκνύο ηύπνπ Β ην βαξίδη ηνπ
εθθξεκνύο έρεη πνιύ κεγάιε κάδα. Απηό ην βαιιηζηηθό εθθξεκέο
είλαη θαηάιιειν γηα ηε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο βιεκάησλ από
ππξνβόια όπια θαη ιεηηνπξγεί κε παξόκνην ηξόπν, κε ηε δηαθνξά
όηη επεηδή ε γσλία θ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 2 κνηξώλ, ππεηζέξρνληαη
κεγάια ζθάικαηα ζηε κέηξεζή ηεο. Γηα ην ιόγν απηό κεηξάκε ηελ
νξηδόληηα εθηξνπή x ηνπ εθθξεκνύο, ην νπνίν όηαλ αξρίδεη λα
αησξείηαη, ζέηεη ζε θίλεζε έλα κηθξό δείθηε πάλσ ζε νξηδόληην
θαλόλα. Καζώο ην εθθξεκέο επηζηξέθεη, αθήλεη ην δείθηε ζε ζέζε x
ηελ νπνία θαη κεηξάκε.

x
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α) Σηνλ παξαθάησ πίλαθα, θαίλνληαη πεηξακαηηθά δεδνκέλα από ηέζζεξα πεηξάκαηα κε
βαιιηζηηθό εθθξεκέο ηύπνπ Α. Σπκπιεξώζηε ηα θελά θειηά ζηνλ πίλαθα εμεγώληαο κε
πνηεο ππνζέζεηο θαη πώο ππνινγίζαηε ηηο ηηκέο ηνπ ύςνπο h, ηεο ηαρύηεηαο V2 ηνπ
βαξηδηνύ καδί κε ηε ζθαίξα ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε θαη ηεο ηαρύηεηαο V1 ηεο ζθαίξαο
ιίγν πξηλ ηελ θξνύζε. Γίλνληαη ε κάδα ηεο ζθαίξαο m=0,066 Kg, ε κάδα ηνπ βαξηδηνύ
Μ=0,312 kg θαη L=1,13 m. Δπίζεο, ̅ είλαη ε κέζε ηηκή ηεο γσλίαο εθηξνπήο. Γίλεηαη:
g=9,81 m/s2.

̅
θ
(κνίξεο) (κνίξεο)

h (m)

V2
(m/s)

V1
(m/s)

25,0
24,9
25,1
25,1

β) Γηα κηθξέο γσλίεο θ ηζρύνπλ νη πξνζεγγηζηηθέο ζρέζεηο:

θαη

.

Με ηε βνήζεηά ηνπο απνδείμηε όηη ην ύςνο h ζην νπνίν εθηξέπεηαη ην εθθξεκέο δίλεηαη κε
πνιύ θαιή πξνζέγγηζε από ηε ζρέζε:

. Όπνπ x ε κέγηζηε νξηδόληηα εθηξνπή ηνπ

εθθξεκνύο.
γ) Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπκε ηελ ηαρύηεηα βιήκαηνο ππξνβόινπ όπινπ
ρξεζηκνπνηήζακε ην βαιιηζηηθό εθθξεκέο ηύπνπ Β. Τν βιήκα έρεη κάδα m=2g, ην βαξίδη
έρεη κάδα Μ=3200g θαη ην θάζε λήκα έρεη κήθνο L=1,13m. Η κέγηζηε νξηδόληηα εθηξνπή
ηνπ εθθξεκνύο κεηξήζεθε θαη βξέζεθε x=5,2cm. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ
βιήκαηνο V1.
δ) Πνηα ε επί ηνηο εθαηό απώιεηα κεραληθήο ελέξγεηαο θαηά ηελ θξνύζε ηνπ βιήκαηνο κε
ην βαξίδη;

Kαλή Επιτστία
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