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Φροντιστε να ξεκιν
ηστε το διαγ£
ωνισµα σε κ
αποια στιγµ
η που θα αισθ
ανεστε προετοιµασµενοσ/η
και θα εχετε 2 £
ωρεσ ελευθερεσ απ
ο οποιεσδ
ηποτε οχλ
ησεισ (κλειστε τα τηλεφωνα). ∆ουλεψτε το διαγ£
ωνισµα µ
ονοι σασ και χωρισ να συµ1ουλευτειτε κανενα αν
αγνωσµα. Στο τελοσ των 2 ωρ£
ων ακρι1£
ωσ σταµατ
ηστε το διαγ£
ωνισµα. Αν θελετε να λυσετε και τα υπ
ολοιπα θεµατα που δεν προλ
α1ατε
κ
αντε το αλλ
α σε ξεχωριστ
ο φυλλο εργασιασ. Αντιπαρα1
αλετε τισ απαντ
ησεισ σασ (των 2 ωρ£
ων) µε
τισ απαντ
ησεισ που σασ εχουµε β
αλει στο σχετικ
ο συνδεσµο και βαθµολογ
ηστε τισ.

∆ι
αρκεια 2 £
ωρεσ

Καλ
η επιτυχια

Οταν ειστε ετοιµοι γυριστε σελιδα... 
1

Απαντηστε και στα 3 θεµατα µε σαφηνεια και απλοτητα. ∆ι
αρκεια διαγωνισµατοσ 2 £
ωρεσ.
ΘΕΜΑ Α Ενα σωµατιδιο µ
αζασ  κινειται σε µονοδι
αστατο δυναµικ
ο τησ µορφ
ησ

ο
αποιοσ θετικ
οσ αριθµ
οσ και  κ
αποιοσ φυσικ
οσ αριθµ
οσ (1,2, ...).
που κ

 

 

1. Να βρεθουν τα ο
ασ του.
ρια κινησησ του σωµατιδιου, δεδοµενησ τησ ενεργει
2. Να υπολογιστει η εξ
αρτηση τησ περι
οδου απ
ο την ενεργεια. (∆εν χρει
αζεται να υπολογισετε το
ολοκλ
ηρωµα που δινει την περιοδο).
αντωση ειναι ισ
οχρονη )ανεξ
αρτητη τησ ενεργειασ) ;
3. Για ποια τιµ
η του  η ταλ
4. Σχεδι
αστε τισ καµπυλεσ κινησησ στο χ£
ωρο των φ
αποια τιµ
η του  , και υπολογιστε
 ασεων
 για κ
τα σηµεια τοµ
ησ τησ καµπυλησ µε τουσ α
 ξονεσ και  .
5. Ενα τετοιο κλειστ
ο χωριο εχει εµ1αδ
ον αν
αλογο του µ
ηκουσ του (δι
ασταση χωριου κατ
α µ
η

κουσ του ) επι του πλ
ατουσ του (δι
ασταση χωριου κατ
α µ
ηκουσ του  ). (Ο συντελεστ
ησ αναλογιασ εξαρτ
αται απ
ο την ακρι1
η µορφ
η τησ καµπυλησ αλλ
α δεν ειναι α
ο εναν απλ
ο
 λλοσ απ
αριθµητικ
ο παρ
αγοντα.) Υπολογιστε την περιοδο τησ ταλ
αντωσησ για α
α παραγω λλη µια φορ
γιζοντασ το εµ1αδ
ον του χωριου ωσ προσ την ενεργεια για να ξανακαταλ
ηξετε στο αποτελεσµα
του ερωτ
ηµατοσ (2).
6. Με β
αση το αποτελεσµα του προηγουµενου ερωτ
ηµατοσ ελεγξτε τη σχεση µεταξυ τησ περι
οδου


και στο αντιστοιχο δυναµικ
ο  που προκυπτει αν η περιοχ
η των αρστο δοσµενο δυναµικ
ο


νητικ£
ων του
απαγορευτει µε την τοποθετηση κ
αποιου ανακλαστικου τοιχ£
ωµατοσ £
ωστε το

σωµατιδιο να κινειται µ
ονο στα θετικ
α .
ΘΕΜΑ B Ενα σωµατιδιο µ
αζασ  κινειται σε µια δι
ασταση υπ
ο την επιδραση εν
οσ αρµονικου ταλαντωτ
η συχν
οτητασ  χωρισ απ
οσ1εση. Στο σωµατιδιο ασκειται εξωτερικ
η δυναµη τησ µορφ
ησ :
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δηλαδ
η µια περιοδικ
η δυναµη µε τρεισ αρµονικεσ τετοιεσ £
ωστε 2354  για κ
αθε 2

7689+:8;0

.

1. Γρ
αψτε την εξισωση που διεπει την κινηση του ταλαντωτ
η.
2. Γρ
αψτε την οµογεν
η λυση αυτ
ησ.
3. Βρειτε µια ειδικ
η λυση αυτ
ησ.
4. Αν το σωµατιδιο ειναι αρχικ
α ακινητο στη θεση ισορροπιασ του υπολογιστε την µετεπειτα κινηση
αυτου.
5. Αν κ
αποια απ
ο τισ αρµονικεσ τησ δυναµησ (η 2 -οστ
η) εχει την ιδι
οτητα 23
 (ισχυει και στα

ακ
ολουθα ερωτ
ηµατα), δειξτε ο
αλoυσ χρ
ονουσ το σωµατιδιο θα κινειται µε γραµµικ
α
τι για µεγ
αυξαν
οµενο πλ
ατοσ.



6. Συγκριτικ
α µε ποια ποσ
οτητα πρεπει το να ειναι µεγ
αλο για να θεωρουµε ο
ανεται γραµτι αυξ
µικ
α το πλ
ατοσ ;

 

/.


7. Αν
ο ρυθµ
οσ αυξησησ του πλ
ατουσ εξαρτ
αται απ
ο το ποιο ειναι το 2 για το οποιο
ισχυει 23
 ; Με αλλα λογια οι ραδιοφωνικοι σταθµοι ακουγονται πιο δυνατ
α αν βρισκονται
στισ υψηλ
οτερεσ 
η στισ χαµηλ
οτερεσ συχν
οτητεσ ;
Για ευκολια διδεται η τριγωνοµετρικ
η ταυτ
οτητα
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η οποια ο
αζεται οπωσδ
ηποτε να χρησιµοποιηθει για την επιλυση των ερωτηµ
ατων.
µωσ δεν χρει
συνεχιζεται... 
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ΘΕΜΑ Γ Εστω δυο διανυσµατα στο επιπεδο (2-διαστ
ασεισ) το I
και το I
L38 N L38;MP8 N M
F8RQ
(
ειναι οι καρτεσιανεσ
συντεταγµενεσ αυτ£
ων). Ελεγξτε αν τα ακ
ολουθα µεγεθη παριστ
ανουν βαθµωτ
ο µεγεθοσ, δι
ανυσµα, 
η τιποτε. Αν δεν παριστ
ανουν τιποτε, δ£
ωστε ενα παρ
αδειγµα
µετασχηµατισµου που καθιστ
α το µεγεθοσ µη βαθµωτ
ο και µη δι
ανυσµα.
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