
Σχολική Χρονιά 2011-2012 Φυσική Γ Λυκείου

2ο ∆ιαγώνισµα -Ταλαντώσεις

Ηµεροµηνία : ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµός:

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

1.1. Η ιδιοσυχνότητα ενός συστήµατος που εκτελέι εξαναγκασµένη ταλάντωση χωρίς τριβή είναι ίση

µε 20 Hz. Το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται µέγιστο, όταν η συχνότητα του διεγέρτη είναι :

(α) 10Hz

(ϐ) 20Hz

(γ) 30Hz

(δ) 40Hz

1.2. Σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους και διεύθυνσης. Οι

συχνότητες f1 και f2 (f1 > f2) των δύο ταλαντώσεων διαφέρουν λίγο µεταξύ τους, µε αποτέλεσ-

µα να παρουσιάζεται διακρότηµα. Αν η συχνότητα f2 προσεγγίσει την συχνότητα f1 χωρίς να την

ξεπεράσει, ο χρόνος που µεσολαβει ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους ϑα:

(α) αυξηθεί.

(ϐ) µειωθεί.

(γ) παραµεινει ο ίδιος.

(δ) αυξηθεί ή ϑα µειωθεί ανάλογα µε την τιµή της f2

1.3 Σε µια ϕθίνουσα ταλάντωση µε αρχικό πλάτος A0 ,µετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα το

σύστηµα έχει χάσει ενέργεια ∆E = − 3E0

4 , όπουE0 η αρχική του ενέργεια. Το πλάτος της ταλάντωσης

του τη στιγµή εκείνη είναι :

(α) A0/4

(ϐ) A0/2

(γ) 3A0/4

(δ) A0

1.4 Σύστηµα ελατηρίου σταθεράς k και µάζας m εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε συχνότητα

f και µέγιστο πλάτος Α. Αν τετραπλασιάσουµε την σταθερά του ελατηρίου κρατώντας σταθερή την

µάζα και την συχνότητα του διεγέρτη, τότε το σύστηµα ϑα ταλαντώνεται µε :

(α) συχνότητα
f
2 και πλάτος Α

(ϐ) συχνότητα f και µικρότερο πλάτος

(γ) συχνότητα f και µεγαλύτερο πλάτος

(δ) συχνότηα 2f και πλάτος Α
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1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5

µονάδες)

(α) Σε µία γραµµική απλή αρµονική ταλάντωση, ο υποτετραπλασιασµός της µάζας του σώµατος

(µε σταθερό πλάτος Α) έχει σαν αποτέλεσµα το διπλασιασµό της συχνότητας, ενώ η ενέργεια

ταλάντωσης παραµένη σταθερη.

(ϐ) Σε µια ϕθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση, όσο η αντίσταση R αυξάνει, η συχνότητα ταλάντωσης

µειώνεται και αυξάνει ο ϱυθµός µε τον οποίο το κύκλωµα χάνει την ενέργεια του.

(γ) Κατά τον συντονισµό ενός συστηµατος που εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση, το συστηµα

εµφανίζει την µέγιστη δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας από το διεγέρτη, το µέγιστο πλάτος

και τη µέγιστη συχνότητα ταλάντωσης.

(δ) Σε ιδανικό κύκλωµα L − C η πολικότητα της ΗΕ∆ από αυτεπαγωγή στο πηνίο δεν εξαρτάται

από την ϕορά του ϱευµατος.

(ε) Μια ταλάντωση είναι ελεύθερη όταν η συχνότητα της ταυτίζεται µε την ιδιοσυχνότητα του τα-

λαντωτή.

Θέµα 2ο

2.1 Ο πυκνωτής του σχήµατος έχει ϕορτιστεί µε ϕορτίο Q. Την χρονική στιγµή t = 0 ο µεταγωγός

έχει µεταφερθεί στην ϑέση (1) και τοο κύκλωµα εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση µε περίοδο T1. Την

χρονική στιγµή t1 = 2T1 ο µεταγωγός µεταφέρεται ακαριαία στην ϑέση (2).
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γ.  Αν διπλασιάσουµε το πλάτος µιας ελεύθερης Α.Α.Τ, τότε διπλασιάζε- 

     ται και ο χρόνος που χρειάζεται το σώµα για να πάει από τη µία ακραία 

     θέση στην άλλη. 

δ.  Η δύναµη που δέχεται το σώµα όταν διέρχεται από τη θέση x1=Α/2 

     έχει διπλάσιο µέτρο από τη δύναµη που δέχεται το σώµα όταν διέρχε- 

     ται από τη θέση x2=-Α. 

ε.  Αν τη χρονική στιγµή t=0 ένα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική ταλά- 

     ντωση κινείται κατά την αρνητική φορά, τότε η ταλάντωση έχει αρχική 

     φάση. 

                                                                                        Μονάδες 5     

 

ΘΕΜΑ 2 

 
1. Στο διπλανό σχήµα φαίνεται η γραφική 

παράσταση της κινητικής ενέργειας Κ 

     ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική 

     ταλάντωση σε συνάρτη ση µε την αποµά- 

     νση x από τη θέση ισορροπίας του.       

      α.  Στη θέση αποµάκρυνσης  x1=0,1 m 

    η κινητική ενέργεια Κ και η δυναµι- 

     κή ενέργεια U ικανοποιούν τη σχέ- 

               ση: 

     i)  K=U                          ii)  K=3U                        iii)  K=2U 

                                                                                      Μονάδες 3   

     Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

β.  Η δύναµη επαναφοράς Fεπ και η αποµάκρυνση x από τη θέση ισορρο- 

     πίας ικανοποιούν τη σχέση: 

     i)  Fεπ=-200x (S.I)        ii)  Fεπ=-100x (S.I)       iii)  Fεπ=-400x (S.I) 

     Να επιλέξετε τη σωστή σχέση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

                                                                                     Μονάδες 3  

 

2. Ο πυκνωτής του διπλανού σχήµατος έχει   

     φορτιστεί µε φορτίο Q. Τη χρονική στιγµή t0=0 

     o µεταγωγός µ µεταφέρεται στη θέση (1) και το 

     κύκλωµα εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση µε πε- 

     ρίοδο Τ1. Τη χρονική στιγµή t1=2T1 o µεταγωγός 

     µεταφέρεται ακαριαία στη θέση (2). 

 

 

 

 

 

 

Για χρονικό διάστηµα από t = 0 µέχρι t2 = 4T1 να σχεδιαστούν οι γραφικές παραστάσεις σε

συνάρτηση µε τον χρονο :

(α) του ϕορτίου του πυκνωτή

(ϐ) της έντασης του ϱευµατος που περνά από το αµπερόµετρο Α

(4+4=8 µονάδες)

2.2. Μηχανικό σύστηµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλαντωση µικρής απόσβεσης, συχνότητας f1 και

πλάτους A1 = 0, 2m. Μικραίνοντας την συχνότητα του διεγέρτη παρατηρούµε άυξηση του πλάτους

και στην συνέχεια µείωση αυτού, µέχρι µια συχνότητα διεγέρη f2 για την οποία το πλάτος ισούται

ξανά µε A1.Κατά την διάρκεια µείωσης της συχνότητας η µεγαλύτερη µεταβολή του πλάτους που

παρατηρήθηκε σε σχέση µε το αρχικό πλάτος A1 είναι ίση µε 0, 15m.

Το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης του συστήµατος, όταν αυτό ϐρίσκεται σε κατάσταση

συντονισµού ισούται µε :

(α) 0,45 m
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(ϐ) 0,05 m

(γ) 0,35 m

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (4+5 = 9 µονάδες)

2.3. ΄Ενας ταλαντωτής εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις µε συχνότητες f1 = 98Hz
και f2 = 102Hz και εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας.

Α. Πόσες ϕορές µέσα σε χρόνο 1s, ο ταλαντωτής διέρχεται από την ϑέση ισορροπίας του·

(α) 4

(ϐ) 100

(γ) 200

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (1+3 = 4 µονάδες)

Β. Πόσες ϕορές µέσα σε 1s µηδενίζεται το πλάτος του ταλαντωτή·

(α) 4

(ϐ) 100

(γ) 200

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (1+3 = 4 µονάδες)

Θέµα 3ο

Στο κύκλωµα του σχήµατος η πηγή έχει ΗΕ∆ E = 10volt και εσωτερική αντίσταση r = 2Ω. Οι

αντιστάτες του κυκλώµατος εµφανίζουν αντίσταση R1 = 8Ω και R2 = 10Ω, το πηνίο είναι ιδανικό

µε συντελεστή αυτεπαγωγής L και ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 4µF . Αρχικά ο διακόπτης δ1
είναι κλειστός και ο διακόπτης δ2 ανοικτός. Ανοίγουµε τον δ1 την χρονική στιγµή t = 0 και κλείνουµε

τον δ2, ενώ ο µεταγωγός είναι στην ϑέση (1) µε αποτέλεσµα να έχουµε ηλεκτρικές ταλαντώσεις.Την

χρονική στιγµή t1 = π · 10−3sec µετά την έναρξη της ταλάντωσης ο πυκνωτής έχει εκφορτιστεί για

πρώτη ϕορά.

 

 

 

 

παρατηρείται αυξοµείωση του πλάτους της συνισταµένης ταλάντωσης 

          µε συχνότητα 
π

2
 Hz. 

      Η εξίσωση της συνισταµένης ταλάντωσης είναι τώρα: 

      i) x=0,4ηµ2tσυν104t (S.I)                ii) x=0,2συν2tηµ100t (S.I) 

     iii) x=0,4συν2tηµ102t (S.I) 

     Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

                                                                                           Μονάδες 3  

 

 

ΘΕΜΑ 3 

 
Στο κύκλωµα του σχήµατος η πηγή έχει ΗΕ∆ Ε=10 V και εσωτερική αντίσταση 

r=2 Ω. Οι αντιστάτες του κυκλώµατος εµφανίζουν αντίσταση R1=8 Ω και R2= 

10 Ω, το πηνίο είναι ιδανικό µε συντελεστή αυτεπαγωγής L και ο πυκνωτής  

έχει χωρητικότητα C=4µF. Αρχικά ο διακόπτης δ1 είναι κλειστός και δ2 ανοι- 

κτός. Ανοίγουµε τον διακόπτη δ1 και τη χρονική στιγµή t=0 κλείνουµε τον διακόπτη δ2, 

ενώ ο µεταγωγός είναι στη θέση (1), µε αποτέλεσµα να έχουµε  

ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Τη χρονική στιγµή t1= π
310−  s µετά την έναρξη της  

ταλάντωσης, ο πυκνωτής έχει εκφορτιστεί για πρώτη φορά. 

                                                        
 

α.   Να υπολογίσετε την περίοδο της ταλάντωσης.        

                                                                    Μονάδες 4  

β.   Να υπολογίσετε τον συντελεστή αυτεπαγωγής L του πηνίου και τη µέγιστη 

      τιµή I της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το πηνίο.                           

                                                                                                  Μονάδες 6  

γ.   Να βρεθεί η χρονική στιγµή t1 κατά την οποία η ενέργεια του µαγνητικού  

      

 

 

 

 

E,r 

R1 

R2 

δ1 δ2 

C 
A 
B 

µ 

L

1

2 R

(α) Να υπολογίσετε την περίοδο της ταλάντωσης.

(ϐ) Να υπολογίσετε τον συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου και την µέγιστη τιµή της έντασης του

ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο.

http : //perifysikhs.wordpress.com 3 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου



Σχολική Χρονιά 2011-2012 Φυσική Γ Λυκείου

(γ) Να ϐρεθεί η χρονική στιγµή για την οποία η ενέργεια του µαγνητικού πεδίο στο πηνίο γίνεται

τριπλάσια της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή για δεύτερη ϕορά.

(δ) Την χρονική στιγµή t2 = 0, 2πs µεταφέρουµε ακαριαία τον µεταγωγό από την ϑέση (1) στην

ϑέση (2)χωρίς να σχηµατιστει σπινθήρας, δηµιουργώντας το κύκλωµα RLC. Εάν η σταθερά

της ϕθίνουσας ταλάντωσης ειναι Λ = ln2
π s
−1

να υπολογίσεται :

(ι) τον αριθµό των ταλαντώσεων του κυκλώµατος από την χρονική στιγµή t = 0 µέχρι και τη

στιγµή που το µέγιστο ϕορτίο του οπλισµού Α έχει τιµή Q1 = 10−5C

(ιι) το ποσοστό της ενέργειας που µετατράπηκε σε ϑερµότητα εξαιτίας του ϕαινοµένου Joule
στον αντιστάτη R στο χρονικό διάστηµα από την στιγµή t = 0 µέχρι και την στιγµή που

ειναι Q1 = 10−5C

(4+5+8+4+4 µονάδες)

Θέµα 4ο

Σώµα µάζας m1 = 2kg ισορροπεί δεµένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς

k. Αποµακρύνουµε το σώµα κατακόρυφα από τη ϑέση ισορροπίας του, προκαλώντας στο ελατήριο

συσπείρωση ( σε σχέση µε το ϕυσικό του µήκος) ίση µε την αρχική παραµόρφωση που προκάλεσε η

µάζαm1 και τη χρονική στιγµή t = 0 αφήνουµε το σύστηµα να εκτελέσει απλή αρµονική ταλάντωση.

(α) Αν η περίοδος της ταλάντωσης είναι T1 = 0, 1πs να υπολογίσετε τη σταθερά k του ελατηρίου

και να γράψετε την χρονική εξίσωση της αποµάκρυνσης από την ϑέση ισορροπίας.

(ϐ) Τη στιγµή t = 2π
15 s το σώµα συγκρούεται πλαστικά µε άλλο σώµα µάζας m2 που ανεβαίνει µε

ταχύτητα µέτρου υ2 = 3
√
3

2 m/s και το συσσωµάτωµα που προκύπτει εκτελεί απλή αρµονική

ταλάντωση µε περίοδο T2 = 2T1.

(ι) να υπολογίσετε την παραµόρφωση του ελατηριου και την ταχύτητα της µάζαςm1 τη στιγµή

της κρούσης

(ιι) να υπολογίσετε τη µάζα m2 και το πλάτος της ταλάντωσης A2 του συσσωµατώµατος

(δ) Να συγκρίνεται τη µέγιστη συσπείρωση που προκαλείται στο ελατήριο από τις δύο ταλαντώσεις.

∆ίνεται g = 10m/s2. Να ϑεωρήσετε τις τριβές του αέρα αµελητέες, και ως ϑετική ϕορά την

κατακόρυφη προς τα πάνω.

(6+7+7+5 µονάδες)

Οδηγίες

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ειναι σωστή

Καλή Επιτυχία !
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