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Σχολική Χρονιά 2011-2012 Φυσική Γ Λυκείου

2ο Επαναληπτικό ∆ιαγώνισµα

Ταλαντώσεις - Κύµατα

Ηµεροµηνία : ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµός:

Θέµα 1ο

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

1.1. ∆ύο σώµατα (1) και (2) µε ίσες µάζες (m1 = m2) εκτελούν απλές αρµονικές ταλαντώσεις µε

περίοδο T1 και T2 και πλάτος A1 και A2 αντίστοιχα.Αν οι περίοδοι ικανοποιούν τη σχέση T1 = 2T2
και τα πλάτη τη σχέση A1 = 4A2 τότε οι ενέργειες ταλάντωσης των δύο σωµάτων ικανοποιούν την

σχέση:

(α) E1 = E2

(ϐ) E1 = 2E2

(γ) E2 = 2E1

(δ) E1 = 4E2

1.2. Μικρό σώµα εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση και η δύναµη απόσβεσης που δέχεται έχει την µορφή

F ′ = −bυ.Η αρχική ενέργεια της ταλάντωσης ήταν E0 = 10J και από την στιγµή της έναρξης της

ταλάντωσης µέχρι το τέλος της 10ης περιόδου το έργο της δύναµης απόσβεσης ισούται µεWF ′ = −4J .
Η ενέργεια της ταλάντωσης στο τέλος της 10ης περιόδου ισούται µε :

(α) 1J

(ϐ) 9, 6J

(γ) 3J

(δ) 6J

1.3 Μονοχρωµατική Ακτίνα ϕωτός µεταβαινει από διαφανές µέσο Α σε άλλο διαφανές µέσο Β. Αν

η γωνία πρόσπτωσης είναι θa = 30o και η γωνία διάθλασης είναι θb = 45o τότε η ταχύτητα διάδοσης

της µονοχρωµατικής ακτινοβολίας στο µέσο Β ειναι :

(α) µικρότερη απο αυτή στο µέσο Α

(ϐ) ίση µε αυτή στο µέσο Α

(γ) µεγαλύτερη απο αυτη στο µέσο Α

(δ) εξαρτάται από τη συχνότητα της µονοχρωµατικής ακτινοβολίας.

http : //perifysikhs.wordpress.com 1 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου



Π
ερ
ι-
Φ
υ
σ
ικ
ή
ς

Σχολική Χρονιά 2011-2012 Φυσική Γ Λυκείου

1.4 Στην ηρεµή επιφάνεια ενός υγρού διαδίδονται δύο αρµονικά κύµατα ίδιου πλάτους και ίδιου

µήκους κύµατος, τα οποία δηµιουργούνται από δύο σύµφωνες πηγές Π1 και Π2. Το µέσο Μ του

ευθύγραµµου τµήµατος που ενώνει τις δύο πηγές παραµένει συνεχώς ακίνητο µετά την συµβολή των

δύο κυµάτων σε αυτό. Η διαφορά ϕάσης των ταλαντώσεων των δύο πηγών ισούται µε :

(α) 0rad

(ϐ)
π
2 rad

(γ) πrad

(δ)
2π
3 rad

1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5

µονάδες)

(α) Η κίνηση ενός σώµατος που εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις ίδιου πλάτους,

ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σηµείο, µε συχνότητες που διαφέρουν λίγο µεταξύ τους,

είναι απλή αρµονική ταλάντωση.

(ϐ) Αν µεταβληθεί η σταθερά αυτεπαγωγής του πηνίου σε ένα κύκλωµα LC µε αντιστάτη και πηγή

εναλασσόµενης τάσης, τότε µεταβάλλεται η συχνότητα των ηλεκτρικών ταλαντώσεων.

(γ) Οι ερυθρές ακτίνες έχουν µικρότερο µήκος κύµατος από τις υπέρυθρες.

(δ) Ο δείκτης διάθλασης του ϑαλασσινού νερού είναι ένας αριθµός µεγαλύτερος της µονάδας.

(ε) Το µήκος κύµατος µιας µονοχρωµατικής ακτινοβολίας µειώνεται, όταν αυτή διαδίδεται από

οπτικά πυκνότερο σε οπτικά αραιότερο µέσο.

Θέµα 2ο

2.1 Κύκλωµα περιλαµβάνει συνδεδεµένα σε σειρά αντιστάτη αντίστασης R, µεταβλητό πυκνωτή

χωρητικότητας C και πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L. Το κύκλωµα διεγείρεται σε εξαναγκασ-

µένη ταλάντωση συχνότητας f . Μεταβάλλοντας τη χωρητικότητα C του πυκνωτή, το πλάτος της

έντασης του ϱεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα είναι µέγιστο όταν C = C0.

Χαρακτηρίστε καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή η Λάθος.

~

C 

R L 

 

       

 

  

   Για το χρονικό διάστηµα από t0=0 έως t2=4T1 να σχεδιαστούν οι γραφικές παραστά-     

   σεις σε συνάρτηση µε το χρόνο: 

      α.   του φορτίου του πυκνωτή 

                                                                  Μονάδες 3   

      β.   της έντασης του ρεύµατος που περνά από το αµπερόµετρο Α.                                                                     

                                                                                               Μονάδες 3    

 

 

3.  Κύκλωµα περιλαµβάνει συνδεδεµένα  σε  

     σειρά αντιστάτη αντίστασης R,    

     µεταβλητό πυκνωτή χωρητικότητας C  

     και πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγω- 

   γής L. Το κύκλωµα διεγείρεται σε 

   εξαναγκασµένη ταλάντωση συχνότητας 

   f. Μεταβάλλοντας τη χωρητικότητα C 

   του πυκνωτή, το πλάτος της έντα- 

   σης του ρεύµατος που διαρρέει το 

   κύκλωµα είναι µέγιστο όταν C=C0. Χα- 

   ρακτηρίστε καθεµία από τις παρακάτω 

   προτάσεις ως Σωστή η Λάθος. 

α.   Η χωρητικότητα C0 του πυκνωτή είναι ίση µε: 

                                
Lf

C
220 4

1

π
=  

                                                                                             Μονάδες 3     

β.  Αν η χωρητικότητα του πυκνωτή γίνει ίση µε C=4C0, η συχνότητα της    

    ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώµατος υποδιπλασιάζεται. 

     Να αιτιολογήσετε τον χαρακτηρισµό που δώσατε. 

                                                                                            Μονάδες 3  

 

4. Ένα σώµα µάζας m=0,2 Kg εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές  

   ταλαντώσεις µε ίσες συχνότητες και µε εξισώσεις x1=0,2ηµω1t και  

   x2=A2ηµω2t (x1, x2 σε m), οι οποίες εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση 

   και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Η δυναµική ενέργεια της συνιστα- 

   µένης ταλάντωσης αποκτά τη µέγιστη τιµή της Umax=160 J κάθε 0,01π s. 

       α.   Η εξίσωση της συνιστώσας ταλάντωσης x2=f(t) είναι η: 

              i) x2=0,2ηµ100t (S.I)    ii) x2=0,4ηµ200t (S.I)  iii)  x2=0,6ηµ100t (S.I) 

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

                                                                                                    Μονάδες 4   

 

     β.   Αυξάνοντας λίγο τη γωνιακή συχνότητα ω2 της συνιστώσας ταλάντω- 

   σης x2=f(t), χωρίς να αλλάξουµε τη γωνιακή συχνότητα της x1=f(t), 

       

 

 

 

 

(α) Η χωρητικότητα C0 του πυκνωτή είναι ίση µε :

C0 =
1

4π2f2L

(ϐ) Αν η χωρητικότητα του πυκνωτή γίνει ίση µε C = 4C0, η

συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώµατος υπ-

οδιπλασιάζεται.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(3+3=6 µονάδες)
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2.2. ∆ύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 παραγωγής κυµάτων δηµιουργούν επιφανειακά κύµατα στην

επιφάνεια ενός υγρού πλάτους Α και µήκος κύµατος λ = 18cm τα οποία συµβάλλουν. ΄Ενα µικρό

κοµµάτι ϕελλού είναι σε σηµείο Μ που απέχει από τις πηγές αποστάσεις 90cm και 72cm αντίστοιχα

. ΄Οταν κύµατα δίδει µόνο η µία πηγή ο ϕελλός έχει ενέργεια ταλάντωσης 9 · 10−3J . ΄Οταν έχουµε

συµβολή των δύο κυµάτων:

2.2.1 Ο ϕελλός είναι σε :

(α) Υπερβολή ενίσχυσης.

(ϐ) Υπερβολή απόσβεσης.

(γ) Ενδιάµεση κατάσταση.

2.2.2. Η ενέργεια του ϕελλού είναι :

(α) 9 · 10−3J (ϐ) 18 · 10−3J (γ) 36 · 10−3J (δ) 72 · 10−3J

2.2.3 Η περίοδος των κυµάτων τριπλασιάζεται. Ο ϕελλός έχει ενέργεια :

(α) 9 · 10−3J (ϐ) 27 · 10−3J (γ) 81 · 10−3J (δ) 1 · 10−3J

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή

σας. (2+2+2=6 µονάδες)

Μονάδες 2, 4  
2. Στο σχήμα φαίνεται η κάθετη τομή ενός ορθογώνιου πρίσματος που βρίσκεται 

στον αέρα (nαέρα = 1). Ακτίνα μονοχρωματικού φωτός προσπίπτει κάθετα στην 
πλευρά ΑΒ και εισέρχεται στο πρίσμα. Το πρίσμα για την ακτινοβολία αυτή έχει 

δείκτη διάθλασης n = 2 . Η ακτίνα στην πλευρά ΒΓ θα υποστεί: 
 α. ανάκλαση και διάθλαση, 
 β. ολική ανάκλαση, 
 γ. μόνο διάθλαση. 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας την επιλογή σας. 
Μονάδες 2, 4 

3. Σε τεντωμένο οριζόντιο σχοινί ΟΓ μήκους L που εκτείνεται κατά μήκος του άξονα Οx σχηματίζεται στάσιμο 
κύμα με πέντε συνολικά κοιλίες. Το άκρο Ο είναι κοιλία, ενώ το άκρο Γ είναι ακλόνητο. Τη χρονική στιγμή t = 
0 το σημείο Ο (x = 0) βρίσκεται στη θέση μηδενικής απομάκρυνσης κινούμενο κατά τη θετική φορά. Θεωρήστε 
ότι όλα τα σημεία του σχοινιού έχουν την ίδια μάζα. Ο λόγος της ενέργειας ταλάντωσης του μέσου Μ του 
σχοινιού, προς την ενέργεια ταλάντωσης μιας κοιλίας, είναι: 

                           α. Μ

K

E 1
E


2

                             β. Μ

K

E
2

E
                               γ. Μ

K

E 1
E 4

 . 

     Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας την επιλογή σας. 
Μονάδες 2, 5 

ΘΕΜΑ 3ο 
Η αρχικά ακίνητη οριζόντια ομογενής ευθύγραμμη 
ράβδος ΑΒ του σχήματος μήκους  = 2 m, μάζας 
Μ = 12 kg έχει στο άκρο της Β ακλόνητα 
στερεωμένο σφαιρίδιο μάζας m = 4 kg, αμελητέων 
διαστάσεων. Το σύστημα ράβδος-σφαιρίδιο μπορεί 
να στρέφεται χωρίς τριβές σε οριζόντιο επίπεδο, 
γύρω από κατακόρυφο άξονα yy΄, κάθετο στη 
ράβδο, ο οποίος διέρχεται από το σημείο Ο της 
ράβδου, με ΑΟ = 0,5 m. Τη χρονική στιγμή t



o = 0 
ασκείται στο κέντρο μάζας Κ της ράβδου οριζόντια 
δύναμη σταθερού μέτρου F = 64 N που είναι διαρκώς κάθετη στη ράβδο. Nα υπολογίσετε: 

A B
O K

y

y´

.

F

.
m

α. Τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδου-σφαιριδίου. 
β. Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του συστήματος. 
γ. Το μέτρο της επιτρόχιας επιτάχυνσης του άκρου Β της ράβδου. 

δ. Το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του συστήματος τη στιγμή που θα έχει διαγράψει 8N = π  περιστροφές. 

Δίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα περιστροφής που περνά από το κέντρο μάζας της και είναι 

κάθετος σ’ αυτήν Ιcm = 12
1 Μ . 2

Μονάδες: 7, 6, 5, 7. 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές αρμονικών κυμάτων Π1 και Π2 βρίσκονται στην οριζόντια επιφάνεια ομογενούς 
ελαστικού μέσου σε απόσταση (Π1Π2) = d = 20 cm μεταξύ τους. Τη χρονική στιγμή t = 0 αρχίζουν να εκτελούν 
κατακόρυφη α.α.τ. χωρίς αρχική φάση με πλάτος Α = 5 cm και περίοδο Τ = 0,1 s, δημιουργώντας κύματα που 
διαδίδονται με ταχύτητα υ = 1 m/s στην επιφάνεια του μέσου. Ένα υλικό σημείο Σ της επιφάνειας του μέσου 
απέχει από τις δύο πηγές αντίστοιχα αποστάσεις x1 = (Π1Σ) = 50 cm και x2 = (Π2Σ) = 30 cm. 

α.  Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης ταλάντωσης του σημείου Σ και να κάνετε τη γραφική της 
παράσταση, σε συνάρτηση με το χρόνο μέχρι τη στιγμή t = 0,6 s. 

β. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση του πλάτους της ταλάντωσης του σημείου Σ, σε συνάρτηση με το χρόνο 
μέχρι τη στιγμή t = 0,6 s. 

γ. Πόσα σημεία του ευθυγράμμου τμήματος ανάμεσα στις δύο πηγές εκτελούν ταλάντωση με μέγιστο πλάτος; 
δ. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης του σημείου Σ μετά τη συμβολή, κάποια χρονική στιγμή 

που η απομάκρυνσή του από τη θέση ισορροπίας του είναι yΣ = 0,06 m.  
Μονάδες: 7 , 6, 6, 6. 

  

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

2.3. Στο σχήµα ϕαίνεται η κάθετη τοµή ενός ορθογώνιου πρίσµατος

που ϐρίσκεται στον αέρα (nαερ = 1). Ακτίνα µονοχρωµατικού ϕωτός

προσπίπτει κάθετα στην πλευρά ΑΒ και εισέρχεται στο πρίσµα. Το πρίσµα

για την ακτινοβολία αυτή έχει δείκτη διάθλασης n = 2. Η ακτίνα στην

πλευρά ΒΓ ϑα υποστεί :

(α) ανάκλαση και διάθλαση,

(ϐ) ολική ανάκλαση,

(γ) µόνο διάθλαση.

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή

σας. (4+5 = 9 µονάδες)

Θέµα 3ο

Γραµµικό ελαστικό µέσο εκτεινεται κατα µήκος του οριζοντίου ηµιάξονα Οχ.Την χρονική στιγµή

t = 0, το υλικό σηµείο Ο του ελαστικού µέσου (x = 0), αρχίζει να εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση,

η αποµάκρυνση της οποίας περιγράφεται από την εξίσωση y = 0, 1ηµ(ωt)(S.I.). Η ταλάντωση του

σηµείου εξελίσσεται στην κατακόρυφη διεύθυνση και έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή αρµονικού

κύµατος το οποίο διαδίδεται προς την ϑετική καταύθυνση του ηµιάξονα Οχ.

Αν γνωρίζεται ότι τη χρονική στιγµή 0, 4s το υλικό σηµείο Ο έχει εκτελέσει δύο πλήρεις ταλαντώ-

σεις και την ίδια χρονική στιγµή το κύµα έχει διαδοθεί µέχρι την ϑέση x1 = 4m, τότε :

(α) Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος

(ϐ) Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης ενός σηµείου Ν, που ϐρίσκεται στην ϑέση x2 = 3m,

τη χρονική στιγµή κατά την οποία η ϕάση του σηµείου Ο ειναι 3, 75πrad.

(γ) i) Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος την χρονική στιγµή 0, 25s.

ii) Να προσδιορίσετε τις ϑέσεις των σηµείων του ελαστικού µέσου που έχουν µέγιστη κινητική

ενέργεια εκείνη τη χρονική στιγµή.

Αν η απλή αρµονική ταλάντωση του υλικού σηµείου Ο προκύπτει από την σύνθεση δύο

απλών αρµονικών ταλαντώσεων, οι οποίες εξελίσσονται στην κατακόρυφη διεύθυνση και οι

αποµακρύνσεις τους περιγράφονται από τις εξισώσεις y1 = A1ηµωt και y2 = 0, 1ηµ(ωt + π)
τότε :
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(δ) Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης y1 σε συνάρτηση µε τον χρόνο.

∆ινεται ότι : συν 3π
4 = −

√
2
2 και π = 3, 14.

(6+7+7+5 µονάδες)

Θέµα 4ο

Σώµα Σ1 µάζαςm1 = 1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιµένο επίπεδο που σχηµατίζει µε τον ορίζοντα

γωνία φ = 30o. Το σώµα Σ1 είναι δεµένο στην άκρη ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100N/m το

άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται στη ϐάση του κεκλιµένου επιπέδου, όπως ϕαίνεται στο σχήµα.

Εκτρέπουµε το σώµα Σ1 κατά d1 = 0, 1m από τη ϑέση ισορροπίας του κατά µήκος του κεκλιµένου

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
Εκτρέπουμε το σώμα Σ1 κατά d1 = 0,1m από τη θέση 
ισορροπίας του κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου και το 
αφήνουμε ελεύθερο . 

 

Γ1. Να αποδείξετε ότι το σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση . 

Μονάδες 5 
Γ2. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή του μέτρου του ρυθμού 

μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1. 

Μονάδες 5 
Μετακινούμε το σώμα Σ1 προς τα κάτω κατά μήκος του 
κεκλιμένου επιπέδου μέχρι το ελατήριο να συμπιεστεί από 
το φυσικό του μήκος κατά ∆ℓ = 0,3m. Τοποθετούμε ένα 
δεύτερο σώμα Σ2 μάζας m2 = 1kg στο κεκλιμένο επίπεδο, 
ώστε να είναι σε επαφή με το σώμα Σ1, και ύστερα αφήνουμε 
τα σώματα ελεύθερα . 

 
 
Γ3. Να υπολογίσετε τη σταθερά επαναφοράς του σώματος Σ2 

κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του . 

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

επιπέδου και το αφήνουµε ελεύθερο.

(α) Να αποδείξετε ότι το σώµα Σ1 εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση.

(ϐ) Να υπολογίσετε τη µέγιστη τιµή του µέτρου του ϱυθµού µεταβολής της ορµής του σώµατος Σ1.

Μετακινούµε το σώµα Σ1 προς τα κάτω κατά µήκος του κεκλιµένου επιπέδου µέχρι το ελατήριο να

συµπιεστεί από το ϕυσικό του µήκος κατά ∆` = 0, 3m. Τοποθετούµε ένα δεύτερο σώµα Σ2 µάζας

m2 = 1kg στο κεκλιµένο επίπεδο, ώστε να είναι σε επαφή µε το σώµα Σ1, και ύστερα αφήνουµε τα

σώµατα ελεύθερα.

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
Εκτρέπουμε το σώμα Σ1 κατά d1 = 0,1m από τη θέση 
ισορροπίας του κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου και το 
αφήνουμε ελεύθερο . 

 

Γ1. Να αποδείξετε ότι το σώμα Σ1 εκτελεί απλή αρμονική 
ταλάντωση . 

Μονάδες 5 
Γ2. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή του μέτρου του ρυθμού 

μεταβολής της ορμής του σώματος Σ1. 

Μονάδες 5 
Μετακινούμε το σώμα Σ1 προς τα κάτω κατά μήκος του 
κεκλιμένου επιπέδου μέχρι το ελατήριο να συμπιεστεί από 
το φυσικό του μήκος κατά ∆ℓ = 0,3m. Τοποθετούμε ένα 
δεύτερο σώμα Σ2 μάζας m2 = 1kg στο κεκλιμένο επίπεδο, 
ώστε να είναι σε επαφή με το σώμα Σ1, και ύστερα αφήνουμε 
τα σώματα ελεύθερα . 

 
 
Γ3. Να υπολογίσετε τη σταθερά επαναφοράς του σώματος Σ2 

κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του . 

Μονάδες 6 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

(γ) Να υπολογίσετε τη σταθερά επαναφοράς του σώµατος Σ2 κατά τη διάρκεια της ταλάντωσής του.

(δ) Να υπολογίσετε σε πόση απόσταση από τη ϑέση που αφήσαµε ελεύθερα τα σώµατα χάνεται η

επαφή µεταξύ τους.

∆ίνεται g = 10m/s2, ηµ30o = 1
2 .

(5+5+6+9 µονάδες)

http://perifysikhs.wordpress.com 

Οδηγίες:

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ειναι σωστή

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας...

Καλή Επιτυχία !
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