Σχολική Χρονιά 2012-2013

Φυσική Γ Λυκείου

Πρόχειρο Τεστ - Φθίνουσες - Εξαναγκασµένες - Σύνθεση
Ηµεροµηνία : Οκτώβρης 2012

∆ιάρκεια : 90 min

Ονοµατεπώνυµο:
%

κή
ς

Βαθµολογία

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.5 επιλέξτε την σωστη απάντηση (5 × 5 = 25 µονάδες )

Σε µια ϕθίνουσα ταλάντωση µειώνουµε τις τριβές. Η συχνότητα της ταλάντωσης :

υσ
ι

1.1.

(α) παραµένει σταθερή.
(ϐ) αυξάνεται.

Φ

(γ) µειώνεται.

(δ) πρώτα αυξάνεται και µετά µειώνεται.

Το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης :

ι-

1.2.

ερ

(α) µειώνεται εκθετικά µε τον χρόνο.
(ϐ) παραµένει σταθερό.

(γ) µειώνεται γραµµικά µε το χρόνο.

Π

(δ) άλλοτε αυξάνεται και άλλοτε µειώνεται, ανάλογα µε την εξωτερική δύναµη F

1.3. Σύστηµα κατακόρυφου ελατηρίου-σώµατος που παρουσιάζει µικρή σταθερά απόσβεσης b εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση. Η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος είναι f0 και η
συχνότητα του διεγέρτη είναι f . Η συχνότητα ταλάντωσης είναι :
(α) ελάχιστα µικρότερη της f0
(ϐ) ίση µε f0
(γ) ίση µε f
(δ) ίση µε την διαφορά ιf − f0 ι
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1.4. Σώµα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων, που περιγράφονται από τις σχέσεις x1 = Aηµω1 t και x2 = Aηµω2 t, των οποίων οι
συχνότητες ω1 και ω2 διαφέρουν λίγο µεταξύ τους. Η συνισταµένη κίνηση έχει :
(α) πλάτος που µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών µηδέν και Α και γωνιακή συχνότητα

|ω1 − ω2 |
2
(ϐ) πλάτος που µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών µηδέν και 2Α και γωνιακή συχνότητα

κή
ς

|ω1 − ω2 |
2
(γ) πλάτος που µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών µηδέν και Α και γωνιακή συχνότητα

|ω1 + ω2 |
2

(δ) πλάτος που µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών µηδέν και 2Α και γωνιακή συχνότητα

υσ
ι

|ω1 + ω2 |
2

1.5. Από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων που γίνονται γύρω από το ίδιο
σηµείο και έχουν την ίδια διεύθυνση και συχνότητα, προκύπτει µια κίνηση που :
(α) έχει µεταβλητό πλάτος.

Φ

(ϐ) έχει σταθερό πλάτος που εξαρτάται από τα πλάτη και τη διαφορά ϕάσης των δύο
επιµέρους ταλαντώσεων.

ι-

(γ) είναι ανεξάρτητη από τα πλάτη των επιµέρους αρµονικών ταλαντώσεων.

ερ

(δ) είναι ανεξάρτητη από τη διαφορά ϕάσης των δύο ταλαντώσεων.
1.6 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1
= 5 µονάδες)

Π

(α) Σε µια ϕθίνουσα ταλάντωση το πλάτος παραµένει σταθερό.
(ϐ) Η συχνότητα µιας εξαναγκασµένης ταλάντωσης εξαρτάται από τα ϕυσικά χαρακτηριστικά του ταλαντούµενου συστήµατος.
(γ) Κατά την διάρκεια του συντονισµού το πλάτος της ταλάντωσης είναι µέγιστο.
(δ) Η σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυνση,
γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας µε παραπλήσιες συχνότητες είναι και αυτή µια
απλή αρµονική ταλάντωση.
(ε) Το ϕαινόµενο Joule ειναι υπεύθυνο για τις ενεργειακές απώλειες σε ένα πραγµατικό
κύκλωµα L - C
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Θέµα 2ο
2.1. ΄Ενα σώµα µάζας m είναι προσδεδεµένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k
και εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση. Η συχνότητα του διεγέρτη είναι f = f0 , όπου f0 η
ιδιοσυχνότητα του συστήµατος. Αν τετραπλασιάσουµε την µάζα m του σώµατος, κρατώντας
σταθερή την συχνότητα του διεγέρτη, τότε :

f0
2
(ϐ) γίνεται 2f0

(α) γίνεται

(γ) παραµένει σταθερή

(α) αυξάνεται
(ϐ) ελαττώνεται
(γ) παραµένει σταθερό

υσ
ι

Β. Το πλάτος της ταλάντωσης του συστήµατος :

κή
ς

Α. Η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος :

Φ

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
5+6 = 11 µονάδες)

ερ

ι-

2.2 Γυρίζουµε το κουµπί επιλογής των σταθµών ενός ϱαδιοφώνου από τη συχνότητα
91, 6M Hz στη συχνότητα 105, 8M Hz . Η χωρητικότητα του πυκνωτή του κυκλώµατος LC
επιλογής σταθµών του ϱαδιοφώνου :
(α) αυξάνεται

Π

(ϐ) µειώνεται

(γ) παραµένει σταθερή.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(5+4=9 µονάδες)
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2.3. ΄Ενα σύστηµα ξεκινά ϕθίνουσες ταλαντώσεις µε αρχική ενέργεια E0 = 100J και
αρχικό πλάτος A0 . Το έργο της δύναµης αντίστασης µετά από Ν ταλαντώσεις είναι 84J .
΄Αρα το πλάτος ταλάντωσης µετά από Ν ταλαντώσεις είναι :

A0
4
A0
(ϐ)
16
4A0
(γ)
10

κή
ς

(α)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(4+6=10 µονάδες)

Θέµα 3ο

υσ
ι

Σώµα µάζας m = 1, 2kg εκτελεί σύνθετη γραµµική αρµονική
ταλάντωση χωρίς
√
√ τριβές. Οι
εξισώσεις των συνιστωσών ταλαντώσεων στο S.I. είναι x1 = 3ηµ(ωt) και x2 = 3ηµ(ωt+ π3 )
(α) Υπολογίστε το πλάτος Α και την αρχική ϕάση θ της ταλάντωσης του σώµατος.

Φ

(ϐ) Γράψτε την εξίσωση της αποµάκρυνσης του σώµατος σε συνάρτηση µε τον χρόνο, αν
γνωρίζεται ότι το σώµα περνάει για πρώτη ϕορά από την ϑέση ισορροπίας του την
χρονική στιγµή t = 2, 5s.
(γ) Υπολογίστε την κινητική ενέργεια του σώµατος τη χρονική στιγµή t = 5, 5s.

ερ

ι-

(δ) Θεωρήστε ότι κάποια χρονική στιγµή t1 > 5, 5s που το σώµα ϐρίσκεται σε ακραία
ϑετική ϑέση, αρχίζει να δρα πάνω του µια δύναµη απόσβεσης της µορφής F 0 = −bυ ,
όπου b > 0, οπότε µετά από χρόνο 12s το πλάτος υποδιπλασιάζεται. Μετά από πόσο
χρόνο από την χρονική στιγµή t1 , το πλάτος της ταλάντωσης του σώµατος ϑα έχει
γίνει A/16.;
∆ίνεται : π 2 = 10

Π

(10+10+10+10 µονάδες)
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