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Σχολική Χρονιά 2012-2013 Φυσική Γ Λυκείου

3ο ∆ιαγώνισµα - Ταλαντώσεις

Ηµεροµηνία : Οκτώβρης 2012 ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία %

Θέµα 1ο

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

1.1. Μικρό σώµα δεµένο στο ένα άκρο ελεύθερου ιδανικού ελατηρίου, το
άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωµένο ακλόνητα. Εκτοξεύουµε το σώµα
από την ϑέση ισορροπίας του µε οριζόντια αρχική ταχύτητα υ1 και αυτό
εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε περίοδο T1. Αν εκτοξεύαµε το σώµα
µε ταχύτητα υ2 = 2υ1, τότε η περίοδος της ταλάντωσης του ϑα ήταν ίση µε :

(α) T2 = T1

(ϐ) T2 = 2T1

(γ) T2 = 4T1

(δ) T2 =
T1

2

1.2. Η ενέργεια ενός ιδανικού κυκλώµατος LC που εκτελεί ηλεκτρικές τα-
λαντώσεις ισούται µε Ε. Αν τετραπλασιάσουµε την ενέργεια της ταλάντωσης
χωρίς να αλλάξουµε τη χωρητικότητα C και τον συντελεστή αυτεπαγωγής
L,τότε :

(α) τετραπλασιάζεται η περίοδος του κυκλώµατος.

(ϐ) υποδιπλασιάζεται η συχνότητα του κυκλώµατος.

(γ) υποδιπλασιάζεται το πλάτος της έντασης του ϱεύµατος.

(δ) διπλασιάζεται το πλάτος του ϕορτίου του πυκνωτή.
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1.3 Σηµειακό αντικείµενο εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση µε πλάτος που µει-
ώνεται εκθετικά µε τον χρόνο σύµφωνα µε την σχέση A = A0 · e−Λt, όπου Λ
ϑετική σταθερά και A0 το αρχικό πλάτος. Τη χρονική στιγµή t1 η ενέργεια
της ταλάντωσης έχει υποτετραπλασιαστεί. Το πλάτος της ταλάντωσης ϑα γίνει

ίσο µε A =
A0

16
τη χρονική στιγµή:

(α) 4t1

(ϐ) 8t1

(γ) 2t1

(δ) 16t1

1.4 Μικρό σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δυο απλές αρµονικές ταλαντώσεις µη-
δενικής αρχικής ϕάσης, µε παραπλήσιες συχνότητες, που εξελίσσονται στην
ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας. Εξαιτίας της περιο-
δικής κίνησης που εκτελεί, το µικρό σώµα διέρχεται από τη ϑέση ισορροπίας
του κάθε 5 · 10−3s και το πλάτος της ταλάντωσης του µηδενίζεται κάθε 0,25
s. Οι συχνότητες των δύο συνιστωσών ταλαντώσεων f1, f2(f2 > f1) µπορεί να
είναι :

(α) f1 = 100Hz και f2 = 102Hz

(ϐ) f1 = 100Hz και f2 = 104Hz

(γ) f1 = 98Hz και f2 = 104Hz

(δ) f1 = 98Hz και f2 = 102Hz

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

(α) Κατά τον συντονισµό ενός συστήµατος που εκτελεί εξαναγκασµένη τα-
λάντωση, το σύστηµα εµφανίζει την µέγιστη δυνατότητα απορρόφησης
ενέργειας από τον διεγέρτη, το µέγιστο πλάτος και τη µέγιστη συχνότητα
ταλάντωσης.
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(ϐ) Αν σε κύκλωµα RLC που εκτελεί ϕθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση αυ-
ξήσουµε την τιµή της ωµικής αντίστασης R τότε η ταλάντωση ϑα ϕθίνει
γρηγορότερα.

(γ) Το αποτέλεσµα της σύνθεσης δυο απλών αρµονικών ταλαντώσεων που
γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας
µε ίδιες συχνότητες και ίσα πλάτη ταλάντωσης είναι µια περίπλοκη
ταλάντωση που παρουσιάζει περιοδικούς µηδενισµούς του πλάτους.

(δ) Η συχνότητα της εξαναγκασµένης ταλάντωσης ενός σώµατος εξαρτάται
από την µάζα του.

(ε) Ο ϱυθµός µείωσης της ενέργειας σε µια ϕθίνουσα ταλάντωση είναι α-
νάλογος της ταχύτητας ταλάντωσης του σώµατος.

Θέµα 2ο

2.1. ΄Ενα σώµα µάζας m = 4kg είναι προσδεµένο σε ελατήριο σταθεράς
k = 100N/m και εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση, µικρής σταθεράς α-

πόσβεσης. Η συχνότητα του διεγέρτη είναι f =
2

π
Hz. Για να ϕέρουµε το

σύστηµα ελατηρίου - σώµατος σε κατάσταση συντονισµού πρέπει να αυ-
ξήσουµε τη συχνότητα του διεγέρτη κατά:

α) 25% ϐ) 50% γ) 100%
Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-

λογήσετε την απάντησή σας. (3+5 = 8 µονάδες)

2.2. ΄Ενα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις (1),
(2) ίδιας διεύθυνσης και γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας. Οι χρονικές ε-
ξισώσεις των αποµακρύνσεων από τη ϑέση ισορροπίας είναι : x1 = α2ηµ(ωt)

και x2 =
√

3α2ηµ(ωt+
π

2
) , αντίστοιχα.

Η χρονική εξίσωση της αποµάκρυνσης από τη ϑέση ισορροπίας για τη
συνισταµένη ταλάντωση είναι : x = Aηµ(ωt+ θ). Αν E1 είναι η ενέργεια της
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ταλάντωσης (1) και Ε η ενέργεια της συνισταµένης ταλάντωσης, τότε µεταξύ
τους ισχύει η σχέση:

(α)
E

E1
= 4

(ϐ)
E

E1
= 3

(γ)
E

E1
= 2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. (4+5 = 9 µονάδες)

2.3. ΄Ενα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δυο αρµονικές ταλαντώσεις (1) και (2) οι
οποίες πραγµατοποιούνται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια ϑέση
ισορροπίας. Οι χρονικές εξισώσεις της αποµάκρυνσης από τη ϑέση ισορρο-
πίας των δυο ταλαντώσεων στο S.I. είναι της µορφής: x1 = 0, 4ηµ(200πt)
και x2 = 0, 4ηµ(204πt) Το ελάχιστο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί α-
νάµεσα σε ένα µέγιστο και σε ένα ελάχιστο του πλάτους της συνισταµένης
ταλάντωσης ισούται µε :

(α) 0, 5s

(ϐ) 0, 25s

(γ)
1

202
s

Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(3+5 = 8 µονάδες)

Θέµα 3ο

Για το παρακάτω κύκλωµα δίνονται η ΗΕ∆ της πηγής E = 12V µε αµελητέα
εσωτερική αντίσταση (r = 0), ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου L =
10mH, η χωρητικότητα του πυκνωτή C = 1µF και η αντίσταση R = 12Ω.
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Αρχικά ο µεταγωγός ϐρίσκεται στη ϑέση Α και το πηνίο διαρρέεται από
σταθερό ϱεύµα έντασης I0. Τη χρονική στιγµή t = 0 ο µεταγωγός µεταφέρε-
ται ακαριαία στη ϑέση Β οπότε το κύκλωµα LC εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές
ταλαντώσεις.

(α) Ποιος οπλισµός του πυκνωτή ϑα αποκτήσει πρώτος ϑετικό ϕορτίο ;

(ϐ) Γράψτε τις εξισώσεις που δίνουν την ένταση του ϱεύµατος και το ϕορτίο
του πυκνωτή σε συνάρτηση µε το χρόνο, ϑεωρώντας ως ϑετική την ϕορά
του ϱεύµατος πριν την µετακίνηση του µεταγωγού.

(γ) Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της ενέργειας του ηλεκτρικού
πεδίου του πυκνωτή την χρονική στιγµή t1 =

π

2
· 10−4s

(δ) Να υπολογίσετε τον λόγο της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του πυ-
κνωτή προς την ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου, όταν η
τάση στα άκρα του πυκνωτή γίνει ίση µε το µισό της µέγιστης τιµής
της.

(4+7+6+ 8 µονάδες)

Θέµα 4ο

΄Ενα σώµα Σ1 µάζας m1 = 2kg ισορροπεί όπως στο σχήµα, όπου η τάση
του νήµατος έχει µέτρο T = 50N . Η σταθερά του ελατηρίου είναι k =
200N/m, το κεκλιµένο επίπεδο είναι λείο µε κλίση θ = 30o και το νήµα
είναι παράλληλο προς το επίπεδο.

Σε µια στιγµή κόβουµε το νήµα και το σώµα κινείται.
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(α) Να αποδείξτε ότι το σώµα ϑα εκτελέσει απλή αρµονική ταλάντωση.

(ϐ) Να ϐρεθεί το πλάτος και η ενέργεια της ταλάντωσης.
Αφού το σώµα συµπιέσει το ελατήριο, κινείται προς τα πάνω. Τη στιγµή

που απέχει 10cm από την αρχική του ϑέση, συγκρούεται κεντρικά και

πλαστικά µε ένα δεύτερο σώµα Σ2, µάζαςm2 = 3kg, το οποίο κατέρχεται

κατά µήκος του επιπέδου. Το συσσωµάτωµα αµέσως µετά την κρούση

έχει µηδενική ταχύτητα.

(γ) Ποια η ταχύτητα του Σ2, ελάχιστα πριν την κρούση·

(δ) Να ϐρεθεί το πλάτος της ταλάντωσης που ϑα πραγµατοποιήσει το συσ-
σωµάτωµα.

∆ίνεται ότι : g = 10m/s2

(6+7+5+7 µονάδες)

Οδηγίες

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κα-
νένα !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην
κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη
λύση είναι σωστή.

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

Καλή Επιτυχία !
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