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1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1.1. Η περίοδος της ηλεκτρικής ταλάντωσης σ΄ένα κύκλωµα L− C διπλασιάζεται :

α. αν διπλασιαστεί η χωρητικότητα του πυκνωτή

ϐ. αν διπλασιαστεί ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου

γ. αν διπλασιαστεί το αρχικό ϕορτίο του πυκνωτή

δ. αν τετραπλασιαστεί η χωρητικότητα του πυκνωτή

1.2. ΄Ενα κύκλωµα L−C εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Στην διάρκεια της µιας περιόδου η
ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου που είναι αποθηκευµένη στον πυκνωτή µεγιστοποιείται

α. µια ϕορά

ϐ. δύο ϕορές

γ. τρεις ϕορές

δ. τέσσερις ϕορές

1.3. ΄Ενα κύκλωµα L−C εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Στην διάρκεια της µιας περιόδου
η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου που είναι αποθηκευµένη στον πυκνωτή γίνεται ίση
µε την ενέργεια του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο

α. µια ϕορά

ϐ. οκτώ ϕορές

γ. δύο ϕορές

δ. τέσσερις ϕορές
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1.4. Κατά την διάρκεια µιας ηλεκτρικής ταλάντωσης σε ένα ιδανικό κύκλωµα L − C, ποια
από τα παρακάτω µεγέθη µεταβάλλονται ;

α. το ϕορτίο του πυκνωτή

ϐ. η χωρητικότητα του πυκνωτή

γ. η ένταση του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο

δ. ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου

ε. η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή

στ. η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο

Ϲ. η ενέργεια της ταλάντωσης

1.5. Η εξίσωση του ϕορτίου του πυκνωτή σε ένα κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC,
το οποίο εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις µέγιστου ϕορτίου Q και γωνιακής
συχνότητας ω δίνεται από την σχέση q = Qηµ(ωt +

π

3
). Η εξίσωση της έντασης του

ϱεύµατος στο κύκλωµα ϑα δίνεται από την σχέση:

α. i = −Qωσυν(ωt+
π

3
)

ϐ. i = Qωσυν(ωt+
π

3
)

γ. i = −Qωηµ(ωt+
π

3
)

δ. i = −(Q/ω)συν(ωt+
π

3
)

1.6. Σε κύκλωµα LC που εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις η ολική ενέργεια είναι :

α. ανάλογη του ϕορτίου του πυκνωτή

ϐ. ανάλογη του ηµ2(
√
LCt)

γ. σταθερή

δ. ανάλογη της έντασης του ϱεύµατος

1.7. Η περίοδος ταλάντωσης ενός ιδανικού κυκλώµατος ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC είναι
Τ. ∆ιατηρώντας το ίδιο πηνίο,αλλάζουµε τον πυκνωτή µε άλλον πυκνωτή διπλάσιας
χωρητικότητας. Τότε η περίοδος ταλάντωσης του νέου κυκλώµατος ϑα είναι ίση µε :

α.
T

2

ϐ. 3T

γ. 2T

δ.
T

4
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1.8. Κάποια χρονική στιγµή η πολικότητα του πυκνωτή και η ϕορά του ϱεύµατος σε ένα
κύκλωµα L − C είναι όπως στο επόµενο σχήµα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις,
που αναφέρονται σε αυτή την χρονική στιγµή είναι σωστές·

α. Η τιµή της έντασης του ϱεύµατος αυξάνεται, το ίδιο και η τιµή του ϕορτίου του πυκνωτή.

ϐ. Η τιµή της έντασης του ϱεύµατος µειώνεται και η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου αυξάνε-
ται.

γ. Η τιµή της έντασης του ϱεύµατος αυξάνεται, η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου αυξάνεται
και η τιµή του ηλεκτρικού ϕορτίου µειώνεται.

δ. Η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου αυξάνεται και η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου µει-
ώνεται

ε. Η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου και η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου αυξάνονται.

1.9. Σε ένα ιδανικό κύκλωµα L−C κάποια χρονική στιγµή η πολικότητα η πολικότητα του
πυκνωτή και η ϕορά του ηλεκτρικού ϱεύµατος είναι αυτή του σχήµατος. Εκείνη την
στιγµή συµβαίνει µετατροπή ενέργειας :

α. µαγνητικής σε ηλεκτρική

ϐ. ηλεκτρικής σε µαγνητική

γ. ηλεκτρικής και µαγνητικής σε ϑερµική

1.10. Στο κύκλωµα L− C του σχήµατος, την χρονική στιγµή t = 0 κλείνουµε τον διακόπτη.
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές·

α. T = 2π
√

L
C

ϐ. ω = 1√
LC

γ. f = 2π
√
LC

δ. T = 2π
√
LC
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1.11. Σε ένα κύκλωµα L−C που εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις την χρονική στιγµή
t = 0 κλείνουµε τον διακόπτη. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες
λανθασµένες ;

α. Το ϕορτίο του πυκνωτή δίνεται από την σχέση q = Qηµ(ωt+ π
2 )

ϐ. Η ένταση του ϱεύµατος δίνεται από την σχέση i = −Iηµ(ωt)

γ. Η µέγιστη τιµή της έντασης του ϱεύµατος δίνεται από την σχέση I = 2πfQ, όπου f η
συχνότητα των ταλαντώσεων

δ. ΄Οταν q = Q
2 , τότε i = ±Q

2

√
3
LC

1.12. Στο διπλανό κύκλωµα την χρονική στιγµή t = 0 κλείνουµε τον διακόπτη. Ποιες από τις
προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λανθασµένες ;

α. Την χρονική στιγµή t = 0 η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο είναι µέγιστη.

ϐ. ΄Οσο χρόνο διαρκεί η εκφόρτιση του πυκνωτή η αποθηκευµένη σε αυτόν ηλεκτρική ενέρ-
γεια ελαττώνεται και µετατρέπεται σε ενέργεια του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο.

γ. Τη χρονική στιγµή που το ϕορτίο στον πυκνωτή είναι µηδέν η ένταση του ϱεύµατος στο
πηνίο γίνεται µέγιστη.

δ. Η ενέργεια του κυκλώµατος µειώνεται εκθετικά µε τον χρόνο.

1.13. Ιδανικό κύκλωµα L − C εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Τη χρονική στιγµή
t = 0 το ϕορτίο του πυκνωτή είναι µέγιστο και το ϱεύµα του κυκλώµατος µηδέν. Να
επιλέξετε τις σωστές από τις παρακάτω προτάσεις.

α. Το πλάτος Ι της έντασης του ϱεύµατος και το πλάτος Q του ϕορτίου του πυκνωτή ικανο-
ποιούν τη σχέση: I = Q

2π
√
LC

ϐ. Θετική ϑεωρείται η ϕορά του ϱεύµατος όταν αυτό κατευθύνεται προς τον οπλισµό του
πυκνωτή ο οποίος τη χρονική στιγµή t = 0 ήταν ϑετικά ϕορτισµένος.

γ. Για την ενέργεια UE του πυκνωτή και την ενέργεια UB του πηνίου ισχύει κάθε στιγµή η
σχέση: UB + UE = L

2 I
2
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δ. Η ενέργεια του πυκνωτή γίνεται ίση µε την ενέργεια του πηνίου 4 ϕορές σε µία περίοδο
ταλάντωσης του κυκλώµατος.

στ. Η ολική ενέργεια της ταλάντωσης είναι κάθε στιγµή ίση µε το µισό της αρχικής ενέργειας
του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή.

1.14. Σε έναν ταλαντούµενο σύστηµα, εκτός από την ελαστική δύναµη επαναφοράς, ενεργεί
και δύναµη αντίστασης F ′ = −bυ. ΄Οταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης b, η περίοδος
της ϕθίνουσας ταλάντωσης :

α. διατηρείται σταθερή.

ϐ. αυξάνεται.

γ. µειώνεται.

δ. αρχικά αυξάνεται και στη συνέχεια µειώνεται.

1.15. Σε µια ϕθίνουσα ταλάντωση, µε ορισµένη σταθερά απόσβεσης b, µε την πάροδο του
χρόνου:

α. το πλάτος µειώνεται και η περίοδος διατηρείται σταθερή.

ϐ. το πλάτος διατηρείται σταθερό και η περίοδος µειώνεται.

γ. το πλάτος και η περίοδος µειώνονται.

δ. το πλάτος και η περίοδος διατηρούνται σταθερά.

1.16. Σε ένα ταλαντούµενο σύστηµα, εκτός από τη δύναµη επαναφοράς, ασκείται και µια
δύναµη αντίστασης της µορφής F ′ = −bυ . Η ολική ενέργεια του συστήµατος :

α. παραµένει σταθερή.

ϐ. αυξάνεται µε µειούµενο ϱυθµό.

γ. µειώνεται γραµµικά µε το χρόνο.

δ. µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο.

1.17. Αν σε έναν αρµονικό ταλαντωτή, εκτός από τη δύναµη επαναφοράς, ενεργεί και δύναµη
αντίστασης F ′ = −bυ, τότε :

α. το πλάτος της ταλάντωσης ελαττώνεται γραµµικά µε το χρόνο.

ϐ. η περίοδος της ταλάντωσης, για ορισµένη τιµή της σταθεράς απόσβεσης b,διατηρείται
σταθερή.

γ. ο ϱυθµός µε τον οποίο µειώνεται το πλάτος της ταλάντωσης αυξάνεται, όταν η σταθερά
απόσβεσης b µειώνεται.

δ. για µεγάλες τιµές της σταθεράς απόσβεσης b, η κίνηση γίνεται απεριοδική.

Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 5 http://www.perifysikhs.com
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1.18. Σε µια ϕθίνουσα µηχανική ταλάντωση η δύναµη αντίστασης έχει την µορφή F ′ = −bυ.
Αρχικά η σταθερά απόσβεσης έχει τιµή b1. Στην συνέχεια η τιµή της γίνεται b2 µε
b2 < b1. Τότε :

α. Το πλάτος της ταλάντωσης µειώνεται πιο γρήγορα µε τον χρόνο και η περίοδος παρουσιάζει
µικρή µείωση.

ϐ. Το πλάτος της ταλάντωσης αυξάνεται πιο γρήγορα µε τον χρόνο και η περίοδος παρουσιάζει
µικρή αύξηση.

γ. Το πλάτος της ταλάντωσης µειώνεται πιο γρήγορα µε τον χρόνο και η περίοδος παρουσιάζει
µικρή αύξηση.

δ. Το πλάτος της ταλάντωσης αυξάνεται πιο γρήγορα µε τον χρόνο και η περίοδος παρουσιάζει
µικρή µείωση.

1.19. Το πλάτος µιας ϕθίνουσας ταλάντωσης µειώνεται στο µισό σε χρόνο t1 . Σε χρόνο t2 = 3t1
το πλάτος της ταλάντωσης ϑα έχει µειωθεί στο 1/Κ της αρχικής του τιµής,όπου η τιµή
του Κ είναι :

α. 3 · 22

ϐ. 23

γ. 22

δ. 2 · 3

1.20. Το πλάτος σε µία ϕθίνουσα ταλάντωση δίνεται από τη σχέση A = A0e
−Λt . Αν τη χρονική

στιγµή t1 η ολική ενέργεια της ταλάντωσης είναι E0

2
, τότε τη χρονική στιγµή t2 = 2t1 η

ολική ενέργεια του συστήµατος είναι :

α. E0

ϐ.
E0
4

γ.
E0
2

δ.
3E0

4

1.21. Το πλάτος σε µία ϕθίνουσα ταλάντωση υποδιπλασιάζεται µετά από Ν πλήρεις ταλαν-
τώσεις. Μετά από πόσες ακόµη ταλαντώσεις το πλάτος ϑα έχει γίνει ίσο µε το 1/16 της
αρχικής του τιµής :

α. Ν ταλαντώσεις

ϐ. 2Ν ταλαντώσεις

γ. 3Ν ταλαντώσεις

δ. 4Ν ταλαντώσεις
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1.22. Σε ένα κύκλωµα ηλεκτρικών ταλαντώσεων που εκτελεί ϕθίνουσα ηλεκτρική ταλάντωση.
Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές ;

α. ο κύριος λόγος της απόσβεσης είναι η αυτεπαγωγή του πηνίου.

ϐ. ο κύριος λόγος της απόσβεσης είναι η ωµική αντίσταση του κυκλώµατος.

γ. για ορισµένη τιµή της ωµικής αντίστασης, η περίοδος παραµένει σταθερή. δ. το µέγιστο
ϕορτίο στον πυκνωτή µειώνεται γραµµικά µε το χρόνο.

1.23. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς τα αµορτισέρ ενός αυτοκινήτου παλιώνουν και
ϕθείρονται :

α. η τιµή της σταθεράς απόσβεσης b αυξάνεται

ϐ. η τιµή της σταθεράς απόσβεσης b µειώνεται

γ. το πλάτος της ταλάντωσης του αυτοκινήτου, όταν περνά από εξόγκωµα του δρόµου, µει-
ώνεται πιο γρήγορα.

δ. η περίοδος των ταλαντώσεων του αυτοκινήτου παρουσιάζει µικρή αύξηση.

1.24. Η ιδιοσυχνότητα ενός ταλαντωτή εξαρτάται :

α. από το πλάτος της ταλάντωσης.

ϐ. από τη σταθερά απόσβεσης.

γ. από τα ϕυσικά χαρακτηριστικά του συστήµατος.

δ. από την αρχική ϕάση.

1.25. ΄Οταν ένα σύστηµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση:

α. το πλάτος της ταλάντωσης µειώνεται µε το χρόνο.

ϐ. η συχνότητα της ταλάντωσης είναι ίση µε την ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης του συστήµα-
τος.

γ. το πλάτος της ταλάντωσης εξαρτάται από τη συχνότητα του διεγέρτη.

δ. η ενέργεια που µετατρέπεται ανά περίοδο σε ϑερµότητα, λόγω τριβών και αντιστάσεων,
αναπληρώνεται από το διεγέρτη.

1.26. Συντονισµό ονοµάζουµε την κατάσταση της εξαναγκασµένης ταλάντωσης του αρµονικού
ταλαντωτή στην οποία :

α. η δυναµική ενέργεια του συστήµατος γίνεται ίση µε την ολική του ενέργεια.

ϐ. η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος γίνεται µέγιστη.

γ. η συχνότητα της διεγείρουσας δύναµης είναι περίπου ίση µε την ιδιοσυχνότητα του ταλαν-
τωτή.
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δ. η συχνότητα της διεγείρουσας δύναµης γίνεται µέγιστη.

1.27. ΄Οταν ένα σύστηµα ϐρίσκεται σε κατάσταση συντονισµού:

α. η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος γίνεται µέγιστη.

ϐ. η ενέργεια του συστήµατος γίνεται ελάχιστη.

γ. το πλάτος της ταλάντωσης του συστήµατος γίνεται µέγιστο.

δ. η συχνότητα της εξωτερικής περιοδικής δύναµης γίνεται µέγιστη.

1.28. Η ιδιοσυχνότητα ενός κυκλώµατος RLC µεταβάλλεται όταν µεταβληθεί :

α. η αντίσταση R

ϐ. η συχνότητα της εναλλασσόµενης τάσης που το τροφοδοτεί,

γ. ο συντελεστής αυτεπαγωγής L,

δ. η χωρητικότητα C

1.29. ϑεωρούµε κύκλωµα RLC σε σειρά που τροφοδοτείται από τάση της µορφής V =

V0ηµ(ωt), της οποίας µπορούµε να µεταβάλλουµε την κυκλική συχνότητα ω. Να αντι-
στοιχίσετε τις σχέσεις της αριστερής στήλης µε τις εκφράσεις της δεξιάς στήλης.

Α.0 < ω < ω0 1. Μεγιστοποίηση της έντασης του ϱεύµατος
Β. ω = ω0 2. Αύξηση της ω ϑα οδηγήσει σε ελάττωση του Ι.
Γ. ω > ω0 3. Αύξηση της ω ϑα οδηγήσει σε αύξηση του Ι.

1.30. ΄Ενα σύστηµα µε ιδιοσυχνότητα f0 εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε συχνότητα
f 6= f0 Το πλάτος της ταλάντωσης του συστήµατος εξαρτάται από:

α. την ιδιοσυχνότητα f0

ϐ. τη συχνότητα f

γ. τη διαφορά |f − f0|

δ. τη σταθερά επαναφοράς του συστήµατος.

1.31. ΄Ενα κύκλωµα RLC εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε σταθερό πλάτος έντασης ϱε-
ύµατος Ι. Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες·

α. Η ενέργεια που απορροφά το κύκλωµα από τον διεγέρτη σε κάθε περίοδο είναι ίση µε
1
2LI

2 .

ϐ. Η συχνότητα ταλάντωσης του κυκλώµατος είναι ίση µε τη συχνότητα του διεγέρτη.

γ. Εφόσον το πλάτος της ταλάντωσης δεν µειώνεται, δεν χρειάζεται να προσφέρουµε ενέργεια
στο κύκλωµα για να διατηρήσουµε την ταλάντωση.
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δ. Για να διατηρείται το πλάτος της ταλάντωσης σταθερό, πρέπει να προσφέρουµε στο κύκλω-
µα περιοδικά ενέργεια µε συχνότητα απαραίτητα ίση µε την ιδιοσυχνότητα του κυκλώµα-
τος.

1.32. Ραδιοφωνικός δέκτης περιέχει ένα ιδανικό κύκλωµα LC για την επιλογή σταθµών. ΄Ενας
ϱαδιοφωνικός σταθµός εκπέµπει σε συχνότητα µικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του
ιδανικού κυκλώµατος LC. Για να συντονιστεί ο δέκτης µε το σταθµό πρέπει.

α. να αυξήσουµε την χωρητικότητα του πυκνωτή

ϐ. να µειώσουµε την χωρητικότητα του πυκνωτή

γ. να µειώσουµε τον συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου

δ. να µειώσουµε το συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου και την χωρητικότητα του πυκνωτή

1.33. ΄Ενα υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. που έχουν ίδια διεύθυνση και περίοδο.
Οι δύο ταλαντώσεις έχουν πλάτη 3cm και 4cm, ενώ η συνισταµένη ταλάντωση έχει πλάτος
5cm. Οι δύο ταλαντώσεις έχουν διαφορά ϕάσης:

α. Μηδέν

ϐ.
π
2

γ.
π
4

δ.
π
3

1.34. ∆ύο Α.Α.Τ. έχουν αποµακρύνσεις που περιγράφονται από τις εξισώσεις : x1 = A1ηµ(ωt−
π
6
) και x2 = A2ηµ(ωt+ π

2
)

α. Η διαφορά ϕάσης των δύο ταλαντώσεων είναι π/6.

ϐ. ΄Η διαφορά ϕάσης των δύο ταλαντώσεων είναι 2π/3

γ. Η αποµάκρυνση x2 προηγείται ϕασικά της x1 κατά π/2 .

δ. ∆εν µπορούµε να υπολογίσουµε τη διαφορά ϕάσης των δύο ταλαντώσεων, γιατί οι αποµα-
κρύνσεις τους περιγράφονται από διαφορετικές συναρτήσεις.

1.35. ΄Ενα υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. που έχουν την ίδια διεύθυνση και
περίοδο και περιγράφονται από τις εξισώσεις : x1 = Aηµ(ωt+ π

3
) και x2 = A

√
3ηµ(ωt−

π
6
) Η εξίσωση της συνισταµένης ταλάντωσης είναι :

α. x = Aηµ(ωt)

ϐ. x = 2Aηµ(ωt+ π
6 )

γ. x = A
√

2ηµ(ωt+ π
2 )

δ. x = 2Aηµ(ωt)
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1.36. Ποια από τις επόµενες προτάσεις είναι λανθασµένη:

α. Το διακρότηµα είναι µία ευθύγραµµη περιοδική κίνηση.

ϐ. Η µέγιστη τιµή του πλάτους του διακροτήµατος εξαρτάται από την περίοδο του.

γ. Το πλάτος του διακροτήµατος είναι αρµονική συνάρτηση του χρόνου.

δ. Η περίοδος του διακροτήµατος είναι το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ δύο
διαδοχικών µηδενισµών του πλάτους.

1.37. Το πλάτος του διακροτήµατος :

α. Είναι σταθερό µε τιµή 2Α.

ϐ. Υπολογίζεται από τη σχέση A′ = 2Aηµ(ω1+ω2
2 )

γ. Μεταβάλλεται αργά συνηµιτονοειδώς µε το χρόνο έχοντας σαν ακραίες τιµές τις ± 2Α.

δ. Μεταβάλλεται µε το χρόνο περιοδικά µε περίοδο Tδ = 1
f1+f2

όπου f1 και f2 οι συχνότητες
των συνιστωσών ταλαντώσεων.

1.38. ΄Ενα σώµα εκτελεί ταυτόχρονα τις ταλαντώσεις µε εξισώσεις : x1 = Aηµ(2πf1t) και
x2 = Aηµ(2πf2t) Οι ταλαντώσεις έχουν την ίδια διεύθυνση, την ίδια ϑέση ισορροπίας
και συχνότητες που διαφέρουν λίγο µεταξύ τους.

α. 1 Το σώµα εκτελεί µία περιοδική κίνηση, η οποία όµως δεν είναι απλή αρµονική ταλάν-
τωση.

ϐ. Το πλάτος της συνισταµένης κίνησης µεταβάλλεται αρµονικά µε το χρόνο.

γ. Η µέγιστη τιµή του πλάτους της συνισταµένης κίνησης είναι 2Α.

δ. Ο χρόνος µεταξύ δύο διαδοχικών µηδενισµών του πλάτους είναι σταθερός.

1.39. Υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρµονικές ταλαντώσεις µε την ίδια διεύθυνση,
γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας, ενώ περιγράφονται από τις εξισώσεις : x1 =
10ηµ(202πt) και x2 = 10ηµ(198πt) (x1, x2 σε cm και t σε s)

α. Η κυκλική συχνότητα της συνισταµένης κίνησης του υλικού σηµείου είναι ω = 200rad/s

ϐ. Το πλάτος του διακροτήµατος είναι 20 cm

γ. Η περίοδος του διακροτήµατος είναι Tδ = 1/2s

δ. Σε χρόνο ίσο µε την περίοδο του διακροτήµατος Tδ , η περιοδική κίνηση επαναλαµβάνεται
50 ϕορές.
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1.40. Σώµα συµµετέχει ταυτόχρονα σε δύο αρµονικές ταλαντώσεις που περιγράφονται από
τις σχέσεις x1 = Aηµω1t και x2 = Aηµω2t, των οποίων οι συχνότητες διαφέρουν λίγο
µεταξύ τους. Η συνισταµένη ταλάντωση έχει :

α. συχνότητα 2(ω1 − ω2)

ϐ. συχνότητα ω1 + ω2

γ. πλάτος που µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών 0 και 2Α

δ. πλάτος που µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών 0 και Α

1.41. Στο διάγραµµα του σχήµατος παριστάνονται οι γραφικές παραστάσεις των αποµακρύν-
σεων δύο Α.Α.Τ. µε πλάτη A1 και A2, καθώς και η σύνθεση τους.

α. Οι συνιστώσες ταλαντώσεις έχουν την ίδια συχνότητα.

ϐ. Η διαφορά ϕάσης ανάµεσα στις δύο συνιστώσες ταλαντώσεις είναι π.

γ. Το πλάτος της συνισταµένης ταλάντωσης είναι A = A1 −A2.

δ. Η συνισταµένη ταλάντωση είναι συµφασική της ταλάντωσης µε πλάτος A2.

2. Θέµα Β - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής µε αιτιολόγηση

2.1. Το ιδανικό κύκλωµα L− C του σχήµατος εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, µε
περίοδο T .Τη χρονική στιγµή t = 0 ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος και το κύκλωµα διαρ-
ϱέεται από ϱεύµα µε τη ϕορά που έχει σχεδιαστεί στο σχήµα. Το ϕορτίο του οπλισµού
Λ του πυκνωτή, τη χρονική στιγµή t1 = t0 + 3T

4
, ϑα είναι :

α. µέγιστο ϑετικό
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ϐ. µηδέν

γ. µέγιστο αρνητικό

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.2. Στο σχήµα ϕαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των χρονικών εξισώσεων ϕορτίου q − t,
στη χρονική διάρκεια 0 έως t0, για δύο ιδανικά κυκλώµατα L − C. Οι συντελεστές
αυτεπαγωγής των πηνίων στα δύο κυκλώµατα συνδέονται µε τη σχέση L2 = 4L1. Η
σχέση που συνδέει τις χωρητικότητες των δύο πυκνωτών είναι :

α. C2 =
C1

9

ϐ. C2 =
C1

4

γ. C2 =
C1

3

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.3. ∆ιαθέτουµε δύο κυκλώµατα ηλεκτρικών ταλαντώσεων, τα Α και Β. Οι χωρητικότητες
των πυκνωτών στα δύο κυκλώµατα είναι ίσες. Στο σχήµα παριστάνεται η ένταση του
ϱεύµατος στα κυκλώµατα Α και Β, σε συνάρτηση µε το χρόνο. Αν η ολική ενέργεια του
κυκλώµατος Α είναι Ε , η ολική ενέργεια του κυκλώµατος Β είναι :

α.
4E

9

ϐ.
2E

3

γ.
9E

4

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
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2.4. Στο κύκλωµα του σχήµατος, αρχικά ο διακόπτης ∆ είναι κλειστός, ο πυκνωτής είναι α-
ϕόρτιστος και το κύκλωµα διαρρέεται από σταθερό ϱεύµα.΄Οταν ανοίξουµε το διακόπτη,
ο πυκνωτής :

α. ϑα παραµείνει αφόρτιστος.

ϐ. ϑα ϕορτιστεί, µε τον οπλισµό Κ να αποκτά πρώτος ϑετικό ϕορτίο.

γ. ϑα ϕορτιστεί, µε τον οπλισµό Λ να αποκτά πρώτος ϑετικό ϕορτίο.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.5. Στο ιδανικό κύκλωµα LC του σχήµατος έχουµε αρχικά τους διακόπτες ∆1 και ∆2 α-
νοικτούς.Ο πυκνωτής χωρητικότητας C1 έχει ϕορτιστεί µέσω πηγής συνεχούς τάσης µε
ϕορτίο Q1. Τη χρονική στιγµή to = 0 ο διακόπτης ∆1 κλείνει, οπότε στο κύκλωµα LC1

έχουµε αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. Τη χρονική στιγµή t1 =
5T

4
, όπου Τ η περίοδος

της ταλάντωσης του κυκλώµατος LC1, ο διακόπτης ∆1 ανοίγει και ταυτόχρονα κλείνει
ο ∆2. Το µέγιστο ϕορτίο Q2 που ϑα αποκτήσει ο πυκνωτής χωρητικότητας C2, όπου
C2 = 4C1, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώµατος LC2 ϑα είναι
ίσο µε :

α. Q1

ϐ.
Q1

2

γ. 2Q1

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Πανελλήνιες Εξετάσεις - Ιούνης 2006
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2.6. Στο κύκλωµα του σχήµατος ο πυκνωτής είναι ϕορτισµένος και ο διακόπτης ϐρίσκεται
στη ϑέση Β. Τη χρονική στιγµή t0 = 0 ο διακόπτης τίθεται στη ϑέση Α και αρχίζει να

εκτελείται ηλεκτρική ταλάντωση µε περίοδο Τ. Τη χρονική στιγµή t1 =
5T

8
ο διακόπτης

µεταφέρεται στη ϑέση Γ. Αν Imax,1 είναι το µέγιστο ϱεύµα στο κύκλωµα L1C και Imax,2
το µέγιστο ϱεύµα στο κύκλωµα L2C, τότε :

α.
Imax,1
Imax,2

=
√

2

ϐ.
Imax,1
Imax,2

=
√

3

γ.
Imax,1
Imax,2

= 2

∆ίνεται L1 = L2 και ότι ο διακόπτης µεταφέρεται από τη µία ϑέση στην άλλη ακαριαία και
χωρίς να δηµιουργηθεί σπινθήρας.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις - Ιούνιος 2011

2.7. Στο ιδανικό κύκλωµα LC του σχήµατος έχουµε αρχικά τους διακόπτες ∆1 και ∆2 ανοι-
κτούς. Οι πυκνωτές χωρητικότητας C1 και C2 έχουν ϕορτιστεί µέσω πηγών συνεχούς
τάσης µε ϕορτία Q1 = Q2 = Q. Τη χρονική στιγµή t0 = 0 ο διακόπτης ∆1 κλείνει, οπότε

στο κύκλωµα LC1 έχουµε αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. Τη χρονική στιγµή t1 =
5T

4
,

όπου T1 η περίοδος της ταλάντωσης του κυκλώµατος LC1, ο διακόπτης ∆1 ανοίγει και
ταυτόχρονα κλείνει ο διακόπτης ∆2. ∆ίνεται ότι C2 = 2C1.

Το µέγιστο ϕορτίο που ϑα αποκτήσει ο πυκνωτής χωρητικότητας C2 κατά τη διάρκεια της
ηλεκτρικής ταλάντωσης του κυκλώµατος LC2 είναι :

α.
3Q

2
ϐ.
Q√

3
γ.

√
3Q

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις - Ιούνιος 2012
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2.8. ΄Ενα ιδανικό κύκλωµα L− C (1) έχει πυκνωτή µε χωρητικότητα C και πηνίο µε συντε-
λεστή αυτεπαγωγής L , ενώ ένα άλλο ιδανικό κύκλωµα L−C (2) έχει τον ίδιο πυκνωτή,
αλλά πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής 4L. Φορτίζουµε τον πυκνωτή του κυκλώµατος
(1) µε πηγή τάσης V και τον πυκνωτή του κυκλώµατος (2) µε πηγή τάσης 2V και τα
διεγείρουµε ώστε να εκτελούν αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Ο λόγος των ενεργειών

στα δυο κυκλώµατα
E2

E1

ϑα είναι :

α. 1

ϐ. 2

γ. 4

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.9. Στο κύκλωµα του σχήµατος ο πυκνωτής χωρητικότητας C = 20 × 10−6F είναι ϕορ-
τισµένος σε τάση Vc = 20V και το ιδανικό πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L =
1

9
× 10−3H.Τη χρονική στιγµή t0 = 0 κλείνουµε το διακόπτη δ. Κάποια µεταγενέστερη

χρονική στιγµή t1, το ϕορτίο του πυκνωτή είναι µηδέν και η ένταση του ϱεύµατος που
διαρρέει το πηνίο είναι 6 Α. Από τη στιγµή t0 έως τη στιγµή t1 η συνολική ενέργεια της
ηλεκτρικής ταλάντωσης µειώθηκε κατά:

α. 1× 10−3J

ϐ. 2× 10−3J

γ. 4× 10−3J

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Πανελλήνιες Εξετάσεις - Μάης 2013

2.10. Το πλάτος µιας ϕθίνουσας ταλάντωσης δίνεται από τη σχέση A = A0e
−Λt. Ο χρόνος

που απαιτείται ώστε η ολική ενέργεια της ταλάντωσης να γίνει η µισή της αρχικής
(E = E0

2
)είναι :

α. t =
ln2

Λ
ϐ. t =

ln2

2Λ
γ. t =

Λ

ln2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
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2.11. Το πλάτος µιας ϕθίνουσας ταλάντωσης δίνεται από τη σχέση A = A0e
−Λt . Ο χρόνος

που απαιτείται ώστε το πλάτος της ταλάντωσης να γίνει το µισό του αρχικού (A = A0

2
)

είναι :

α. t =
ln2

Λ
ϐ.t =

ln4

Λ
γ. t =

Λ

ln2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.12. ΄Ενα σύστηµα ξεκινά ϕθίνουσες ταλαντώσεις µε αρχική ενέργεια E0 και αρχικό πλάτος
A0 . Το έργο της δύναµης αντίστασης µετά από Ν ταλαντώσεις είναι 84 J . ΄Αρα το
πλάτος ταλάντωσης µετά από Ν ταλαντώσεις είναι :

α.
A0

4
ϐ.

4A0

10
γ.
A0

16

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.13. Ταλαντωτής που εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση έχει τη χρονική στιγµή t = 0 ενέργεια E0

και πλάτος A0. Τη χρονική στιγµή t1 η ενέργεια του ταλαντωτή έχει ελαττωθεί κατά
15E0

16
. Τη χρονική στιγµή t1 το πλάτος Α της ταλάντωσης είναι :

α.
A0

2
ϐ.
A0

4
γ.
A0

16

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Πανελλήνιες Εξετάσεις Οµογενών - Σεπτέµβρης 2013

2.14. Για ένα σύστηµα που εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε συχνότητα f = 10Hz ,
ϐρίσκεται σε κατάσταση συντονισµού και έχει πλάτος ταλάντωσης A = 8cm , ισχύουν
τα εξής :

α. έχει σταθερά απόσβεσης b = 0.

ϐ. έχει απώλειες ενέργειας ανά περίοδο λιγότερες, από αυτές που ϑα είχε αν η συχνότητα του
διεγέρτη γίνει 6 Hz.

γ. το πλάτος ταλάντωσης µπορεί να γίνει µεγαλύτερο από αυτό που έχει, αρκεί να ελαττώσου-
µε τη σταθερά απόσβεσης.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.15. ΄Ενας ϱαδιοφωνικός σταθµός εκπέµπει στα 100 MHz. Αν για τη λήψη αυτού του
ηλεκτροµαγνητικού κύµατος χρησιµοποιείται δέκτης µε κύκλωµα R − L − C , στο
οποίο το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = 2mH , η τιµή της χωρητικότητας του
πυκνωτή για την οποία συντονίζεται ο δέκτης είναι :

α. C = 12, 5 · 10−6F

ϐ. C = 25 · 10−6F
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γ. C = 50 · 10−6F

(∆ίνεται π2 = 10)
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.16. ΄Ενα σύστηµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση πλάτους Α και συχνότητας f = 15Hz .
Η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος είναι 17Hz . Αν η συχνότητα του διεγέρτη γίνει 16Hz
τότε το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης :

α. ϑα γίνει µικρότερο από Α.

ϐ. ϑα γίνει µεγαλύτερο από Α.

γ. ϑα παραµείνει Α.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.17. ΄Ενα σύστηµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση συχνότητας f = 30Hz και πλάτους Α
. Η ιδιοσυχνότητα του συστήµατος είναι 25 Hz. Αν αυξήσουµε τη σταθερά απόσβεσης b
του συστήµατος χωρίς να µεταβάλλουµε τη συχνότητα του διεγέρτη, τότε :

α. το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης ϑα µειωθεί.

ϐ. η συχνότητα της εξαναγκασµένης ταλάντωσης ϑα γίνει λίγο µικρότερη από 30Hz.

γ. η συχνότητα της εξαναγκασµένης ταλάντωσης ϑα γίνει λίγο µικρότερη από 25 Hz.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.18. ΄Ενα σώµα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών τα-
λαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σηµείο, µε εξισώσεις x1 = 0, 7ηµ2πt και
x2 = 0, 4ηµ2πt (όλα τα µεγέθη στο S.I.). Η σύνθετη ταλάντωση περιγράφεται (στο S.I.)
από την εξίσωση:

α. x = 0, 3ηµ2πt

ϐ. x = 1, 1ηµ4πt

γ. x = 1, 1ηµ2πt

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.19. ΄Ενα σώµα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών τα-
λαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σηµείο, µε εξισώσεις x1 = 0, 3ηµ2πt και
x2 = 0, 8ηµ(2πt + π) (όλα τα µεγέθη στο S.I.) Η σύνθετη ταλάντωση περιγράφεται από
την εξίσωση:

α. x = 1, 1ηµ(2πt+ π)

ϐ. x = 0, 5ηµ2πt

γ. x = 0, 5ηµ(2πt+ π)

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
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2.20. ΄Ενα σώµα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαν-
τώσεων, γύρω από το ίδιο σηµείο και έχουν ίδια ενέργεια (E1 = E2), ίδια συχνότητα και
ίδια διεύθυνση. Η ολική ενέργεια της σύνθετης ταλάντωσης είναι ίση µε την ενέργεια
των δύο ταλαντώσεων (E = E1 = E2), όταν η διαφορά ϕάσης των δύο Α.Α.Τ. είναι :

α. 0o

ϐ. 60o

γ. 120o

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.21. Υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις, γύρω από την
ίδια ϑέση ισορροπίας και στην ίδια διεύθυνση. Οι ταλαντώσεις περιγράφονται από
τις σχέσεις :

y1 = Aηµ(ωt+
π

3
) y2 =

√
3Aηµ(ωt− π

6
)

Αν E1, E2, E είναι οι ενέργειες ταλάντωσης για την πρώτη, για τη δεύτερη και για τη συνι-
σταµένη ταλάντωση, τότε ισχύει :

α. E = E1 − E2 ϐ. E = E1 + E2 γ. E2 + E2
1 + E2

2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις - Ιούνης 2012

2.22. ΄Ενα σώµα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών τα-
λαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο. Οι εξισώσεις των
δύο ταλαντώσεων είναι x1 = 0, 4ηµ(1998πt) και x2 = 0, 4ηµ(2002πt)(S.I.). Ο χρόνος
ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους της ιδιόµορφης ταλάντωσης
(διακροτήµατος) του σώµατος είναι :

α. 0,5 s

ϐ. 1s

γ. 2s

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.23. Σώµα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαν-
τώσεων, ίδιου πλάτους και διεύθυνσης. Οι συχνότητες f1 και f2 (f2 > f1) αντίστοιχα
των δύο ταλαντώσεων διαφέρουν µεταξύ τους 4 Hz , µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται
διακρότηµα. Αν η συχνότητα f1 αυξηθεί κατά 8 Hz, ο χρόνος που µεσολαβεί ανάµεσα
σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους ϑα:

α. παραµείνει ο ίδιος.
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ϐ. µειωθεί κατά 4 s.

γ. αυξηθεί κατά 4 s.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.24. ΄Ενα σώµα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών τα-
λαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο µε το ίδιο πλάτος Α
και συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο. Αν T1 και T2 είναι αντίστοιχα οι περίοδοι των
δύο ταλαντώσεων, τότε η περίοδος της περιοδικής κίνησης που προκύπτει δίνεται από
τον τύπο:

α. T = |T2 − T1|

ϐ. T =
T2 + T1

2

γ. T =
2T1T2

T2 + T1

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.25. Σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. της ίδιας συχνότητας, που γίνονται γύρω από το
ίδιο σηµείο και στην ίδια διεύθυνση. Αν οι εξισώσεις των επιµέρους ταλαντώσεων είναι :
x1 = A1ηµωt(S.I.) και x2 = A2ηµ(ωt + φ) (S.I.) µε , τότε η αρχική ϕάση φ, ώστε η
σύνθετη ταλάντωση να έχει πλάτος (A = A1 = A2) είναι :

α. φ = 0

ϐ. φ =
2π

3

γ. φ =
π

2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

2.26. ΄Ενας παρατηρητής ακούει τον ήχο από δύο διαπασών που λειτουργούν ταυτόχρονα και
παράγουν ήχους µε συχνότητες f1 = 1000Hz και f2 . Ο παρατηρητής αντιλαµβάνεται
τα παραγόµενα διακροτήµατα να έχουν περίοδο 0, 25s . Παρατηρούµε ότι αν αυξηθεί η
συχνότητα f2 του δεύτερου διαπασών κατά 2Hz τότε ο χρόνος µεταξύ δύο διαδοχικών
µηδενισµών της έντασης του ήχου αυξάνεται. Η συχνότητα f2 του δεύτερου διαπασών
είναι :

α. 4Hz

ϐ. 1004Hz

γ. 996Hz

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
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2.27. Κατά τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων µε παραπλήσιες συχνότητες f1

και f2, ίδιας διεύθυνσης και ίδιου πλάτους, που γίνονται γύρω από την ίδια ϑέση
ισορροπίας, µε f1 > f2, παρουσιάζονται διακροτήµατα µε περίοδο διακροτήµατος T∆ =
2s. Αν στη διάρκεια του χρόνου αυτού πραγµατοποιούνται 200 πλήρεις ταλαντώσεις, οι
συχνότητες f1 και f2 είναι :

α. f1 = 200, 5Hz και f2 = 200Hz

ϐ. f1 = 100, 25Hz και f2 = 99, 75Hz

γ. f1 = 50, 2Hz και f2 = 49, 7Hz

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Πανελλήνιες Εξετάσεις - Ιούνης 2014

3. Θέµα Γ - Ασκήσεις

3.1. Ιδανικό κύκλωµα περιλαµβάνει πυκνωτή χωρητικότητας C , ιδανικό πηνίο µε συντελε-
στή αυτεπαγωγής L και διακόπτη, που είναι αρχικά ανοικτός. Φορτίζουµε τον πυκνωτή
µε ϕορτίο Q = 100µC και κλείνουµε το διακόπτη, οπότε το κύκλωµα εκτελεί αµείωτες
ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Κάποια χρονική στιγµή t το ϕορτίο του αρχικά ϑετικά ϕορ-
τισµένου οπλισµού του πυκνωτή είναι q = 60µC και συνεχίζει να αυξάνεται. Την ίδια
στιγµή η ένταση του ϱεύµατος στο κύκλωµα είναι i = 80mA . Να υπολογίσετε :

α. τη γωνιακή συχνότητα της ηλεκτρικής ταλάντωσης.

ϐ. το ϱυθµό µε τον οποίο το ϕορτίο αποθηκεύεται στον ϑετικό οπλισµό του πυκνωτή τη
χρονική στιγµή t.

γ. το ϱυθµό µεταβολής της έντασης του ϱεύµατος στο κύκλωµα τη χρονική στιγµή t.

3.2. Πυκνωτής χωρητικότητας C ϕορτίζεται από ηλεκτρική πηγή συνεχούς τάσης. Στη συ-
νέχεια αποσυνδέουµε την πηγή ϕόρτισης και συνδέουµε τα άκρα του µε αγωγούς µηδε-
νικής αντίστασης σε ιδανικό πηνίο, που έχει συντελεστή αντεπαγωγής L = 0, 4H, µέσω
διακόπτη. Τη χρονική στιγµή t = 0 κλείνουµε το διακόπτη, οπότε το κύκλωµα αρχίζει
να εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Η εξίσωση του ϕορτίου του πυκνωτή δίνεται από τη
σχέση q = 0, 4συν(1000t)µC .

α. Να υπολογίσετε την χωρητικότητα του πυκνωτή.

ϐ. Να γράψετε την εξίσωση της έντασης του ϱεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα σε συνάρτηση
µε το χρόνο.

γ. Να υπολογίσετε την τιµή της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή όταν η τιµή
της έντασης του ϱεύµατος είναι 0, 2 · 10−3A.
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3.3. Ιδανικό κύκλωµα περιλαµβάνει πυκνωτή χωρητικότητας C = 40µC, ιδανικό πηνίο µε
συντελεστή αυτεπαγωγής L = 4mH και διακόπτη, που είναι αρχικά ανοικτός. Φορ-
τίζουµε τον πυκνωτή σε τάση V = 100volt και τη χρονική στιγµή κλείνουµε το διακόπτη,
οπότε το κύκλωµα εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις.

α. Να υπολογίσετε τη γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης.

ϐ. Να υπολογίσετε τη µέγιστη τιµή της έντασης του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο.

γ. Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις του ϕορτίου και της έντασης του ϱεύµατος.

δ. Να υπολογίσετε την (ολική) ενέργεια της ταλάντωσης.

3.4. Σε ένα ιδανικό ηλεκτρικό κύκλωµα το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = 4mH ,
ενώ ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 160µF . Στο κύκλωµα υπάρχει διακόπτης ∆,
ο οποίος αρχικά είναι ανοικτός. Ο πυκνωτής ϕορτίζεται πλήρως και τη χρονική στιγµή
t = 0 ο διακόπτης κλείνει, οπότε το κύκλωµα κάνει αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. Η
ολική ενέργεια του κυκλώµατος είναι E = 2 · 10−5J . Να υπολογίσετε :

α. Την περίοδο Τ της ταλάντωσης.

ϐ. Τη µέγιστη τιµή της έντασης του ϱεύµατος στο κύκλωµα.

γ. Το ϕορτίο του πυκνωτή τη χρονική στιγµή t1 , κατά την οποία η ενέργεια του ηλεκτρικού
πεδίου του πυκνωτή γίνεται για δεύτερη ϕορά ίση µε την ενέργεια του µαγνητικού πεδίου
στο πηνίο.

δ. Την παραπάνω χρονική στιγµή t1.

3.5. Στο κύκλωµα του σχήµατος δίνονται : πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναµης E = 5V µη-
δενικής εσωτερικής αντίστασης, πυκνωτής χωρητικότητας C = 8 · 10−6F , πηνίο µε
συντελεστή αυτεπαγωγής L = 2 · 10−2H. Αρχικά ο διακόπτης ∆1 είναι κλειστός και ο
διακόπτης ∆2 ανοιχτός

α. Να υπολογίσετε το ϕορτίο Q του πυκνωτή.

Ανοίγουµε το διακόπτη ∆1 και τη χρονική στιγµή τ=0 κλείνουµε το διακόπτη ∆2. Το

κύκλωµα LC αρχίζει να εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις.
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ϐ. Να υπολογίσετε την περίοδο των ηλεκτρικών ταλαντώσεων.

γ. Να γράψετε την εξίσωση σε συνάρτηση µε το χρόνο για την ένταση του ηλεκτρικού ϱεύµατος
που διαρρέει το πηνίο.

δ. Να υπολογίσετε το ηλεκτρικό ϕορτίο του πυκνωτή τη χρονική στιγµή κατά την οποία η ε-
νέργεια του µαγνητικού πεδίου στο πηνίο είναι τριπλάσια από την ενέργεια του ηλεκτρικού
πεδίου στον πυκνωτή.

Πανελλήνιες Εξετάσεις - Μάης 2010

3.6. Πυκνωτής ϕορτίζεται από πηγή µε ΗΕ∆ E = 100V olt. Ο πυκνωτής ϕορτίζεται και η
µέγιστη τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας που αποθηκεύεται σε αυτόν ισούται µε UEmax =
5 · 10−3J . Να υπολογίσετε :

α. την χωρητικότητα του πυκνωτή

Αποσυνδέουµε τον πυκνωτή από την πηγή και τον συνδέουµε µε πηνίο αυτεπαγωγής

L = 10mH, οπότε το κύκλωµα αρχίζει να εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Να

υπολογίσετε:

ϐ. την συχνότητα των ηλεκτρικών ταλαντώσεων

γ. την απόλυτη τιµή της τάσης στα άκρα του πυκνωτή την χρονική στιγµή που η ένταση του
ϱεύµατος ισούται µε i1 = 0, 5

√
3A.

δ. το πηλίκο της ενέργειας του µαγνητικού πεδίου προς την ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου
του πυκνωτή την στιγµή κατά την οποία η ένταση του ϱεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα
ισούται µε το µισό της µέγιστης τιµής της.

3.7. Το πλάτος µιας ϕθίνουσας αρµονικής ταλάντωσης µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο σύµ-
ϕωνα µε τη σχέση A = A0e

−Λt. Το πλάτος της ταλάντωσης τη χρονική στιγµή t = 0είναι
A0 = 8cm και τη χρονική στιγµή t = 20s είναι A1 = 2cm .

α. Ποια είναι η τιµή της σταθεράς Λ της ταλάντωσης ;

ϐ. Πόσος χρόνος χρειάζεται ώστε το πλάτος της ταλάντωσης να µείνει το µισό του αρχικού ;

γ. Ποιο είναι το πλάτος της ταλάντωσης τη χρονική στιγµή t = 30s;

δίνεται : ln2 = 0, 7

3.8. Το πλάτος µιας ϕθίνουσας αρµονικής ταλάντωσης µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο σύµ-
ϕωνα µε τη σχέση A = A0e

−Λt. Η σταθερά Λ της ταλάντωσης ισούται µε Λ = 0, 014s−1.

α. Να ϐρείτε µετά από πόσο χρονικό διάστηµα το σύστηµα ϑα έχει χάσει τα 3/4 της αρχικής
του ενέργειας.

ϐ. Να υπολογιστεί ο αριθµός των ταλαντώσεων Ν που πραγµατοποιεί το σύστηµα µέχρι να
υποτετραπλασιαστεί η αρχική του ενέργεια.
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γ. Αν τη χρονική στιγµή t = 0 η ενέργεια της ταλάντωσης είναι E0 και µετά από χρόνο
∆t = t1 η % ελάττωση της ενέργειας ταλάντωσης είναι 36% να ϐρείτε την % ελάττωση του
πλάτους της ταλάντωσης.

∆ίνεται ότι η περίοδος των ταλαντώσεων είναι T = 0, 5s και ln2 = 0, 7 .

3.9. Το πλάτος µιας ϕθίνουσας αρµονικής ταλάντωσης µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο σύµ-
ϕωνα µε τη σχέση A = A0e

−(ln4)t . Σε χρονικό διάστηµα 10 Τ, όπου Τ η περίοδος
της ϕθίνουσας ταλάντωσης, το πλάτος ελαττώνεται στο µισό της αρχικής του τιµής. Να
υπολογίσετε :

α. την περίοδο Τ της ϕθίνουσας ταλάντωσης.

ϐ. τον αριθµό των ταλαντώσεων Ν που πρέπει να πραγµατοποιηθούν ώστε το πλάτος να µειω-

ϑεί από
A0

4
σε

A0

16
.

γ. Το κλάσµα της αρχικής ενέργειας που έχασε ο ταλαντωτής στο χρονικό διάστηµα που

πέρασε για να ελαττωθεί το πλάτος της ταλάντωσης από
A0

4
σε

A0

16
.

3.10. Σώµα µάζας m = 2kg ισορροπεί δεµένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου στα-
ϑεράς k = 200N/m , το πάνω άκρο του οποίου είναι στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο.
Το σώµα εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση και η δύναµη απόσβεσης που επενεργεί πάνω
του είναι της µορφής F ′ = −0.5υ(S.I.). Εφαρµόζουµε στο σύστηµα περιοδική δύναµη
διέγερσης µε συχνότητα 5

π
Hz , οπότε αποκαθίσταται ταλάντωση σταθερού πλάτους που

είναι ίσο µε 0, 2m . Αν η αρχική ϕάση της ταλάντωσης σταθερού πλάτους είναι φ0 = 0 ,
τότε :

α. Να γράψετε τις εξισώσεις της αποµάκρυνσης και της ταχύτητας της εξαναγκασµένης τα-
λάντωσης.

ϐ. Να υπολογίσετε το µέγιστο ϱυθµό απορρόφησης ενέργειας του ταλαντωτή από τον διεγέρτη,
κατά τη διάρκεια µιας περιόδου.

γ. Αν αυξήσουµε τη συχνότητα του διεγέρτη το πλάτος της ταλάντωσης ϑα αυξηθεί ή ϑα
ελαττωθεί· Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

3.11. ΄Ενα σώµα µάζας 250g εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών
αρµονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σηµείο, µε εξισώσεις
x1 = 0, 08ηµ4πt και x2 = 0, 08

√
3ηµ(4πt+

π

2
(όλα τα µεγέθη στο S.I.).

α. Να υπολογισθεί το πλάτος Α της συνισταµένης ταλάντωσης που εκτελεί το σώµα.

ϐ. Να γραφεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης της ταλάντωσης που εκτελεί το σώµα.

γ. Να ϐρεθεί η δύναµη επαναφοράς τη στιγµή που το σώµα περνά από τη ϑέση x = 0, 1m.

δ. Να υπολογισθεί ο λόγος της κινητικής προς τη δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης του
υλικού σηµείου τη στιγµή που περνά από τη ϑέση x = 0, 08m.

∆ίνεται : π2 = 10.
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3.12. Υλικό σηµείο Σ εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµο-
νικών ταλαντώσεων, οι οποίες γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια
ϑέση ισορροπίας. Οι ταλαντώσεις περιγράφονται από τις εξισώσεις x1 = 2ηµ10t και
x2 = 2

√
3ηµ(10t+

π

3
, ( και x σε cm, t σε s ).

α. Να υπολογισθεί το πλάτος της συνισταµένης απλής αρµονικής ταλάντωσης που εκτελεί το
Σ.

ϐ. Να ϐρεθεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης της ταλάντωσης που εκτελεί το Σ.

γ. Να γραφεί η εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης του Σ.

δ. Να υπολογισθεί η αλγεβρική τιµή της ταχύτητας τη χρονική στιγµή t =
π

15
s µετά από τη

στιγµή t = 0 .

3.13. ΄Ενα σώµα µάζαςm = 0, 1kg εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών
αρµονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σηµείο και οι αποµακρύν-
σεις τους δίνονται από το παρακάτω διάγραµµα.

α. Να γραφεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης των δύο ταλαντώσεων.

ϐ. Να γραφεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης της συνισταµένης ταλάντωσης και να παρασταθεί
γραφικά στο ίδιο διάγραµµα µε τις δύο επιµέρους ταλαντώσεις.

γ. Να υπολογισθεί η ενέργεια της συνισταµένης ταλάντωσης.

δ. Να ϐρεθεί η αποµάκρυνση της σύνθετης ταλάντωσης, τη χρονική στιγµή που η κινητική
ενέργεια γίνει τριπλάσια της δυναµικής, για πρώτη ϕορά.

∆ίνεται : π2 = 10.
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3.14. ΄Ενα διαπασών παράγει ήχο συχνότητας f1 = 1001Hz . Αν ϕέρουµε πολύ κοντά ένα
δεύτερο διαπασών, περίπου ίδιο µε το πρώτο, παράγεται και ένας δεύτερος ήχος συ-
χνότητας f2 που είναι λίγο µικρότερη από την πρώτη. Ο σύνθετος ήχος που ακούει τότε
ένας παρατηρητής έχει συχνότητα f = 1000Hz . Να υπολογισθεί :

α. η συχνότητα f2 .

ϐ. η συχνότητα µεταβολής του πλάτους της σύνθετης κίνησης.

γ. πόσες ϕορές µηδενίζεται η ένταση του ήχου που ακούει ο παρατηρητής σε χρόνο ∆t = 2s.

δ. ΄Ενα µόριο του αέρα ταλαντώνεται εξαιτίας του ήχου που παράγουν τα διαπασών. Να
υπολογισθεί πόσες ϕορές περνά από τη ϑέση ισορροπίας του σε χρόνο ίσο µε τη περίοδο
των διακροτηµάτων.

3.15. ΄Ενα σώµα µάζαςm = 0, 2kg εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών
αρµονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σηµείο. Στο παρακάτω
διάγραµµα, ϕαίνεται η γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης της πρώτης ταλάντωσης
x1(t) και της συνισταµένης ταλάντωσης x(t) .

α. Να υπολογισθεί η σταθερά της συνισταµένης ταλάντωσης.

ϐ. Να γραφεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης της πρώτης και της συνισταµένης ταλάντωσης.

γ. Να γραφεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης της δεύτερης ταλάντωσης και να παρασταθεί
γραφικά στο ίδιο διάγραµµα.

δ. Να ϐρεθεί η κινητική ενέργεια του σώµατος τη χρονική στιγµή .

3.16. Σώµα µάζας m = 0, 5kg εκτελεί ταυτοχρόνως δύο Α.Α.Τ. της ίδιας συχνότητας που
γίνονται γύρω από το ίδιο σηµείο και στην ίδια διεύθυνση. Οι δύο Α.Α.Τ. περιγράφονται
από τις εξισώσεις : x1 = 0, 5ηµ20πt(S.I.) και x2 = 0, 7ηµ(20πt+ π)(S.I.)

α. Να ϐρεθεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης και της ταχύτητας σε σχέση µε το χρόνο για τη
σύνθετη ταλάντωση.
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ϐ. Να υπολογιστεί η περίοδος της σύνθετης ταλάντωσης.

γ. Να υπολογιστεί το πλάτος της δύναµης επαναφοράς για τη σύνθετη ταλάντωση.

δ. Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώµατος όταν η αποµάκρυνσή του είναι x = 0, 1m .

∆ίνεται π2 = 10.

3.17. Σώµα εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. της ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από
το ίδιο σηµείο, µε το ίδιο πλάτος και συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο. Οι ε-
πιµέρους ταλαντώσεις περιγράφονται από τις εξισώσεις x1 = 0, 2ηµ100πt(S.I.) και
x2 = 0, 7ηµ(102πt)(S.I.)

α. Να γραφεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης σε σχέση µε το χρόνο για τη σύνθετη ταλάντωση.

ϐ. Να υπολογιστεί η χρονική στιγµή που µηδενίζεται το πλάτος για πρώτη ϕορά.

γ. Να υπολογιστεί ο χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς του πλάτους.

4. Θέµα ∆ - Προβλήµατα

4.1. Στο κύκλωµα του παρακάτω σχήµατος η ηλεκτρική πηγή έχει ΗΕ∆ E = 20volt και
εσωτερική αντίσταση r = 1Ω, ο αντιστάτης έχει αντίσταση R = 9Ω , ο πυκνωτής έχει
χωρητικότητα C = 10µF και το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = 16mH. Ο
µεταγωγός διακόπτης είναι αρχικά στη ϑέση (1) και το πηνίο διαρρέεται από ηλεκτρικό
ϱεύµα σταθερής έντασης. Τη χρονική στιγµή t = 0 , µεταφέρουµε απότοµα το διακόπτη
στη ϑέση (2) χωρίς να δηµιουργηθεί σπινθήρας, οπότε στο ιδανικό κύκλωµα L − C
διεγείρεται αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση.

α. Να ϐρείτε τη σταθερή ένταση του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο καθώς και την αποθη-
κευµένη ενέργεια µαγνητικού πεδίου όταν ο διακόπτης ϐρίσκεται στη ϑέση (1).
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ϐ. Ποιος οπλισµός του πυκνωτή ϑα ϕορτιστεί πρώτος ϑετικά και γιατί· Ποιά χρονική στιγµή
ο οπλισµός ∆ του πυκνωτή ϑα αποκτήσει για πρώτη ϕορά µέγιστο ϕορτίο µε αρνητική
πολικότητα· Ποια χρονική στιγµή το πηνίο για πρώτη ϕορά ϑα διαρρέεται από ϱεύµα
µέγιστης τιµής και ϕοράς από το Β προς το Α·

γ. Να γράψετε τις εξισώσεις που περιγράφουν πως µεταβάλλονται σε σχέση µε το χρόνο στο
Σ.Ι. το ϕορτίο του οπλισµού ∆ του πυκνωτή και η ένταση του ϱεύµατος.

δ. Να ϐρείτε το µέτρο του ϱυθµού µεταβολής της έντασης του ϱεύµατος τη στιγµή που η
ένταση του ϱεύµατος στο κύκλωµα είναι µηδέν.

4.2. Στο κύκλωµα του σχήµατος, ο πυκνωτής (1) έχει χωρητικότητα C1 = 16µF και είναι
ϕορτισµένος από πηγή µε ΗΕ∆ E = 50volt, και πολικότητα όπως στο σχήµα. Το
πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = 10mH , ενώ ο πυκνωτής (2) , µε χωρητικότητα
C2 = 4µF , είναι αρχικά αφόρτιστος.

1) Τη χρονική στιγµή ο διακόπτης µεταφέρεται στη ϑέση (1) και το κύκλωµα L− C1

αρχίζει να εκτελεί αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση.

α. Να γράψετε την εξίσωση του ϕορτίου του πυκνωτή σε συνάρτηση µε τον χρόνο για το
κύκλωµα L− C1.

ϐ. Να ϐρείτε τη χρονική στιγµή t1 = 3π · 10−4s , την ένταση του ϱεύµατος στο κύκλωµα
L− C1καθώς και την ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου.

2) Τη χρονική στιγµή ο διακόπτης µεταφέρεται ακαριαία στη ϑέση (2) χωρίς να ξε-

σπάσει σπινθήρας και ταυτόχρονα µηδενίζουµε το χρονόµετρο. Το κύκλωµα L−C2

αρχίζει να εκτελεί αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση. Θεωρώντας πάλι ως t = 0 τη

χρονική στιγµή που αλλάζει ϑέση ο διακόπτης:

α. να ϐρείτε σε πόσο χρονικό διάστηµα ϑα ϕορτιστεί πλήρως ο πυκνωτής (2) καθώς και
ποιος οπλισµός του, ο Μ ή ο Ν, ϑα αποκτήσει πρώτος ϑετικό ϕορτίο.

ϐ. για το κύκλωµα L− C2 , να γράψετε τις εξισώσεις που δίνουν σε σχέση µε το χρόνο
το ϕορτίο του οπλισµού Μ καθώς και την ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή
(2).
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4.3. Στο κύκλωµα του σχήµατος, ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C = 20µF και είναι ϕορ-
τισµένος από πηγή µε ΗΕ∆ E = 10volt, και πολικότητα όπως στο σχήµα. Τα πηνία
έχουν συντελεστή αυτεπαγωγής L1 = 8mH και L2 = 2mH .

1) Τη χρονική στιγµή ο µεταγωγός διακόπτης δ µεταβαίνει στη ϑέση (1) και το κύκλω-

µα L1 − C αρχίζει να εκτελεί αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση.

α. Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις, που δίνουν το ϕορτίο του πυκνωτή και την ένταση
του ϱεύµατος, στο (S.I.). Πόση είναι η ολική ενέργεια της ηλεκτρικής ταλάντωσης
του κυκλώµατοςL1 − C ·

ϐ. Να υπολογίσετε το ϕορτίο και την ένταση του ϱεύµατος τη χρονική στιγµή t1 =
16π
3 · 10−4s

2) Τη χρονική στιγµή t1 ο διακόπτης µεταβαίνει ακαριαία στη ϑέση (2), χωρίς να

ξεσπάσει ηλεκτρικός σπινθήρας.

α. Θεωρώντας πάλι ως t = 0 τη χρονική στιγµή που αλλάζει ϑέση ο διακόπτης, να
γράψετε τη σχέση έντασης ϱεύµατος-χρόνου για το κύκλωµα . Πόση είναι τώρα η
ολική ενέργεια E2 του κυκλώµατος L− C2 ·

ϐ. Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της ενέργειας µαγνητικού πεδίου του πηνίου
L2 , τη χρονική στιγµή t2 = 5π

4 · 10−4s .

4.4. Στο παρακάτω κύκλωµα η ηλεκτρική πηγή έχει ΗΕ∆ E = 50volt και εσωτερική αν-
τίσταση r = 1Ω, οι αντιστάτες έχουν αντίσταση R1 = 4Ω και R2 = 5Ω , ο πυκνωτής
έχει χωρητικότητα C = 10µF και το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = 4mH .
Αρχικά ο µεταγωγός διακόπτης δ είναι στη ϑέση (1) και οι αντιστάτες διαρρέονται από
ϱεύµα σταθερής έντασης.

Τη χρονική στιγµή t = 0 µετακινούµε το διακόπτη στη ϑέση (2), χωρίς να δηµιουργηθεί σπιν-
ϑήρας, οπότε το ιδανικό κύκλωµα L− C αρχίζει να εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις.

α. Να ϐρείτε την ένταση του ϱεύµατος, που διαρρέει την πηγή καθώς και το ϕορτίο, που έχει
αποθηκευτεί στον πυκνωτή όταν οι αντιστάτες διαρρέονται από σταθερό ϱεύµα.

ϐ. Να ϐρείτε το λόγο της έντασης του ϱεύµατος , που διέρρεε αρχικά την πηγή προς τη
µέγιστη ένταση του ϱεύµατος, που διαρρέει το κύκλωµα της ηλεκτρικής ταλάντωσης.
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γ. Να γράψετε τις εξισώσεις, που δίνουν τις ενέργειες του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή
και του µαγνητικού πεδίου του πηνίου σε συνάρτηση µε το χρόνο.

δ. Να ϐρείτε τις χρονικές στιγµές στις οποίες οι ενέργειες ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου
είναι ίσες στη διάρκεια της πρώτης περιόδου της ταλάντωσης.

4.5. Για το κύκλωµα του σχήµατος δίνεται : C1 = 10−4F,C2 = 4 · 10−4F και L = 1H. Οι
διακόπτες (δ1), (δ2) είναι αρχικά ανοικτοί και οι πυκνωτές είναι ϕορτισµένοι µε ϕορτία
Q1 = 10−2C και Q2 =

√
210−2C ∆ίνεται ότι οι πάνω οπλισµοί είναι αρχικά ϑετικά

ϕορτισµένοι.

(πηγή:ylikonet.gr)

α. Να ϐρεθεί ο λόγος των τάσεων των δύο πυκνωτών.

ϐ. Κάποια στιγµή που ϑεωρούµε t = 0 κλείνει ο (δ1) ενώ ο (δ2) παραµένει ανοικτός. Να
υπολογίσετε το ϱυθµό µεταβολής της τάσης του πηνίου, το ϱυθµό µεταβολής της έντασης
του ϱεύµατος και το ϱυθµό µεταβολής της ενέργειας του µαγνητικού πεδίου του πηνίου
τη χρονική στιγµή όπου η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή είναι τριπλάσια
από την ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του πηνίου για πρώτη ϕορά.

γ. Τη χρονική στιγµή t1 = 1, 75π · 10−2s ανοίγει ο (δ1) και ταυτόχρονα κλείνει ο (δ2),
χωρίς απώλειες ενέργειας. Πόση ενέργεια παραµένει αποθηκευµένη στον πυκνωτή C1·
Να γραφούν οι χρονικές εξισώσεις της έντασης του ϱεύµατος i2 = f(t) και του ϕορτίου
του πυκνωτή q2 = f(t), ϑεωρώντας ως ϑετική ϕορά για το ϱεύµα τη ϕορά του ϱεύµατος στο
πηνίο τη στιγµή t1. Για τις εξισώσεις αυτές να ϑεωρήσετε ως αρχή µέτρησης του χρόνου
t = 0 τη στιγµή που ανοίγει ο (δ1) και ταυτόχρονα κλείνει ο (δ2).

δ. ∆οκιµάστε να γράψετε τις ίδιες εξισώσεις διατηρώντας την αρχή µέτρησης του χρόνου t = 0
ίδια µε αυτή του ερωτήµατος ( Β )
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4.6. Για το ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος, δίνονται C1 = 4µF , C2 = 1µF , ενώ το ιδανικό
πηνίο έχει αυτεπαγωγή L = 0, 09H. Φορτίζουµε τον πρώτο πυκνωτή, κλείνοντας το
διακόπτη δ1 από πηγή τάσης V = 30V και κατόπιν ανοίγουµε το διακόπτη. Τη χρονική
στιγµή t0 = 0 κλείνουµε τον διακόπτη δ2.

(πηγή:ylikonet.gr)

Α. Για την χρονική στιγµή t1 = 5π · 10−4s, να ϐρεθούν :

α. Η ένταση του ϱεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα και η τάση στα άκρα του πηνίου.
ϐ. Ο ϱυθµός µεταβολής της έντασης του ϱεύµατος.
γ. Οι ϱυθµοί µεταβολής της ενέργειας του πυκνωτή και του πηνίου.

Β. Την χρονική στιγµή t1, µέσω ενός αυτόµατου ηλεκτρονικού συστήµατος, ανοίγει ο δια-
κόπτης δ2 και ταυτόχρονα κλείνει ο διακόπτης δ3.

α. Αµέσως µετά το κλείσιµο του διακόπτη δ3, να ϐρεθεί ο ϱυθµός µεταβολής της έντασης
του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο.

ϐ. Να γίνει το διάγραµµα i = f(t) της έντασης του ϱεύµατος που διαρρέει το πηνίο σε
συνάρτηση µε το χρόνο από t0, µέχρι τη στιγµή t2 = 11π · 10−4s.

4.7. ΄Ενα σώµα µάζας 200 g εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών
αρµονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, ίδιας συχνότητας, ίδιου πλάτους Α και γύρω
από το ίδιο σηµείο. Η πρώτη ταλάντωση έχει αρχική ϕάση µηδέν και υστερεί ϕασικά
από τη δεύτερη κατά φ, µε φ < πrad . Η συνισταµένη κίνηση που προκύπτει έχει το
ίδιο πλάτος Α µε κάθε µια από τις επιµέρους ταλαντώσεις. Η κάθε µια ταλάντωση έχει
ενέργεια 0,1 J , ενώ η δύναµη επαναφοράς έχει µέγιστη τιµή 2 N .

α. Να υπολογισθεί η διαφορά ϕάσης της δεύτερης ταλάντωσης µε την πρώτη και της σύνθετης
ταλάντωσης µε την πρώτη.

ϐ. Να γραφούν οι εξισώσεις της αποµάκρυνσης των δύο αρχικών ταλαντώσεων.

γ. Να γραφεί η εξίσωση της επιτάχυνσης – χρόνου για την συνισταµένη ταλάντωση.

δ. Να υπολογισθεί το µέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης του σώµατος τη στιγµή που η δυναµική
ενέργεια του σώµατος είναι τριπλάσια της κινητικής.

4.8. ΄Ενα σώµα µάζας 100g εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρ-
µονικών ταλαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, ίδιας συχνότητας και γύρω από το ίδιο σηµείο.
Η δεύτερη ταλάντωση έχει τριπλάσιο πλάτος από την πρώτη και η ϕάση της προηγείται
κατά γωνία φ = 60o. Η πρώτη ταλάντωση έχει αρχική ϕάση µηδέν. Η συνισταµένη
ταλάντωση έχει εξίσωση x = 0, 2

√
13ηµ(2πt+ θ): (S.I.).

α. Να υπολογισθεί η αρχική ϕάση της συνισταµένης ταλάντωσης.

Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 30 http://www.perifysikhs.com



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Φυσική Γ Λυκείου 2014-2015 2ο Σετ Ασκήσεων

ϐ. Να γραφούν οι εξισώσεις της αποµάκρυνσης των δύο αρχικών ταλαντώσεων.

γ. Να γραφεί η εξίσωση της ταχύτητας - χρόνου της συνισταµένης ταλάντωσης.

δ. Να υπολογισθεί ο ϱυθµός µεταβολής της ορµής του σώµατος όταν περνά από τη ϑέση .

Να ϑεωρήσετε ότι : π2 ' 10 και 0, 6
√

3 ' 1 .

4.9. ΄Ενα σώµα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών ταλαν-
τώσεων, ίδιας διεύθυνσης, γύρω από το ίδιο σηµείο που περιγράφονται από τις εξισώσεις
x1 = Aηµ199πt και x2 = Aηµ201πt(S.I.). Η εξίσωση που περιγράφει την συνισταµένη
ταλάντωση είναι x = 0, 04συν2πf3tηµ2πf4t (S.I.).

α. Να υπολογισθεί το πλάτος Α και οι συχνότητες f1 και f2 των δύο επιµέρους Α.Α.Τ.

ϐ. Τι εκφράζει το ηµιάθροισµα των συχνοτήτων των επιµέρους Α.Α.Τ. και ποια είναι η τιµή
του ;

γ. Να υπολογισθεί η περίοδος των διακροτηµάτων T∆ και ο αριθµός των ταλαντώσεων που
εκτελεί το σώµα στο χρόνο αυτό.

δ. Να σχεδιάσετε ποιοτικά τη γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης της σύνθετης ταλάν-
τωσης µε το χρόνο.

4.10. Οι ήχοι που παράγονται από δύο ακίνητα διαπασών, έχουν την ίδια ένταση, ϐρίσκονται
πολύ κοντά το ένα µε το άλλο και έχουν συχνότητες f1 = 499Hz και f2 = 501Hz ,
αντίστοιχα. Οι ήχοι αναγκάζουν το τύµπανο ενός αυτιού να ταλαντώνεται. Οι επιµέρους
ταλαντώσεις που ενεργοποιούν το τύµπανο έχουν µηδενική αρχική ϕάση και ίδιο πλάτος
Α .

α. Να υπολογισθεί η συχνότητα:

α1. των διακροτηµάτων.

α2. µεταβολής του πλάτους της σύνθετης κίνησης.

α3. της σύνθετης κίνησης.

ϐ. Να υπολογισθεί ο αριθµός των µεγιστοποιήσεων του πλάτους των διακροτηµάτων σε χρόνο
20 s.

γ. Να υπολογισθεί ο αριθµός των ταλαντώσεων που εκτελεί το τύµπανο σε χρόνο 1 s.

δ. Να υπολογισθεί, σαν συνάρτηση του χρόνου, η διαφορά ϕάσης των δύο επιµέρους τα-
λαντώσεων που ενεργοποιούν το τύµπανο και να παρασταθεί γραφικά. Στο διάγραµµα να

ϕαίνονται οι χρονικές στιγµές
T∆

2
και T∆ (όπου T∆ η περίοδος των διακροτηµάτων). Να

εξηγήσετε µε τη ϐοήθεια της διαφοράς ϕάσης, γιατί στις στιγµές αυτές το πλάτος είναι
µηδέν και µέγιστο αντίστοιχα.

Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου 31 http://www.perifysikhs.com



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Φυσική Γ Λυκείου 2014-2015 2ο Σετ Ασκήσεων

4.11. ΄Ενα σώµα εκτελεί κίνηση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρµονικών τα-
λαντώσεων, ίδιας διεύθυνσης, ίδιου πλάτους , που πραγµατοποιούνται γύρω από το ίδιο
σηµείο µε παραπλήσιες συχνότητες f1 και f2 (f1 < f2) . Οι δύο ταλαντώσεις έχουν
αρχική ϕάση µηδέν. Η αποµάκρυνση σε συνάρτηση µε το χρόνο της σύνθετης κίνησης
που παρουσιάζει διακροτήµατα είναι x = 0.02συν(2πt)ηµ(50πt) (S.I.)

α. Να υπολογισθούν οι συχνότητες f1 και f2 και το πλάτος Α των δύο ταλαντώσεων.

ϐ. Να γραφούν οι εξισώσεις αποµάκρυνσης – χρόνου των δύο επιµέρους ταλαντώσεων.

γ. Να υπολογιστεί πότε µηδενίζεται το πλάτος του διακροτήµατος στο χρονικό διάστηµα από
0 έως 1s .

δ. Να υπολογισθεί πόσες ϕορές µηδενίζεται η αποµάκρυνση της σύνθετης κίνησης σε χρόνο
ίσο µε την περίοδο των διακροτηµάτων.

ε. Να γίνει το διάγραµµα της συνισταµένης ταλάντωσης για χρονικό διάστηµα από 0 έως 1 s
.

4.12. 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+ π
3
)

α. Υπολογίστε το πλάτος Α και την αρχική ϕάση θ της ταλάντωσης του σώµατος.

ϐ. Γράψτε την εξίσωση της αποµάκρυνσης του σώµατος σε συνάρτηση µε τον χρόνο, αν γνω-
ϱίζεται 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.

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 ′ = −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 : π2 = 10

4.13. ΄Ενα σώµα m = 2kg µετέχει ταυτόχρονα σε δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις που
γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας. Η εξίσωση της
ταχύτητας του σώµατος σε συνάρτηση µε τον χρόνο για κάθε µια από τις επιµέρους
ταλαντώσεις στο S.I. είναι : υ1 = 8πσυν(ωt+ π) και υ2 = υ2maxσυν(ωt). Η εξίσωση της
σύνθετης ταλάντωσης προκύπτει από την σχέση: x = 4ηµ(100πt), (x σε cm, t σε s)

.

α. Να σχεδιαστεί η γραφική παράσταση της δυναµικής ενέργειας σε συνάρτηση µε τον χρόνο
για την σύνθετη κίνηση.

ϐ. Να γραφτεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης για κάθε µια από τις συνιστώσες ταλαντώσεις.
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γ. Ποια ϑα έπρεπε να είναι η µέγιστη επιτάχυνση του σώµατος εξαιτίας της δεύτερης ταλάν-
τωσης ώστε το σώµα να παρέµενε συνεχώς στην ϑέση ισορροπίας.

δ. Αν η παραπάνω σύνθετη ταλάντωση γίνεται µέσα σε ένα υλικό που ασκεί στο σώµα δύναµη
της µορφής F ′ = −bυ, όπου b η σταθερά απόσβεσης, οπότε το πλάτος µειώνεται εκθετικά
µε τον χρόνο σύµφωνα µε την σχέση A = A0e

−Λt, να ϐρείτε το ποσοστό της ενέργειας που
χάθηκε µετά από χρόνο t = 2T , όπου Τ η περίοδος της ταλάντωσης.

∆ίνεται η σταθερά Λ του υλικού Λ = ln2
T και ότι π2 = 10
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