
Σχολική Χρονιά 2011-2012 Φυσική Γ Λυκείου

1ο ∆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. ΄Ενα σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση στην οποία η αποµάκρυνση από την ϑέση ισορ-

ϱοπίας περιγράφεται από την σχέση

x = 4 · 10−2ηµ(10t+
π

6
) (S.I.)

(α) το πλάτος ταλάντωσης είναι 4 m.

(ϐ) η κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης είναι 40 · 10−2rad.

(γ) η ταλάντωση έχει αρχική ϕάση
4π
6 rad.

(δ) η ϕάση είναι άυξουσα συνάρτηση του χρόνου

1.2. ΄Ενα κύκλωµα L−C εκτελεί αµείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις µε µέγιστο ϕορτίοQ και µέγιστο

ϱεύµα I. Αν διπλασιαστεί η µέγιστη τάση στα άκρα του πυκνωτή (VC(max)) χωρίς να µεταβληθεί άλλο

στοιχείο του κυκλώµατος τότε το µέγιστο ϱεύµα:

(α) ϑα διπλασιαστεί

(ϐ) ϑα υποδιπλασιαστεί

(γ) ϑα παραµεινει το ίδιο

(δ) ϑα τετραπλασιαστεί

1.3 Το αποτέλεσµα της σύνθεσης δύο αρµονικών ταλαντώσεων πλάτους Α οι οποίες γίνονται πάν-

ω στην ίδια ευθεία, γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας µε συχνότητα f1,f2 και οι οποίες έχουν

παραπλήσιες τιµές είναι µια νέα ταλάντωση της οποίας :

(α) το πλάτος µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών -2Α και 2Α µε συχνότητα |f1 − f2|.

(ϐ) το πλάτος µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών 0 και 2Α µε συχνότητα
f1+f2

2 .

(γ) η αποµάκρυνση από την ϑέση ισορροπίας µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών 0 και 2Α µε συχνότητα
f1−f2

2 .

(δ) η αποµάκρυνση από την ϑέση ισορροπίας µεταβάλλεται µεταξύ των τιµών -2Α και 2Α µε

συχνότητα
f1+f2

2 .
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1.4 Το συστηµα ανάρτησης ενός αυτοκινήτου:

(α) είναι ένα σύστηµα αποσβεννύµενων ταλαντώσεων µε πολύ µικρό b.

(ϐ) είναι ένα συστµα αποσβεννύµενων ταλαντώσεων µε πολύ µεγάλο b.

(γ) σκοπό έχει να διατηρεί την ταλάντωση για πολύ χρόνο όταν οι τροχοί συναντούν µικρά εµπόδια

στο οδόστρωµα.

(δ) όταν ϕθείρεται, τότε αυξάνει την σταθερά απόσβεσης του.

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

µονάδες)

(α) Το πλάτος ταλάντωσης σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση εξαρτάται από την σταθερά απόσβεσης.

(ϐ) Η συχνότητα ταλάντωσης ενός συστήµατος µάζας-ελατηρίου που εκτελεί ελεύθερη ταλάντωση

αυξάνει όταν ελαττώνεται η µάζα του σώµατος.

(γ) Το αποτέλεσµα της σύνθεσης δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων που γίνονται στην ίδια διεύθυν-

ση και γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας µε συχνότητες που διαφέρουν λίγο µεταξύ τους,

είναι µια νέα απλή αρµονική ταλάντωση.

(δ) Κάθε εξαναγκασµένη ταλάντωση οδηγείται σε συντονισµό.

(ε) Η µείωση της αντίστασης σε ένα κύκλωµα R − L − C οδηγεί σε άυξηση της Ενέργειας του

µαγνητικού πεδιου στο πηνίο.

Θέµα 2ο

2.1. Η κινητική ενέργεια ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µεταβάλλεται µε

τον χρόνο όπως ϕαίνεται στο διάγραµµα. Η πρώτη διέλευση του σώµατος από την ϑέση ισορροπίας

γίνεται κατά την αρνητική κατεύθυνση.

 

ΘΕΜΑ 2 
2.1 Διαθέτουμε δύο κυκλώματα (L1C1) και (L2C2) ηλεκτρικών 

ταλαντώσεων. 

Τα διαγράμματα (1) και (2) παριστάνουν τα φορτία των 

πυκνωτών C
1 
και C

2 
αντίστοιχα, σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Ο λόγος Ι1/Ι2
 
των μέγιστων τιμών της έντασης του  ρεύματος 

στα δύο κυκλώματα είναι:  

α. 2.      β. 1/4       γ.  1/2 .  
(Μονάδες 1)  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
(Μονάδες 3) 

 

2.2 Η κινητική ενέργεια ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 
μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Η πρώτη διέλευση του 
σώματος από τη θέση ισορροπίας γίνεται κατά την αρνητική κατεύθυνση. 

 
Α. Η περίοδος της ταλάντωσης είναι: 

i) 4s    ii) 8s    iii) 16s 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 1+2=3) 
 

Β. Ποια είναι η αρχική φάση της ταλάντωσης; 

i) 
4
π

    ii) 
4
3π

    iii) 
4
5π

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Ε 

6 

Ε/2 

4 2 

 
 

(s) 

Α. Η περίοδος της ταλάντωσης είναι :

(α) 4s

(ϐ) 8s

(γ) 16s
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Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολογήσετε την απάντησή

σας. (1+2 = 3 µονάδες)

Β. Η αρχική ϕάση της ταλάντωσης είναι :

(α)
π
4

(ϐ)
3π
4

(γ)
5π
4

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

σας. (3+4 = 7 µονάδες)

2.2. Σηµειακή µάζα εκτελει ταυτόχρονα δυο απλές αρµονικές ταλαντώσεις στην ίδια κατεύθυνση

και γύρω από την ίδια ϑέση ισορροπίας µε εξισώσεις x1 = A1ηµ(ωt) και x2 = A2ηµ(ωt + π
3 ). Αν η

ενέργεια της µάζας αν εκτελούσε µόνο την πρώτη ταλάντωση είναι E1 = 2J και η ενέργεια της µάζας

αν εκτελούσε µόνο την δεύτερη ταλάντωση είναι E2 = 4, 5J , τότε η ενέργεια της σύνθετης ταλάντωσης

ϑα είναι :

(α) E = 6, 5J

(ϐ) E = 2, 5J

(γ) E = 9, 5J

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.(3+4=7 µονάδες)

2.3. Σηµειακό αντικειµενο εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση µε πλάτος που µειώνεται εκθετικά µε το

χρόνο. Τη χρονική στιγµή t1 το αρχικό πλάτος έχει υποδιπλασιαστεί. Το πλάτος της ταλάντωσης ϑα

γίνει
A0

16 την χρονική στιγµή:

(α) 4t1

(ϐ) 2t1

(γ) 16t1

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (4+4 = 8 µονάδες)

Θέµα 3ο

Στο κύκλωµα του σχήµατος, ο πυκνωτής C έχει χωρητικότητα C = 20µF και είναι ϕορτισµένος

από πηγή µε ΗΕ∆ E = 10V olt, και πολικότητα όπως στο σχήµα. Τα πηνία έχουν συντελεστή

αυτεπαγωγής L1 = 8mH και L2 = 2mH.

14 
 

Πρόβλημα 3. 

Στο κύκλωμα του σχήματος, ο πυκνωτής C έχει χωρητικότητα C=20 μF και είναι 

φορτισμένος από πηγή με ΗΕΔ Ε=10 V, και πολικότητα όπως στο σχήμα. Τα πηνία έχουν 

συντελεστή αυτεπαγωγής L1=8 mH και L2=2 mH. 

 

1)Τη χρονική στιγμή t=0 ο μεταγωγός διακόπτης δ μεταβαίνει στη θέση (1) και το 

κύκλωμα L1C 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 Ε1 της ηλεκτρικής 

ταλάντωσης του κυκλώματος L1C; 

β) Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t1=
416 10

3
−π

⋅  s: 

(i) Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το 1ο πηνίο. 

(ii) Το φορτίο κάθε οπλισμού του πυκνωτή. 

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 L2C. Πόση είναι τώρα η 
ολική ενέργεια Ε2 του κυκλώματος L2C ; 

β) Να υπολογίσετε τον ρυθμό μεταβολής της ενέργειας μαγνητικού πεδίου του πηνίου L2, 

τη χρονική στιγμή t2=
45 10

4
−π

⋅  s. 

Δίνεται 2 2ηµ ϕ = ηµϕ⋅συνϕ  

 

1) 

Λύση 

α) Είναι 1 1 13 6
1 1 1

2 2 1 1 2500rad / s
T 2 L C L C 8 10 H 20 10 F− −

π π
ω = = ⇒ω = = ⇒ω =

π ⋅ ⋅ ⋅
, 

(1) Τη χρονική στιγµή t = 0 ο µεταγωγός διακόπτης δ µεταβαίνει στη ϑέση (1) και το κύκλωµα

L1 − C αρχίζει να εκτελεί αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση.
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(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 E1 της ηλεκτρικής ταλάντωσης του

κυκλώµατος L1 − C ·

(ϐ) Να υπολογίσετε τη χρονική στιγµή t1 = 16π
3 10−4s:

(ι) Την ένταση του ϱεύµατος που διαρρέει το 1ο πηνίο.

(ιι) Το ϕορτίο κάθε οπλισµού του πυκνωτή.

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

τρικός 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 L2 − C . Πόση είναι τώρα η ολική

ενέργεια E2 του κυκλώµατος L2 − C ·

(ϐ) Να υπολογίσετε τον ϱυθµό µεταβολής της ενέργειας µαγνητικού πεδίου του πηνίου , τη

χρονική στιγµή t2 = 5π
4 10−4s

∆ίνεται ότι ηµ(2φ) = 2ηµ(φ) · συν(φ)

(6+6+6+7 µονάδες)

Θέµα 4ο

Σώµα Σ µάζας m1 = 4kg ισσοροπεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k =
400N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωµένο σε οροφή. Ανεβάζουµε το σώµα µάζας

m1 κατά απόσταση l = 0, 05m από τη ϑέση ισορροπίας του και το εκτοξεύουµε κατακόρυφα προς τα

κάτω ( κατά την αρνητική ϕορά δηλαδή) µε ταχύτητα µέτρου υ0 = (
√

3/2)m/s. Το σώµα Σ εκτελει

απλή αρµονική ταλάντωση.

(α) Να ϐρεθεί το µέτρο της µέγιστης ταχύτητας ταλάντωσης του σώµατος Σ

(ϐ) Κάποια στιγµή που το σώµα Σ περνά από την ϑέση ισορροπίας της ταλάντωσης του και κατε-

ϐαινει, συγκρούεται πλαστικά µε σώµα µάζας m2 που ανεβαίνει µε ταχύτητα µέτρου υ2. Μετά

τη σύγκρουση το συσσωµάτωµα ανεβαίνει και ϕτάνει µέχρι µια ϑέση που ϐρίσκεται πάνω από

το ϕυσικό µήκος του ελατηρίου κατά d = 0, 1m. ∆ίνεται η περίοδος Toλ της απλής αρµονικής

ταλάντωσης του συσσωµατώµατος είναι Toλ =
√

2T1, όπου T1 η περίοδος της ταλάντωσης που

έκανε το σώµα Σ. Να ϐρεθούν: (i) η µάζα m2 και (ii) το µέτρο της ταχύτητας υ2.

(γ) Κάποια στιγµή (t = 0) το σύστηµα συσσωµατώµατος - ελατηρίου ϐυθίζεται σε υγρό. Το σύστηµα

εκτελεί ϕθίνουσα ταλάντωση για την οποία η αντιτιθέµενη δύναµη ειναι της µορφής F = −b ·υ,
όπου b ϑετική σταθερά. ∆ινεται η σταθερά Λ = 0, 195s−1

. Να ϐρεθεί σε ποιά χρονική στιγµή

το σύστηµα συσσωµατώµατος – ελατηρίου έχει χάσει ενέργεια 13, 5J . ∆ίνεται ln2 = 0, 693

∆ίνεται g = 10m/s2.

(6+7+7+5 µονάδες)

Οδηγίες

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ειναι σωστή

� ∆εν αντιγράφουµε !!!

Καλή Επιτυχία !
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