Ταλαντώσεις

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Φθίνουσα και εξαναγκασµένη ταλάντωση.
Ερωτήσεις
1) Ποια πρόταση είναι σωστή για το έργο της δύναµης απόσβεσης σε µια ταλάντωση:
i) Είναι θετικό αν το ταλαντούµενο σώµα κινείται προς την θετική κατεύθυνση.
ii) Είναι πάντα αρνητικό.
iii) Είναι πάντα θετικό.
iv) Σε κάποια τµήµατα της διαδροµής είναι θετικό και σε άλλα αρνητικό.
2) Σε µια φθίνουσα αρµονική µηχανική ταλάντωση, ποιες από τις προτάσεις δεν ισχύουν και γιατί ;
i) η αποµάκρυνση από τη Θ.Ι. δίνεται από τη σχέση x = Aηµωt
ii) η σταθερά απόσβεσης b εξαρτάται µόνο από τη φύση του µέσου µέσα στο οποίο ταλαντώνεται το
σύστηµα
iii) µε την πάροδο του χρόνου ελαττώνεται το πλάτος, η µέγιστη ταχύτητα και η ιδιοπερίοδος
iv) ο ρυθµός µε τον οποίο µειώνεται το πλάτος αυξάνεται µε τη σταθερά απόσβεσης
3) Το πλάτος µιας φθίνουσας µηχανικής ταλάντωσης µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο σύµφωνα µε την εξίσωση Α=Α0 e-Λt. Για t=0 η ενέργεια ταλάντωσης είναι Ε0. Η ενέργεια που έχει χάσει το σύστηµα µέχρι τη
χρονική στιγµή t=;n2/Λ είναι ίση µε:
α. Ε0/ 2

β. Ε0/4

γ. 3Ε0/4

δ. Ε0/16

4) Σε κύκλωµα RLC εκτελούνται φθίνουσες ηλεκτροµαγνητικές ταλαντώσεις, µε αρχικό φορτίο Q0. Ποιες
από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λανθασµένες;
i) το µέγιστο φορτίο που έχει ο πυκνωτής µετά από κάθε ταλάντωση µειώνεται εκθετικά µε το χρόνο
ii) το αρχικό φορτίο του πυκνωτή τελικά εξαφανίζεται όταν σταµατήσει η ταλάντωση
iii) το αρχικό φορτίο του πυκνωτή δεν εξαφανίζεται. Το συνολικό φορτίο στο κύκλωµα είναι ίσο µε µηδέν και όσο υπήρχε ενέργεια ταλάντωσης τα διαχωρισµένα αρνητικά και θετικά φορτία ταλαντωνόταν
iv) Για τη συχνότητα ισχύει : f <

1
2π LC

5) Σε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση η συχνότητα του διεγέρτη είναι µικρότερη από την ιδιοσυχνότητα του
ταλαντωτή. Αυξάνουµε συνεχώς τη συχνότητα του διεγέρτη. Το πλάτος της εξαναγκασµένης ταλάντωσης θα:
α. αυξάνεται συνεχώς.

β. µειώνεται συνεχώς.

γ. µένει σταθερό.

δ. αυξάνεται αρχικά και µετά θα µειώνεται.

6) Σε αρµονικό ταλαντωτή, εκτός από την ελαστική δύναµη επαναφοράς ενεργεί και δύναµη αντίστασης
F = -bυ. Όταν αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης b, η περίοδος της ταλάντωσης
i) αυξάνεται.
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ii) ελαττώνεται.
iii) µένει σταθερή.
iv) αυξάνεται µέχρι να αποκτήσει ορισµένη τιµή και κατόπιν ελαττώνεται.
7) Το διπλανό διάγραµµα δίνει την αποµάκρυνση σε συνάρτηση µε το χρόνο σε
µια φθίνουσα ταλάντωση.
Ποιο από τα επόµενα διαγράµµατα δίνει της δύναµη απόσβεσης σε συνάρτηση µε το χρόνο;

8) Σε σύστηµα µάζας - ελατηρίου, εκτός από την ελαστική δύναµη επαναφοράς, ενεργούν δύναµη αντίστασης
F =-bυ και περιοδική δύναµη F = F0 ηµωt µε ω που µπορεί να µεταβάλλεται. Τότε:
i) το σύστηµα ταλαντώνεται µε την ιδιοσυχνότητά του f0 .
ii) το πλάτος ταλάντωσης είναι ανεξάρτητο της κυκλικής συχνότητας ω.
iii) η συχνότητα ταλάντωσης του συστήµατος είναι ίση µε τη συχνότητα της περιοδικής δύναµης.
iv) όταν αυξάνεται η συχνότητα της περιοδικής δύναµης, το πλάτος της ταλάντωσης αυξάνει πάντοτε.
9) Κατά το συντονισµό
i) Η ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή είναι µέγιστη.
ii) Η ενέργεια του ταλαντωτή είναι µέγιστη.
iii) Το πλάτος της ταλάντωσης είναι µέγιστο.
iv) Οι απώλειες ενέργειας ελαχιστοποιούνται.
Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις
10) Με την πάροδο του χρόνου και καθώς τα αµορτισέρ ενός αυτοκινήτου παλιώνουν και φθείρονται:
i) η τιµή της σταθεράς απόσβεσης b αυξάνεται.
ii) η τιµή της σταθεράς απόσβεσης b µειώνεται.
iii) το πλάτος της ταλάντωσης του αυτοκινήτου, όταν περνά από εξόγκωµα του δρόµου, µειώνεται πιο
γρήγορα.
iv) η περίοδος των ταλαντώσεων του αυτοκινήτου παρουσιάζει µικρή αύξηση.
11) Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις
i) Το πλάτος της ελεύθερης ταλάντωσης ενός ταλαντωτή διατηρείται πάντα σταθερό.
ii) Αν στον αρµονικό ταλαντωτή, εκτός από την ελαστική δύναµη επαναφοράς ενεργεί και δύναµη αντίστασης F = -bu, τότε το πλάτος της ταλάντωσης ελαττώνεται γραµµικά µε το χρόνο.
iii) Αν στον αρµονικό ταλαντωτή, εκτός από την ελαστική δύναµη επαναφοράς ενεργεί και δύναµη αντίστασης F = -bυ, τότε η περίοδος της φθίνουσας ταλάντωσης διατηρείται σταθερή.
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iv) Αν στο αρµονικό ταλαντωτή, εκτός από την ελαστική δύναµη επαναφοράς ενεργεί και δύναµη αντίστασης F = - bυ, µε µεγάλη σταθερά απόσβεσης, η κίνηση γίνεται απεριοδική.
v) Στη φθίνουσα αρµονική ταλάντωση, ο ρυθµός µε τον οποίο ελαττώνεται το πλάτος δεν εξαρτάται από
τη σταθερά απόσβεσης.
vi) Στις κρεµαστές γέφυρες επιδιώκεται η απόσβεση των ταλαντώσεων να είναι ελάχιστη.
12) Ένα σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση.
Ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές;
i) Το πλάτος της ταλάντωσης µειώνεται µε το χρόνο.
ii) Η συχνότητα ταλάντωσης είναι ίση µε την ιδιοσυχνότητα του συστήµατος.
iii) Το πλάτος της ταλάντωσης εξαρτάται από τη συχνότητα του διεγέρτη.
iv) Η ενέργεια που χάνεται λόγω των αποσβέσεων αναπληρώνεται από το διεγέρτη.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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