Ταλαντώσεις

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ερωτήσεις σωστού λάθους στην ΑΑΤ
1) Το σώµα του διπλανού σχήµατος ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο δεµένο στο
άκρο ιδανικού ελατηρίου. Εκτρέπουµε το σώµα προς τα δεξιά κατά Α και το
αφήνουµε να εκτελέσει α.α.τ.
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις:
i) Στην αρχική του θέση το ελατήριο έχει το φυσικό του µήκος. Σ.
ii) Η δύναµη επαναφοράς είναι η δύναµη του ελατηρίου. Σ.
iii) Η δύναµη επαναφοράς είναι η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα. Σ.
iv) Η δύναµη του ελατηρίου δίνεται από τη σχέση F= - Κx, όπου x η αποµάκρυνση του σώµατος από τη
θέση ισορροπίας. Σ.
v) Η δύναµη του ελατηρίου δίνεται από την εξίσωση F = - Κ; , όπου ; το µήκος του ελατηρίου. Λ.
vi) Το πλάτος ταλάντωσης είναι ίσο µε Α. Σ.
vii) Αν αυξήσουµε την αρχική αποµάκρυνση του σώµατος θα αυξηθεί και η περίοδος ταλάντωσης. Λ.
2) ∆ύναµη επαναφοράς για ένα υλικό σηµείο που εκτελεί α.α.τ µεταξύ των σηµείων Β και Γ του διπλανού σχήµατος, φαίνεται στο διάγραµµα.
i) Για t=0 το σώµα βρίσκεται στη θέση Ο. Λ.
ii) Το σηµείο (1) της γραφικής παράστασης αντιστοιχεί στη θέση Ο και το
σώµα κινείται προς τα δεξιά. Σ.
iii) Το σηµείο (2) αντιστοιχεί στη θέση στην θέση Γ. Σ.
iv) Το σηµείο (3) αντιστοιχεί σε ένα σηµείο δεξιότερα του σηµείου Ο. Σ.
v) Η περίοδος ταλάντωσης είναι ίση µε 10s. Λ.
vi) Τα σηµεία (1) και (3) αντιστοιχούν σε δύο σηµεία που απέχουν µεταξύ τους απόσταση µεγαλύτερη
από το πλάτος ταλάντωσης Α. Λ.
3) Ένα σώµα µάζας 1kg εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση, η αποµάκρυνση του οποίου, σε συνάρτηση µε το χρόνο, µεταβάλλεται όπως
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στο διάγραµµα. Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i) Η περίοδος ταλάντωσης είναι ίση µε 10s. Λ.
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ii) Τη χρονική στιγµή t1=Τ/8 το σώµα έχει αρνητική ταχύτητα. Σ.
iii) Τη χρονική στιγµή t1 το σώµα έχει αρνητική επιτάχυνση. Σ.
iv) Τη χρονική στιγµή t2 το σώµα έχει µέγιστη κατά µέτρο ταχύτητα. Λ.
v) Το χρονικό διάστηµα t2- t1 είναι ίσο µε 4s. Λ.
4) Υλικό σηµείο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση πλάτους x0 µεταξύ των
σηµείων Α και Β. Ο είναι το µέσο της ΑΒ, Μ το µέσο της ΟΒ και
ΜΡ=ΡΒ. Αν Κ η κινητική ενέργεια, U η δυναµική ενέργεια και Εολ η ολική ενέργεια ταλάντωσης, ποιες
από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές:
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i) Στο σηµείο Ο ισχύει Κ=Εολ. Σ.
ii) Στα σηµεία Α και Β ισχύει U=Εολ. Σ.
iii) Στο σηµείο Μ ισχύει Κ=U. Λ.
iv) Στο σηµείο Ρ ισχύει Κ<U. Σ.

5) Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, όπως στο σχήµα, στη θέση
Ο. Εκτρέπουµε το σώµα κατακόρυφα φέρνοντάς το στη θέση Α και το αφήνουµε να κινηθεί, οπότε εκτελεί α.α.τ.

Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεµένες τις παρακάτω προτάσεις:
i) Στη θέση Ο η δύναµη του ελατηρίου έχει φορά προς τα πάνω και µέτρο ίσο µε 20Ν. Σ.
ii) Στη θέση Α η δύναµη του ελατηρίου είναι κατακόρυφη µε φορά προς τα κάτω. Σ.
iii) Στη θέση Γ ισχύει w= - m·ω2·y όπου w το βάρος του σώµατος και y η απόσταση (ΟΓ). Σ.
iv) Στη θέση ∆ η δύναµη του ελατηρίου έχει φορά προς τα πάνω και έχει µέτρο µεγαλύτερο από 20Ν. Σ.
v) Η ενέργεια ταλάντωσης είναι µεγαλύτερη από ½ mg(ΟΓ). Σ.
vi) Η δυναµική ενέργεια ταλάντωσης στη θέση Γ είναι µηδέν. Λ.
vii) Η δυναµική ενέργεια του ελατηρίου στη θέση Γ είναι ίση µε µηδέν. Σ.
viii)

Μεταξύ των παραπάνω θέσεων µέγιστη είναι η δυναµική ενέργεια ταλάντωσης στη θέση Α. Σ.

ix) Μεταξύ των παραπάνω θέσεων µέγιστη είναι η δυναµική ενέργεια του ελατηρίου στη θέση ∆. Σ.
∆ίνεται g=10m/s2.

Επιµέλεια
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