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ΕΑΠ ΦΥΕ 34 

4η Εργασία έτους 2004 

Ασκήσεις  

 

1) Τριφασικά ρεύµατα 

Τα τρία πηνία του 

σχήµατος κείνται 

σε επίπεδο και 

σχηµατίζουν 

διαδοχικά γωνία 

120ο. Μαγνήτης 

περιστρεφόµενος 

στο επίπεδο µε 

σταθερή γωνιακή 

ταχύτητα ω επάγει 

σε κάθε πηνίο διαδοχικές ΗΕ∆ περιγραφόµενες από τις εκφράσεις Ε1 = V0 sin(ωt),  

Ε2 = V0 sin(ωt+2π/3), Ε3 = V0 sin(ωt+4π/3). Ίσες αντιστάσεις R (στην κατανάλωση) κλείνουν το κύκλωµα 

κάθε πηνίου µέσω του κοινού αγωγού (επιστροφής) ΑΒ. Να δειχθεί οτι το ρεύµα στον αγωγό ΑΒ είναι µηδέν 

και άρα ο αγωγός δεν χρειάζεται. (Ετσι γίνεται οικονοµία ενός αγωγού. Όµως στην πράξη, όλες οι 

αντιστάσεις της πόλεως δεν είναι ακριβώς ίσες, και γι’ αυτό χρειάζεται ενας λεπτός αγωγός επιστροφής.) 

 

2) Πώς παράγεται µαθηµατικώς η εικόνα (2.22 – β); Αν η εικόνα διαγράφεται από κινητό σε 12 sec, βρήτε 

την θέση του στην γραφική αυτή παράσταση για κάθε ακέραιο sec. 

 

3) Από την 3.27 δείξτε την 3.30 χρησιµοποιώντας τις 3.22 και 3.23. Για F0 = 1 N, m=1 kg, ω0 = 1 s-1, γ= 1 s-1, 

σχεδιάστε χωριστά τον κάθε όρο της 3.27 συναρτήσει του ω και υπολογίστε την τιµή του για ω = ω0 και  

ω = ωmax (από την 3.18). Τί παρατηρείτε; (Αν κάνετε πίνακα τιµών µην υπερβείτε το ω=2.) 

 

 4) Αν το σύστηµα του 

σχήµατος εκτελεί 

διαµήκεις ταλαντώσεις χωρίς τριβές, να βρεθούν οι συχνότητες των κανονικών τρόπων ταλαντώσεως. 

 

5) ∆ύο σώµατα ίσης µάζης Μ συνδέονται µε αβαρές νήµα µήκους L. Το επάνω 

σώµα µπορεί να κινείται χωρίς τριβή κατά µήκος οριζόντίου σιδηροτροχιάς, υπό 

την επίδραση αβαρούς ελατηρίου, σταθεράς k. Το κάτω σώµα αιωρείται 

εξαρτώµενο από το επάνω. Εάν το επάνω ήταν πακτωµένο, το κάτω θα εκτελούσε 
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κίνηση απλού εκκρεµούς στο πεδίο βαρύτητος (εντάσεως g). Συγκρίνετε την συχνότητα αυτού µε τις δύο 

συχνότητες των κανονικών τρόπων ταλαντώσεως (για µικρές αποµακρύνσεις) οι οποίοι µπορούν να 

αναπτυχθούν όταν το επάνω σώµα δεν είναι πακτωµένο.  

Υποδ. Η τάση του νήµατος επιταχύνει τα σώµατα. Αναλύστε την σε οριζόντια και κτακότυφη συνιστώσα για 

µικρές γωνίες θ, και γράψτε τις εξισώσεις κινήσεως ως προς x1 και x2. 

 

6) Ιδανικά ελαστική και αβαρής χορδή µήκους L αποτελείται από δύο τµήµατα: Το αριστερό έχει µήκος 3L/4 

και γραµµική πυκνότητα µ1 ενώ το δεξιό αντιστοίχως L/4 και µ2 = 9 µ1. Το σύστηµα τείνεται κατά µήκος του 

άξονα x µε τάση Τ και τα άκρα x=0 και x=L είναι σταθερά. Γράψτε για τα δύο τµήµατα την αποµάκρυνση 

τυχόντος σηµείου τους όταν η χορδή ταλαντούται µε κανονικό τρόπο. Εφαρµόστε όλες τις συνοριακές 

συνθήκες και υπολογίστε τα επιτρεπόµενα µήκη κύµατος και τους αντίστοιχους λόγους των πλατών (για 

κανονικό τρόπο ταλαντώσεως). 

 7) Επαναλάβατε το πρόβληµα των δύο εκκρεµών του σχήµατος 4.1, σελίδα 185, στην περίπτωση που οι δύο 

µάζες δεν είναι ίσες (Άσκηση 4.5) 

 8) Άσκηση 5.2 

 9) Άσκηση 5.4 

10) Άσκηση 5.5 

Ερωτήσεις (άθροισµα µονάδων 10) 

 

1) Σχεδιάστε την κυµατοσυνάρτηση ]
T
tx[2sinA)t,x( +

λ
π=Ψ  σαν συνάρτηση της θέσης  x για  χρόνους t = 

0, 
4
T , 

4
T2 , 

4
T3 και 

4
T4   σε κοινό σύστηµα αξόνων. Τι παρατηρείτε;  

2) Σχεδιάστε στο ίδιο σύστηµα αξόνων τις συναρτήσεις ψ(x)=5sin(x), ψ(x)=5sin(x+0.5), ψ(x)=5sin(x-0.5) στο 

κλειστό διάστηµα [-π,+π]. Σχόλια; 

3) Ένα εγκάρσιο κύµα περιγράφεται, στο σύστηµα µονάδων CGS, από την κυµατοσυνάρτηση: 

  ψ = 5.0sin (2x+3t-π/2) cm.  Βρείτε : (α) την κατεύθυνση διαδόσεως, (β) το πλάτος, (γ) την κυκλική 

συχνότητα, (δ) την ταχύτητα διαδόσεως, (ε) το µήκος κύµατος, (στ) την φάση , και ζ) την φασική ταχύτητα 

του κύµατος. 

4)  Σχεδιάστε το πλάτος της σύνθετης ταλάντωσης που αναφέρεται στην άσκηση αυτοαξιολόγησης 2.19 

5) Σχεδιάστε πρόχειρα, αλλά καθαρά, την τροχιά που διαγράφει το περιστρεφόµενο διάνυσµα το οποίο 

αντιστοιχεί σε µια φθίνουσα ταλάντωση µε µικρή απόσβεση.   

6) Επιλύσετε την άσκηση  4.4 στην σελίδα 196 του βιβλίου. ( 2 µονάδες)  

7) Στο παράδειγµα της συνεχούς χορδής του εδαφίου 5.4.1 θεωρείστε ότι υπάρχει και ένας όρος τριβής 

(ανάλογος της ταχύτητας) ο οποίος αντιστέκεται στην κίνηση. Τι συνέπειες θα έχει (αν έχει) αυτό στην µορφή 

της  τελικής εξίσωσης (5.80);  (2 µονάδες) 

8) Πως θα είναι το φάσµα Fourier  ενός διακροτήµατος (σαν αυτό του σχήµατος 4.3 , στην σελίδα 196); 


