
Σχολική Χρονιά 2011-2012 Φυσική Γ Λυκείου

1ο ∆ιαγώνισµα Κύµατα

Μηχανικά - Ηλεκτροµαγνητικά

Ηµεροµηνία : ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµός:

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 5 = 20 µονάδες )

1.1. Μεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών στάσιµου κύµατος τα σηµεία του ελαστικού µέσου

(α) έχουν το ίδιο πλάτος ταλάντωσης

(ϐ) έχουν την ίδια ϕάση

(γ) έχουν την ίδια ταχύτητα ταλάντωσης

(δ) είναι ακίνητα

1.2. Στην επιφάνεια ενός υγρού δύο πηγές, που ϐρίσκονται σε συµφωνία ϕάσης, παράγουν κύµατα

ίδιου πλάτους. ΄Ενα σηµειο Μ στο οποίο συµβάλλουν τα κύµατα ϑα είναι διαρκώς ακίνητο όταν η

διαφορά των αποστάσεων του από τις πηγές ειναι :

(α) 14λ4

(ϐ) 6λ3

(γ) µηδέν

(δ)
λ
4

1.3 Τα στάσιµα δηµιουργούνται κάθε ϕορά που συµβάλλουν δύο κύµατα:

(α) µε ίδιο πλάτος.

(ϐ) µε ίδιο πλάτος και ίδια συχνότητα.

(γ) µε ίδιο πλάτος, ίδια συχνότητα και αντίθετη ταχύτητα.

(δ) που κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις

1.4 ΄Ενα ηλεκτροµαγνητικό κύµα

(α) δηµιουργείται µόνο από ένα ταλαντούµενο ηλεκτρικό δίπολο

(ϐ) διαδίδεται στο κενό πάντα µε την ταχύτητα του ϕωτός

(γ) διαδίδεται µόνο στο κενό

(δ) διαδίδεται µόνο στον οριζόντιο άξονα
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1.5 Σηµειώστε µε (Σ) καθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη πρόταση. (5 × 1 = 5

µονάδες)

(α) Τα διαµήκη κύµατα διαδίδονται τόσο στα στερεά όσο και στα υγρά και τα αέρια.

(ϐ) Ραδιενεργοί πυρήνες µπορούν να εκπέµπουν ακτίνες γ.

(γ) Στα στάσιµα κύµατα µεταφέρεται ενέργεια από το ένα σηµείο του µέσου στο άλλο.

(δ) ΄Οταν σε ένα σηµείο Μ συµβάλλουν δύο κύµατα που προέρχονται από σύγχρονες πηγές τότε

στο σηµείο Μ συµβαίνει πάντα ενισχυτική συµβολή.

(ε) ΄Οταν ένα κύµα αλλάξει µέσο διάδοσης, τότε η συχνότητα του µεταβάλλεται.

Θέµα 2ο

2.1 Αρµονικό κύµα µε µήκος κύµατος λ διαδίδεται κατά µήκος γραµµικού ελαστικού µέσου το

οποίο ταυτίζεται µε τον ηµιάξονα Ox. Το κύµα διαδίδεται προς τα δεξιά και το υλικό σηµείο Ο (x = 0)
που ϐρίσκεται στο αριστερό άκρο του ελαστικού µέσου ταλαντώνεται µε εξίσωση y = Aηµωt.

α) Τη χρονική στιγµή t1 που το υλικό σηµείο Ο ϕτάνει για τέταρτη ϕορά σε ϑέση µέγιστης

δυναµικής ενέργειας ταλάντωσης ο αριθµός των υλικών σηµείων του ελαστικού µέσου που

ϐρίσκονται στη µέγιστη ϑετική τους αποµάκρυνση ισούται µε :

i) 4

ii) 1

iiι) 2

ϐ) Τη χρονική στιγµή t2 που το υλικό σηµείο Κ (xκ = +2λ) ϕτάνει για τρίτη ϕορά σε ακραια ϑέση

της ταλάντωσης του, ο αριθµός των σηµείων του ελαστικού µέσου που ϐρίσκονται στη ϑέση

αποµάκρυνσης y1 = +A
2 ισούται µε :

i) 5

ii) 7

iiι) 4

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

2.2. Στην ελεύθερη επιφάνεια ενός υγρού δύο σύγχρονες πηγές αρµονικών κυµάτων εκτελούν

κατακόρυφες ταλαντώσεις µε συχνότητα f και δηµιουργούν εγκάρσια κύµατα ίδιου πλάτους Α. ΄Ενα

σηµείο Σ της επιφάνειας του υγρού ταλαντώνεται εξ αιτίας της συµβολής των δύο κυµάτων µε πλάτος

2Α. Αν οι δύο πηγές εκτελέσουν ταλάντωση µε συχνότητα 2f και µε το ίδιο πλάτος Α τότε το σηµείο

Σ ϑα:

(α) ταλαντωθεί µε πλάτος 2Α.

(ϐ) ταλαντωθεί µε πλάτος 4Α.

(γ) παραµείνει ακίνητο.

Να επιλέξετε τις σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (4+5 = 9 µονάδες)
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2.3. Σε αρµονικό ηλεκτροµαγνητικό κύµα το ηλεκτρικό πεδιο περιγράφεται στο S.I. από την εξίσω-

ση:

E = 30ηµ2π
(
6 · 1010t− 2 · 102x

)
(α) Να εξετάσετε αν το παραπάνω ηλεκτροµαγνητικό κύµα διαδίδεται στο κενό.

(ϐ) Να εξετάσετε αν το µαγνητικό πεδίο του παραπάνω ηλεκτροµαγνητικού κύµατος περιγράφεται

στο S.I. από την εξίσωση:

B = 10−7ηµπ
(
12 · 1010t− 4 · 102x

)
∆ίνεται η ταχύτητα του ϕωτός στο κενό : c = 3 · 108m/s

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (3+5 µονάδες)

Θέµα 3ο

∆ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π1 και Π2 ταλαντώνονται µε το ίδιο πλάτος A = 0, 2m, κάθετα

στην ελαστική επιφάνεια ενός υγρού, παράγοντας κύµατα µε µήκος κύµατος λ = 0, 6m . Οι πηγές

ξεκινούν να ταλαντώνονται τη χρονική στιγµή t = 0 µε ϑετική ταχύτητα. Σηµείο (Σ) της επιφάνειας

απέχει κατά r1 = 7, 6m από την πηγή Π1 και κατά r2 = 4, 8m από την πηγή Π2 . Το (Σ) ξεκινά να

ταλαντώνεται τη χρονική στιγµή t = 12sec.

(α) Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του (Σ) µετά τη συµβολή των κυµάτων σε αυτό.

(ϐ) Να γράψετε την εξίσωση της αποµάκρυνσης του (Σ) σε συνάρτηση µε το χρόνο, αφού συµβάλ-

λουν σε αυτό τα κύµατα.

(γ) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του (Σ) τη χρονική στιγµή t′ = 707
16 sec.

(δ) Να υπολογίσετε το πηλίκο της κινητικής ενέργειας του σηµείου Σ προς την ενέργεια ταλάντωσής

του, τη χρονική στιγµή t′.

Να ϑεωρήσετε ότι π2 ≈ 10.

(5+6+7+7 µονάδες)

Θέµα 4ο

Α. ΄Ενα εγκάρσιο αρµονικό κύµα πλάτους A = 5cm διαδίδεται κατά µήκος µιας τεντωµένης

ελαστικής χορδής µεγάλου µήκους από τα αριστερά προς τα δεξιά µε ταχύτητα υ = 2m/s. Αν

το αριστερό άκρο Ο της χορδής αρχίζει να ταλαντώνεται τη χρονική στιγµή t = 0 µε ϑετική

ταχύτητα ταλάντωσης και µετά από κάποιο χρόνο δυο σηµεία της χορδής που απέχουν µεταξύ

τους απόσταση d = 7cm και ταλαντώνονται, έχουν διαφορά ϕάσης
7π
2 rad τότε :

(α) Να γράψετε την εξίσωση του κύµατος και να ϐρείτε την ταχύτητα ταλάντωσης των σηµείων

Α (xA = 5cm) και Β (xB = 20cm) την χρονική στιγµή t = 0, 1sec.

(ϐ) Να σχεδιαστεί η γραφική παράσταση της ϕάσης των σηµείων της χορδής σε συνάρτηση µε

την απόσταση x από την πηγή τη χρονική στιγµή t = 0, 1sec.

(γ) Να γίνει η γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης y = f(t) του σηµείου Β και να σχεδι-

αστεί το στιγµιότυπο του κύµατος την χρονική στιγµή t = 0, 1sec
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(3+2+4 µονάδες)

Β. Αν στην χορδή διαδίδεται και ένα δεύτερο τρέχον κύµα που συµβάλλει µε το αρχικό ώστε να

δηµιουργείται στάσιµο κύµα τότε :

(α) Να γραφεί η εξίσωση του στάσιµου κύµατος

(ϐ) Να ϐρεθεί η διαφορά ϕάσης µεταξύ δύο διαδοχικών σηµείων που ταλαντώνονται µε µέγιστο

πλάτος

(γ) Να γίνει η γραφική παράσταση του στιγµιότυπου του στάσιµου κύµατος τις χρονικές

στιγµές t = 0, 1sec και t = 17
3 sec.

(δ) Να ϐρεθει η ταχύτητα των σηµείων που ϐρίσκονται στις ϑέσεις xA = 5cm και xB = 20cm
τη χρονική στιγµή t = 0, 1sec.

(ε) Πόσοι δεσµοί και πόσες κοιλίες ϐρίσκονται µεταξύ των σηµείων Α και Β ·

Να ϑεωρήσετε ότι π2 ≈ 10.

(2+2+3+4+5 µονάδες)

Οδηγίες

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ειναι σωστή

� ∆εν αντιγράφουµε !!!

Καλή Επιτυχία !
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