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Σχολική Χρονιά 2012-2013 Φυσική Γ Λυκείου

Προχειρο Τεστ - Εξίσωση Μηχανικού Κύµατος

Ηµεροµηνία : Νοέµβρης 2012 ∆ιάρκεια : 60 min

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία %

Θέµα 1ο

Στις ερωτήσεις 1.1 – 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 × 6 = 24 µονάδες )

1.1. Η ταχύτητα διάδοσης ενός γραµµικού µηχανικού αρµονικού κύµατος σε ένα οµογε-

νές ελαστικό µέσο::

(α) αυξάνει συνεχώς µε την απόσταση.

(ϐ) είναι σταθερή.

(γ) µειώνεται καθώς το κύµα διαδίδεται στο ελαστικό µέσο.

(δ) ταυτίζεται µε την ταχύτητα ταλάντωσης των σηµείων του µέσου.

1.2. Στα εγκάρσια αρµονικά κύµατα, τα διάφορα σηµεία του µέσου διάδοσης κινούνται :

(α) σε κυκλικές τροχιές.

(ϐ) σε ελλειπτικές τροχιές.

(γ) παράλληλα προς τη διεύθυνση διάδοσης.

(δ) κάθετα προς την διεύθυνση διάδοσης του κύµατος.

1.3 ΄Ενα αρµονικό κύµα πλάτουςA = 0, 5m,µήκους κύµατος λ = 1m και συχνότητας f =
2Hz διαδίδεται πάνω σε ένα σχοινί, στο ϑετικό ηµιάξονα και προς την αρνητική κατεύθυνση.

Η εξίσωση του κύµατος στο S.I. είναι :

(α) y = 0, 5ηµ(4πt− 2πx)

(ϐ) y = 0, 5ηµ(4πt+ 2πx)

(γ) y = 0, 5ηµ(2πt− πx)

(δ) y = 0, 5ηµ(2πt+ 2πx)
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1.4 Αρµονικό κύµα περιγράφεται από την εξίσωση y = 0, 2ηµ(10πt + 5πx)(S.I.) και

διαδίδεται κατά µήκος γραµµικού ελαστικού µέσου το οποίο ταυτίζεται µε τον άξονα x′Ox.
Το κύµα διαδίδεται προς :

(α) τη ϑετική ϕορά του άξονα µε ταχύτητα 2m/s

(ϐ) την αρνητική ϕορά του άξονα µε ταχύτητα 2m/s

(γ) τη ϑετική ϕορά του άξονα µε ταχύτητα 4πm/s

(δ) την αρνητική ϕορά του άξονα µε ταχύτητα 4πm/s

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

= 6 µονάδες)

(α) Η συχνότητα ενός κύµατος εξαρτάται από τις ιδιότητες του µέσου διάδοσης.

(ϐ) Τα εγκάρσια κύµατα διαδίδονται µόνο στα υγρά.

(γ) Σε ένα κύµα έχουµε διάδοση ενέργειας και ύλης σε ένα ελαστικό µέσο.

(δ) Το µήκος κύµατος είναι η απόσταση ανάµεσα σε ένα όρος και µια κοιλάδα.

(ε) Η ταχύτητα διάδοσης είναι ανάλογη του µήκους κύµατος.

(στ) Τα διαµήκη κύµατα δεν υπακούουν στην ϑεµελιώδη εξίσωση της κυµατικής.

Θέµα 2ο

2.1. ∆ύο αρµονικά εγκάρσια κύµατα (1) και (2) διαδίδονται σε ελαστική χορδή κατά την

ϑετική κατεύθυνση. Αν είναι γνωστό ότι το πλάτος και το µήκος του δεύτερου κύµατος

είναι διπλάσια του πρώτου (δηλ A2 = 2A1, λ2 = 2λ1 ), τότε για τα µέτρα των µέγιστων

επιταχύνσεων ταλάντωσης των µορίων της ελαστικής χορδής ϑα ισχύει :

(α)
αmax1

αmax2

= 2

(ϐ)
αmax1

αmax2

= 4

(γ)
αmax1

αmax2

=
1

2

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

απάντησή σας. (4+5 = 9 µονάδες)
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2.2. Στο παραπάνω διάγραµµα ϕαίνεται το στιγµιότυπο ενός εγκάρσιου αρµονικού κύµα-

τος τη χρονική στιγµή t1 = 5s. Το σηµείο Ο άρχισε να ταλαντώνεται τη χρονική στιγµή

t = 0 και το κύµα διαδίδεται προς την ϑετική κατεύθυνση.

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες ;

(α) Το µήκος κύµατος ισούται µε 4m

(ϐ) Η συχνότητα ταλάντωσης των µορίων του µέσου ισούται µε 2Hz

(γ) Η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος ισούται µε 2m/s

(δ) Η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των µορίων του µέσου ισούται µε 2m/s

Να αιτιολογήσετε κάθε απάντησή σας. 4 × 4 = 16 µονάδες)

Θέµα 3ο

΄Ενα εγκάρσιο αρµονικό κύµα διαδίδεται σε γραµµικό ελαστικό µέσο που ταυτίζεται µε τον

ϑετικό ηµιάξονα Ox. Σας δίνετε η εξίσωση του κύµατος :

y = 0, 04ηµ(10πt− 0, 5πx) (S.I.)

(α) Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος.

(ϐ) Να σχεδιάσετε σε ϐαθµολογηµένους άξονες το στιγµιότυπο του κύµατος για την χρο-

νική στιγµή t = t1 = 0, 4s
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(γ) Να ϐρείτε ποια χρονική στιγµή αρχίζει να ταλαντώνεται ένα υλικό σηµείο Μ που

ϐρίσκεται στην ϑέση xM = 6m του άξονα Ox

(δ) Να σχεδιάσετε σε ϐαθµολογηµένους άξονες τη γραφική παράσταση της αποµάκρυν-

σης από την ϑέση ισορροπίας σε συνάρτηση µε τον χρόνο για το σηµείο Μ του παρα-

πάνω ερωτήµατος.

(10+15+8+12 µονάδες)

Οδηγίες

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα

αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση ε-

ίναι σωστή.

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

Καλή Επιτυχία !
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