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Προχειρο Τεστ - Στάσιµο Κύµα

Ηµεροµηνία : ∆εκέµβρης 2012 ∆ιάρκεια : 60 min

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία %

Θέµα 1ο

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

1.1. Στάσιµο κύµα δηµιουργείται από την συµβολή δύο κυµάτων µε µήκος
κύµατος λ. Τα σηµεία του ελαστικού µέσου που ϐρίσκονται στο µέσο της
απόστασης µεταξύ δυο διαδοχικών δεσµών πάλλονται µε πλάτος :

(α)
A

2

(ϐ) A

(γ) 2A

(δ) 4A

1.2. Το πλάτος της ταλάντωσης κάθε σηµείου του ελαστικού µέσου στο
οποίο σχηµατίζεται στάσιµο κύµα:

(α) εξαρτάται από την ϑέση του σηµείου.

(ϐ) εξαρτάται από την ϑέση και την χρονική στιγµή.

(γ) είναι το ίδιο για όλα τα σηµεία του µέσου.

(δ) εξαρτάται από την χρονική στιγµή.
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1.3. Στη χορδή µιας κιθάρας, της οποίας τα άκρα είναι σταθερά στερεω-
µένα, δηµιουργείται στάσιµο κύµα. Το µήκος της χορδής είναι ίσο µε L.
Τέσσερα συνολικά σηµεία ( µαζί µε τα άκρα) παραµένουν συνεχώς ακίνη-
τα. Αν λ είναι το µήκος κύµατος των κυµάτων που από την συµβολή τους
προήλθε το στάσιµο κύµα, τότε :

(α) L = 3λ

(ϐ) L = 2λ

(γ) L = 3
λ

2

(δ) L = 2
λ

3

1.4. Σε στάσιµο κύµα δυο σηµεία του ελαστικού µέσου ϐρίσκονται µεταξύ
δύο διαδοχικών δεσµών. Τότε τα σηµεία αυτά έχουν :

(α) διαφορά ϕάσης π

(ϐ) την ίδια ϕάση

(γ) διαφορά ϕάσης που εξαρτάται από την απόσταση τους.

(δ) διαφορά ϕάσης
π

2

1.5 Σηµειώστε µε (Σ) κάθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη
πρόταση. (6 × 1 = 6 µονάδες)

(α) Με τα στάσιµα κύµατα µεταφέρεται ενέργεια από το ένα σηµείο του
µέσου σε άλλο σηµείο του µέσου.

(ϐ) Σε στάσιµο κύµα τα σηµεία του µέσου που ταλαντώνονται διέρχονται
ταυτόχρονα από την ϑέση ισορροπίας τους.

(γ) Στα άκρα της χορδής µιας κιθάρας δηµιουργούνται πάντα δεσµοί του
στάσιµου κύµατος.
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(δ) Σύµφωνα µε την ¨Αρχή της Επαλληλίας¨, η συνεισφορά κάθε κύµατος
στην αποµάκρυνση κάποιου σηµείου του ελαστικού µέσου εξαρτάται
από την ύπαρξη του άλλου κύµατος.

(ε) Σε ένα στάσιµο κύµα τα σηµεία του µέσου που ϐρίσκονται ανάµεσα
σε δυο διαδοχικούς δεσµούς ή εκατέρωθεν ενός δεσµού, ϐρίσκονται σε
συµφωνία ϕάσης.

(στ) ∆ύο διαδοχικές κοιλίες του στάσιµου κύµατος απέχουν οριζόντια α-

πόσταση
λ

2
.

Θέµα 2ο

2.1. Στη χορδή µιας κιθάρας δηµιουργείται στάσιµο κύµα συχνότητας f1.
Το στάσιµο κύµα έχει συνολικά τέσσερις δεσµούς. Στην ίδια χορδή, µε
άλλη διέγερση, δηµιουργείται άλλο στάσιµο κύµα συχνότητας f2, που έχει
συνολικά εννέα δεσµούς. Η συχνότητα f2 είναι ίση µε :

(α)
4

3
f1 (ϐ)

8

3
f1 (γ)

5

3
f1

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολο-
γήσετε την απάντησή σας. (5+7 = 12 µονάδες)

2.2. Σε γραµµικό ελαστικό µέσο που ταυτίζεται µε τον ϑετικό ηµιάξονα
Ox έχει δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα µε κοιλία στην αρχή µέτρησης των
αποστάσεων Ο. ∆ύο σηµεία Κ και Λ του ελαστικού µέσου είναι κοιλίες και
στο ευθύγραµµο τµήµα (ΟΚ) υπάρχουν δύο δεσµοί, ενώ στο ευθύγραµµο
τµήµα (ΟΛ) υπάρχουν άλλες 4 κοιλίες ( εκτός από τα σηµεία Ο και Λ).

(Α) Αν λ το µήκος κύµατος των κυµάτων που συµβάλλοντας δηµιούργησαν
το στάσιµο κύµα, τότε η απόσταση (ΚΛ) ισούται µε :

(α) 2, 5λ (ϐ) 1, 5λ (γ) 2λ

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. (2+4 = 6 µονάδες)
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(Β) Οι αποµακρύνσεις yK και yΛ των σηµείων Κ και Λ αντίστοιχα από την
ϑέση ισορροπίας τους ικανοποιούν σε κάθε χρονική στιγµή τη σχέση:

(α) yK = yΛ (ϐ) yK =
yΛ

2
(γ) yK = −yΛ

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιολο-
γήσετε την απάντησή σας. (2+5 = 7 µονάδες)

Θέµα 3ο

Σε γραµµικό ελαστικό µέσο που εκτείνεται κατά µήκος του άξονα x′Ox
έχει δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα που περιγράφεται από την εξίσωση:

y = 0, 1συν(πx)ηµ(10πt) (S.I.)

Στην ϑέση Ο(x = 0) εµφανίζεται κοιλία και το σηµείου του ελαστικού
µέσου που ϐρίσκεται στην ϑέση αυτή την χρονική στιγµή t = 0 ϐρίσκεται
στην ϑέση ισορροπίας του και κινείται κατά την ϑετική ϕορά.

(α) Να υπολογιστεί η συχνότητα f και η ταχύτητα υ των κυµάτων από τα
οποία προέκυψε το στάσιµο κύµα.

(ϐ) Να γραφτούν οι εξισώσεις των 2 κυµάτων που συµβάλλοντας δηµιούρ-
γησαν το παραπάνω στάσιµο κύµα.

(γ) Να υπολογιστεί τη χρονική στιγµή t1 =
1

40
s η αποµάκρυνση ενός ση-

µείου Κ του ελαστικού µέσου που ϐρίσκεται στην ϑέση xK =
1

4
s.

(δ) Να προσδιοριστεί ο αριθµός των κοιλιών που υπάρχουν µεταξύ των
σηµείων Μ και Ν του ελαστικού µέσου που ϐρίσκονται στις ϑέσεις xM =
10, 25m και xN = 14, 75m αντίστοιχα

(ε) Να σχεδιαστεί το στιγµιότυπο του στάσιµου κύµατος στο ευθύγραµµο
τµήµα (ΜΝ) την χρονική στιγµή t = 0, 4s

(4+8+10+12+12 µονάδες)

Καλή Επιτυχία !!
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