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Σχολική Χρονιά 2012-2013 Φυσική Γ Λυκείου

4ο ∆ιαγώνισµα - Κύµατα

Ηµεροµηνία : ∆εκέµβρης 2012 ∆ιάρκεια : 3 ώρες

Ονοµατεπώνυµο:

Βαθµολογία %

Θέµα 1ο

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

1.1. ΄Οταν ένα κύµα συχνότητας f και µήκους κύµατος λ αλλάζει µέσο
διάδοσης και η ταχύτητα του ελαττώνεται, τότε :

(α) ελαττώνεται η συχνότητα f, ενώ το µήκος κύµατος λ παραµένει το ίδιο.

(ϐ) ελαττώνεται το µήκος κύµατος λ, ενώ η συχνότητα f παραµένει σταθερή.

(γ) αυξάνεται η συχνότητα f, ενώ το µήκος κύµατος λ παραµένει το ίδιο.

(δ) αυξάνεται το µήκος κύµατος λ, ενώ η συχνότητα f παραµένει η ίδια.

1.2. Σε ένα ελαστικό µέσο που ταυτίζεται µε το ϑετικό ηµιάξοναOx,διαδίδεται
προς τη ϑετική κατεύθυνση του άξονα ένα εγκάρσιο αρµονικό κύµα µήκους
κύµατος λ. Η διαφορά ϕάσης των ταλαντώσεων δύο υλικών σηµείων Α και
Β του µέσου είναι π rad.Η απόσταση d των ϑέσεων ισορροπίας των σηµείων
Α, Β είναι : :

(α) d =
λ

4

(ϐ) d =
3λ

4

(γ) d =
λ

2

(δ) d = λ
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1.3. ∆ύο σύγχρονες πηγές κυµάτων Π1 και Π2 δηµιουργούν στην επιφάνεια
υγρού εγκάρσια αρµονικά κύµατα πλάτους Α και µήκους κύµατος λ. ΄Ενα
σηµείο P που απέχει αποστάσεις r1 και r2 από τις δύο πηγές, εκτελεί µετά
την συµβολή των δύο κυµάτων σύνθετη ταλάντωση πλάτους A′ =

√
3A.Η

διαφορά ϕάσης των δύο επιµέρους ταλαντώσεων που εκτελεί το υλικό σηµείο
P είναι ίση µε :

(α) π

(ϐ)
π

3

(γ) 2π

(δ)
π

6

1.4. Στο ϕάσµα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας :

(α) οι ακτίνες Χ έχουν µεγαλύτερο µήκος κύµατος από τα ϱαδιοκύµατα
και µεγαλύτερη συχνότητα από το υπέρυθρο

(ϐ) το ερυθρό ϕως έχει µεγαλύτερο µήκος κύµατος από το πράσινο ϕως
και µεγαλύτερη συχνότητα από τις ακτίνες Χ

(γ) το πορτοκαλί ϕως έχει µικρότερο µήκος κύµατος από τις ακτίνες Χ και
µεγαλύτερη συχνότητα από το υπεριώδες.

(δ) τα µικροκύµατα έχουν µικρότερο µήκος κύµατος από τα ϱαδιοκύµατα
και µικρότερη συχνότητα από το υπεριώδες

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

(α) ΄Ενα ακίνητο ηλεκτρικό ϕορτίο δηµιουργεί γύρω του Ηλεκτροµαγνητικό
κύµα.

(ϐ) Το πλάτος ενός αρµονικού κύµατος εξαρτάται από το µήκος κύµατος λ
του κύµατος αυτού.
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(γ) Οι ακτίνες Χ εκπέµπονται σε αντιδράσεις πυρήνων και σε διασπάσεις
στοιχειωδών σωµατιδίων.

(δ) Στο ϕαινόµενο της διάχυσης οι ανακλώµενες ακτίνες είναι παράλληλες
µεταξύ τους.

(ε) Το ϕαινόµενο της ολικής εσωτερικής ανάκλασης συµβαίνει µόνο όταν
το ϕως µεταβαίνει από ένα οπτικό µέσο Α σε ένα οπτικό µέσο Β για τα
οποία ισχύει nA < nB

Θέµα 2ο

2.1. Η εξίσωση που περιγράφει το ηλεκτρικό πεδίο ενός αρµονικού ηλε-
κτροµαγνητικού κύµατος που διαδίδεται σε ένα οπτικό µέσο µε δείκτη δι-
άθλασης n είναι :

E = 102ηµπ(24 · 1012t− 12 · 104x) (S.I.)

Α. Αν η ταχύτητα του ϕωτός στο κενό είναι c = 3 · 108m/s, ο δείκτης
διάθλασης του υλικού είναι ίσος µε :

(α) 1,2
(ϐ) 1,5
(γ) 2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. (2+3 = 5 µονάδες)

Β. Η εξίσωση που περιγράφει το µαγνητικό πεδίο του παραπάνω ηλεκτρο-
µαγνητικού κύµατος στο (S.I.) είναι :

(α) B = 5 · 10−7ηµ2π(12 · 1012t− 6 · 104x)

(ϐ) B = 0, 5 · 10−5ηµπ(24 · 1012t− 12 · 104x)

(γ) B = 0, 2 · 10−8ηµπ(24 · 1012t− 12 · 104x)

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. (2+3 = 5 µονάδες)
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2.2. Σε γραµµικό ελαστικό µέσο, κατά µήκος του ηµιάξονα Ox, δηµιουρ-
γείται στάσιµο κύµα µε κοιλία στη ϑέση x = 0. ∆ύο σηµεία Κ και Λ του
ελαστικού µέσου ϐρίσκονται αριστερά και δεξιά του πρώτου δεσµού, µετά

τη ϑέση x = 0, σε αποστάσεις
λ

6
και

λ

12
από αυτόν αντίστοιχα, όπου λ το

µήκος κύµατος των κυµάτων που δηµιουργούν το στάσιµο κύµα.
Ο λόγος των µεγίστων ταχυτήτων

υK
υΛ

των σηµείων αυτών είναι :

(α)

√
3

(ϐ)
1

3

(γ) 3

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. 2+6 = 8 µονάδες)

2.3. ∆ύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 δηµιουργούν στην επιφάνεια ενός
υγρού αρµονικά κύµατα ίδιου πλάτους. Σηµείο Σ της επιφάνειας του υγρο-
ύ απέχει αποστάσεις r1, r2 αντίστοιχα από τις δύο πηγές. Μεταβάλλοντας
ταυτόχρονα την συχνότητα ταλάντωσης των δύο πηγών µπορούµε να καθο-
ϱίσουµε το είδος της συµβολής στο σηµείο Σ.

Εάν f1(min) η ελάχιστη δυνατή συχνότητα ταλάντωσης των δυο πηγών ώστε
τα κύµατα να συµβάλλουν ενισχυτικά στο σηµείο Σ και f2(min) η ελάχιστη δυ-
νατή συχνότητα ταλάντωσης των δύο πηγών ώστε τα κύµατα να συµβάλλουν

αποσβεστικά στο σηµείο Σ, τότε ο λόγος
f1(min)

f2(min)
είναι ίσος µε :

(α) 1

(ϐ) 2

(γ)
1

2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή
σας.(3+4=7 µονάδες)
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Θέµα 3ο

Σε γραµµικό ελαστικό µέσο που ταυτίζεται µε τον άξονα x′Ox διαδίδεται
προς την ϑετική κατεύθυνση του άξονα αρµονικό κύµα, εξαναγκάζοντας το
υλικό σηµείο Ο (x = 0) να εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση µε εξίσωση
y = Aηµωt. Υλικό σηµείο ∆(x∆ > 0) του µέσου έχει µάζα m και ταλαντώνε-
ται µε εξίσωση αποµάκρυνσης y∆ = 0, 2ηµ(5πt − 2π) (S.I.), ενώ ένα άλλο
υλικό σηµείο Ζ (xZ > 0) του µέσου ίδιας µάζας m, ταλαντώνεται µε εξίσω-

ση αποµάκρυνσης yZ = 0, 2ηµ(5πt − 13π

3
) (S.I.). Η απόσταση των ϑέσεων

ισορροπίας των σηµείων Ζ και ∆ είναι ίση µε d = 0, 35m.

(α) Να εξετάσετε αν το κύµα διαδίδεται από το σηµείο Ζ προς το σηµείο ∆
ή αντίστροφα.

(ϐ) Να ϐρείτε τις ϑέσεις των σηµείων Ζ και ∆ πάνω στον άξονα x′Ox.

(γ) Να γράψετε την εξίσωση του αρµονικού κύµατος.

(δ) Να υπολογίσετε πόσα σηµεία του ελαστικού µέσου στον ηµιάξονα Ox

ϐρίσκονται στη ϑέση ισορροπίας της ταλάντωσης τους κινούµενα µε
ϑετική ταχύτητα τη χρονική στιγµή που το σηµείο ∆ ϕτάνει για 3η
ϕορά σε ακραία ϑέση της ταλάντωσης του.

(5+6+6+8 µονάδες)

Θέµα 4ο

∆ύο σύγχρονες πηγές κυµάτων Π1 και Π2 ϐρίσκονται σε σηµεία Κ και Λ αν-
τίστοιχα της επιφάνειας του υγρού και απέχουν µεταξύ τους απόσταση (ΚΛ)
= d = 6m. Οι πηγές ταλαντώνονται µε εξίσωση y = 0, 3ηµωt, δηµιουργώντας
κύµατα µε µήκος κύµατος λ = 1m τα οποία διαδίδονται στην επιφάνεια του
υγρού. Σηµείο Ζ της επιφάνειας του υγρού που απέχει από την Π1 απόστα-
ση r1 και από την πηγή Π2 απόσταση r2(r2 > r1) ξεκινά να ταλαντώνεται
την στιγµή t1 = 1, 75s και αφού εκτελέσει 2,5 ταλαντώσεις, ακινητοποιείται.
Την ίδια χρονική στιγµή που το σηµείο Ζ ακινητοποιείται, το κύµα από την
πηγή Π2 ϕτάνει στην Π1, έχοντας διανύσει την απόσταση (ΚΛ).
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(α) Τι είδους συµβολή συµβαίνει στο σηµείο Ζ ;

(ϐ) Να υπολογίσετε τις αποστάσεις r1 και r2.

(γ) Να ϐρείτε τον αριθµό των σηµείων του ευθυγράµµου τµήµατος (ΚΖ) τα
οποία τη χρονική στιγµή t1 = 1, 75s ϐρίσκονται σε ακραία ϑέση της
ταλάντωσης τους, ϑεωρώντας γνωστό ότι την στιγµή t1 τα σηµεία αυτά
ταλαντώνονται µόνο εξαιτίας του κύµατος που προέρχεται από την πηγή
Π1.

(δ) Να γράψετε την εξίσωση ταλάντωσης του σηµείου Ζ από την στιγµή που
ξεκίνησε να ταλαντώνεται έως την στιγµή που ακινητοποιήθηκε.

(ε) Να υπολογίσετε τον αριθµό των σηµείων ακυρωτικής συµβολής των δυο
κυµάτων µεταξύ των σηµείων Κ και Ζ πάνω στο ευθύγραµµο τµήµα που
τα ενώνει.

(2+5+6+6+6 µονάδες)

Οδηγίες

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κα-
νένα !

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην
κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη
λύση είναι σωστή.

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

Καλή Επιτυχία !

Καλές Γιορτές !
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