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1ο ¨Πρόχειρο Τεστ¨ Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Τρέχον Αρµονικό Κύµα

Σύνολο Σελίδων: πέντε (5) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 90 λεπτά

Βαθµολογία %

Ονοµατεπώνυµο:

Θέµα Α

Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1 – Α.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη ϕράση η οποία τη

συµπληρώνει σωστά. [4 × 5 = 20 µονάδες]

Α.1. Η ταχύτητα διάδοσης ενός γραµµικού µηχανικού αρµονικού κύµατος
σε ένα οµογενές 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.

Α.2. Αρµονικό κύµα διαδίδεται σε γραµµικό ελαστικό µέσο το οποίο ταυ-
τίζεται µε τον άξονα x′Ox. Η εξίσωση του κύµατος είναι

y = 0, 4ηµ(4πt− 10πx)(S.I.)

Το πηλίκο της µέγιστης ταχύτητας ταλάντωσης του υλικού σηµείου που
ϐρίσκεται στην αρχή Ο του άξονα προς την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος
ισούται µε :

(α)2π (ϐ) 4π (γ) 0, 5π (δ) π

1



Πε
ρι
- Φ

υσ
ική

ς

Σχολική Χρονιά 2014-2015 1ο ∆ιαγώνισµα Γ Λυκείου

Α.3. Η ϕάση της ταλάντωσης ενός αρµονικού κύµατος που διαδίδεται σε
γραµµικό ελαστικό µέσο το οποίο ταυτίζεται µε τον άξονα x′Ox είναι :

φ = 4πt− 2πx(S.I.)

Το σηµείο Ζ (xZ = 2, 5m) ξεκινά να ταλαντώνεται τη χρονική στιγµή:

(α) 2s (ϐ) 5s (γ) 2, 25s (δ) 1, 25s

Α.4. Το µήκος κύµατος ενός αρµονικού κύµατος το οποίο διαδίδεται κατά
µήκος γραµµικού ελαστικού µέσου.

(α) είναι η απόσταση µεταξύ δύο σηµείων του ελαστικού µέσου τα οποία
έχουν διαφορά ϕάσης ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π rad

(ϐ) είναι η απόσταση µεταξύ δύο σηµείων του ελαστικού µέσου τα οποία
έχουν διαφορά ϕάσης ακέραιο πολλαπλάσιο του π rad

(γ) είναι η απόσταση που διανύει το κύµα σε χρόνο µιας περιόδου.

(δ) είναι η απόσταση που διανύει ένα µόριο του µέσου σε χρόνο µια περι-
όδου.

Α.5. Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα κάθε πρότασης και δίπλα σε

κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη

λανθασµένη. [5 × 1 = 5 µονάδες]

(α) Η συχνότητα ενός κύµατος εξαρτάται από τις ιδιότητες του µέσου δι-
άδοσης.

(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 κυ-
µατικής.
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Θέµα Β

Β.1. Στο παραπάνω διάγραµµα ϕαίνεται το στιγµιότυπο ενός εγκάρσιου
αρµονικού κύµατος τη χρονική στιγµή t1 = 5s. Το σηµείο Ο άρχισε να
ταλαντώνεται τη χρονική στιγµή t = 0 και το κύµα διαδίδεται προς την
ϑετική κατεύθυνση.
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Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθα-

σµένες ;

(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 × 5 = 20 µονάδες]
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Θέµα Γ

΄Ενα εγκάρσιο αρµονικό κύµα πλάτους A = 0, 1m διαδίδεται σε γραµ-
µικό ελαστικό µέσο που ταυτίζεται µε τον άξονα x′Ox κατά την ϑετική κα-
τεύθυνση. Η εξίσωση ταλάντωσης του υλικού σηµείου Ο είναι της µορφής
y = Aηµωt. Στο παρακάτω σχήµα σας δίνεται η γραφική παράσταση της
ϕάσης των υλικών σηµείων του µέσου σε συνάρτηση µε την απόσταση τους
από το Ο την χρονική στιγµή t1 = 2s.

0 1 2

f ( r a d )

x ( m )

1 0 π

t  =  t 1  =  2  s

(α) Να υπολογίσετε την περίοδο,το µήκος κύµατος και την ταχύτητα διάδο-
σης του κύµατος.

(ϐ) Να γράψετε την εξίσωση του αρµονικού κύµατος.

(γ) Για ένα υλικό σηµείο Β(xB = 1m) µε στοιχειώδη µάζα m = 10−3kg να
υπολογίσετε την ∆υναµική και την Κινητική Ενέργεια της ταλάντωσης
την χρονική στιγµή t = 4s.

(δ) Να σχεδιάσετε σε ϐαθµολογηµένους άξονες το στιγµιότυπο του κύµατος
για την χρονική στιγµή t = t1 = 2s.

(ε) Να υπολογιστεί η απόσταση ανάµεσα στο σηµείο Β και ένα σηµείο
Γ(xΓ = 1, 6m) σε µια χρονική στιγµή που το σηµείο Γ διέρχεται για
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πρώτη ϕορά από ϑέση στην οποία η Κινητική και η ∆υναµική του Ε-
νέργεια είναι ίσες.

[5+10+10+15+15 µονάδες]

Οδηγίες

� Να γραφτεί στο διάστηµα Τρίτη 11 Νοέµβρη - Τρίτη 18 Νοέµβρη

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση είναι σωστή.

� Ελέγχουµε τα αποτελέσµατα µας.

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

Καλή Επιτυχία !
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