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Συµβολή Αρµονικών Κυµάτων

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 × 6 = 24 µονάδες]

Α.1. Η αρχή της επαλληλίας των κυµάτων:

(α) παραβιάζεται µόνον όταν τα κύµατα είναι τόσο ισχυρά, ώστε οι δυνάµεις
που ασκούνται στα σωµατίδια του µέσου, δεν είναι ανάλογες των απο-
µακρύνσεων.

(ϐ) δεν παραβιάζεται ποτέ.

(γ) ισχύει όταν τα κύµατα που συµβάλλουν, προέρχονται από πηγές που
ϐρίσκονται σε ϕάση.

(δ) δεν ισχύει, όταν συµβάλουν περισσότερα από δύο κύµατα.

Α.2. ∆ύο όµοιες πηγές κυµάτων Α και Β στην επιφάνεια µιας ήρεµης λίµνης
ϐρίσκονται σε ϕάση και παράγουν υδάτινα αρµονικά κύµατα. Η καθεµία
παράγει κύµα (πρακτικά) αµείωτου πλάτους 10 cm και µήκους κύµατος 2
m. ΄Ενα σηµείο Γ στην επιφάνεια της λίµνης απέχει από την πηγή Α απόστα-
ση 6 m και από την πηγή Β απόσταση 2 m. Το πλάτος της ταλάντωσης του
σηµείου Γ είναι :

(α) 0 cm (ϐ) 10 cm (γ) 20 cm (δ)40 cm
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Α.3. ∆ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π1, Π2 ταλαντώνονται κάθετα στην
επιφάνεια ενός υγρού µε το ίδιο πλάτος Α. Σηµείο (Σ) της επιφάνειας απέχει

κατά r1 =
10λ

6
από την πηγή Π1 και κατά r2 =

11λ

6
από την πηγή Π2, όπου

λ το µήκος κύµατος των κυµάτων.

(α) Το (Σ) είναι σηµείο ενίσχυσης.

(ϐ) Το (Σ) µετά τη συµβολή των κυµάτων σε αυτό ταλαντώνεται µε πλάτος√
3A

(γ) Τα κύµατα ϕτάνουν στο (Σ) µε χρονική διαφορά 5Τ

(δ) Το (Σ) είναι σηµείο απόσβεσης.

Α.4. Στην ήρεµη επιφάνεια ενός υγρού ϐρίσκονται δύο σύµφωνες πηγές
Π1 και Π2 που δηµιουργούν αρµονικά κύµατα. Εξαιτίας της συµβολής των
δυο κυµάτων, όλα τα σηµεία της µεσοκαθέτου του ευθυγράµµου τµήµατος
(Π1Π2) παραµένουν ακίνητα. Η διαφορά ϕάσης των δυο κυµάτων είναι :

(α) 0 rad (ϐ) 4 π rad (γ) π rad (δ)
π

2
rad

Α.5 Σηµειώστε µε (Σ) κάθε σωστή πρόταση και µε (Λ) κάθε λανθασµένη
πρόταση. [6 × 1 = 6 µονάδες]

(α) Το αποτέλεσµα της συµβολής δυο οµοίων κυµάτων στην επιφάνεια ενός
υγρού είναι ότι όλα τα σηµεία της επιφάνειας είτε παραµένουν ακίνητα
είτε ταλαντώνονται µε µέγιστο πλάτος.

(ϐ) Η αρχή της επαλληλίας δεν ισχύει για διαµήκη κύµατα.

(γ) ∆ύο σύµφωνες πηγές κυµάτων έχουν διαφορετικές συχνότητες

(δ) ΄Ενα σηµείο αποσβεστικής συµβολής εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση
µε πλάτος Α.

(ε) Η ταυτόχρονη διάδοση δύο ή περισσοτέρων κυµάτων στην ίδια περιοχή
ενός ελαστικού µέσου ονοµάζεται συµβολή.

(στ) ΄Ολα τα σηµεία του µέσου που µετά την συµβολή δύο κυµάτων παρα-
µένουν ακίνητα ϐρίσκονται πάνω σε παραβολές.
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Θέµα Β

Β.1. ∆ύο σύγχρονες πηγές κυµάτων Π1 και Π2 που ϐρίσκονται αντίστοιχα
στα σηµεία Κ και Λ της επιφάνειας υγρού παράγουν πανοµοιότυπα εγκάρσια
αρµονικά κύµατα µε ίδιο πλάτος, ίσες συχνότητες f1 και ίσα µήκη κύµατος
λ1. Αν η απόσταση των σηµείων Κ και Λ είναι d = 2λ1, τότε δηµιουργούνται
τέσσερις υπερβολές απόσβεσης, µεταξύ των σηµείων Κ και Λ.

Αλλάζοντας την συχνότητα των δύο πηγών σε f2 = 3f1 και διατηρώντας
το ίδιο πλάτος, ο αριθµός των υπερβολών απόσβεσης, που δηµιουργούνται
µεταξύ των δύο σηµείων Κ και Λ, είναι :

(α) 6 (ϐ) 8 (γ) 12

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [3+12= 15 µονάδες]

Β.2. ∆ύο σύγχρονες πηγές κυµάτων Π1 και Π2 δηµιουργούν στην επιφάνεια
υγρού εγκάρσια κύµατα. ΄Ενα µικρό κοµµάτι ϕελλού ϐρίσκεται σε κάποιο
σηµείο Σ της επιφάνειας του υγρού σε τέτοιες αποστάσεις από τις πηγές,
ώστε τα κύµατα να συµβάλλουν σε αυτό µε χρονική διαφορά ∆t = T

4 , όπου
Τ η περίοδος ταλάντωσης των πηγών.

∆εύτερο κοµµάτι ϕελλού ίδιας µάζας µε το προηγούµενο ϐρίσκεται στο
µέσο Μ της απόστασης των πηγών Π1 και Π2. Αν AΣ και AM είναι τα πλάτη
ταλάντωσης των δύο κοµµατιών ϕελλού µετά τη συµβολή, τότε ο λόγος των

ενεργειών τους
EΣ

EM
είναι :

(α)
EΣ

EM
=

√
2

2
(ϐ)

EΣ

EM
=

1

2
(γ)

EΣ

EM
=

1

4

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [ 3+12 = 15 µονάδες]
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Θέµα Γ

∆ύο σύγχρονες σηµειακές πηγές Π1 και Π2 δηµιουργούν στην επιφάνεια
υγρού εγκάρσια κύµατα που διαδίδονται µε ταχύτητα υ = 5m/s. Μικρό
κοµµάτι ϕελλού ϐρίσκεται σε κάποιο σηµείο Σ της επιφάνειας πλησιέστερα
στην πηγή Π2. Η αποµάκρυνση του σηµείου Σ από τη ϑέση ισορροπίας του
σε συνάρτηση µε τον χρόνο περιγράφεται από τη γραφική παράσταση του
σχήµατος. Οι πηγές αρχίζουν να ταλαντώνονται τη χρονική στιγµή t = 0 και
εκτελούν ταλαντώσεις της µορφής y = Aηµωt .

(α) Να ϐρείτε τις αποστάσεις r1 και r2 του σηµείου Σ από τις πηγές Π1 και
Π2, αντίστοιχα.

(ϐ) Να γράψετε τη σχέση που δίνει την αποµάκρυνση του ϕελλού από τη
ϑέση ισορροπίας του σε συνάρτηση µε τον χρόνο, για t ≥ 0.

(γ) Ποιο είναι το µέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης του ϕελλού κάποια χρο-
νική στιγµή t1, κατά την οποία η αποµάκρυνσή του από τη ϑέση ισορ-
ϱοπίας του είναι y = 5

√
3 · 10−3m

(δ) ΄ΕστωK1 η µέγιστη κινητική ενέργεια του ϕελλού µετά τη συµβολή. Αλ-
λάζουµε τη συχνότητα των ταλαντώσεων των πηγών Π1 και Π2 έτσι ώστε

η συχνότητά τους να είναι ίση µε τα
10

9
της αρχικής τους συχνότητας.
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Αν µετά τη νέα συµβολή η µέγιστη κινητική ενέργεια του ϕελλού είναι

K2, να ϐρεθεί ο λόγος
K1

K2

∆ίνεται ότι : συν
π

3
=

1

2

[9+9+9+13=40 µονάδες]

Οδηγίες

� Να γραφτεί στο διάστηµα ∆ευτέρα 1 ∆εκέµβρη - ∆ευτέρα 8 ∆ε-

κέµβρη

� 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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