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∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου

Κύµατα - Φαινόµενο Doppler
Σύνολο Σελίδων: επτά (7) - ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Σάββατο 17 ∆εκέµβρη 2016

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 συχνότητα ταλάντωσης µιας πηγής, που παράγει εγκάρσιο αρµονικό
κύµα σε ένα ελαστικό µέσο, διπλασιάζεται χωρίς να µεταβληθεί το πλάτος
της ταλάντωσης. Τότε

(α) η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος διπλασιάζεται.

(ϐ) το µήκος κύµατος του αρµονικού κύµατος διπλασιάζεται.

(γ) το µήκος κύµατος του αρµονικού κύµατος υποδιπλασιάζεται.

(δ) η ενέργεια ταλάντωσης ενός σηµείου του ελαστικού µέσου στο οποίο
διαδίδεται το κύµα διπλασιάζεται.
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Α.2 ∆ύο όµοιες και σύγχρονες πηγές αρµονικών κυµάτων, χωρίς αρχική
ϕάση, παράγουν κύµατα στην ελεύθερη επιφάνεια ηρεµούντος υγρού. Τα
κύµατα έχουν περίοδο T και πλάτος A. Τα δύο κύµατα ϕθάνουν σε ση-

µείο Σ της επιφάνειας του υγρού µε χρονική διαφορά
3T

4
. Το σηµείο Σ

ταλαντώνεται µε πλάτος ίσο µε :

(α) A
√

3 (ϐ) A
√

2 (γ) A (δ) 2A

Α.3 Στο σχήµα απεικονίζεται το στιγµιότυπο ενός εγκάρσιου αρµονικού
κύµατος που διαδίδεται κατά την αρνητική ϕορά του άξονα x′Ox τη χρονική
στιγµή t1.

Για τις ταχύτητες ταλάντωσης των σηµείων Α, Β και Γ ισχύει :

(α) VA > 0 VB > 0 VΓ > 0

(ϐ) VA < 0 VB > 0 VΓ > 0

(γ) VA > 0 VB < 0 VΓ > 0

(δ) VA < 0 VB > 0 VΓ < 0
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Α.4 Ηχητική πηγή η οποία εκπέµπει ήχο συχνότητας fs και µήκους κύµα-
τος λs, κινείται µε σταθερή ταχύτητα πάνω σε µια ευθεία στην οποία υ-
πάρχουν δύο ανιχνευτές Α και Β, κατευθυνόµενη από τον Α στον Β. Οι
ανιχνευτές καταγράφουν συχνότητες fA και fB και µήκη κύµατος λA και
λB για τα οποία ισχύει :

(α) λA = λs = λB και fA = fs = fB

(ϐ) λA > λs > λB και fA > fs > fB

(γ) λA > λs > λB και fA < fs < fB

(δ) λA < λs < λB και fA > fs > fB

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) Το πλάτος της ταλάντωσης είναι ίδιο για κάθε σηµείο µιας χορδής στην
οποία δηµιουργείται στάσιµο κύµα.

(ϐ) Σε κάθε στάσιµο κύµα µεταφέρεται ενέργεια από ένα σηµείο του ελα-
στικού µέσου σε άλλο.

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

(δ) Το ϕαινόµενο Doppler αξιοποιείται από τους γιατρούς για την παρακο-
λούθηση της ϱοής του αίµατος.

(ε) Εγκάρσια ονοµάζονται τα κύµατα στα οποία τα µόρια του ελαστικού
µέσου ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος.

Θέµα Β
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Β.1 Μια πηγή ηχητικών κυµάτων όταν είναι ακίνητη παράγει ήχο συχνότη-
τας fs. ΄Οταν ένας παρατηρητής πλησιάζει την ακίνητη πηγή µε ταχύτητα
µέτρου υA, η συχνότητα fA που αντιλαµβάνεται είναι κατά 20% διαφορετική
από την συχνότητα fs. Στην περίπτωση που ο παρατηρητής είναι ακίνητος
και η πηγή κινείται µε ταχύτητα υs, για να αντιλαµβάνεται ο παρατηρητης
για τον ήχο πάλι τη ίδια συχνότητα fA, ϑα πρέπει η ταχύτητα υs να έχει
κατεύθυνση προς τον παρατηρητή και µέτρο ίσο µε :

(α)
5υA
6

(ϐ) 1, 2υA (γ) υA

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

Β.2 Σε χορδή που εκτείνεται κατά µήκος του άξονα x′x, έχει δηµιουργη-
ϑεί στάσιµο κύµα που προέρχεται από τη συµβολή δύο απλών αρµονικών
κυµάτων πλάτους A, µήκους κύµατος λ και περιόδου T . Το σηµείο Ο,
που ϐρίσκεται στη ϑέση xo = 0, είναι κοιλία και τη χρονική στιγµή t = 0
ϐρίσκεται στη ϑέση ισορροπίας του, κινούµενο προς τη ϑετική κατεύθυνση
της αποµάκρυνσής του. Το µέτρο της µέγιστης ταχύτητας ταλάντωσης ε-

νός σηµείου M της χορδής που ϐρίσκεται
λ

8
δεξιά της δεύτερης κοιλίας του

ϑετικού ηµιάξονα , είναι ίσο µε :

(α)
2
√

2πA

T
(ϐ)

2πA

T
(γ)

4πA

T

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

Β.3 Μια τεντωµένη χορδή µήκους L είναι ακλόνητα στερεωµένη στα δύο
άκρα της και µε κατάλληλη διέγερση δηµιουργείται πάνω της στάσιµο κύµα.
Αν η διέγερση της χορδής έχει συχνότητα f τότε 4 συνολικά σηµεία της
ϑα παραµένουν ακίνητα. Αν σας είναι γνωστό ότι η ελάχιστη συχνότητα
ταλάντωσης για την δηµιουργία στάσιµου κύµατος στην χορδή είναιfmin,
τότε ο λόγος της συχνότητας f προς την ελάχιστη συχνότητα ταλάντωσης ϑα
είναι :
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(α)
f

fmin
= 5 (ϐ)

f

fmin
= 3 (γ)

f

fmin
= 2

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιο-
λογήσετε την απάντησή σας. [2+7=9 µονάδες]

Θέµα Γ

Γραµµικό οµογενές ελαστικό µέσο εκτείνεται κατά µήκος του ϑετικού
ηµιάξονα Ox ενός συστήµατος συντεταγµένων. Τη χρονική στιγµή t = 0
το άκρο O (x = 0) του ελαστικού µέσου αρχίζει να εκτελεί απλή αρµονική
ταλάντωση εξίσωσης αποµάκρυνσης y = 0, 1ηµ(ωt)(S.I.), µε αποτέλεσµα,
τη χωρίς απώλειες ενέργειας, διάδοση στο ελαστικό µέσο ηµιτονοειδούς εγ-
κάρσιου κύµατος. Στο παρακάτω σχήµα δίνεται η γραφική παράσταση της
ϕάσης των σηµείων του κύµατος σε συνάρτηση µε την απόσταση x από το
άκρο O, τη χρονική στιγµή t = 2s.

Γ.1 Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος λ, την περίοδο T του κύµατος και
την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος στο ελαστικό µέσο.

Γ.2 Να γράψετε την εξίσωση του κύµατος στο ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων.

Γ.3 Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας ενός σηµείου Κ του ελαστικού
µέσου, που ϐρίσκεται στη ϑέση xκ = 1m, τη χρονική στιγµή t = 4s.

Γ.4 Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος την χρονική στιγµή t = 1, 1s
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Γ.5 Να γράψετε την εξίσωση του στάσιµου κύµατος, που προκύπτει από τη
συµβολή του αρχικού κύµατος µε ένα δεύτερο κύµα, ίδιας συχνότη-
τας, ιδίου µήκους κύµατος και ίδιου πλάτους µε το αρχικό, το οποίο
διαδίδεται στο ίδιο ελαστικό µέσο και περιγράφεται από την εξίσωση

y = Aηµ2π

(
t

T
+
x

λ

)
[5+5+5+5+5 µονάδες]

Θέµα ∆

∆ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Π1 και Π2 ϐρίσκονται στα σηµεία Α
και Β αντίστοιχα της επιφάνειας υγρού µε (ΑΒ) = d = 14m. Οι πηγές
ταλαντώνονται κάθετα στην επιφάνεια του υγρού µε εξίσωση αποµάκρυνσης
y = 0, 2ηµ(πt)(S.I), δηµιουργώντας εγκάρσια επιφανειακά κύµατα µήκους
κύµατος λ = 4m, τα οποία συµβάλλουν στην επιφάνεια του υγρού. ΄Ενα
σηµείο (Σ) της επιφάνειας απέχει r1(Σ) = 16m από την Π1 και r2(Σ) = 12m
από την Π2.

∆.1 Να υπολογίσετε την διαφορά ϕάσης των δύο ταλαντώσεων που ϑα εκτε-
λέσει το σηµείο (Σ) εξαιτίας των δύο πηγών.
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∆.2 Να υπολογίσετε το πλάτος ταλάντωσης του σηµείο Σ µετά την συµβολή
των δύο κυµάτων σε αυτό.

∆.3 Να γράψετε την χρονική εξίσωση της επιτάχυνσης ταλάντωσης του ση-
µείου Σ για t ≥ 0 και να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραµµα επιτάχυν-
σης - χρόνου.

∆.4 Να ϐρείτε το πλήθος των σηµείων του ευθύγραµµου τµήµατος (ΑΣ) που
ϑα παραµένουν διαρκώς ακίνητα µετά την συµβολή των κυµάτων σε
αυτά.

∆.5 Να υπολογίσετε την ελάχιστη µεταβολή της συχνότητας ταλάντωσης των
πηγών, ώστε το πλάτος ταλάντωσης του σηµείου Σ να υποδιπλασιαστεί.
Να ϑεωρήσετε ότι οι πηγές παραµένουν σύγχρονες.

[4+4+6+6+5 µονάδες]

Οδηγίες

� Γράφουµε όλες τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς.

� Κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη λύση είναι σωστή.

� Το άγχος δεν ϐοήθησε ποτέ κανένα !

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου, Φυσικός

- Μπορώ να υπολογίσω την κίνηση των αστεριών, αλλά όχι την τρέλα των

ανθρώπων -

Isaac Newton

Καλή Επιτυχία !
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