∆ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου
Κύµατα - Φαινόµενο Doppler

Βαθµολογία

%
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Ονοµατεπώνυµο:

ής

Σύνολο Σελίδων : έξι (6) - ∆ιάρκεια Εξέτασης : 3 ώρες
Κυριακή 3 ∆εκέµβρη 2017

Θέµα Α

Φ

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

ερ
ι

-

Α.1.

(α) η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος διπλασιάζεται.
(ϐ) το µήκος κύµατος του αρµονικού κύµατος διπλασιάζεται.

Π

(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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Σε ένα παρατηρητή ϕτάνουν στην µονάδα του χρόνου περισσότερα
µέγιστα από όσα παράγει στον ίδιο χρόνο µια ηχητική πηγή, όταν,
Α.2.

(α) δεν υπάρχει σχετική κίνηση µεταξύ τους
(ϐ) η µεταξύ τους απόσταση αυξάνεται.
(γ) η πηγή αποµακρύνεται από τον ακίνητο παρατηρητή.

ής

(δ) ο παρατηρητής πλησιάζει προς την ακίνητη πηγή.

Σε ένα γραµµικό ελαστικό µέσο διαδίδονται ταυτόχρονα δύο κύµατα
µε ίδιο πλάτος, ίδια συχνότητα και αντίθετες ταχύτητες. ∆ύο σηµεία Μ και
Ν ϐρίσκονται εκατέρωθεν ενός σηµείου Λ που παραµένει συνεχώς ακίνητο.
Τα σηµεία απέχουν απόσταση

των σηµείων Μ και Ν :

υσ
ικ

Α.3.

λ
, όπου λ το µήκος κύµατος. Οι ταλαντώσεις
3

(α) ϐρίσκονται σε συµφωνία ϕάσης.

Φ

(ϐ) ϐρίσκονται σε αντίθεση ϕάσης.

π
.
3
2π
(δ) έχουν διαφορά ϕάσης ∆φ =
3

ερ
ι

-

(γ) έχουν διαφορά ϕάσης ∆φ =

Μια πηγή S ϐρίσκεται µεταξύ δύο ακίνητων παρατηρητών Α και Β.
Η πηγή πλησιάζει προς τον Α ενώ αποµακρύνεται από τον Β. Το µήκος
κύµατος που εκπέµπει η πηγή είναι λS και ο ήχος διαδίδεται στον αέρα µε
ταχύτητα υηχ .

Π

Α.4.

(α) Ο παρατηρητής Α αντιλαµβάνεται ήχο µε µήκος κύµατος λA > λS
(ϐ) Ο παρατηρητής Β αντιλαµβάνεται ήχο µε µήκος κύµατος λB < λS
(γ) Ο παρατηρητής Β αντιλαµβάνεται ήχο που διαδίδεται µε ταχύτητα ίση
µε την υηχ .
(δ) Ο παρατηρητής Β αντιλαµβάνεται ήχο που έχει συχνότητα µεγαλύτερη
από την fS .
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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) Σε κάθε εγκάρσιο κύµα δηµιουργούνται πυκνώµατα και αραιώµατα.

ής

(ϐ) Σε ένα στάσιµο κύµα, που έχει δηµιουργηθεί σε ένα ελαστικό µέσο, η
απόσταση δύο διαδοχικών κοιλιών είναι ίση µε ένα µήκος κύµατος λ.

υσ
ικ

(γ) Το πλάτος της ταλάντωσης είναι ίδιο για κάθε σηµείο µιας χορδής στην
οποία δηµιουργείται στάσιµο κύµα.
(δ) Το ϕαινόµενο Doppler αξιοποιείται από τους γιατρούς για την παρακολούθηση της ϱοής του αίµατος.

Φ

(ε) ΄Ενα σύνθετο κύµα µπορούµε να το ϑεωρήσουµε ως αποτέλεσµα της
επαλληλίας ενός αριθµού αρµονικών κυµάτων µε επιλεγµένα πλάτη
και µήκη κύµατος.

Θέµα Β

Κατά µήκος µιας χορδής µήκους L έχει δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα.
Τα άκρα της χορδής είναι ακλόνητα στερεωµένα και στην χορδή υπάρχει
µόνο ένα σηµείο που ταλαντώνεται µε µέγιστο πλάτος.
Για να δηµιουργηθούν στην ίδια χορδή τέσσερα συνολικά σηµεία που
ταλαντώνονται µε µέγιστο πλάτος ϑα πρέπει να µειώσουµε την περίοδο των
τρεχόντων κυµάτων που δηµιούργησαν το στάσιµο κατά :

ερ
ι

-

Β.1.

Π

(α) 25%

(ϐ) 75%

(γ) 50%

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [ 2+6 = 8 µονάδες]
Σε σηµεία Κ και Λ µιας επιφάνειας ενός υγρού ϐρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 οι οποίες ταλαντώνονται µε εξίσωση της µορφής
y = Aηµ(ωt) και παράγουν κύµατα µε µήκος κύµατος λ. Σηµείο Ζ της
επιφάνειας του υγρού απέχει από τις πηγές αποστάσεις d1 και d2 και έχει
Β.2.
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√

µέγιστη τιµή για την ταχύτητα ταλάντωσης ίση µε υmax = ωA 3. Η διαφορά
ϕάσης των δύο ταλαντώσεων που εκτελεί ταυτόχρονα το σηµείο Ζ µετά την
συµβολή µπορεί να είναι ίση µε :
(α)

π
3

(ϐ)

π
6

(γ)

π
2

ής

Να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [2+6= 8 µονάδες]
Ο παρατηρητής του σχήµατος αποµακρύνεται από την ακίνητη ηχητική πηγή S µε ταχύτητα υA . Η διαφορά των συχνοτήτων των ήχων που
ακούει ο παρατηρητής απευθείας και από ανάκλαση ισούται µε το 3% της
συχνότητας που η πηγή εκπέµπει. Ο παρατηρητής κινείται µε ταχύτητα :

Φ

υσ
ικ

Β.3.

υA

ερ
ι

-

S

(α)

1, 5
υηχ
100

(ϐ)

3
υηχ
100

(γ)

6
υηχ
100

Π

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

Θέµα Γ
Κατά µήκος ελαστικού µέσου που ταυτίζεται µε τον άξονα x0 Ox διαδίδεται
αρµονικό κύµα προς την αρνητική κατεύθυνση. ΄Ενα υλικό σηµείο του
µέσου µε στοιχειώδης µάζα ∆m = 0, 002kg που ϐρίσκεται στην ϑέση Ο
http://www.perifysikhs.com
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(x = 0), ξεκινά την ταλάντωση του από την ϑέση ισορροπίας του την χρονική
στιγµή to = 0 µε ενέργεια ταλάντωσης Eo = 4π 2 · 10−5 J. κινούµενο προς τα
πάνω. Ο χρόνος ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς µηδενισµούς της ταχύτητας
ταλάντωσης για το σηµείο Ο είναι ∆t = 0, 2s και στο ίδιο χρονικό διάστηµα
το κύµα έχει διαδοθεί κατά ∆x = 0, 4m.

ής

Γ.1 Να υπολογίσετε την µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των υλικών σηµείων
του ελαστικού µέσου καθώς και την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος.
Γ.2 Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης ενός σηµείου Μ
την στιγµή που η αποµάκρυνση του από την ϑέση ισορροπίας είναι

υσ
ικ

y = 2cm

Γ.3 Να γράψετε την συνάρτηση της ϕάσης ταλάντωσης των υλικών σηµείων
του ελαστικού µέσου σε τυχαία χρονική στιγµή και να σχεδιάσετε το
διάγραµµα φ = f (x) την χρονική στιγµή t1 > 0 για την οποία το
σηµείο Ο ϕτάνει για τρίτη ϕορά σε ακραία ϑέση της ταλάντωσης.

Φ

Γ.4 Να σχεδιάσετε το τµήµα στιγµιοτύπου του κύµατος την χρονική στιγµή

T
, ανάµεσα στο σηµείο που το κύµα ϕτάνει εκείνη την στιγµή
4
και το σηµείο Ζ (xz = +0, 4m).

-

t2 = t1 +

ερ
ι

Γ.5 Αν το σηµείο Μ διέρχεται από την ϑέση y = 2cm µε ϑετική ταχύτητα
σε µια χρονική στιγµή, να ϐρεθεί την ίδια χρονική στιγµή η ταχύτητα
ταλάντωσης ενός σηµείου Λ το οποίο προηγείται ϕασικά από το Μ κατά

Π

5π
rad.
3

[4+4+5+6+6 µονάδες]

Θέµα ∆

∆ύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 ϐρίσκονται σε σηµεία Κ και Λ αντίστοιχα
της επιφάνειας ενός υγρού µε (ΚΛ) = 4, 75m. Οι πηγές την t = 0 ξεκινούν
από την ηρεµία να εκτελούν εγκάρσια προς την επιφάνεια ταλάντωση µε
ταχύτητα ϕοράς προς τα πάνω και µέτρου 8π cm/s, ενώ κάθε πηγή εκτελεί
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120 ταλαντώσεις το λεπτό. Τα παραγόµενα από τις πηγές κύµατα διαδίδονται µε ταχύτητα υ = 2 m/s ΄Ενα σηµείο Σ της επιφάνειας του υγρού εκτελεί
εξαιτίας του κύµατος που παράγει η Π1 ταλάντωση µε εξίσωση :

y1 = Aηµ (ωt − 3π)

(1)



13π
y = A0 ηµ ωt −
4

ής

ενώ µετά την συµβολή των δύο κυµάτων ϑα εκτελεί ταλάντωση µε εξίσωση
της µορφής :

(2)

υσ
ικ

∆.1 Να ϐρείτε την εξίσωση ταλάντωσης y2 = f (t) του σηµείο Σ εξαιτίας του
κύµατος που προέρχεται από την Π2 .
∆.2 Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης Α΄ του σηµείου Σ µετά την
συµβολή των κυµάτων σε αυτό και να σχεδιάσετε το διάγραµµα του
πλάτους ταλάντωσης του Σ σε συνάρτηση µε τον χρόνο.

Φ

∆.3 Η υπερβολή συµβολής που διέρχεται από το σηµείο Σ τέµνει το ευϑύγραµµο τµήµα (ΚΛ) σε σηµείο ∆. Να υπολογίσετε την διαφορά ϕάσης
των ταλαντώσεων του Σ και ∆ µετά την συµβολή των κυµάτων σε αυτά.

-

∆.4 Να υπολογίσετε το πλήθος των σηµείων του ευθυγράµµου τµήµατος
(∆Λ) στα οποία τα δύο κύµατα ϑα συµβάλλουν ενισχυτικά.

ερ
ι

∆.5 Μεταβάλλουµε την συχνότητα των δύο πηγών έτσι ώστε να παραµένουν
σύγχρονες. Να ϐρεθεί η ελάχιστη µεταβολή της συχνότητας των δύο
πηγών, ώστε το σηµείο Σ να παραµένει ακίνητο µετά την συµβολή των
δύο κυµάτων σε αυτό.

Π

[5+5+5+5+5 µονάδες]

Επιµέλεια : ∆ρ. Μιχάλης Καραδηµητρίου, Φυσικός

Το πιο ακατανόητο πράγµα στον κόσµο είναι ότι ο κόσµος είναι κατανοητός
΄Αλµπερτ Αϊνσταιν

Καλή Επιτυχία !
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