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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

12/02/2017

ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε  στην κόλλα σας τον αριθμό κάθε μιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 - 5 και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1. Το πλάτος της ταλάντωσης κάθε σημείου ελαστικού μέσου στο οποίο σχηματίζεται στάσιμο κύμα:
α. είναι το ίδιο για όλα τα σημεία του μέσου β. εξαρτάται από τη θέση του σημείου
γ. εξαρτάται από τη θέση και τη χρονική στιγμή δ. εξαρτάται από τη χρονική στιγμή. (Μον. 4)

2. Κύματα που παράγονται από δυο σύγχρονες πηγές, διαδίδονται στο ίδιο μέσο και συμβάλλουν. Η
συνθήκη για ενισχυτική συμβολή είναι:

α. r1 − r2 = ( 2k + 1 )λ/2 β. r1 − r2 = ( 2k + 1 )λ γ. r1 − r2 = kλ δ. r1 − r2 = ( 2k -1 )λ/2 (Μον. 4)

3. Όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου που περιλαμβάνονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών ενός
στάσιμου κύματος έχουν:

α. διαφορετική συχνότητα ταλάντωσης β. ίδιο πλάτος ταλάντωσης

γ. ίδια μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης δ. ίδια φάση. (Μον. 4)

4. Μια πηγή S βρίσκεται μεταξύ 2 ακίνητων παρατηρητών Α και Β. H 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.
α. Ο παρατηρητής Α αντιλαμβάνεται ήχο με μήκος κύματος λΑ > 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. (Μον. 4)

5. Κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδεται ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα χωρίς απώλειες
ενέργειας.

α .Τα μόρια του μέσου ταλαντώνονται στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος
β. Σχηματίζονται «όροι» και «κοιλάδες»
γ. Η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των μορίων δίνεται από την εξίσωση umax = λ∙f
δ. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος δίνεται από την εξίσωση u= ω∙Α (Μον. 4)

6. Να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό,
για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.
α. Σε στάσιμο κύμα τα σημεία του μέσου που ταλαντώνονται, διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση

ισορροπίας τους.
β. Στο στάσιμο κύμα όλα τα σημεία του μέσου έχουν την ίδια συχνότητα ταλάντωσης.
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γ. Υπάρχουν κύματα που διαδίδονται μόνο σε ελαστικά μέσα αλλά και κύματα που διαδίδονται και
στον κενό χώρο.

δ. Το φαινόμενο Doppler συμβαίνει μόνο στα ηχητικά κύματα.
ε. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ακούει ένας παρατηρητής συχνότητα μεγαλύτερη από αυτή που

εκπέμπει η πηγή είναι η πηγή ήχων και ο παρατηρητής να απομακρύνονται. (Μον. 5)

ΘΕΜΑ Β
Β1. Κατά μήκος χορδής μεγάλου μήκους διαδίδεται εγκάρσιο

αρμονικό κύμα πλάτους Α και μήκους κύματος λ. Το
στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t1 είναι όπως στο
σχήμα. Το σημείο Μ που βρίσκεται στη θέση x=5λ/3 τη
χρονική στιγμή t1 έχει απομάκρυνση:

α. Α β. Α/3 γ. –Α/2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μον. 1)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μον. 4)

Β2. Δυο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 βρίσκονται σε δυο σημεία Λ και Μ αντίστοιχα, της ελεύθερης
επιφάνειας ενός υγρού. Οι πηγές ξεκινούν να ταλαντώνονται ταυτόχρονα χωρίς αρχική φάση και
δημιουργούν αρμονικά κύματα που διαδίδονται στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. Ένα σημείο
Σ της επιφάνειας του υγρού απέχει από την πηγή Π1 απόσταση r1= 2λ και από την πηγή Π2

απόσταση r2 με r1> r2. Τα σημεία Λ, Σ και Μ σχηματίζουν ορθογώνιο τρίγωνο με Σ=90ο. Το σημείο Σ
ανήκει στην πιο κοντινή στη μεσοκάθετο του ευθύγραμμου τμήματος ΛΜ υπερβολή ακυρωτικής
συμβολής. Η απόσταση ΛΜ μεταξύ των δυο πηγών είναι ίση με

α. 4,5λ β. 3,5λ γ. 2,5 λ

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μον. 1)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μον. 4)

Β3. Μια ηχητική πηγή κινείται με σταθερή ταχύτητα us προς ακίνητο παρατηρητή. Τα μήκη κύματος
που εκπέμπει η πηγή προς την κατεύθυνση του παρατηρητή, πριν και μετά τη διέλευση της από
αυτόν (λ1 και λ2 αντίστοιχα), διαφέρουν μεταξύ τους ,σε απολυτή τιμή, κατά λs/10, όπου λs το
μήκος κύματος που εκπέμπει η πηγή όταν είναι ακίνητη.
Ι. Αν uηχ η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα, ο λόγος uηχ/us είναι ίσος με:

α.5 β. 10 γ. 20
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μον. 1)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μον. 4)

ΙΙ. ο λόγος λ2/λ1 είναι ίσος με:

α. 21/19 β. 19/21 γ. 21/20

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μον. 1)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μον. 4)

Β4. Μια χορδή βιολιού με τα δυο άκρα της στερεωμένα,
ταλαντώνεται με συχνότητα 60 Hz. Στο σχήμα
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Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μον. 4)

ΙΙ. ο λόγος λ2/λ1 είναι ίσος με:

α. 21/19 β. 19/21 γ. 21/20

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μον. 1)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μον. 4)

Β4. Μια χορδή βιολιού με τα δυο άκρα της στερεωμένα,
ταλαντώνεται με συχνότητα 60 Hz. Στο σχήμα
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βλέπουμε δυο στιγμιότυπα του στάσιμου κύματος που έχει δημιουργηθεί πάνω στη χορδή. Με
αυτά τα δεδομένα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μικρότερη συχνότητα για την οποία
σχηματίζεται στάσιμο κύμα πάνω στη χορδή είναι :

α. 120 Hz β. 30 Hz γ. 15 Hz

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. (Μον. 1)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μον. 4)

ΘΕΜΑ Γ
Μια χορδή ΟΚ μήκους L=7,25m έχει το άκρο της Ο ελεύθερο ενώ το άκρο της Κ είναι στερεωμένο
σταθερά. Τη χρονική στιγμή t0=0 το άκρο Ο της χορδής ξεκινάει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση
χωρίς αρχική φάση. Η πρώτη ταλάντωση του σημείου Ο ολοκληρώνεται σε χρόνο 2s και σε αυτόν τον
χρόνο το σημείο Ο έχει διανύσει συνολικά διάστημα 1,6 m.

Γ1. i) Να υπολογίσετε ποια χρονική στιγμή t1 το σημείο Ο θα βρίσκεται σε απομάκρυνση -0,4 m για
πρώτη φορά. (Μον. 3)

ii) Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας του σημείου Ο όταν αυτό βρίσκεται σε
απομάκρυνση 0,15 m. (Μον. 4)

Γ2. Η ταλάντωση του σημείου Ο δημιουργεί αρμονικό κύμα το οποίο διαδίδεται πάνω στη χορδή με
ταχύτητα υ=0,5m/s. (Μον. 4)

i) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της φάσης όλων των σημείων της χορδής σε συνάρτηση
με την απόστασή τους x από την αρχή Ο της χορδής τη χρονική στιγμή t2=5,4s. (Μον. 4)
ii) Να υπολογίσετε την απομάκρυνση του σημείου Ο όταν το κύμα έχει φτάσει στο άκρο Κ της
χορδής. (Μον. 4)

Γ3. Το κύμα ανακλάται στο σημείο Κ και συμβάλλοντας με το αρχικό κύμα δημιουργεί στη χορδή
στάσιμο κύμα.

i) Να γραφεί η εξίσωση του στάσιμου κύματος και να βρεθεί η διαφορά φάσης δυο σημείων Κ και
Λ που έχουν τετμημένες ΧΚ=0,5m και ΧΛ=2m αντίστοιχα. (Μον. 5)
ii) Πόσοι δεσμοί και πόσες κοιλίες δημιουργούνται στη χορδή (συμπεριλαμβανομένων και των
άκρων της). (Μον. 5)
Δίνεται π2=10.

ΘΕΜΑ Δ
Κατά μήκος μια ς οριζόντιας ελαστικής χορδής που ταυτίζεται με τον άξονα x΄Οx διαδίδεται εγκάρσιο
αρμονικό κύμα πλάτους 4cm, το οποίο εξαναγκάζει το υλικό σημείο που βρίσκεται στην αρχή Ο (x = 0)
του άξονα να ξεκινήσει να ταλαντώνεται τη χρονική στιγμή t = 0 με θετική ταχύτητα. Η γραφική
παράσταση της φάσης του κύματος σε συνάρτηση με την τετμημένη x των υλικών σημείων της χορδής
τη χρονική στιγμή t1 = 0,5s δίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Δ1. Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος που διαδίδεται στην χορδή (Μον. 3)

x(cm)

φ(rad)

5π

-10

t1=0,5 s

0
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Δ2.Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της φάσης της ταλάντωσης σε συνάρτηση με το χρόνο,
καθώς και τη γραφική παράσταση της ταχύτητας ταλάντωσης σε συνάρτηση με το χρόνο για το υλικό
σημείο XΚ = -8cm. (Μον. 4)
Δ3.Να υπολογίσετε τον αριθμό των υλικών σημείων του ελαστικού μέσου που την χρονική στιγμή
t2 = 0,65 s η απομάκρυνση τους από την θέση ισορροπίας τους ισούται με +2 cm και με αρνητική
ταχύτητα ανάμεσα από τα σημεία XΛ = -9cm και XΒ = +4 cm. (Μον.5)
Δ4.Να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ των υλικών σημείων XM =-2cm και XN = -5cm τη χρονική
στιγμή t3 = 0,4 s. (Μον. 5)
Δ5.Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή που το σημείο με XA = -12cm έχει κινητική ενέργεια ταλάντωσης
ίση με τη δυναμική ενέργεια ταλάντωσης για πρώτη φορά. (Μον. 5)
Δ6..Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της ορμής για το υλικό σημείο που έχει τετμημένη XΖ = -3cm
και στοιχειώδη μάζα Δm = 0,01 gr τη χρονική στιγμή t1 = 0,5 s. (Μον. 3)
Δίνεται π2=10.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


