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Σχ. έτος 2018-2019 Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού

Διαγώνισμα Κύματα - Doppler
Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Θέμα 1ο
Στις παρακάτω προτάσεις 1.1 – 1.4 να επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 × 5 =

20 μονάδες )

1.1. Στην επιφάνεια ενός υγρού που ηρεμεί δύο σύγχρονες πηγές που βρίσκονται
στα σημεία Α και Β, παράγουν αρμονικά κύματα. Μετά τη συμβολή των δύο κυ-
μάτων, τα σημεία της μεσοκαθέτου του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ ταλαντώνονται
με:

(α) διαφορετικά πλάτη.

(β) διαφορετικές συχνότητες.

(γ) διαφορετικές φάσεις.

(δ) διαφορετικές ενέργειες.

1.2. H σειρήνα ενός τρένου που κινείται ισοταχώς εκπέμπει ήχο σταθερής συχνό-
τητας fs. Αν με fA συμβολίσουμε τη συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο μηχανοδηγός
του τρένου, οι δύο συχνότητες συνδέονται με τη σχέση:

(α) fA = fs

(β) fA = 2fs

(γ) fA =
fs
2

(δ) fA =
fs
4

1.3. Αν η εξίσωση ενός αρμονικού κύματος είναι y = 10ημ(6πt− 2πx) στο S.I., τότε
η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι ίση με :

(α) 10m/s

(β) 6m/s

(γ) 2m/s

(δ) 3m/s
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1.4. Ηχητική πηγή και παρατηρητής βρίσκονται σε σχετική κίνηση μεταξύ τους. Ο
παρατηρητής ακούει ήχο μεγαλύτερης συχνότητας από αυτόν που παράγει η πηγή,
μόνο όταν:

(α) η πηγή είναι ακίνητη και ο παρατηρητής απομακρύνεται από αυτήν.

(β) ο παρατηρητής είναι ακίνητος και η πηγή απομακρύνεται από αυτόν.

(γ) ο παρατηρητής και η πηγή κινούνται με ομόρροπες ταχύτητες, με τον παρα-
τηρητή να προπορεύεται και να έχει κατά μέτρο μεγαλύτερη ταχύτητα από
αυτήν της πηγής.

(δ) ο παρατηρητής και η πηγή κινούνται με ομόρροπες ταχύτητες, με την πηγή
να προπορεύεται και να έχει κατά μέτρο ταχύτητα μικρότερη από αυτήν του
παρατηρητή.

1.5. 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 λανθα-
σμένη. [5 × 1 = 5 μονάδες]

(α) Η συχνότητα του ήχου της σειρήνας του τρένου, την οποία αντιλαμβάνεται ο
μηχανοδηγός, είναι σε όλη τη διάρκεια της κίνησης σταθερή.

(β) Το μήκος κύματος ενός αρμονικού κύματος είναι σταθερό και ανεξάρτητο του
μέσου διάδοσης του κύματος.

(γ) Το στιγμιότυπο ενός αρμονικού κύματος παριστάνει την απομάκρυνση ενός
υλικού σημείου του ελαστικού μέσου, στο οποίο διαδίδεται το κύμα, σε συ-
νάρτηση με το χρόνο.

(δ) Το αποτέλεσμα της συμβολής δύο όμοιων κυμάτων στην επιφάνεια ενός υγρού
είναι ότι όλα τα σημεία της επιφάνειας είτε παραμένουν διαρκώς ακίνητα είτε
ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος.

(ε) Σε στάσιμο κύμα, τα σημεία του μέσου που ταλαντώνονται, διέρχονται ταυ-
τόχρονα από τη θέση ισορροπίας τους.

Θέμα 2ο
2.1. Μεταξύ δύο ακίνητων παρατηρητών Α και Β βρίσκεται μια κινούμενη ηχητική
πηγή S με us = σταθερή. Η πηγή εκπέμπει ήχο μήκους κύματος λ ενώ οι παρατηρη-
τές αντιλαμβάνονται μήκη κύματος λ1 και λ2. Για το μήκος κύματος που εκπέμπει
η πηγή ισχύει:
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(α) λ =
λ1 + λ2

2
(β) λ =

λ1 − λ2

2
(γ) λ =

λ1 · λ2

λ1 + λ2

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

2.2. Τη χρονική στιγμή t = 0 ξεκινά να ταλαντώνεται χωρίς αρχική φάση το υλικό
σημείο που βρίσκεται στη αρχή Ο ενός ελαστικού μέσου με αποτέλεσμα να αρχίσει
να διαδίδεται στο μέσο αυτό κύμα πλάτους 0,4m. Η γραφική παράσταση της φά-
σης σε συνάρτηση με τον χρόνο για ένα υλικό σημείο Λ με xΛ = 0, 5m δίνεται στο
παρακάτω διάγραμμα. Γνωρίζοντας ότι το υλικό σημείο M που βρίσκεται στη θέση
xM ξεκινά να ταλαντώνεται μετά από χρόνο ∆t από το Λ και σε αυτό τον χρόνο η
πηγή έχει εκτελέσει 3 πλήρεις ταλαντώσεις τότε η χρονική εξίσωση της φάσης του
Μ είναι η:

(α) ϕ = 2πt− 6π για t ≥ 4sec (S.I)

(β) ϕ = 2πt− 8π για t ≥ 4sec (S.I.)

(γ) ϕ = 2πt− 8π για t ≥ 3sec (S.I.)

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

2.3. Κατά μήκος μιας χορδής μήκους L δημιουργείται στάσιμο κύμα . Τα άκρα της
χορδής είναι ακλόνητα στερεωμένα και στην χορδή υπάρχει ακόμη ένα ακλόνητο
υλικό σημείο . Μεταβάλλοντας την συχνότητα των τρεχόντων κυμάτων στη χορδή
δημιουργούνται συνολικά 6 ακλόνητα υλικά σημεία. Αν umax είναι το μέτρο της
μέγιστης ταχύτητα ταλάντωσης ενός υλικού σημείου του μέσου που ταλαντώνεται
με μέγιστο πλάτος πριν την μεταβολή της συχνότητας και umax’ το μέτρο της μέγιστης
ταχύτητα ταλάντωσης του υλικού σημείου του μέσου που ταλαντώνεται με μέγιστο
πλάτος μετά την μεταβολή της συχνότητας τότε ο λόγος umax

umax′
ισούται με:
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(α) 5

2

(β) 2

(γ) 2

5

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

Θέμα 3ο
Ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά τη θετική κατεύθυνση σε γραμμικό

ελαστικό μέσο που ταυτίζεται με τον άξονα x’Ox. Τη χρονική στιγμή t = 0 το σημείο
Ο (x = 0) αρχίζει να ταλαντώνεται έχοντας μέγιστη θετική ταχύτητα.Τα σημεία του
μέσου που ταλαντώνονται έχουν εξίσωση επιτάχυνσης a = −0, 4π2ημπ(t− 2x) (S.I)

(α) Να βρείτε τη μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των μορίων του ελαστικού μέσου
και την ταχύτητα διάδοσης του κύματος

(β) Πόση είναι η ταχύτητα ταλάντωσης ενός σημείου Κ όταν αυτό βρίσκεται στη
θέση y = −0, 2m για πρώτη φορά από τη στιγμή που ξεκίνησε την ταλάντωση
του

(γ) Αν δυο σημεία της χορδής απέχουν ∆x = 7m και εκείνο που βρίσκεται πλησιέ-
στερα στο Ο έχει εκτελέσει κάποια χρονική στιγμή (t1) 18 πλήρεις ταλαντώσεις
να βρείτε τη διαφορά φάσης μεταξύ των δύο σημείων καθώς και το πλήθος
των ταλαντώσεων του πιο απομακρυσμένου από το Ο σημείου.

(δ) Κάποια χρονική στιγμή σημείο Λ με xΛ = 1, 5m διέρχεται με από τη Θ.Ι. με
ταχύτητα uΛ = +0, 2πm/s .Πόση είναι η ταχύτητα του σημείου Μ με xM = 1m
εκείνη τη χρονική στιγμή καθώς και ποια είναι η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ
Λ και Μ;

Δίνονται: π2 = 10 και
√
0, 89 = 0, 94

[6+6+6+7 μονάδες]
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Θέμα 4o
Δύο σύγχρονες αρμονικές πηγές Π1 και Π2 βρίσκονται σε σημεία Κ και Λ αντί-

στοιχα της επιφάνειας ενός υγρού με (ΚΛ) = 1,6 m. Οι πηγές ξεκινούν την χρονική
στιγμή t = 0 να εκτελούν εγκάρσια προς την επιφάνεια ταλάντωση πλάτoυς Α=0,4m
και ταχύτητα φοράς προς τα πάνω και μέτρου 1, 6πm/s, ενώ κάθε πηγή εκτελεί
120 ταλαντώσεις το λεπτό. Σημείο Ζ της επιφάνειας του υγρού απέχει από τις δύο
πηγές Π1 και Π2 αποστάσεις r1 και r2 αντίστοιχα και ξεκινά να ταλαντώνεται τη
χρονική στιγμή t1 = 1, 5s, ενώ τη χρονική στιγμή t2 φτάνει και το δεύτερο κύμα εξα-
ναγκάζοντας το σημείο Ζ να εκτελεί ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις. Το ευθύγραμμο
τμήμα ΖΚ είναι κάθετο στο ευθύγραμμο τμήμα ΚΛ που ενώνει τις δύο πηγές.

(α) Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t2.

(β) Να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης του υλικού σημείου Ζ
σε συνάρτηση με το χρόνο, από την χρονική στιγμή t = 0 και μετά, και να
σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση σε σύστημα βαθμολογημένων αξόνων.

(γ) Να βρείτε τα σημεία ακυρωτικής συμβολής που υπάρχουν στο ευθύγραμμο
τμήμα ΚΖ

(δ) Η υπερβολή συμβολής στην οποία ανήκει το σημείο Ζ τέμνει το ευθύγραμμο
τμήμα ΚΛ σε σημείο Δ. Να βρείτε τη διαφορά φάσης των ταλαντώσεων μεταξύ
των σημείων Ζ και Δ.

Δίνεται: συνθ=0,8

[6+6+6+7 μονάδες]

Καλή Επιτυχία!
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