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Σχ. έτος 2019-2020 Διαγώνισμα Φυσικής Γ Γυμνασίου

Διαγώνισμα Γ Γυμνασίου
Ταλαντώσεις - Κύματα

Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Θέμα 1ο
Στις παρακάτω προτάσεις 1.1 – 1.5 να επιλέξτε την σωστή απάντηση (5 × 5 = 25

μονάδες )

1.1. Οι κινήσεις που επαναλαµβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήµατα ονοµάζονται
.......................

1.2. Οι περιοδικές κινήσεις που πραγµατοποιούνται ανάµεσα σε δύο ακραία σηµεία
της τροχιάς ονοµάζονται .......................

1.3 Η µέγιστη αποµάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονοµάζεται ....................... της
ταλάντωσης.

1.4 O χρόνος µιας πλήρους ....................... ονοµάζεται ....................... της ταλάντωσης .
Ο αριθµός των πλήρων....................... (Ν) που εκτελεί το σώµα σε χρόνο ∆t προς το
αντίστοιχο χρονικό διάστηµα ονοµάζεται ....................... .

1.5 Στη διάρκεια µιας ταλάντωσης πραγµατοποιείται µετατροπή της .......................
ενέργειας σε ....................... και αντίστροφα και όταν δεν υπάρχουν τριβές .................. η
................... ενέργεια της ταλάντωσης διατηρείται σταθερή.

1.6 Σημειώστε με (Σ) κάθε σωστή πρόταση και με (Λ) κάθε λανθασμένη πρόταση.
(6 × 1 = 6 μονάδες)

α) Στα εγκάρσια κύµατα δηµιουργούνται πυκνώµατα και αραιώµατα.
β) Τα εγκάρσια κύµατα διαδίδονται στα στερεά , στα υγρά και στα αέρια.
γ) Τα κύµατα µεταφέρουν ύλη και ενέργεια.
δ) Το µήκος κύµατος ισούται µε την απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών ορέων ή κοιλά-
δων.
ε) Η ταχύτητα του κύµατος εξαρτάται από το πλάτος του κύµατος.
στ) Όσο µεγαλύτερο είναι το πλάτος τόσο περισσότερη ενέργεια µεταφέρεται από ένα
κύµα.
ζ) Τα µηχανικά κύµατα διαδίδονται στο κενό.
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Θέμα 2ο
2.1 Ένα ελατήριο στο οποίο έχουµε κρεµάσει ένα σώµα µάζας m εκτελεί 6 ταλαντώ-
σεις σε χρόνο t = 1 min.

Α. Να υπολογίσετε την συχνότητα της ταλάντωσης του σώµατος
Β. Να υπολογίσετε την περίοδο ταλάντωσης του.

(8.5+8.5 μονάδες)

2.2. Μία ηχητική πηγή δημιουργεί κύματα. Τα κύματα αυτά ταξιδεύουν στον αέρα και
φτάνουν σε απόσταση d=680m σε χρόνο t=2sec. να υπολογίσετε:

(α) Την ταχύτητα του ήχου.

(β) Αν το μήκος κύματος είναι λ = 0,5m να υπολογίσετε την συχνότητα και την
περίοδο του κύματος.

(8.5+8.5 μονάδες)

Θέμα 3ο
Δύο κύματα διαδίδονται στο ίδιο μέσο, Το πρώτο έχει μήκος κύματος 1 =0,8m και

καλύπτει απόσταση x=1,2m σε χρόνο t=3sec. Το δεύτερο έχει περίοδο T=2,5 sec και σε
χρόνο t=5sec έχει καλύψει απόσταση x=0,5m. Να υπολογίσετε:

(α) Το μήκος κύματος, τη συχνότητα και την περίοδο για κάθε κύμα.

(β) Την ταχύτητα διάδοσης για τα δύο κύματα.

(γ) Αν το ένα κύμα γνωρίζουμε ότι είναι εγκάρσιο και το άλλο διαμήκες να πείτε
ποιό είναι το διαμήκες και ποιο είναι το εγκάρσιο.

(10+10+10 μονάδες)
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