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ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ  ΣΗ  ΦΤΙΚΗ 

                                                                                                                   

Ον/μο:...........................                                                               Γ΄Λςκείος                                    

Ύλη: Κύμαηα-Doppler-Ρεςζηά          29-1-2017 

                  

Θέμα 1
ο
: 

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο 1-4 θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

 

1) Τν δνρείν ηνπ ζρήκαηνο είλαη γεκάην 

κε πγξό θαη θιείλεηαη κε έκβνιν Δ ζην  

νπνίν  αζθείηαη  δύλακε  F.  

Όια  ηα  καλόκεηξα  1, 2, 3, 4  δείρλνπλ  

πάληα: 

α) ηελ ίδηα πίεζε, όηαλ ην δνρείν είλαη εληόο ηνπ πεδίνπ βαξύηεηαο.  

β) ηελ ίδηα πίεζε, όηαλ ην δνρείν βξίζθεηαη εθηόο πεδίνπ βαξύηεηαο. 

γ) δηαθνξεηηθή πίεζε, αλ ην δνρείν βξίζθεηαη εθηόο πεδίνπ βαξύηεηαο. 

δ) ηελ ίδηα πίεζε, αλεμάξηεηα από ην αλ ην δνρείν είλαη εληόο ή εθηόο ηνπ 

πεδίνπ βαξύηεηαο.        (Μονάδερ 5) 

 

2) Όηαλ ζπκβαίλεη θαηλόκελν Doppler: 

α) Μεηαβάιιεηαη ε ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ πνπ εθπέκπεη ε πεγή ησλ 

θπκάησλ. 

β) Ο παξαηεξεηήο θαη ε ερεηηθή πεγή θηλνύληαη κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα. 

γ) Η απόζηαζε κεηαμύ παξαηεξεηή θαη πεγήο αιιάδνπλ. 

δ) Η απόζηαζε κεηαμύ παξαηεξεηή θαη πεγήο ήρνπ παξακέλεη ζηαζεξή. 

(Μονάδερ 5) 

 

3) Πεγή πνπ εθπέκπεη ήρν ζπρλόηεηαο fS θαη κήθνπο θύκαηνο ιS πιεζηάδεη 

πξνο αθίλεην παξαηεξεηή κε ηαρύηεηα US. Ο παξαηεξεηήο 

αληηιακβάλεηαη ήρν κε κήθνο θύκαηνο ιΑ  πνπ είλαη ίζν κε: 

α) ιΑ = ιS - USTS    β) ιΑ = ιS + USTS 

γ) ιΑ = ιS - USfS     δ) ιΑ = ιS + USfS 

(Μονάδερ 5) 
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4) Σε έλα νξηδόληην ζσιήλα κεηαβιεηήο δηαηνκήο ξέεη ηδαληθό ξεπζηό κε 

ζπλερή θαη ζηξσηή ξνή. Όηαλ:  

α) απμάλεηαη ην εκβαδόλ δηαηνκήο ηνπ ζσιήλα ε ηαρύηεηα ξνήο ηνπ 

ξεπζηνύ απμάλεηαη θαη ε πίεζε κεηώλεηαη.  

β) απμάλεηαη ην εκβαδόλ δηαηνκήο ηνπ ζσιήλα ε ηαρύηεηα ξνήο ηνπ 

ξεπζηνύ θαη ε πίεζε κεηώλνληαη.  

γ) κεηώλεηαη ην εκβαδόλ δηαηνκήο ηνπ ζσιήλα ε ηαρύηεηα ξνήο ηνπ 

ξεπζηνύ απμάλεηαη θαη ε πίεζε κεηώλεηαη.  

δ) κεηώλεηαη ην εκβαδόλ δηαηνκήο ηνπ ζσιήλα ε ηαρύηεηα ξνήο ηνπ 

ξεπζηνύ θαη ε πίεζε απμάλνληαη. 

(Μονάδερ 5) 

 

5)  Να ραξαθηεξίζεηε θαζεκία από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηή (Σ) 

ή ιαλζαζκέλε (Λ). 

 

α) Τν ζηάζηκν θύκα δελ είλαη θύκα, αιιά κία ηδηόκνξθε ηαιάλησζε ηνπ 

κέζνπ. 

β) Καηά ηε δεκηνπξγία ελόο ζηάζηκνπ θύκαηνο ζε έλα ειαζηηθό κέζν 

ππάξρνπλ ζεκεία πνπ παξακέλνπλ δηαξθώο αθίλεηα θαη νλνκάδνληαη 

θνηιίεο. 

γ) Σε έλα ειαζηηθό κέζν ζην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί ζηάζηκν θύκα, όια 

ηα ζεκεία πνπ ηαιαληώλνληαη θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζηηο αθξαίεο ζέζεηο 

ηεο ηαιάλησζήο ηνπο. 

δ) Σύγρξνλεο νλνκάδνληαη δύν πεγέο θπκάησλ όηαλ θάζε ρξνληθή ζηηγκή 

ε θάζε ηεο ηαιάλησζήο ηνπο είλαη ε ίδηα. 

ε) Σηάζηκν θύκα νλνκάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπκβνιήο δύν θπκάησλ 

κε ην ίδην πιάηνο θαη ηελ ίδηα ζπρλόηεηα πνπ δηαδίδνληαη ηαπηόρξνλα ζην 

ίδην ειαζηηθό κέζν πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε. 

(Μονάδερ 5) 
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Θέμα 2
ο
: 

1) Οη αθίλεηεο ερεηηθέο πεγέο S1 θαη S2 ηνπ ζρήκαηνο εθπέκπνπλ θύκαηα 

ζηαζεξήο ζπρλόηεηαο fS. Έλαο παξαηεξεηήο θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα  

UA θαηά κήθνο ηεο επζείαο ησλ 

πεγώλ θαη κε θαηεύζπλζε πξνο ηα 

δεμηά. Όηαλ βξίζθεηαη ζην ρώξν 

(Β), δειαδή κεηαμύ ησλ πεγώλ, 

αληηιακβάλεηαη ιόγν ζπρλνηήησλ f1 / f2 = 9 / 11  όπνπ f1 θαη f2 νη 

ζπρλόηεηεο πνπ αληηιακβάλεηαη από ηηο πεγέο S1 θαη S2 αληίζηνηρα. Αλ 

Uερ είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ ήρνπ ζηνλ αθίλεην αέξα, ν παξαηεξεηήο θηλείηαη 

κε ηαρύηεηα: 

α) UA = Uερ / 9  β) UA = Uερ / 11  γ) UA = Uερ / 10   

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.     (Μονάδερ 2) 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.     (Μονάδερ 4) 

 

2) Μηα ρνξδή κήθνπο L εθηείλεηαη θαηά ηε δηεύζπλζε ηνπ άμνλα ρ’ρ θαη 

έρεη ηα δύν άθξα ηεο αθιόλεηα ζηεξεσκέλα. Σηε ρνξδή έρεη δεκηνπξγεζεί 

ζηάζηκν θύκα κε κήθνο θύκαηνο ι = L/4.  

Α. Ο αξηζκόο ησλ θνηιηώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ρνξδή είλαη ίζνο κε:  

α) 7    β) 8    γ) 9  

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.      (Μονάδερ 2)  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      (Μονάδερ 4) 

  

Β. Γηα λα εκθαλίδνληαη ζηε ρνξδή 6 θνηιίεο ζα πξέπεη ε ζπρλόηεηα ηνπ 

ζηάζηκνπ θύκαηνο λα κεησζεί θαηά:  

α) 20%   β) 25%   γ) 30%  

 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.      (Μονάδερ 2)  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      (Μονάδερ 5) 
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3) Σηνλ νξηδόληην ζσιήλα, ηνπ ζρήκαηνο, αζπκπίεζην ηδαληθό ξεπζηό έρεη 

ζηξσηή ξνή από ην ζεκείν Α πξνο ην ζεκείν Β. 

 

 

 

 

 

 

Η δηαηνκή  ΑΑ  ηνπ  ζσιήλα  ζηε  ζέζε  Α  είλαη  δηπιάζηα  από  ηε  

δηαηνκή  ΑΒ  ηνπ  ζσιήλα  ζηε  ζέζε  Β.  Η  θηλεηηθή  ελέξγεηα  αλά   

 

κνλάδα  όγθνπ  ζην ζεκείν  Α  έρεη ηηκή  ίζε κε  Λ. Η δηαθνξά ηεο πίεζεο 

αλάκεζα ζηα ζεκεία Α θαη Β είλαη ίζε κε 

α)   
    

 
                                β)  3Λ                                    γ)  2Λ 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε      (Μονάδερ 2)  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.      (Μονάδερ 4) 

 

Θέμα 3
ο
: 

Γύν ζύγρξνλεο πεγέο θπκάησλ Π1 θαη Π2 απέρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε 

d = 2,5m θαη βξίζθνληαη ζηα ζεκεία Α θαη Β ηεο ειεύζεξεο επηθάλεηαο 

ελόο πγξνύ. Οη δύν πεγέο εθηεινύλ απιή αξκνληθή ηαιάλησζε κε εμίζσζε 

απνκάθξπλζεο ηεο κνξθήο: ς = Αεκσt θαη δεκηνπξγνύλ παλνκνηόηππα 

εγθάξζηα αξκνληθά θύκαηα πνπ δηαδίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνύ κε 

ηαρύηεηα U = 2m/s. Έλα πιηθό ζεκείν Σ ηεο επηθάλεηαο ηνπ πγξνύ απέρεη 

από ηηο πεγέο Π1 θαη Π2 απνζηάζεηο r1 θαη r2 αληίζηνηρα, κε r1 > r2. 
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Σην δηάγξακκα ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή 

παξάζηαζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ζεκείνπ Σ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ 

ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να ππνινγίζεηε ηηο απνζηάζεηο r1 θαη r2 ηνπ ζεκείνπ Σ από ηηο δύν 

πεγέο θαη λα εμεγήζεηε γηαηί ην ζεκείν Σ είλαη ζεκείν απνζβεηηθήο 

ζπκβνιήο.               (Μονάδερ 5)  

β) Να γξάςεηε ηε ρξνληθή εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ πιηθνύ 

ζεκείνπ Σ από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ, από ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε λα 

ηαιαληώλεηαη κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ηα δύν θύκαηα ζπκβάιινπλ 

ζην ζεκείν απηό.         (Μονάδερ 5)  

γ) i. Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκό ησλ ζεκείσλ ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο 

ΑΒ πνπ, ιόγσ ηεο ζπκβνιήο ησλ δύν θπκάησλ, ηαιαληώλνληαη κε κέγηζην 

πιάηνο.               (Μονάδερ 6)  

ii. Να δείμεηε όηη ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζέζεσλ ηζνξξνπίαο δύν 

δηαδνρηθώλ ζεκείσλ απνζβεζηηθήο ζπκβνιήο πνπ αλήθνπλ πάλσ ζην 

επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ πνπ ελώλεη ηηο δύν πεγέο είλαη ίζε κε 0,2m.  

(Μονάδερ 5)  

δ) Να ππνινγίζεηε ηελ ειάρηζηε ζπρλόηεηα κε ηνλ νπνία πξέπεη λα 

ηαιαληώλνληαη νη δύν πεγέο, ώζηε λα παξακέλνπλ ζύγρξνλεο, θαη ην 

ζεκείν Σ λα γίλεη ζεκείν εληζρπηηθήο ζπκβνιήο.            (Μονάδερ 4) 
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Θέμα 4
ο
: 

Δγθάξζην αξκνληθό θύκα δηαδίδεηαη θαηά κήθνο ελόο γξακκηθνύ 

ειαζηηθνύ κέζνπ πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα x’Ox. Τε ρξνληθή ζηηγκή    

t = 0 ην πιηθό ζεκείν O (x =0) πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηνπ άμνλα αξρίδεη 

λα ηαιαληώλεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ κε ζεηηθή ηαρύηεηα. Η 

απόζηαζε κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ θνξπθώλ ζην ζηηγκηόηππν ηνπ θύκαηνο 

είλαη ίζε κε 2m. Οη ρξνληθέο εμηζώζεηο ησλ απνκαθξύλζεσλ δύν πιηθώλ 

ζεκείσλ ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ K(ρΚ > 0) θαη Λ(ρΛ < 0) είλαη αληίζηνηρα: 

ςΚ = 0,2εκ(10πt + 2π)  (S.I.)  θαη  ςΛ = 0,2εκ(10πt – 4π)  (S.I.) 

 

α) Να εμεηάζεηε αλ ην θύκα δηαδίδεηαη από ην ζεκείν Κ πξνο ην ζεκείν Λ 

ή αληίζηξνθα θαη λα ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ. 

(Μονάδερ 3) 

 

β) i.Να γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηνπ θύκαηνο.     (Μονάδερ 4) 

ii. Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε (ΚΛ) κεηαμύ ησλ ζέζεσλ ηζνξξνπίαο 

ησλ ζεκείσλ Κ θαη Λ.        (Μονάδερ 3) 

γ) i. Να ζρεδηάζεηε ην ζηηγκηόηππν ηνπ θύκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή            

t1 = 0,4s κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Κ θαη Λ θαη λα βξείηε ηνλ αξηζκό ησλ 

ζεκείσλ πνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 δηέξρνληαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπο 

θηλνύκελα πξνο ηα πάλσ.        (Μονάδερ 4) 

ii. Να ζρεδηάζεηε ζην ίδην δηάγξακκα ηηο θάζεηο ησλ ηαιαληώζεσλ ησλ 

ζεκείσλ Κ θαη Λ ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 

κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t2 = 1s.       (Μονάδερ 4) 

δ) i. Να ππνινγίζεηε ην πειίθν ηνπ αξηζκνύ ησλ ηαιαληώζεσλ ΝK / ΝΛ 

πνπ έρνπλ εθηειέζεη ηα ζεκεία Κ θαη Λ από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 έσο 

ηε ρξνληθή ζηηγκή t3 = 2,4s.                              (Μονάδερ 3)  

ii. Να ππνινγίζεηε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζεκείνπ Κ ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 

θαηά ηηο νπνίεο ην Λ δηέξρεηαη από κία ζέζε ζεηηθήο απνκάθξπλζεο κε 

ηαρύηεηα κέηξνπ U = π m/s.       (Μονάδερ 4) 
 
 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
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Δνδεικηικέρ Απανηήζειρ 

 

Θέμα 1
ο
: 

1) β  2) γ  3) α  4) γ  5) α) Σ, β) Λ, γ) Σ, δ) Σ, ε) Λ 

 

Θέμα 2
ο
: 

1) ωζηό ηο γ 

 
 

 

 

2) Α. ωζηό ηο β 
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Β. ωζηό ηο β 

 
 

3) ωζηό ηο β 

 
 

 
. 
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Θέμα 3
ο
: 

α) Όπωρ θαίνεηαι από ηο διάγπαμμα ηο ζημείο  ξεκινά να ηαλανηώνεηαι ηη σπονική ζηιγμή 

 

β) Σο ζημείο  ηαλανηώνεηαι από ηη σπονική ζηιγμή t = 0,1s έωρ ηη σπονική ζηιγμή 

 
 

γ) i. Έζηω ένα ηςσαίο ζημείο Θ ηος εςθύγπαμμος ημήμαηορ ΑΒ, ζηο οποίο ηα δύο κύμαηα 
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δ) Έζηω η νέα ζςσνόηηηα ηαλάνηωζηρ ηων δύο πηγών. Για να γίνει ηο ζημείο  ζημείο 
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Θέμα 4
ο
: 

α) Οι σπονικέρ εξιζώζειρ ηων απομακπύνζεων ηων ζημείων Κ και Λ γπάθονηαι ζηη μοπθή: 

 
 

β) i. Αθού ηο κύμα διαδίδεηαι από ηο ζημείο Κ ζηο ζημείο Λ διαδίδεηαι ππορ ηην απνηηική 
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γ) 
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δ) 

 

 

 


