

ΕΡΩΣΗΗ 1

Καςά μήκξπ εμόπ γοαμμικξύ ελαρςικξύ μέρξσ διαδίδεςαι εγκάοριξ αομξμικό κύμα με τξοά ποξπ ςημ
καςεύθσμρη ςξσ θεςικξύ ημιάνξμα Ου. Τξ ρημείξ ςηπ θέρηπ

ςαλαμςώμεςαι ρύμτχμα με ςη ρυέρη

. Σςξ παοακάςχ ρυήμα απεικξμίζεςαι ςξ ρςιγμιόςσπξ ςξσ κύμαςξπ ςη
υοξμική ρςιγμή

Η ςαυύςηςα
1)

, καςά ςημ ξπξία ςξ κύμα έυει διαδξθεί ρε απόρςαρη

.

διάδξρηπ ςξσ κύμαςξπ ρςξ ελαρςικό μέρξ, είμαι
,2)

,3)

.

Να επιλένεςε ςη ρχρςή ποόςαρη. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.


ΕΡΩΣΗΗ 2

Τξ διάγοαμμα 1 παοιρςάμει ςξ ρςιγμιόςσπξ εμόπ εγκάοριξσ αομξμικξύ κύμαςξπ μια δεδξμέμη υοξμική
ρςιγμή t1 , εμώ ςξ διάγοαμμα 2 παοιρςάμει ςημ απξμάκοσμρη από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ ρε ρσμάοςηρη
µε ςξ υοόμξ, εμόπ δεδξμέμξσ ρημείξσ Γ ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ, ρςξ ξπξίξ διαδίδεςαι ςξ παοαπάμχ κύμα.
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Σελίδα 1

Τη υοξμική ρςιγμή t1, πξσ αμςιρςξιυεί ςξ παοαπάμχ ρςιγμιόςσπξ, η πηγή και ςξ σλικό ρημείξ Γ πεομξύμ
από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσπ με
α) αομηςική ςαυύςηςα,
β) αμςίθεςεπ ςαυύςηςεπ.
γ) θεςική ςαυύςηςα.
Να επιλένεςε ςη ρχρςή ποόςαρη. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.


ΕΡΩΣΗΗ 3

Δύξ ρύγυοξμεπ πηγέπ αομξμικώμ κσμάςχμ
κύμαςξπ

. Αμ για ςιπ απξρςάρειπ

ιρυύει

και

δημιξσογξύμ κύμαςα ίδιξσ πλάςξσπ Α και μήκξσπ
και

εμόπ ρημείξσ Σ από ςιπ πηγέπ

, ςόςε ςξ ρημείξ Σ

α) ςαλαμςώμεςαι με πλάςξπ
β) ςαλαμςώμεςαι με πλάςξπ

.
.

γ) παοαμέμει ακίμηςξ.
Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.


ΕΡΩΣΗΗ 4

Δύξ κύμαςα πξσ διαδίδξμςαι πάμχ ρςημ ίδια εσθεία έυξσμ ενιρώρειπ:
και

.

Από ςη ρσμβξλή ςχμ δύξ παοαπάμχ κσμάςχμ:
α) δεμ μπξοεί μα ποξκύφει ρςάριμξ κύμα.
β) θα δημιξσογηθεί ρςάριμξ κύμα, γιαςί ςα δύξ κύμαςα διαδίδξμςαι ρςημ ίδια διεύθσμρη με αμςίθεςεπ
τξοέπ, έυξσμ ίδιεπ ρσυμόςηςεπ και ίδιξ μήκξπ κύμαςξπ.
γ) θα δημιξσογηθεί ρςάριμξ κύμα, γιαςί ςα δύξ κύμαςα έυξσμ ίδιεπ ρσυμόςηςεπ, και διαδίδξμςαι ρε
αμςίθεςεπ καςεσθύμρειπ.
Να επιλένεςε ςη ρχρςή απάμςηρη. Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.


ΕΡΩΣΗΗ 5

Σςημ επιτάμεια σγοξύ διαδίδξμςαι δύξ αομξμικά εγκάορια κύμαςα ίδιξσ πλάςξσπ A και ίδιαπ ρσυμόςηςαπ,
πξσ παοάγξμςαι από δύξ ρύγυοξμεπ πηγέπ Π1, Π2 με ενιρώρειπ ςαλάμςχρηπ

. Σε

έμα ρημείξ Μ ςηπ επιτάμειαπ ςξσ σγοξύ ποώςα τςάμει ςξ κύμα από ςημ πηγή Π 1 και μεςά από υοξμικό
διάρςημα 3Τ/4 τςάμει ςξ κύμα από ςημ πηγή Π2. Λόγχ ςηπ ρσμβξλήπ ςχμ δύξ κσμάςχμ ςξ ρημείξ Μ
ςαλαμςώμεςαι με πλάςξπ
α)

,β)

,γ)

Δίμεςαι:
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
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Σελίδα 2



ΕΡΩΣΗΗ 6

Καηά κήθνο ρνξδήο κεγάινπ κήθνπο δηαδίδεηαη εγθάξζην αξκνληθό θύκα πιάηνπο Α θαη κήθνπο θύκαηνο ι.
Τν ζηηγκηόηππν ηνπ θύκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Τν ζεκείν Μ πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε

είλαη όπωο ζην ζρήκα.

ηε ρξνληθή ζηηγκή

έρεη απνκάθξπλζε

α) Α , β) Α/3 , γ) -Α/2
Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. Δίμεςαι:
ΕΡΩΣΗΗ 7

Έλα εγθάξζην αξκνληθό θύκα δηαδίδεηαη ρωξίο απώιεηεο θαηά
κήθνο ηνπ άμνλα x΄Ox. Τν ζεκείν ηεο ζέζεο
,
ηαιαληώλεηαη ζύκθωλα κε ηε ζρέζε
. Σην
δηάγξακκα θαίλεηαη γηα έλα ζεκείν Μ ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ πνπ
απέρεη
από ηελ πεγή ε απνκάθξπλζε ζε
ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Τν δηάγξακκα ηεο απνκάθξπλζεο όιωλ
ηωλ ζεκείωλ ηνπ ειαζηηθνύ κέζνπ (ζηηγκηόηππν ηνπ θύκαηνο)
ηε ρξνληθή ζηηγκή

είλαη ην

α. (I), β. (II), γ. (III)
Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.
ΕΡΩΣΗΗ 8
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Σελίδα 3

Σε έμα ξοιζόμςιξ ρυξιμί πξσ έυει ςξ έμα άκοξ ςξσ ελεύθεοξ και ςξ άλλξ ρςεοεχμέμξ ακλόμηςα,
δημιξσογξύμε ρςάριμξ κύμα ρυημαςίζξμςαπ ρςξ ελεύθεοξ άκοξ κξιλία. Τξ μήκξπ ςξσ ρυξιμιξύ
είμαι

όπξσ λ είμαι ςξ μήκξπ κύμαςξπ ςξσ ρςάριμξσ. Τη υοξμική ρςιγμή

όλα ςα

ρημεία ςξσ ρυξιμιξύ διέουξμςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσπ.

Ο λόγξπ ςχμ πλαςώμ ςχμ ςαυσςήςχμ ςχμ ρημείχμ Α και Γ είμαι αμςίρςξιυα

α.

, β.

, γ.

Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.
ΕΡΩΣΗΗ 9

Τα άθξα κηαο ειαζηηθήο ρνξδήο
κήθνπο
είλαη δεκέλα ζηα ζηαζεξά ζεκεία Α
θαη Β. Σηε ρνξδή έρνπκε δεκηνπξγία ζηάζηκνπ θύκαηνο
από ηξέρνληα θύκαηα πνπ είραλ ηαρύηεηα
δηάδνζεο
.
Η ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία έλα ζεκείν ηεο ρνξδήο
ηαιαληώλεηαη κπνξεί λα είλαη
α.

, β.

, γ.

Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.
ΕΡΩΣΗΗ 10

Οη πεγέο Ο1 θαη Ο2 ηνπ ζρήκαηνο βξίζθνληαη ζε ζπκθωλία θάζεο θαη
δεκηνπξγνύλ ζηελ ήξεκε επηθάλεηα πγξνύ αξκνληθά θύκαηα ίδηνπ
πιάηνπο Α, πνπ δηαδίδνληαη κε ηαρύηεηα
κέηξνπ

παξάγνληαο θαηλόκελα ζπκβνιήο. Tν ζεκείν Μ

απέρεη
θαη
από ηηο πεγέο
αληίζηνηρα. Γηα λα βξίζθεηαη ην ζεκείν Μ ζε ππεξβνιή απόζβεζεο, ζα
πξέπεη νη πεγέο λα εθπέκπνπλ ηα θύκαηα κε ζπρλόηεηεο
α.
β.
γ.
Να δικαιξλξγήρεςε ςημ επιλξγή ραπ.
ΕΡΩΣΗΗ 11
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Σελίδα 4

Μια ηυηςική πηγή κιμείςαι με ρςαθεοή ςαυύςηςα

ποξπ ακίμηςξ παοαςηοηςή. Τα μήκη κύμαςξπ πξσ

εκπέμπει η πηγή ποξπ ςημ καςεύθσμρη ςξσ παοαςηοηςή, ποιμ και μεςά ςη διέλεσρη ςηπ από ασςόμ,
διατέοξσμ μεςανύ ςξσπ καςά λ/10, όπξσ

ςξ μήκξπ κύμαςξπ πξσ εκπέμπει η πηγή όςαμ είμαι ακίμηςη.

Αμ σ η ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ ήυξσ ρςξμ αέοα, ξ λόγξπ σs/u είμαι:
α)

,

β)

,

γ)

.

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
ΕΡΩΣΗΗ 12
Έμαπ παοαςηοηςήπ απξμακούμεςαι από ακίμηςη ηυηςική πηγή με ρςαθεοή ςαυύςηςα

. Η ρσυμόςηςα

ςξσ ήυξσ πξσ αμςιλαμβάμεςαι ξ παοαςηοηςήπ είμαι μειχμέμη ρε ρυέρη με ασςή πξσ εκπέμπει η πηγή. Τξ
μήκξπ κύμαςξπ

ςξσ ήυξσ πξσ τςάμει ρςξμ παοαςηοηςή ρε ρυέρη με ςξ μήκξπ κύμαςξπ

πξσ

εκπέμπει η πηγή είμαι:
α)

, β)

, γ)

.

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
ΕΡΩΣΗΗ 13
Μεςανύ δύξ ακίμηςχμ παοαςηοηςώμ
ςαυύςηςα

πληριάζξμςαπ ποξπ ςξμ

παοαςηοηςέπ
κύμαςξπ

και

και

είμαι

. Τξ μήκξπ κύμαςξπ

α)

και

κιμείςαι πηγή

. Τα μήκη κύμαςξπ πξσ τςάμξσμ ρςξσπ
αμςίρςξιυα. Όςαμ η πηγή είμαι ακίμηςη εκπέμπει ήυξ μήκξσπ

και ςα μήκη κύμαςξπ

, β)

με ρςαθεοή

, γ)

και

ρσμδέξμςαι με ςη ρυέρη

.

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
ΕΡΩΣΗΗ 14

Ο πoδειάηεο Α ηνπ ζρήκαηνο πιεζηάδεη πξνο ηελ
αθίλεηε ερεηηθή πεγή S κε ζηαζεξή επηηάρπλζε κέηξνπ
α μεθηλώληαο από ηελ εξεκία. Η πεγή εθπέκπεη ήρν
ζηαζεξήο ζπρλόηεηαο
. H ζπρλόηεηα
πνπ
αληηιακβάλεηαη ν πoδειάηεο ζε ζρέζε ην ρξόλν θαζώο
απηόο πιεζηάδεη ηελ πεγή δίλεηαη από ην δηάγξακκα

α. (I),

β. (II) ,

γ. (III)

Να αιςιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ.
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Σελίδα 5

ΕΡΩΣΗΗ 15

Τν ζώκα Α κάδαο m θηλείηαη πξνο ην αθίλεην ζώκα Β
κάδαο
κε ηαρύηεηα κέηξνπ
θαη
ζπγθξνύεηαη θεληξηθά ειαζηηθά κε απηό. Τν ζώκα Β
πεξηέρεη ερεηηθή πεγή S πνπ εθπέκπεη θύκαηα ζηαζεξήο
ζπρλόηεηαο

, ελώ ην Α πεξηέρεη δέθηε Γ πνπ ηελ

θαηαγξάθεη. Η ζπρλόηεηα

πνπ θαηαγξάθεη ν δέθηεο

κεηά ηελ θξνύζε θαη ε ζπρλόηεηα
ζρέζε

ζπλδένληαη κε ηε

α.
, β.
γ.
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.



ΑΚΗΗ 1

Τξ ρημείξ Ο ξμξγεμξύπ ελαρςικήπ υξοδήπ μεγάλξσ μήκξσπ, ςη υοξμική ρςιγμή
απλή αομξμική ςαλάμςχρη με ενίρχρη

, αουίζει μα εκςελεί

(S.I.) κάθεςα ρςη διεύθσμρη ςηπ υξοδήπ. Τξ

αομξμικό κύμα πξσ παοάγεςαι διαδίδεςαι με ςαυύςηςα μέςοξσ

, καςά ςη θεςική τξοά ςξσ άνξμα

x΄Οx, καςά μήκξπ ςηπ υξοδήπ.
α) Να βοεθξύμ ξ υοόμξπ πξσ υοειάζεςαι έμα σλικό ρημείξ ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ για μα εκςελέρει μια
πλήοη ςαλάμςχρη καθώπ και ςξ μήκξπ κύμαςξπ ςξσ αομξμικξύ κύμαςξπ.
β) Να γοατεί η ενίρχρη ςξσ κύμαςξπ πξσ παοάγεςαι και μα βοεθξύμ ξι θέρειπ όλχμ ςχμ ρημείχμ πξσ
βοίρκξμςαι ρε ρσμτχμία τάρηπ με ςημ πηγή.
γ) Να γοάφεςε και μα ρυεδιάρεςε ςημ ενίρχρη ςηπ ςαυύςηςαπ ρσμαοςήρει ςξσ υοόμξσ για έμα σλικό ρημείξ
Α πξσ απέυει απόρςαρη

από ςημ πηγή.

δ) Να ρυεδιάρεςε ςα ρςιγμιόςσπα ςξσ κύμαςξπ ςιπ υοξμικέπ ρςιγμέπ


και

ΑΚΗΗ 2

Δύξ ρύγυοξμεπ πηγέπ κσμάςχμ Π1, Π2 δημιξσογξύμ ρςημ επιτάμεια σγοξύ εγκάορια αομξμικά κύμαςα. Τη
υοξμική ρςιγμή

ξι πηγέπ αουίζξσμ μα ςαλαμςώμξμςαι με απξμακούμρειπ πξσ πεοιγοάτξμςαι από

ςη ρυέρη
σγοξύ είμαι ίρη με
Π1 τςάμει ςη υοξμική ρςιγμή

, (SI). Η ςαυύςηςα διάδξρηπ ςχμ εγκαορίχμ κσμάςχμ ρςημ επιτάμεια ςξσ
. Σε έμα ρημείξ K, ςηπ επιτάμειαπ ςξσ σγοξύ, ςξ κύμα από ςημ πηγή
, εμώ ςξ κύμα από ςημ πηγή Π2 τςάμει ρςξ ρημείξ Κ όςαμ η πηγή

Π2 έυει εκςελέρει 4 πλήοειπ ςαλαμςώρειπ.
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Σελίδα 6

Να βοείςε:
α. Πόρξ απέυει ςξ ρημείξ Κ από ςιπ δύξ πηγέπ.
β. Πόρη θα είμαι η ρσυμόςηςα και ςξ πλάςξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ Κ μεςά ςημ ρσμβξλή ςχμ δύξ
κσμάςχμ;
γ. Πόρεπ σπεοβξλέπ εμίρυσρηπ σπάουξσμ αμάμερα ρςξ ρημείξ Κ και ςημ μερξκάθεςξ ρςξ εσθύγοαμμξ
ςμήμα Π1Π2;
δ. Πόρη είμαι η ςαυύςηςα ςξσ ρημείξσ Κ ςη υοξμική ρςιγμή

;

ΑΚΗΗ 3
Καςά μήκξπ μιαπ ελαρςικήπ υξοδήπ μεγάλξσ μήκξσπ πξσ ςξ έμα άκοξ ςηπ είμαι ακλόμηςα ρςεοεχμέμξ,
διαδίδξμςαι δύξ κύμαςα, ςχμ ξπξίχμ ξι ενιρώρειπ είμαι
αμςίρςξιυα:
ρε

και ςξ

και
ρε

. Σςη θέρη

, όπξσ

και

είμαι μεςοημέμα

, πξσ είμαι ςξ “ελεύθεοξ” άκοξ ςηπ υξοδήπ δημιξσογείςαι

κξιλία.
α) Να βοείςε ςημ ςαυύςηςα διάδξρηπ ςχμ κσμάςχμ ρςη υξοδή.
β) Να βοείςε ςημ ενίρχρη ςξσ ρςάριμξσ κύμαςξπ πξσ θα δημιξσογηθεί από ςη ρσμβξλή ςχμ δύξ ασςώμ
κσμάςχμ και ςξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ κάθε σλικξύ ρημείξσ ςηπ υξοδήπ, ρσμαοςήρει ςηπ απόρςαρήπ ςξσ από
ςξ “ελεύθεοξ” άκοξ ςηπ.
γ) Να ρυεδιάρεςε ςιπ γοατικέπ παοαρςάρειπ απξμάκοσμρηπ - υοόμξσ, για ςα ρημεία Α, Β και Γ, ςα ξπξία
απέυξσμ από ςξ “ελεύθεοξ” άκοξ αμςίρςξιυα,

,

και

, ατξύ

δημιξσογηθεί ςξ ρςάριμξ.
δ) Να βοείςε ςη ρυέρη πξσ δίμει ςη μέγιρςη ςαυύςηςα ςαλάμςχρηπ κάθε σλικξύ ρημείξσ ςηπ υξοδήπ.
Μεςανύ πξιώμ ςιμώμ κσμαίμεςαι ςξ μέςοξ ςηπ μέγιρςηπ ςαυύςηςαπ ςχμ σλικώμ ρημείχμ ςηπ υξοδήπ;
ε) Πξιά είμαι η απόρςαρη από ςξ “ελεύθεοξ” άκοξ ςηπ υξοδήπ ςχμ ρημείχμ πξσ παοαμέμξσμ ακίμηςα και
ςχμ ρημείχμ πξσ πάλλξμςαι με μέγιρςξ πλάςξπ;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
Σε ξμξγεμή ελαρςική υξοδή μήκξσπ

πξσ ςξ έμα άκοξ ςηπ είμαι ακλόμηςα ρςεοεχμέμξ,

δημιξσογξύμςαι ρςάριμα κύμαςα. Έμα από ςα αομξμικά κύμαςα πξσ δημιξύογηραμ ςξ ρςάριμξ κύμα
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Σελίδα 7

πεοιγοάτεςαι από ςημ ενίρχρη

(

άκοξ ςηπ υξοδήπ βοίρκεςαι ρςη θέρη

ρε

,

και

ρε

). Τξ ελεύθεοξ

και γμχοίζξσμε όςι ρε ασςό δημιξσογείςαι κξιλία.

α) Να γοατξύμ ξι ενιρώρειπ ςξσ αμακλώμεμξσ και ςξσ ρςάριμξσ κύμαςξπ.
β) Να βοεθξύμ ξ αοιθμόπ ςχμ δερμώμ και ξ αοιθμόπ ςχμ κξιλιώμ, πξσ δημιξσογξύμςαι καςά μήκξπ ςηπ
υξοδήπ.
γ) Να γίμξσμ ςα ρςιγμιόςσπα ςξσ κύμαςξπ ςιπ υοξμικέπ ρςιγμέπ

και

ρςξ ίδιξ

διάγοαμμα.
δ) Να βοεθξύμ ξι θέρειπ ςχμ ρημείχμ ςηπ υξοδήπ πξσ έυξσμ μέγιρςη ςαυύςηςα μέςοξσ ίρξσ με ςξ μιρό ςηπ
μέγιρςηπ ςαυύςηςαπ μιαπ κξιλίαπ.


ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2

Δύξ ρύγυοξμεπ πηγέπ κσμάςχμ Π1 και Π2 δημιξσογξύμ ρςημ επιτάμεια σγοξύ πξσ ηοεμεί εγκάορια κύμαςα
πξσ διαδίδξμςαι με ςαυύςηςα

. Οι δύξ πηγέπ ςη υοξμική ρςιγμή

αουίζξσμ μα

εκςελξύμ απλή αομξμική ςαλάμςχρη, ρε διεύθσμρη κάθεςη ρςημ επιτάμεια ςξσ σγοξύ και η ενίρχρη

ςαλάμςχρήπ ςξσπ είμαι

.

Με ςημ επίδοαρη ςχμ δύξ κσμάςχμ έμα μικοό κξμμάςι τελλξύ πξσ βοίρκεςαι ρςημ επιτάμεια ςξσ σγοξύ
ςαλαμςώμεςαι, με ενίρχρη απξμάκοσμρηπ από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ:
, όπξσ

ρε

και

ρε

Οι απξρςάρειπ ςξσ τελλξύ από ςιπ πηγέπ Π1 και Π2 είμαι
ρυέρη

, όπξσ

ςξ μήκξπ κύμαςξπ

.
,

αμςίρςξιυα και ρσμδέξμςαι με ςη

ςχμ δσξ κσμάςχμ.

α) Να σπξλξγίρεςε ςξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ ςχμ πηγώμ.
β) Να σπξλξγίρεςε ςξ μήκξπ κύμαςξπ

ςχμ κσμάςχμ καθώπ και ςιπ απξρςάρειπ

γ) Να σπξλξγίρεςε ςημ επιςάυσμρη ςαλάμςχρηπ ςξσ τελλξύ ςημ υοξμική ρςιγμή
δ) Να βοείςε ςη υοξμική ρςιγμή
απξμάκοσμρηπ

και

.
.

, καςά ςημ ξπξία ξ τελλόπ πεομάει από ςη θέρη μέγιρςηπ

για 1η τξοά, εκςελώμςαπ ρύμθεςη ςαλάμςχρη.

ε) Να βοείςε ςξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ ςχμ ρημείχμ πξσ βοίρκξμςαι ρςημ μερξκάθεςη ςξσ εσθύγοαμμξσ
ςμήμαςξπ πξσ εμώμει ςιπ δύξ πηγέπ.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
Τξ ελαςήοιξ ςξσ ρυήμαςξπ έυει ρςαθεοά
ρώμα, Σ1, μάζαπ

και έυει ρςξ έμα άκοξ ςξσ ρςεοεχμέμξ έμα

πξσ τέοει εμρχμαςχμέμξ έμα δέκςη ήυξσ, Δ. Τξ ρύρςημα εκςελεί απλή

αομξμική ςαλάμςχρη πλάςξσπ

πάμχ ρε λείξ ξοιζόμςιξ επίπεδξ. Τη ρςιγμή πξσ ςξ ρώμα

Σ1 διέουεςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ, ρσγκοξύεςαι κεμςοικά ελαρςικά με ακίμηςξ ρώμα Σ 2,
μάζαπ

, ςξ ξπξίξ τέοει εμρχμαςχμέμη πηγή ήυξσ ρσυμόςηςαπ
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Να βοείςε:
α) ςημ ςαυύςηςα ςξσ ρώμαςξπ Σ1 ελάυιρςα ποιμ ςη ρύγκοξσρη.
β) ςιπ ςαυύςηςεπ ςχμ ρχμάςχμ Σ1 και Σ2 αμέρχπ μεςά ςη ρύγκοξσρη καθώπ και ςξ πλάςξπ ςηπ μέαπ
ςαλάμςχρηπ.
γ) ςη ρσυμόςηςα πξσ αμιυμεύει ξ δέκςηπ όςαμ ςξ ρώμα Σ1 διέουεςαι για 1η και για 2η τξοά μεςά ςημ
κοξύρη από ςημ απξμάκοσμρη

. Να θεχοήρεςε θεςικό ςξμ ημιάνξμα ποξπ ςα δενιά.

δ) ςξ οσθμό μεςαβξλήπ ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςξσ ρώμαςξπ Σ1 ςη ρςιγμή πξσ αμιυμεύει
ρσυμόςηςα

.

Δίμεςαι η ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ ήυξσ ρςξμ αέοα,

.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ε1. Σωστή απάντηση είναι η 1.
Ε2. Σωστή απάντηση είναι η α.
Ε3. Σωστή απάντηση είναι η α.
Ε4. Σωστή απάντηση είναι η α.
Ε5. Σωστή απάντηση είναι η α.
Ε6. Σωστή απάντηση είναι η γ.
Ε7. Σωστή απάντηση η γ.
Ε8. Σωστή απάντηση είναι η β.
Ε9. Σωστή απάντηση είναι η γ.
Ε10. Σχρςή απάμςηρη η α.
E11. Σχρςή απάμςηρη είμαι η γ.
E12. Σχρςή απάμςηρη είμαι η γ.
E13. Σχρςή απάμςηρη είμαι η α.
E14. Σχρςή απάμςηρη είμαι η α.
E15. Σχρςή απάμςηρη είμαι η γ.
Η κοξύρη είμαι κεμςοική και ελαρςική, επξμέμχπ ξι ςαυύςηςεπ ςχμ δύξ ρχμάςχμ μεςά ςημ κοξύρη είμαι:
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Μεςά ςημ κοξύρη ξ δέκςηπ καςαγοάτει ρσυμόςηςα

Ασκ1.
α) Από ςημ ενίρχρη
,

(S.I.) βοίρκξσμε:
και

άοα

.

.
β)
Τα ρημεία πξσ είμαι ρε ρσμτχμία τάρηπ με ςημ πηγή απέυξσμ από ασςή ακέοαιξ αοιθμό μηκώμ κύμαςξπ,
δηλαδή βοίρκξμςαι ρε θέρειπ για ςιπ ξπξίεπ ιρυύει
γ)

ρςξ (S.I.).

Με αμςικαςάρςαρη ρςη γεμική ενίρχρη ςηπ ςαυύςηςαπ ςαλάμςχρηπ ςξσ υ = 3λ/2 =3/4 , ποξκύπςει

Τξ κύμα τθάμει ρςξ Α ςη υοξμική ρςιγμή χ/υ = 3/4/2= 3/8s.
Για t<3/8s , ςξ ρημείξ Α παοαμέμει ακίμηςξ. Άοα η ενίρχρη ςαυύςηςαπ – υοόμξσ είμαι:
για

ρςξ S.I.

δ) Για μα ρυεδιάρξσμε ςξ ρςιγμιόςσπξ, βοίρκξσμε ςημ ενίρχρη ςηπ απξμάκοσμρηπ ρσμαοςήρει ςηπ
Τελικό πέραςμα /κύματα/ χ. τζόκασ/2017
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απόρςαρηπ και σπξλξγίζξσμε πξσ έυει τθάρει ςξ κύμα ςημ κάθε υοξμική ρςιγμή.
Τη υοξμική ρςιγμή T/4 , ςξ κύμα έυει διαδξθεί ρε απόρςαρη
,

εμώ ςη υοξμική ρςιγμή 3T/4 ςξ κύμα έυει διαδξθεί ρε απόρςαρη

Aσκ2
α. Από ςημ ενίρχρη ςαλάμςχρηπ ςχμ πηγώμ
και

ποξκύπςει όςι:

,

.

Τξ κύμα διαδίδεςαι με ρςαθεοή ςαυύςηςα. Άοα η απόρςαρη ςξσ ρημείξσ Κ από ςημ ποώςη πηγή θα είμαι:
,

.

H απόρςαρη ςξσ ρημείξσ Κ από ςημ δεύςεοη πηγή θα είμαι ξμξίχπ,

.

Τξ κύμα από ςημ πηγή Π2 τςάμει ρςξ ρημείξ Κ όςαμ η πηγή Π2 έυει εκςελέρει 4 πλήοειπ ςαλαμςώρειπ,
δηλαδή

,
,

.

β. Τξ ρημείξ Κ μεςά ςημ ρσμβξλή ςχμ δύξ κσμάςχμ θα εκςελέρει απλή αομξμική ςαλάμςχρη, με
ρσυμόςηςα ίδια με ςη ρσυμόςηςα ςχμ δύξ κσμάςχμ πξσ ρσμβάλλξσμ.
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.
Τξ πλάςξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ Κ μεςά ςημ ρσμβξλή ςχμ δύξ κσμάςχμ θα είμαι:

.
Τξ ρημείξ Κ είμαι λξιπόμ έμα ρημείξ εμιρυσςικήπ ρσμβξλήπ.
γ. Θα βοξύμε ςξ ρημείξ Κ ρε πξια σπεοβξλή εμιρυσςικήπ ρσμβξλήπ αμήκει. Δίμαι

.
Καςά ρσμέπεια αμάμερα ρςημ σπεοβξλή εμίρυσρηπ πξσ πεομά από ςξ ρημείξ Κ (

) και ςημ

μερξκάθεςξ ρςξ εσθύγοαμμξ ςμήμα Π1Π2 , πξσ είμαι η σπεοβξλή εμίρυσρηπ με

, πεομά μία

σπεοβξλή εμίρυσρηπ, ασςή πξσ αμςιρςξιυεί ρε

δ. Η ενίρχρη ςηπ απξμάκοσμρηπ ςξσ ρημείξσ Κ είμαι:

.
Άοα, η ενίρχρη ςηπ ςαυύςηςαπ ςξσ ρημείξσ Κ ρσμαοςήρει ςξσ υοόμξσ θα είμαι:
.
Τη υοξμική ρςιγμή

η ςαυύςηςα ςξσ ρημείξσ Κ είμαι

.
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Aσκ3.
α) από ςημ ενίρχρη

, ποξκύπςει:
και

και από σ=λf  σ=5cm/s

β) Η γεμική ενίρχρη ςξσ ρςάριμξσ κύμαςξπ είμαι

.

Με αμςικαςάρςαρη ςχμ ςιμώμ ςχμ Α, λ και Τ ποξκύπςει:
όπξσ

και

είμαι μεςοημέμα ρε

και ςξ

ρε

,
.

Άοα ςξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ ρσμαοςήρει ςηπ απόρςαρηπ είμαι:

γ) Αμςικαθιρςξύμε ρςημ ενίρχρη ςξσ ρςάριμξσ ςιπ ςιμέπ ςξσ x ςχμ ςοιώμ ρημείχμ.
Για ςξ σλικό ρημείξ Α:

Τξ ρημείξ Α παοαμέμει ακίμηςξ, άοα είμαι δερμόπ.
Για ςξ σλικό ρημείξ Β:
,
.
Άοα ςξ σλικό ρημείξ Β πάλλεςαι με μέγιρςξ πλάςξπ, επξμέμχπ είμαι κξιλία.
Για ςξ σλικό ρημείξ Γ:

.
Άοα και ςξ σλικό ρημείξ Γ πάλλεςαι με μέγιρςξ πλάςξπ, επξμέμχπ είμαι κξιλία.
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δ) Τξ ςσυαίξ σλικό ρημείξ ςηπ υξοδήπ ςαλαμςώμεςαι με βάρη ςημ ενίρχρη
, όπξσ

.

Η μέγιρςη ςαυύςηςα με ςημ ξπξία ςαλαμςώμεςαι κάθε σλικό ρημείξ θα είμαι:

Δπειδή
μεςανύ ςηπ ελάυιρςηπ ςιμήπ

, ςξ μέςοξ ςηπ μέγιρςηπ ςαυύςηςαπ ςχμ σλικώμ ρημείχμ κσμαίμεςαι
και ςηπ μέγιρςηπ

ε) Tα ρημεία πξσ παοαμέμξσμ ακίμηςα απέυξσμ από ςξ ελεύθεοξ άκοξ ςηπ
υξοδήπ,

, όπξσ

Για ςα ρημεία πξσ πάλλξμςαι με μέγιρςξ πλάςξπ ιρυύει:

,

όπξσ
Προβλ1.

α) Η δξθείρα ενίρχρη γοάτεςαι:
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Σςη γεμική πεοίπςχρη η ενίρχρη ςξσ ρςάριμξσ είμαι:
Άοα, η ζηςξύμεμη ενίρχρη ςξσ ρςάριμξσ θα είμαι:

Σσγκοίμξμςαπ ςημ ςελεσςαία ενίρχρη με ςη γεμική ενίρχρη ςξσ ρςάριμξσ κύμαςξπ έυξσμε:

,

άοα
και

, άοα

. Σσμεπώπ η ςαυύςηςα διάδξρηπ θα είμαι:

β) Η απόρςαρη κάθε δερμξύ από ςη θέρη

, όπξσ δημιξσογείςαι κξιλία θα είμαι:

. Aμ θέρξσμε όπξσ

και

βοίρκξσμε

,

ρσμεπώπ ξι δερμξί θα είμαι ρσμξλικά

, ρσμπεοιλαμβαμόμεμξσ και ςξσ δερμξύ ρςξ ακλόμηςξ άκοξ.

Τόρεπ θα είμαι και ξι κξιλίεπ, δηλαδή

.

γ) H ενίρχρη ςξσ ρςάριμξσ κύμαςξπ είμαι:

Για

Για

, γίμεςαι:

γίμεςαι:
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δ) Κάθε σλικό ρημείξ ςηπ υξοδήπ εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη. Η μέγιρςη ςαυύςηςα ςαλάμςχρηπ ςχμ
κξιλιώμ είμαι

. Δμείπ φάυμξσμε ςιπ θέρειπ ςχμ ρημείχμ

ςηπ υξοδήπ πξσ έυξσμ μέγιρςη ςαυύςηςα ςαλάμςχρηπ
ςαλάμςχρηπ

, δηλαδή έυξσμ πλάςξπ

.

Τξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ ςχμ ρημείχμ ςξσ ρςάριμξσ πεοιγοάτεςαι από ςη ρυέρη

και

.

Η λύρη ςηπ 1ηπ ενίρχρηπ δίμει:
με

ή

,

και
και
Η λύρη ςηπ 2ηπ ενίρχρηπ δίμει:
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με

ή

και
(απξοοίπςεςαι) και
Οι ζηςξύμεμεπ θέρειπ είμαι ρσμξλικά

.

Προβλ2.
α) Σσγκοίμξσμε ςη δξθείρα ενίρχρη
με ςη γεμική ενίρχρη ςηπ ρσμβξλήπ εγκαορίχμ κσμάςχμ ρςημ επιτάμεια σγοξύ

Για ςξ πλάςξπ ςξσ σλικξύ ρημείξσ ιρυύει:

β) Τξ μήκξπ κύμαςξπ βοίρκεςαι με αμςικαςάρςαρη ρςη θεμελιώδη ενίρχρη ςηπ κσμαςικήπ ατξύ ποώςα
βοεθεί η πεοίξδξπ

.

Σσγκοίμξσμε ςη δξθείρα ενίρχρη με ςη γεμική ενίρχρη ςηπ ρσμβξλήπ εγκαορίχμ κσμάςχμ:

(i) Για ςημ πεοίξδξ ιρυύει:

Υπξλξγιρμόπ μήκξσπ κύμαςξπ:
Άοα

(ii) Για ςξμ όοξ

.

.

ιρυύει:

Από ςιπ
ρυέρειπ

και
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.
γ) Η μέγιρςη επιςάυσμρη ςξσ τελλξύ θα είμαι

Άοα για

έυξσμε

Δηλαδή ςη υοξμική ρςιγμή
ιρξοοξπίαπ

ξ τελλόπ έυει μηδεμική επιςάυσμρη άοα βοίρκεςαι ρςη θέρη
και η ςαυύςηςά ςξσ είμαι μέγιρςη.

δ) Η ζηςξύμεμη υοξμική ρςιγμή είμαι
υοξμική ρςιγμή άτινηπ

μεςά από ςη υοξμική ρςιγμή άτινηπ ςξσ δεύςεοξσ κύμαςξπ. Για ςη

ςξσ δεσςέοξσ κύμαςξπ ιρυύει:

Άοα η ζηςξύμεμη υοξμική ρςιγμή είμαι:

ε) Για ςα ρημεία ςηπ μερξκαθέςξσ ιρυύει
είμαι:

, ξπόςε ςξ πλάςξπ ςηπ ςαλάμςχρηπ για κάθε ρημείξ

Άοα, Όλα ςα ρημεία ςηπ μερξκαθέςξσ πάλλξμςαι με μέγιρςξ πλάςξπ

.

Προβλ3
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α) Τξ ρώμα Σ1 ελάυιρςα ποιμ ςη ρύγκοξσρη κιμείςαι με ςη
ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ.

ςηπ ςαλάμςχρηπ, επειδή διέουεςαι από

β) Η κοξύρη ςχμ δύξ ρχμάςχμ είμαι κεμςοική ελαρςική, ξπόςε ξι ςαυύςηςεπ ςχμ ρχμάςχμ μεςά ςημ
κοξύρη θα είμαι:

Άοα, μεςά ςημ κοξύρη η ηυηςική πηγή απξμακούμεςαι με ρςαθεοή ςαυύςηςα
και ςξ ρώμα
Σ1 γσομά πίρχ νεκιμώμςαπ μέα ςαλάμςχρη με πεοίξδξ ίδια με ςημ αουική και μέα μέγιρςη ςαυύςηςα
ςαλάμςχρηπ

. Άοα ςξ μέξ πλάςξπ ςαλάμςχρηπ είμαι:

γ) Δταομόζξμςαπ ςη διαςήοηρη ςηπ εμέογειαπ για ςημ ςαλάμςχρη σπξλξγίζξσμε ςημ ςαυύςηςα ςξσ
ρώμαςξπ Σ1 όςαμ ασςό διέουεςαι από ςη θέρη
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Τημ 1η τξοά ξ δέκςηπ κιμείςαι ποξπ ςα αοιρςεοά απξμακοσμόμεμξπ από ςημ ηυηςική πηγή, ξπόςε η
ρσυμόςηςα πξσ αμιυμεύεςαι θα είμαι:

Τη 2η τξοά ξ δέκςηπ κιμείςαι ποξπ ςα δενιά καςεσθσμόμεμξπ ποξπ ςημ ηυηςική πηγή, πξσ απξμακούμεςαι,
ξπόςε η ρσυμόςηςα πξσ αμιυμεύεςαι θα είμαι:

δ)

(1)

Ποέπει μα σπξλξγιρςξύμ ςα
Για ςη ρσυμόςηςα

.

πξσ αμιυμεύεςαι από ςξ δέκςη ιρυύει:

Άοα, ςξ ρώμα Σ1 βοίρκεςαι ρε ακοαία θέρη, η ςαυύςηςα ςξσ είμαι ίρη με μηδέμ, ξπόςε με αμςικαςάρςαρη
ρςη ρυέρη (1) ποξκύπςει
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