
  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ    

                   ΚΡΟΥΣΕΙΣ - ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ  -  DOPPLER  -  ΡΕΥΣΤΑ 

Θέμα 1ο 

1. Περιπολικό ακολουθεί αυτοκίνητο που έχει παραβιάσει το όριο ταχύτητας. Τα δύο 

αυτοκίνητα κινούνται με ίσες ταχύτητες. Αν η σειρήνα του περιπολικού εκπέμπει ήχο 

συχνότητας fs , τότε η συχνότητα fA  που αντιλαμβάνεται ο οδηγός του άλλου 

αυτοκινήτου είναι: 

α.   fA =2 fs            β.  fA = fs /2           γ.  fA = fs            δ.  fA =0                  (Μονάδες 5) 

 
2. Σε μια χορδή κιθάρας μήκους L δημιουργείται στάσιμο κύμα με τέσσερις συνολικά 

δεσμούς. Αν f είναι η συχνότητα ταλάντωσης της χορδής, τότε η ταχύτητα διάδοσης 

του κύματος στη χορδή είναι: 

α.
2Lf

3
              β. 

Lf

3
                γ. 

3Lf

2
           δ. 3Lf  .         (Μονάδες 5) 

3. Στο σχήμα φαίνεται μια οριζόντια τομή  

της στρωτής ροής του νερού ενός ποταμού  

σταθερού βάθους. Το πλάτος του ποταμού  

μειώνεται από d σε μια περιοχή (1) σε d/2   

σε μια άλλη περιοχή (2).  Στις περιοχές (1) και (2) για τις αντίστοιχες: 

α. ταχύτητες υ1 και υ2 ισχύει υ2 = 4υ1  

β. στατικές πιέσεις p1 και  p2 του νερού ισχύει p1 = p2 

γ. κινητικές ενέργειες ανά μονάδα όγκου Κ1/V  και Κ2/ V, ισχύει  1 2

4V V

 
  

δ. παροχές νερού Π1 και Π2 έχουμε Π2 = 2Π1.                                       (Μονάδες 5) 

 
4. Ηχητική πηγή κινείται με ταχύτητα ίση με το 20% της ταχύτητας του ήχου προς έναν 

παρατηρητή ο οποίος κινείται με την ίδια ταχύτητα σε μέτρο προς την πηγή. Άρα ο 

παρατηρητής ακούει ήχο συχνότητας που είναι μεγαλύτερη από τη συχνότητα της 

πηγής κατά: 

α.  10%           β.  20%            γ.  50%            δ.  60%                                (Μονάδες 5) 

 

5. Ένα σώμα εκτελεί φθίνουσα αρμονική ταλάντωση, γιατί οι δυνάμεις που 

αντιστέκονται στην κίνηση είναι της μορφής F΄= -bυ. Αν Α1 και Α2 είναι οι τιμές του 

πλάτους της ταλάντωσης τις χρονικές στιγμές t1 και t2 αντίστοιχα, τότε:  

 α.  Α2 = Α1
2te

                                              β.  Α2 = Α1 1 2( )t t
e
     

 γ.  Α2 = Α1  1 2( )t t
e
                                          δ.  Α2 = Α0 2 1( )t t

e
                 (Μονάδες 5) 
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Θέμα 2ο 

1.  Ένα κυλινδρικό κατακόρυφο δοχείο ανοικτό στο πάνω μέρος περιέχει υγρό. Σε ένα 

πλευρικό τοίχωμα σε κάποιο ύψος από τον πυθμένα υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα, που 

αρχικά είναι κλειστό με ένα πώμα. Στην περίπτωση αυτή το πώμα δέχεται από την 

πίεση του υγρού δύναμη F1. Βγάζουμε το πώμα, οπότε αρχίζει η εκροή υγρού εξαιτίας 

της οποίας ασκείται στο υπόλοιπο σύστημα δύναμη «ανάκρουσης» F2. Ο λόγος των 

μέτρων των δυνάμεων είναι: 

α. 1

2

1

2

F

F
                      β. 1

2

1
F

F
                   γ. 1

2

2
F

F
     

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                   (Μονάδες 2+7)  

   

2. Ένας ταλαντωτής μάζας m εκτελεί εξαναγκασμένη 

ταλάντωση συχνότητας f1 και το πλάτος της  

ταλάντωσής του είναι Α1 (σχήμα).   

Αν διπλασιάσουμε τη μάζα του ταλαντωτή,  

το πλάτος της ταλάντωσής του:   

α. θα μείνει το ίδιο,                                                            

β. θα διπλασιαστεί,       

γ. θα αυξηθεί,                                                                         

δ. θα μειωθεί.   

Να εξηγήσετε ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή.         (Μονάδες 2+4) 

 

3. Πότε αντιλαμβάνεται μεγαλύτερο μήκος κύματος ένας παρατηρητής, όταν πλησιάζει 

με ταχύτητα υ μια ακίνητη ηχητική πηγή ή όταν η ίδια η πηγή πλησιάζει τον ακίνητο 

παρατηρητή με ταχύτητα ίδιου μέτρου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

                                                                                                                 (Μονάδες 4)  

  

4. Στη χορδή μιας κιθάρας δημιουργείται στάσιμο κύμα συχνότητας f1 . Το στάσιμο κύμα 

έχει τέσσερις συνολικά δεσμούς. Στην ίδια χορδή, με άλλη διέγερση, δημιουργείται 

άλλο στάσιμο κύμα συχνότητας f2, που έχει εννέα συνολικά δεσμούς. Η συχνότητα f2 

είναι ίση με: 

α.   4f1 /3                β. 8f1/3              γ.  5 f1/3 

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                  (Μονάδες 2+4)   

 

  

 

0        f1                               fδιεγ 

Α1 

Α0 

Α 
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Θέμα 3ο 

Το δοχείο μεγάλης επιφάνειας, που 

φαίνεται στο διπλανό σχήμα, είναι 

ανοικτό και γεμάτο με νερό. Η 

επιφάνεια της διατομής του δοχείου 

είναι A1 και στο κατώτερο σημείο του 

πλευρικού τοιχώματος, σε βάθος 

h1=80cm από την ελεύθερη επιφάνεια 

του νερού, υπάρχει μικρό άνοιγμα από 

το οποίο εξέρχεται σωλήνας Β, με 

εμβαδό εσωτερικής διατομής A2=2cm2. 

Ο σωλήνας στη συνέχεια στενεύει σε μικρότερο σωλήνα Γ, με εμβαδό εσωτερικής 

διατομής A3=1cm2. Οι διατομές A2 και A3 είναι πολύ μικρότερες από την επιφάνεια του 

δοχείου A1. Πάνω στο σωλήνα Β είναι προσαρμοσμένος λεπτός κατακόρυφος ανοικτός 

σωλήνας, στον οποίο η στήλη νερού έχει ύψος h2. Από το σωλήνα Γ το νερό εξέρχεται με 

ταχύτητα υ3 στον αέρα. 

Να υπολογίσετε:  

Α) την ταχύτητα υ3 του νερού στο σημείο εξόδου του σωλήνα Γ.                       (Μονάδες 5) 

Β) την ταχύτητα υ2 του νερού στο σημείο 2 της εξόδου από το δοχείο.            (Μονάδες 5) 

Γ) την πίεση p2 στο σωλήνα Β, στο σημείο 2.                                                           (Μονάδες 5) 

Δ) το ύψος h2 της στήλης του νερού στον κατακόρυφο λεπτό σωλήνα.            (Μονάδες 5) 

Ε) πόσος όγκος νερού εξέρχεται από το σωλήνα Γ σε χρόνο t=1min.                 (Μονάδες 5) 

Δίνονται: η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2, η πυκνότητα του νερού ρ=103kg/m3 και 

η ατμοσφαιρική πίεση patm=105N/m2. 
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Θέμα 4ο 

Το ελατήριο του σχήματος έχει σταθερά κ = 400N/m και έχει στο ένα άκρο του 

στερεωμένο ένα σώμα, Σ1, μάζας  m1 = 1Kg  που φέρει ενσωματωμένο ένα δέκτη ήχου, Δ. 

Το σύστημα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους 0,4m πάνω σε λείο οριζόντιο 

επίπεδο. Τη στιγμή που το σώμα Σ1 διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του, συγκρούεται 

κεντρικά ελαστικά με ακίνητο σώμα Σ2, μάζας m2 =3Kg,  το οποίο φέρει ενσωματωμένη 

πηγή ήχου συχνότητας fs =688Hz . 

                          
Να βρείτε: 

Α) την ταχύτητα του σώματος Σ1 ελάχιστα πριν τη σύγκρουση.              (Μονάδες 4) 

Β) τις ταχύτητες των σωμάτων Σ1 και Σ2 αμέσως μετά τη σύγκρουση καθώς και το 

πλάτος της νέας ταλάντωσης.                                                                        (Μονάδες 6) 

Γ) τη συχνότητα που ανιχνεύει ο δέκτης όταν το σώμα Σ1 διέρχεται για 1η και για 2η 

φορά μετά την κρούση από την απομάκρυνση x1 = -0,1∙ 3 m .             (Μονάδες 6) 

Δ) το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος Σ1 και το ρυθμό 

μεταβολής της ορμής του τη στιγμή που ανιχνεύει συχνότητα fA=680Hz, για πρώτη 

φορά.                                                                                                                  (Μονάδες 6) 

Ε) ποια συχνότητα θα ανίχνευε ο δέκτης τη στιγμή του ερωτήματος δ, αν φυσούσε 

αέρας με ταχύτητα 30 m/s και με φορά από το σώμα Σ1 προς το σώμα Σ2;  

                                                                                                                             (Μονάδες 3) 

Δίνεται η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα, υηχ=340 m/s .  
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