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ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΓEΩΡΓIΟΣ - ΦΥΣΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ 
 

 

ΘΕΜΑ Α 
 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 ως Α4 και 

δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

Α1.  Ένα διάμηκες μηχανικό κύμα μπορεί να διαδοθεί:  

A. σε στέρεα. 

B. σε υγρά. 

Γ. σε αέρια. 

Δ. σε όλα τα παραπάνω ελαστικά μέσα. 

 (Μονάδες 5) 
 

Α2.  Δύο σύγχρονες  σημειακές  πηγές  δημιουργούν  στην επιφάνεια  υγρού  εγκάρσια  αρμονικά  

κύματα πλάτους Α. Σημείο Σ που  απέχει  από  τις  πηγές  αποστάσεις r1  και r2, λόγω  

συμβολής,  παραμένει ακίνητο.  Αν κ  είναι ακέραιος  και  λ  το  μήκος  κύματος  των  δύο  

κυμάτων  για τα r1 και r2,  ισχύει:  

Α. r1+r2=κλ. 

Β. r1−r2=κλ. 

Γ. r1−r2=(2κ+1)λ/2.  

Δ. r1−r2=(2κ+1)λ/4. 

(Μονάδες 5) 
 

Α3.  Ένα σύνθετο κύμα μπορούμε να το θεωρήσουμε ως αποτέλεσμα:  

Α. της επαλληλίας ενός αριθμού αρμονικών κυμάτων, με επιλεγμένα πλάτη και μήκη 

κύματος. 

Β. της επαλληλίας μόνο δύο αρμονικών κυμάτων, με επιλεγμένα πλάτη και μήκη κύματος. 

Γ. της επαλληλίας ενός αριθμού αρμονικών κυμάτων, με τυχαία πλάτη και μήκη κύματος.  

Δ. της επαλληλίας μόνο δύο αρμονικών κυμάτων, με τυχαία πλάτη και μήκη κύματος. 

(Μονάδες 5) 
 

Α4.  Η ταχύτητα διάδοσης ενός αρμονικού κύματος εξαρτάται από:  

Α. τη συχνότητα του κύματος. 

Β. τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης. 

    Γ. το πλάτος του κύματος.  

Δ. την ταχύτητα ταλάντωσης των μορίων του μέσου διάδοσης. 

(Μονάδες 5) 
 

Α5.  Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν µε το γράμμα Σ, αν είναι 

σωστές ή µε το γράμμα Λ, αν είναι λανθασμένες:  

Α. Η αρχή της επαλληλίας δεν ισχύει στα κύματα που δημιουργούνται από μια έκρηξη. 

Β. Κατά τη διάδοση μηχανικού κύματος σε ελαστικό μέσο, μεταφέρεται ενέργεια και ορμή. 

Γ. Τα εγκάρσια μηχανικά κύματα διαδίδονται σε στερεά, υγρά και αέρια.  

Δ. Στάσιμο κύμα δημιουργείται όταν δύο κύματα που διαδίδονται στο ίδιο μέσο, συμβάλουν 

έχοντας ίδιο πλάτος, ίδια συχνότητα και ίδιες κατευθύνσεις. 

Ε. Σε ένα στάσιμο κύμα όλα τα σημεία ίδιας μάζας που ταλαντώνονται έχουν την ίδια ενέργεια 

ταλάντωσης. 

(Μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Β 
 

Β1. Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 ταλαντώνονται με βάση την εξίσωση απομάκρυνσης 

– χρόνου y=Aημωt και παράγουν στην επιφάνεια υγρού αρμονικά εγκάρσια κύματα, τα οποία 

διαδίδονται χωρίς απώλειες ενέργειας. Η κυματική διαταραχή που προέρχεται από την πηγή Π2 

φτάνει στο σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού τη χρονική στιγμή t1 και ενώ η πηγή Π2 έχει 

εκτελέσει N2=4 ταλαντώσεις, ενώ η κυματική διαταραχή που προέρχεται από την πηγή Π1 φτάνει 

στο ίδιο σημείο, τη χρονική στιγμή  t2=t1+3T/2  όπου T, η περίοδος του κύματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά τη συμβολή των κυμάτων στο σημείο Σ θα έχουμε: 

 

Α. ενισχυτική συμβολή.     

Β. αναιρετική συμβολή.     

Γ. ούτε ενισχυτική ούτε αναιρετική συμβολή. 

(Μονάδες 1) 

  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 5) 

 

 

 Β2. Αρμονικό κύμα διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο, το οποίο εκτείνεται κατά μήκος θετικού 

ημιάξονα Οx. Η πηγή του κύματος βρίσκεται στη θέση x0=0, στο άκρο του ελαστικού μέσου 

και  αρχίζει να ταλαντώνεται τη χρονική στιγμή t0=0. Το διάγραμμα του σχήματος, αποδίδει την 

απομάκρυνση y από τη θέση ισορροπίας του, σε συνάρτηση με το χρόνο, ενός υλικού 

σημείου Α του μέσου, του οποίου η θέση ισορροπίας βρίσκεται στη θέση xA του ημιάξονα 

που ορίσαμε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν το μήκος κύματος δίνεται  λ=18 m, τότε είναι: 
 

Α. xA=18 m,                           Β. xA=12 m,                              Γ. xA=4 m 

(Μονάδες 1) 

  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 5) 

 

Α 

-Α 
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Β3.  Μία πηγή αρμονικών κυμάτων βρίσκεται στην θέση x0=0 και την χρονική στιγμή t0=0 τίθεται σε 

ταλάντωση κάθετη στον οριζόντιο άξονα, κινούμενη αρχικά προς την θετική κατεύθυνση του 

άξονα y. Την χρονική στιγμή t1=4,5 s το στιγμιότυπο του εγκάρσιου αρμονικού κύματος που 

προκαλεί η πηγή φαίνεται στο επόμενο σχήμα. 

 

 
 

Η εξίσωση του αρμονικού κύματος που δημιουργεί η πηγή είναι: 

 

Α. y=0,003ημ2π(t -50x)  (S.I.)                           

Β. y=0,003ημ2π(2t -50x) (S.I.)                               

Γ. y=0,003ημ2π(t -100x) (S.I.) 

(Μονάδες 1) 

         Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες 5) 

 

 

 

Β4. Το σχήμα που ακολουθεί παριστάνει ένα στιγμιότυπο ενός στάσιμου κύματος που έχει 

δημιουργηθεί σε μια χορδή μήκους d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα αρμονικά κύματα που δημιουργούν το στάσιμο κύμα έχουν ταχύτητα μέτρου υ=6 cm/s . Αν 

το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κίνηση κάθε σημείου (εκτός των δεσμών) από την θέση 

ισορροπίας του μέχρι τη θέση που ακινητοποιείται στιγμιαία για πρώτη φορά είναι Δt=0,5 s, 

τότε το μήκος της χορδής είναι: 

 

Α. d=6 cm.  

Β. d=12 cm. 

Γ. d=24cm. 

 (Μονάδες 1) 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(Μονάδες 6) 

 

 

 

 

 

                                          d 
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ΘΕΜΑ Γ 
 

Η πηγή κύματος σημείο Ο (x=0) εκτελεί απλή 

αρμονική ταλάντωση, που περιγράφεται από 

την εξίσωση ψ=Aημωt. Το εγκάρσιο αρμονικό 

κύμα διαδίδεται κατά τη θετική φορά σε 

οριζόντια ελαστική χορδή που εκτείνεται κατά τη 

διεύθυνση του άξονα x'x. H απόσταση μεταξύ 

των δύο ακραίων θέσεων των σημείων είναι 

d=2 m. Η γραφική παράσταση της φάσης του 

κύματος φ σε σχέση με την απόσταση x από την 

αρχή του άξονα, τη στιγμή t1=0,5 s που το κύμα 

φθάνει στο σημείο Κ, παριστάνεται στο διπλανό 

διάγραμμα. 

Γ1. Να γράψετε την εξίσωση του αρμονικού κύματος (S.I) που δημιουργείται. 

(Μονάδες 5) 

Γ2. Να υπολογίσετε κατά απόλυτη τιμή την απομάκρυνση y, ενός σημείου όταν αυτό έχει ταχύτητα 

μέτρου υ=4π√3 m/s. 

(Μονάδες 5) 

Γ3. Τη στιγμή που η πηγή έχει ολοκληρώσει δύο ταλαντώσεις, να βρείτε την ταχύτητα ταλάντωσης 

u και την επιτάχυνση a, ενός σημείου Λ της χορδής που βρίσκεται στη θέση xΛ=0,2 m. 

(Μονάδες 5) 

Γ4. Να βρείτε τη διαφορά φάσης των σημείων Κ και Λ μετά την άφιξη του κύματος σε αυτά. 

(Μονάδες 5) 

Γ5. Να απεικονίσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή Τ+Τ/4=0,3125 s και κατόπιν να 

βρείτε το πλήθος των σημείων που την ίδια χρονική στιγμή έχουν απομάκρυνση y=-0,5 m. 

(Μονάδες 5) 
 

ΘΕΜΑ Δ 
 

Κατά μήκος μιας χορδής μεγάλου μήκους, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x΄Ox, διαδίδονται 

ταυτόχρονα δύο αρμονικά κύματα που έχουν εξισώσεις  

y1=0,2ημ(20πt-10πx)   (S.I.)   και    y2=0,2ημ(20πt+10πx) (S.I.) 

Τα δύο κύματα συμβάλλουν δημιουργώντας στο ελαστικό μέσο στάσιμο κύμα.  

Δ1. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος που δημιουργείται στη χορδή. 

(Μονάδες 4) 

Δ2. Να αποδείξετε ότι στην αρχή O(x=0) του άξονα δημιουργείται κοιλία και να διερευνήσετε αν στο 

σημείο B(xB=0,25 m) σχηματίζεται δεσμός ή κοιλία. 

(Μονάδες 4) 

Δ3. i) Να βρείτε το πλάτος της ταλάντωσης του υλικού σημείου Μ της χορδής που έχει τετμημένη 

xM=0,025 m. ii) Ποιο το μέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης υΜ του σημείου Μ όταν έχει 

απομάκρυνση yΜ=0,2 m; iii) Ποια η απομάκρυνση y και ποιο το μέτρο της ταχύτητας 

ταλάντωσης του σημείου Ο όταν η απομάκρυνση του σημείου Μ είναι yM=0,2 m; 

(Μονάδες 8) 

Δ4. Να βρείτε το πλήθος των δεσμών στο ευθύγραμμο τμήμα ΜΡ και κατόπιν να βρείτε τη διαφορά 

φάσης μεταξύ του σημείου Μ και του σημείου Ρ (xΡ=0,30 m).  

(Μονάδες 4) 

Δ5. Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του στάσιμου κύματος, από το σημείο Ο μέχρι το Ζ (xZ=0,35 m) 

μια χρονική στιγμή που το σημείο Ο βρίσκεται στην μέγιστη θετική απομάκρυνση και κατόπιν 

να βρείτε το πλήθος των σημείων που εκείνη τη στιγμή έχουν απομάκρυνση y=+0,2 m. 

 (Μονάδες 5) 


