
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ στα ΚΥΜΑΤΑ 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
: 

Στις ερωτήσεις 1-5 σηµείωσε µόνο την σωστή απάντηση 

1) Κατά µήκος γραµµικού ελαστικού µέσου, διαδίδεται ένα εγκάρσιο αρµονικό κύµα, χωρίς 

απώλειες ενέργειας. 

i) Τα µόρια του µέσου ταλαντώνονται στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος. 

ii) Σχηµατίζονται «όρη» και «κοιλάδες». 

iii) Η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης των µορίων δίνεται από την εξίσωση V=λf. 

iv) Η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος δίνεται από την εξίσωση υ=ωKy0.  

2) Κύµατα που παράγονται από δυο σύµφωνες πηγές, διαδίδονται στο ίδιο µέσο και συµβάλ-

λουν. Η συνθήκη για ενισχυτική συµβολή είναι : 

  α.   r1 − r2 = ( 2k + 1 ) 0
λ
2 
      β.   r1 − r2 = ( 2k + 1 )λ     γ.   r1 − r2 = kλ 

3) Το µήκος κύµατος ενός αρµονικού κύµατος το οποίο διαδίδεται κατά µήκος γραµµικού ο-

µογενούς ελαστικού µέσου. 

i) είναι η απόσταση µεταξύ δύο σηµείων του ελαστικού µέσου τα οποία έχουν διαφορά 

φάσης ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π (rad). 

ii) είναι η απόσταση µεταξύ δύο σηµείων του ελαστικού µέσου τα οποία έχουν διαφορά 

φάσης ακέραιο πολλαπλάσιο του π (rad). 

iii) είναι η απόσταση που διανύει το κύµα σε χρόνο µιας περιόδου, 

iv) είναι η απόσταση που διανύει ένα µόριο του µέσου σε χρόνο µιας περιόδου. 

4) Όλα τα σηµεία του ελαστικού µέσου που περιλαµβάνονται µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών 

ενός στάσιµου κύµατος έχουν  

i) διαφορετική συχνότητα ταλάντωσης.  

ii) ίδιο πλάτος ταλάντωσης.  

iii) ίδια µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης.  

iv) ίδια φάση. 

5) Όταν ένα περιοδικό κύµα αλλάζει µέσον διάδοσης  

i) η ταχύτητα του µένει σταθερή.  

ii) η συχνότητα του µένει σταθερή.  

iii) το µήκος κύµατος δε µεταβάλλεται.  

iv) µεταβάλλονται το µήκος κύµατος και η συχνότητα του. 

Μονάδες5x3=15 

6) Κατά µήκος µιας χορδής µε σταθερά άκρα σχηµατίζεται στάσιµο 

κύµα και σε µια στιγµή t1 το στιγµιότυπό του φαίνεται στο διπλανό  

σχήµα, όπου η ταχύτητα του σηµείου Σ είναι µηδέν. 

i) Ποια η ταχύτητα του σηµείου Τ και ποια του σηµείου Ρ; 

ii) Ποια η διαφορά φάσης µεταξύ των σηµείων Σ και Τ; 

iii) Ποια η διαφορά φάσης µεταξύ των σηµείων Ρ και Τ; 

iv) Σχεδιάστε το στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική στιγµή t1+ 0
Τ
2
 . 

Μονάδες 3+2=5 

 



7) ∆ίνεται το στιγµιότυπο ενός κύµατος που διαδίδεται προς τα δεξιά για 

t=t0.  

i) Μεγαλύτερη ταχύτητα έχει το σηµείο:    

  α) Β,      β) Γ,      γ) ∆. 

ii) Για το σηµείο αυτό, σχεδιάστε το διάνυσµα της ταχύτητας στο 

σχήµα. 

iii) Μεγαλύτερη φάση έχει το σηµείο:   

   α) Β,       β) Γ,       γ) ∆. 

iv) Να σχεδιάστε, στο ίδιο διάγραµµα, το στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική στιγµή 

t=t0+ 1
Τ
4
 . 

Μονάδες 3+2=5  

ΘΕΜΑ 2
ο
: 

1) Ένα δελφίνι κάτω από το νερό βλέπει µια µπάλα, που την κρατούν πάνω από την επιφάνεια 

του νερού, να βρίσκεται : 

i) πιο µακριά από ότι βρίσκεται στην πραγµατικότητα 

ii) πιο κοντά από ότι βρίσκεται στην πραγµατικότητα 

iii) στην πραγµατική της θέση 

Η απάντηση να αιτιολογηθεί σχεδιάζοντας και κατάλληλο σχήµα. 
Μονάδες   6 

2) Η κρίσιµη γωνία ολικής εσωτερικής ανάκλασης είναι πιο µικρή, όσο πιο : 

i) µεγάλη είναι η διαφορά των δεικτών διάθλασης n1 και n2 (n1 > n2 )  

ii) µικρή είναι η διαφορά των δεικτών διάθλασης n1 και n2 (n1 > n2 ) 

 Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες  5 

3) Στα παραπλεύρως σχήµατα φαίνονται τρία διαδοχικά στιγµιό-

τυπα ενός εγκάρσιου αρµονικού κύµατος, περιόδου Τ  και µή-

κους κύµατος λ, το οποίο διαδίδεται σε γραµµικό οµογενές ε-

λαστικό µέσον προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα x. 

Με ποιο ή ποια από τα παρακάτω συµφωνείτε ή διαφωνείτε και 

γιατί; 

α) Το στιγµιότυπο (2) αντιστοιχεί στη χρονική στιγµή t1 = 0
Τ
4 
. 

β)  Το στιγµιότυπο (3) αντιστοιχεί στη χρονική στιγµή t1 =Τ. 

γ) Στο στιγµιότυπο (1) οι ταχύτητες της ταλάντωσης των ση-

µείων Α και Β είναι αντίστοιχα υ1=ωΑ και υ2=-ωΑ. 

δ) Στο στιγµιότυπο (3) οι επιταχύνσεις των σηµείων Γ και ∆ 

είναι αντίστοιχα α1= -ω
2
Α και α2=0. 

Μονάδες   (1,5x4) + (2x4) =14 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
:  

Κατά µήκος ενός γραµµικού ελαστικού µέσου, διαδίδεται ένα εγκάρσιο αρµονικό κύµα µε 

εξίσωση y1=2ηµ(2πt-πx) ( το y σε cm το x σε m και το t σε sec), ξεκινώντας από την πηγή, που 

βρίσκεται στη θέση x=0. Το κύµα αυτό ανακλάται σε κάποιο τοίχο και έτσι προκύπτει δεύτερο 

κύµα, που διαδίδεται προς τ’ αριστερά µε εξίσωση y2=2ηµ2π(t+ 0
x
2
 + 0

1

2
 
    
). Από την συµβολή 

τους παράγεται ένα στάσιµο κύµα.  

α) Βρείτε την εξίσωση του στάσιµου κύµατος που προκύπτει. 



β) Αν µεταξύ πηγής και τοίχου δηµιουργούνται 5 στάσιµα κύµατα, πόσο απέχει ο τοίχος 

από την πηγή; 

γ)  Να σχεδιάστε ένα στιγµιότυπο του στάσιµου κύµατος τη χρονική στιγµή t1=1,5s δε-

χόµενοι ότι για t=0 έχει ολοκληρωθεί η δηµιουργία του στάσιµου κύµατος, δηλαδή 

το ανακλώµενο κύµα έχει φτάσει στη θέση x=0. 

δ) ∆ύο σηµεία Β και Γ βρίσκονται στις θέσεις x1 =1,2m  και x2=1,5m αντίστοιχα. Ποια 

διαφορά φάσης µεταξύ των δύο σηµείων και ποια η ενέργεια ταλάντωσης µιας µά-

ζας m=2mg που βρίσκεται στο σηµείο Γ; 

Μονάδες 8+6+6+5=25 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
:  

Στην επιφάνεια ενός ηρεµούντος υγρού βρίσκονται δύο πηγές Ο1 και 

Ο2 οι οποίες για t=0 αρχίζουν να ταλαντώνονται κατακόρυφα, σύµ-

φωνα µε την εξίσωση y= 0,2Lηµ(4πt) (µονάδες στο S.Ι.). Τα κύµατα 

που δηµιουργούνται διαδίδονται στην επιφάνεια του υγρού µε ταχύ-

τητα υ=2m/s χωρίς αποσβέσεις. 

i) Να βρεθεί η περίοδος και το µήκος κύµατος των κυµάτων που 

δηµιουργούνται. 

ii) Ποιες οι εξισώσεις των δύο κυµάτων; 

iii) Το σηµείο Σ1 βρίσκεται πάνω στη µεσοκάθετο του ευθυγράµµου τµήµατος Ο1Ο2, ενώ η 

ευθεία ε είναι παράλληλη στην Ο1Ο2. Τα σηµεία Σ1, Σ2 και Σ3 είναι τρία διαδοχικά ση-

µεία, τα οποία, µετά την συµβολή των κυµάτων, ταλαντώνονται µε πλάτος 0,4m. Το 

σηµείο Σ3 µετά την συµβολή των δύο κυµάτων, παρουσιάζει διαφορά φάσεως 8π µε τις 

πηγές. 

a) Να γράψετε την εξίσωση που συνδέει τις αποστάσεις r1  και r2 του σηµείου Σ3 από 

τις πηγές µε το µήκος κύµατος; 

b) Ποιες οι αποστάσεις του σηµείου Σ3 από τις δύο πηγές; 

c) Ποια η ταχύτητα ταλάντωσης του σηµείου Σ3 τη χρονική στιγµή t1=3,125s. 

 

Μονάδες 4+6+(5+6+4)=25 

Καλή Επιτυχία 

 


