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Φυσική Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου 

Διαγώνισμα Κύματα 

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 

 

Ονοματεπώνυμο: 

Εκτιμώμενος Βαθμός: 

Τελικός Βαθμός: 

Διάρκεια: 2 ώρες 

 

Θέμα Α 

 

Στις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση: 

1. Όταν σε ένα γραμμικό ομογενές ελαστικό μέσο διαδίδεται ένα αρμονικό μηχανικό κύμα, τότε: 

a. Η συχνότητα του κύματος εξαρτάται από το μέσο διάδοσης 

b. Το μήκος κύματος είναι ανεξάρτητο από το μέσο διάδοσης 

c. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος καθορίζεται από το μέσο διάδοσης. 

d. Η περίοδος του κύματος καθορίζεται από την πηγή και το μέσο διάδοσης. 
 (Μονάδες 5) 

 

2. Δύο αρμονικά κύματα που διαδίδονται στην επιφάνεια κάποιου υγρού κάποια στιγμή 

συμβάλλουν. Για να έχουμε στάσιμο κύμα μετά την συμβολή αρκεί: 

a. Τα κύματα να έχουν ίδιο πλάτος Α, συχνότητα f και μήκος κύματος λ. 

b. Τα κύματα να έχουν ίδιο πλάτος Α, συχνότητα f και μήκος κύματος λ και να διαδίδονται 

αντίθετα 

c. Τα κύματα να έχουν ίδιο πλάτος Α, συχνότητα f και μήκος κύματος λ και να διαδίδονται 

προς την ίδια κατεύθυνση. 

d. Τα κύματα να έχουν ίδια συχνότητα f και μήκος κύματος λ και να διαδίδονται αντίθετα 

 (Μονάδες 5) 

 

3. Σ’ ένα ελαστικό μέσο που ταυτίζεται με το θετικό ημιάξονα Οx διαδίδεται προς τη θετική 

κατεύθυνση εγκάρσιο αρμονικό κύμα μήκους κύματος λ. Η διαφορά φάσης δύο υλικών 

σημείων Α και Β του μέσου είναι π/2. Η απόσταση των δύο σημείων είναι: 

a. 
3


d  

b. 
4


d  

c. 
6


d  

d. d  
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4. Σ’ ένα ελαστικό μέσο που ταυτίζεται με το θετικό ημιάξονα Οx διαδίδεται προς τη θετική 

κατεύθυνση εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Η διαφορά φάσης δύο υλικών σημείων Α και Β του 

μέσου είναι π. Η χρονική διαφορά των δύο σημείων είναι: 

a. 
3


t  

b.  2t  

c. 
2


t  

d. 
4

3
t  

 (Μονάδες 5) 

 

5. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ): 

a. Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος εξαρτάται από την πηγή που το εκπέμπει. 

b. Εγκάρσια ονομάζονται τα κύματα στα οποία όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου 

ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος 

c. Για να συμβάλουν δύο κύματα πρέπει να προέρχονται από σύμφωνες πηγές. 

d. Δύο πηγές είναι σύμφωνες όταν τα κύματα που δημιουργούν έχουν την ίδια ταχύτητα 

διάδοσης  
e. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών είναι ίση με λ/4 

(Μονάδες 20) 

Θέμα Β 

 

1. Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2, με συχνότητα Hzf 4 , δημιουργούν αρμονικά κύματα 

πλάτους mA 6.0 τα οποία διαδίδονται σε κάποιο ελαστικό μέσο. Η ταχύτητα διάδοσης των 

κυμάτων είναι smu /2 . Ένα σημείο Δ απέχει απόσταση 0,25m από τη μεσοκάθετο και είναι 

πλησιέστερα στην Π2 . Το πλάτος στο Δ μετά την συμβολή θα είναι:  

i. mA 6.0  

ii. 0A  

iii. mA 2.1  

 

a) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (5 μονάδες) 

b) Να την αιτιολογήσετε (10 μονάδες) 

 

 

2. Ένα σχοινί έχει και τα δύο άκρα του ακλόνητα. Στο σχοινί διαδίδουμε ένα αρμονικό κύμα και 

κάποια στιγμή δημιουργείται στάσιμο κύμα με 6 δεσμούς. Προκειμένου να δημιουργήσουμε στο 

ίδιο σχοινί στάσιμο με 3 δεσμούς η συχνότητα πρέπει να μεταβληθεί κατά: 

i. 
5

2 f
f   

ii. 
5

2 f
f   
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iii. 
5

3 f
f   

 

a) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (5 μονάδες)  

b) Να την αιτιολογήσετε (10 μονάδες) 

 

 

Θέμα Γ 

 

Σ’ ένα σχοινί με το ένα άκρο του ακλόνητα διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα 

)108(8.0 xty   (S.I.), και κάποια χρονική στιγμή δημιουργείται στάσιμο κύμα. 

 

1. Να γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος. 

2. Αν το μήκος του σχοινιού είναι 0,55m να υπολογίσετε το πλήθος των δεσμών καθώς και τις 

θέσεις τους. 

3. Αν θεωρήσουμε t=0 την χρονική στιγμή που δημιουργείτε το στάσιμο να κάνετε την γραφική 

παράσταση του στάσιμου τις χρονικές στιγμές st 375.01 και st 4375.02  

4. Πόσο πρέπει να μεταβάλλουμε το μήκος κύματος ώστε να διπλασιαστούν οι δεσμοί;  

 

 (Μονάδες 30) 

 

 

Οδηγίες 
 

 Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση είναι σωστή 

 Μεταφέρουμε όλες τις απαντήσεις μας στην κόλλα αναφοράς 

 Ελέγχουμε τα αποτελέσματά μας 

 ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ το ΑΓΧΟΣ 
 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


