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Τεστ Αρμονικό κύμα – Φάση κύματος 

~Διάρκεια 90 min~ 

Θέμα Α’ 

1) Όταν ένα κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης, αλλάζουν 

i) η ταχύτητα διάδοσης του κύματος και η συχνότητά του 

ii) το μήκος κύματος και η συχνότητά του 

iii)  το μήκος κύματος και η ταχύτητα διάδοσης 

iv)  η συχνότητα και το πλάτος του κύματος. 

         (6 μονάδες) 

 

2) Η ταχύτητα διάδοσης ενός αρμονικού κύματος εξαρτάται 

από 

i) τη συχνότητα του κύματος 

ii) τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης 

iii)  το πλάτος του κύματος 

iv)  την ταχύτητα ταλάντωσης των μορίων του μέσου 

διάδοσης. 

         (6 μονάδες) 

 

3) Δύο υλικά σημεία Κ και Λ ενός ελαστικού μέσου στο οποίο 

διαδίδεται εγκάρσιο αρμονικό κύμα με μήκος κύματος λ, 

εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση με διαφορά φάσης 

Δφ=π rad. Οι θέσεις ισορροπίας τους απέχουν 

i) 𝜆
4⁄  

ii) 𝜆
2⁄  

iii) 3𝜆
4⁄  

iv) 𝜆 

          (6 μονάδες) 
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4) Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, το 

οποίο εκτείνεται στη διεύθυνση του άξονα x΄x διαδίδεται 

εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Το στιγμιότυπο του κύματος 

παριστάνει 

i) Την απομάκρυνση y των διάφορων σημείων του μέσου, σε 

συνάρτηση με τη θέση τους x, σε δεδομένη χρονική 

στιγμή t 

ii) Την απομάκρυνση y ενός σημείου του ελαστικού μέσου σε 

συνάρτηση με το χρόνο 

iii)  Την ταχύτητα της ταλάντωσης ενός σημείου του 

ελαστικού μέσου σε συνάρτηση με το χρόνο 

iv)  Την ταχύτητα ταλάντωσης των διάφορων σημείων του 

ελαστικού μέσου σε συνάρτηση με τη θέση τους x, την 

ίδια χρονική στιγμή. 

        (6 μονάδες) 

 

5) Στις παρακάτω προτάσεις να απαντήσετε με Σωστό ή Λάθος 

i) Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται τόσο στα στερεά όσο και 

στα υγρά και τα αέρια. 

ii) Κατά τη διάδοση μηχανικού κύματος μεταφέρεται ορμή 

από ένα σημείο του μέσου στο άλλο. 

iii)  Κριτήριο για τη διάκριση των μηχανικών κυμάτων σε 

εγκάρσια και διαμήκη είναι η διεύθυνση ταλάντωσης των 

μορίων του ελαστικού μέσου σε σχέση με την διεύθυνση 

διάδοσης του κύματος. 

iv)  Ένα γραμμικό αρμονικό κύμα διαδίδεται σε ένα ελαστικό 

μέσο με συχνότητα f. Αν η συχνότητα διπλασιαστεί τότε 

θα διπλασιαστεί και το μήκος κύματος. 

v) Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος ισούται με την 

ταχύτητα ταλάντωσης των μορίων του μέσου στο οποίο 

διαδίδεται το κύμα. 
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vi)  Όταν ένα κύμα διαδίδεται από ένα σημείο Α σε σημείο Β, 

κάθε χρονική στιγμή η φάση του σημείου Α είναι 

μικρότερη της φάσης του Β. 

             (6 μονάδες) 

 

 

Θέμα Β’ 

 

1) Κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδεται 

εγκάρσιο αρμονικό κύμα μήκους κύματος λ κατά τη 

διεύθυνση του άξονα xOx’. Το σημείο της θέσης 𝑥 = 0 

ταλαντώνεται σύμφωνα με τη σχέση 𝑦 = 𝐴𝜂𝜇𝜔𝑡. H φάση 

ενός σημείου Μ του μέσου σε σχέση με το χρόνο δίνεται από 

τη σχέση 

𝜑𝛭 = 𝜋𝑡 − 4𝜋    (𝑆. 𝐼. ) 

 

Όταν το σημείο Μ αποκτήσει για τρίτη φορά τη μέγιστη 

δυναμική του ενέργεια, η επιτάχυνση της πηγής (x=0) θα 

είναι: 

i) Μηδέν 

ii) Θετική 

iii) Αρνητική 

Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. 

    (5+10=15 μονάδες)

  

 

2) Αρμονικό κύμα, μήκους κύματος λ και πλάτους 𝛢 =
𝜆

4
, 

διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου, το οποίο 

ταυτίζεται με τον άξονα xOx’, προς τη θετική φορά του 

άξονα. Το κύμα παράγεται από πηγή κυμάτων η οποία 
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βρίσκεται στην αρχή Ο (x=0) του άξονα και ταλαντώνεται με 

εξίσωση 𝑦 = 𝐴𝜂𝜇𝜔𝑡. Η μέγιστη απόσταση των υλικών 

σημείων 𝛴(𝑥𝛴) και 𝛲(𝑥𝛲 = 𝑥𝛴 +
𝜆

2
) του μέσου είναι: 

i) 𝑑𝑚𝑎𝑥 =
𝜆√2

2
 

ii) 𝑑𝑚𝑎𝑥 =
𝜆

2
 

iii) 𝑑𝑚𝑎𝑥 = 𝜆 

Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας. 

   (5+10=15 

μονάδες) 

 

Θέμα Γ’ 

 

Γραμμικό ελαστικό μέσο εκτείνεται κατά μήκος του οριζόντιου 

ημιάξονα Οx. Τη χρονική στιγμή 𝑡0 = 0, το υλικό σημείο Ο του 

ελαστικού μέσου (x=0), αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική 

ταλάντωση, η απομάκρυνση της οποίας περιγράφεται από την 

εξίσωση 𝑦 = 0,1𝜂𝜇𝜔𝑡   (𝑆. 𝐼. ). H ταλάντωση του σημείου Ο 

εξελίσσεται στην κατακόρυφη διεύθυνση και έχει ως 

αποτέλεσμα την παραγωγή αρμονικού κύματος, το οποίο 

διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση του ημιάξονα Ox.  

Αν γνωρίζετε ότι τη χρονική στιγμή 0,4s το υλικό σημείο Ο έχει 

εκτελέσει δύο πλήρεις ταλαντώσεις και την ίδια χρονική στιγμή 

το κύμα έχει διαδοθεί μέχρι τη θέση 𝑥1 = 4𝑚, τότε: 

i. Να υπολογίσετε το μήκος κύματος. 

                (6 μονάδες) 
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ii. Να υπολογίσετε την ταχύτητα ταλάντωσης ενός σημείου 

Ν που βρίσκεται στη θέση 𝑥2 = 3𝑚, τη χρονική στιγμή 

κατά την οποία η φάση του σημείου Ο είναι 3,75𝜋 𝑟𝑎𝑑. 

     (7 μονάδες) 

 

iii. α) Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική 

στιγμή 0,25s. 

β) Να προσδιορίσετε τις θέσεις των σημείων του 

ελαστικού μέσου που έχουν μέγιστη κινητική ενέργεια 

εκείνη τη χρονική στιγμή. 

   (7 μονάδες) 

 

iv. Αν η απλή αρμονική ταλάντωση του σημείου Ο 

προκύπτει από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών 

ταλαντώσεων, οι οποίες εξελίσσονται στην κατακόρυφη 

διεύθυνση και οι απομακρύνσεις τους περιγράφονται από 

τις εξισώσεις 𝑦1 = 𝛢1𝜂𝜇𝜔𝑡 και 𝑦2 = 0,1𝜂𝜇(𝜔𝑡 + 𝜋), τότε: 

 

Να γράψετε την εξίσωση απομάκρυνσης y1 σε συνάρτηση 

με το χρόνο. 

                                                                                          (5 μονάδες) 

 

Δίνεται: 𝜎𝜐𝜈
3𝜋

4
= −

√2

2
 και 𝜋 = 3,14. 

 

Οδός Φυσικής 
 

 

Πηγή θεμάτων: Πανελλήνιες, ΟΕΦΕ, study4exams 


