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Διαγώνισμα Φυσικής Γ’ Λυκείου 

Αρμονικό κύμα – Συμβολή – Στάσιμα 

~~ Διάρκεια 3 ώρες ~~ 

Θέμα Α’ 

1) Δύο σημεία ενός γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου, στο 

οποίο έχει δημιουργηθεί στάσιμο εγκάρσιο κύμα, βρίσκονται σε 

συμμετρικές θέσεις εκατέρωθεν ενός δεσμού Δ και απέχουν 

μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από ένα μήκος κύματος. Τα 

σημεία αυτά: 

i) Έχουν διαφορετική συχνότητα ταλάντωσης. 

ii) Έχουν διαφορά φάσης 2π. 

iii) Έχουν ίδια φάση. 

iv) Περνούν ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας τους, με 

αντίθετες κατευθύνσεις. 

        (5 μονάδες) 

2) Όταν ένα περιοδικό κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης: 

i) Η ταχύτητά του μένει σταθερή. 

ii) Η συχνότητά του μένει σταθερή. 

iii) Το μήκος κύματος δε μεταβάλλεται. 

iv) Μεταβάλλονται το μήκος κύματος και η συχνότητά του. 

 (5 μονάδες) 

3) Η συχνότητα ενός αρμονικού κύματος που διαδίδεται σε ένα 

γραμμικό ελαστικό μέσο καθορίζεται από: 

i) Τη συχνότητα της ταλάντωσης της πηγής του κύματος. 

ii) Το πλάτος ταλάντωσης της πηγής. 

iii) Την ταχύτητα του κύματος και το πλάτος. 

iv) Τις ιδιότητες του ελαστικού μέσου.                            (5 μονάδες)  
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4) Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 παράγουν εγκάρσια αρμονικά 

κύματα πλάτους Α, τα οποία διαδίδονται στην ήρεμη επιφάνεια 

ενός υγρού. Το πλάτος της ταλάντωσης του μέσου του 

ευθυγράμμου τμήματος Π1Π2 είναι: 

i) 0 

ii) Α/2 

iii) Α 

iv) 2Α 

     (5 μονάδες) 

 

5) Στις παρακάτω προτάσεις να απαντήσετε με Σωστό ή Λάθος 

 

i) Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται τόσο στα στερεά, όσο και στα 

υγρά και στα αέρια. 

ii) Στα στάσιμα κύματα μεταφέρεται ενέργεια από ένα σημείο 

του μέσου σε ένα άλλο. 

iii) Σε ένα αρμονικό κύμα που διαδίδεται χωρίς απώλειες 

ενέργειας σε χορδή, όλα τα σημεία έχουν το ίδιο πλάτος και 

την ίδια περίοδο ταλάντωσης. 

iv) Κατά τη διάδοση ενός γραμμικού αρμονικού μηχανικού 

κύματος, τα μόρια του ελαστικού μέσου που ταλαντώνονται, 

έχουν ταχύτητα που μεταβάλλεται αρμονικά σε σχέση με το 

χρόνο. 

v) Σε ένα ελαστικό μέσο που έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα 

όλα τα υλικά σημεία του μέσου που ταλαντώνονται, περνούν 

ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας τους. 

          (5 μονάδες) 
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Θέμα Β’ 

1) Σε γραμμικό ελαστικό μέσο, κατά μήκος του ημιάξονα Οx, 

δημιουργείται στάσιμο κύμα με κοιλία στη θέση x=0. Δύο σημεία 

Κ και Λ του ελαστικού μέσου, βρίσκονται αριστερά και δεξιά του 

πρώτου δεσμού, μετά τη θέση x=0, σε αποστάσεις λ/6 και λ/12 

από αυτόν αντίστοιχα, όπου λ το μήκος κύματος των κυμάτων 

που δημιουργούν το στάσιμο κύμα. Ο λόγος των μεγίστων 

ταχυτήτων 
𝜐𝛫

𝜐𝛬
 των σημείων αυτών είναι: 

i) √3                                           ii)  
1

3
                                          iii)  3 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας. 

       (2+6=8 μονάδες) 

2) Στο σχήμα φαίνονται σε κοινό σύστημα αξόνων τα διαγράμματα 

φάσης – απόστασης δύο αρμονικών κυμάτων 1 και 2 που 

διαδίδονται κατά μήκος δύο γραμμικών ελαστικών μέσων τη 

χρονική στιγμή tο. Τα κύματα ξεκίνησαν τη χρονική στιγμή t=0 τη 

διάδοσή τους από τις πηγές τους χωρίς αρχική φάση.  

 

 Ο λόγος των μηκών κύματος των κυμάτων, 
𝜆1

𝜆2
, είναι: 

i) 
1

2
                                          ii)  

2

3
                                  iii)   

3

2
 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας.                                                                      (2+6=8 μονάδες)                                                                                                    



 
Σχολικό έτος 2016-2017                              Διαγώνισμα Κύματα 

 

Δημήτριος Γ. Φαδάκης Σελίδα 4 

 

3) Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 που βρίσκονται στην 

επιφάνεια υγρού ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα και ίδιο 

πλάτος σύμφωνα με την εξίσωση y=Aημωt, δημιουργώντας 

εγκάρσια αρμονικά κύματα μήκους κύματος λ. Ένα σημείο Μ της 

επιφάνειας του υγρού απέχει από την πηγή Π1 απόσταση d1=2λ 

ενώ από την πηγή Π2 απόσταση d2, τέτοια ώστε το κύμα να 

φτάσει στο Μ από αυτή με χρονική καθυστέρηση 3,25Τ, σε σχέση 

με το κύμα από την πηγή Π1. Το σημείο Μ μετά τη συμβολή των 

κυμάτων έχει μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης με μέτρο ίσο με: 

 

i) √2𝜔𝛢                                  ii)  2ωΑ                              iii)  
√2

2
𝜔𝛢 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την 

επιλογή σας. 

 (2+7=9 μονάδες) 

 

Θέμα Γ’ 

Σε μια χορδή δημιουργείται στάσιμο κύμα, η εξίσωση του οποίου 

είναι 𝑦 = 10𝜎𝜐𝜈
𝜋𝑥

4
𝜂𝜇20𝜋𝑡, όπου x και y δίνονται σε cm και t σε s. Να 

βρείτε: 

i. Το μέγιστο πλάτος της ταλάντωσης, τη συχνότητα και το 

μήκος κύματος. 

ii. Τις εξισώσεις των δύο κυμάτων που παράγουν το στάσιμο 

κύμα. 

iii. Την ταχύτητα που έχει τη χρονική στιγμή t=0,1s ένα σημείο 

της χορδής το οποίο απέχει 3 cm από το σημείο x=0. 

iv. Σε ποιες θέσεις υπάρχουν κοιλίες μεταξύ των σημείων xA=3cm 

και xB=9cm 

Δίνονται:  π=3,14 και 𝜎𝜐𝜈
3𝜋

4
= −

√2

2
         (6+6+6+7=25 μονάδες) 
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Θέμα Δ’ 

Δύο σύγχρονες σημειακές πηγές αρμονικών κυμάτων Π1 και Π2, που 

απέχουν μεταξύ τους απόσταση d=1,7m, ταλαντώνονται με εξίσωση 

𝑦 = 𝐴𝜂𝜇10𝜋𝑡 και δημιουργούν στην επιφάνεια ελαστικού μέσου 

εγκάρσια αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα 2m/s. 

i. Να υπολογίσετε το λόγο των μέγιστων επιταχύνσεων που 

αποκτούν μετά τη συμβολή των κυμάτων σε αυτά, δύο 

σημείων Μ και Λ 
𝑎max(𝑀)

𝑎max(𝛬)
, από τα οποία το Μ βρίσκεται στο 

μέσο της απόστασης των δύο πηγών και το Λ σημείο της 

επιφάνειας του μέσου και απέχει από την πηγή Π1 απόσταση 

r1=1,6m και από την πηγή Π2 r2=0,8m. 

ii. Να υπολογίσετε το λόγο της μέγιστης κινητικής ενέργειας δύο 

υλικών σημείων Μ και Ζ ίδια μάζας 
𝛫max(𝑀)

𝐾max(𝛧)
, μετά την έναρξη 

της συμβολής σε αυτά, αν το σημείο Ζ βρίσκεται στην ευθεία 

των δύο πηγών, αλλά έξω από το τμήμα Π1Π2 και 

πλησιέστερα στην πηγή Π2 και το Μ στο μέσο της απόστασης 

των δύο πηγών. 

iii. Να βρείτε τον αριθμό των σημείων ενισχυτικής συμβολής 

μεταξύ του μέσου Μ και του σημείου Δ του τμήματος Π1Π2 που 

απέχει από την πηγή Π2 απόσταση ίση με d2=0,2m. 

iv. Μεταβάλλουμε τη συχνότητα και των δύο πηγών, ώστε να 

παραμένουν σύγχρονες. 

α. Να υπολογίσετε την ελάχιστη συχνότητα, ώστε το 

σημείο Δ να είναι σημείο ενισχυτικής συμβολής. 

β. Να βρείτε τις πιθανές τιμές των συχνοτήτων των δύο 

πηγών, ώστε το σημείο Δ να είναι το πιο κοντινό στην 

πηγή Π2 σημείο ακυρωτικής συμβολής. 

                                                                  [6+6+6+(3+4)=25 μονάδες] 

Οδός Φυσικής 


