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ΚΥΜΑΤΑ 

1. Αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου το οποίο έχει την 

διεύθυνση του άξονα xx΄. Πηγή του κύματος είναι το σημείο Ο που είναι και η αρχή του 

άξονα xx΄. Η εξίσωση του κύματος είναι: � � 0,1��2	 
��  5��	����, όπου � η περίοδος του 

κύματος. α) Τη χρονική στιγμή �� η φάση ενός σημείου Α του ελαστικού μέσου με 

�� � 10	�� είναι ίση με 		���. Να υπολογισθεί αυτή τη στιγμή η απομάκρυνση ενός άλλου 
σημείου Β του ελαστικού μέσου με �� � 12,5	��. β) Αν ο χρόνος που απαιτείται για τη 
διάδοση του κύματος από το σημείο Α έως το σημείο Β είναι  � � 0,25	! να βρεθεί η 
περίοδος του κύματος. γ) Να σχεδιαστεί το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή 

κατά την οποία το κύμα φτάνει στο σημείο Γ με �" � 35	��. Ποιες είναι οι θέσεις των 
σημείων του ελαστικού μέσου που έχουν εκείνη τη στιγμή $ � 0; 

[Απάντηση: α) 5√2 cm, β) 2 s, γ) 0, 10 cm, 20 cm, 30 cm] 

2. Σώμα μάζας � � 0,2	&' προσδένεται στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου. 
Στο κάτω μέρος του σώματος προσαρμόζεται μια λεπτή 

ακίδα αμελητέας μάζας, η οποία βυθίζεται μέσα σε ένα υγρό 
που ισορροπεί, το οποίο βρίσκεται κάτω από το σώμα, 
όπως στο σχήμα. Εκτρέπουμε το σώμα από τη θέση 
ισορροπίας του, σηκώνοντας το κατά 0,1	� και το 

αφήνουμε ελεύθερο να εκτελέσει αρμονική ταλάντωση, η 
οποία θεωρείται αμείωτη, τη χρονική στιγμή � � 0. Έτσι, η 
ακίδα δημιουργεί ένα αρμονικό κύμα που διαδίδεται στην 
επιφάνεια του υγρού. Ένα μικρό κομμάτι φελλού που 
απέχει απόσταση � � 0,6	� από την ακίδα, αρχίζει να τα-

λαντώνεται μετά από χρόνο  � � 0,2	!. Το εγκάρσιο κύμα που δημιουργείται στην 
επιφάνεια του υγρού έχει μήκος κύματος ) � 3	�. α) Να υπολογιστεί η σταθερά & του 
ελατηρίου και να γραφεί η εξίσωση της ταλάντωσης του σώματος μάζας �. Θεωρείστε 
θετική τη φορά προς τα πάνω. β) Να γραφεί η εξίσωση του διαδιδόμενου κύματος, αν 

θεωρήσουμε ότι το πλάτος του παραμένει σταθερό. γ) Να υπολογιστεί η απομάκρυνση του 
μικρού φελλού από τη θέση ισορροπίας του και η ταχύτητα ταλάντωσής του τη χρονική 

στιγμή �� � 1,2	!. (Δίνεται 	* + 10). 

[Απάντηση: α) 8 N/m, � � 0,1�� 
2	� , -
*�	����, β) � � 0,1�� .2	 
�  /

0� ,
-
*	1	����, γ) 0,1 m, 0] 

3. Στην επιφάνεια ενός υγρού που ηρεμεί, βρίσκονται δύο σύγχρονες σημειακές πηγές Π1 και 

Π2, που δημιουργούν στην επιφάνεια του υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα ίσου πλάτους. 
Οι πηγές αρχίζουν να ταλαντώνονται τη χρονική στιγμή �2 � 0 ξεκινώντας από τη θέση 
ισορροπίας τους και κινούμενες προς την ίδια κατεύθυνση, την οποία θεωρούμε θετική. Η 
χρονική εξίσωση της ταλάντωσης ενός σημείου Μ, που βρίσκεται στη μεσοκάθετο του 

ευθύγραμμου τμήματος Π1Π2, μετά τη συμβολή των κυμάτων δίνεται στο SI από τη σχέση: 
�3 � 0,2��2	�5�  10�. Η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων στην επιφάνεια του υγρού 

είναι $ � 2	�/!. Έστω Ο το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος Π1Π2 και � � 1� η 
απόσταση μεταξύ των πηγών. Να βρείτε: α) Την απόσταση ΜΠ1. β) Τη διαφορά φάσης των 
ταλαντώσεων των σημείων Ο και Μ. γ) Πόσα σημεία του ευθύγραμμου τμήματος Π1Π2 

ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος. δ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της 
απομάκρυνσης του σημείου Μ σε συνάρτηση με τον χρόνο � για 0 5 � 5 2,5	!. (Πανελ. 
Εξετάσεις 2011) 

[Απάντηση: α) 4 m,  β) 17,5π rad, γ) 5] 
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4. Ένα σκοινί διατηρείται οριζόντιο και καλά τεντωμένο. Το ένα άκρο του Α παραμένει 
διαρκώς ακίνητο. Ένας κατάλληλος μηχανισμός αναγκάζει το άλλο άκρο του Β να εκτελεί 
ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις, κατά την ίδια διεύθυνση με εξισώσεις απομάκρυνσης 

�� � 2 ∙ 107*�� 
-�8 ,
-
0�	���� και �* � 2√3 ∙ 107*�� 
-�8 

-
8�	����. α) Να γραφεί η εξίσωση 

της συνισταμένης ταλάντωσης που εκτελεί το Β. β) Μετά από λίγο εμφανίζεται στη χορδή 

στάσιμο κύμα. Διαπιστώνουμε ότι δύο σημεία που πάλλονται ως κοιλίες απέχουν 1,2	�, 
ενώ ανάμεσα τους παρεμβάλλονται δύο δεσμοί. Ποια είναι η ταχύτητα διάδοσης των 
κυμάτων στη χορδή; γ) Ποια είναι η εξίσωση της απομάκρυνσης ενός σημείου Μ της 
χορδής που απέχει απόσταση 0,1	� από ένα άλλο σημείο του σκοινιού που παραμένει 
διαρκώς ακίνητο; δ) Ποια η θέση ενός σημείου Ν το οποίο ταλαντώνεται με ενέργεια ίση με 

το 50% της ενέργειας ταλάντωσης των κοιλιών και βρίσκεται μεταξύ του 1ου δεσμού και 
2ης κοιλίας;  

[Απάντηση: α) �� � 4 ∙ 107*�� -�
8 	����, β) 0,1 m/s, γ) � � ±4 ∙ 107*�� -�

8 	����, δ) 0,45 m] 

5. Ένα τεντωμένο οριζόντιο σχοινί ΟΑ μήκους L εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του άξονα x. 
Το άκρο του Α είναι στερεωμένο ακλόνητα στη θέση � � ;, ενώ το άκρο Ο που βρίσκεται 

στη θέση � � 0 είναι ελεύθερο, έτσι ώστε με κατάλληλη διαδικασία να δημιουργείται 
στάσιμο κύμα με 5 συνολικά κοιλίες. Στη θέση � � 0 εμφανίζεται κοιλία και το σημείο του 
μέσου στη θέση αυτή εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Τη χρονική στιγμή � � 0 το 
σημείο � � 0 βρίσκεται στη θέση μηδενικής απομάκρυνσης κινούμενο κατά τη θετική 

φορά. Η απόσταση των ακραίων θέσεων της ταλάντωσης αυτού του σημείου του μέσου 
είναι 0,1	�. To συγκεκριμένο σημείο διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του 10 φορές κάθε 
δευτερόλεπτο και απέχει κατά τον άξονα x απόσταση 0,1	� από τον πλησιέστερο δεσμό. 
α) Να υπολογίσετε την περίοδο του κύματος. β) Να υπολογίσετε το μήκος ;. γ)  Να 

γράψετε την εξίσωση του στάσιμου κύματος. δ) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας 
της ταλάντωσης του σημείου του μέσου � � 0 κατά τη χρονική στιγμή που η απομάκρυνση 
του από τη θέση ισορροπίας έχει τιμή � � ,0,03 m. (Πανελ. Εξετάσεις 2004) 

  [Απάντηση: α) 0,2 s, β) 0,9 m, γ) � � 0,05<$=5	���10	�	����,  δ) 0,4π m/s] 

6. Ο σωλήνας του σχήματος (σωλήνας Kundt), που έχει μήκος 75	�� έχει στο ένα άκρο του 
στερεωμένο μεγάφωνο, το οποίο 
συνδέεται με κατάλληλη γεννήτρια 

συχνοτήτων, ενώ το άλλο άκρο του 
κλείνεται από έμβολο, το οποίο 
μπορεί να μετατοπίζεται. 
Ξεκινώντας με το έμβολο κοντά στο μεγάφωνο και τραβώντας αργά προς τα έξω 
διαπιστώνουμε ότι όταν η συχνότητα του ήχου του μεγαφώνου είναι ίση με 850	@A έχουμε 

μέγιστη ένταση του ήχου όταν το μήκος του σωλήνα μεταξύ μεγαφώνου και εμβόλου είναι 
0,3	� και μετά 0,5	�, χωρίς να υπάρχει άλλη θέση του εμβόλου μεταξύ των τιμών αυτών 
για την οποία να μεγιστοποιείται η ένταση του ήχου. α) Σε ποιες άλλες θέσεις του εμβόλου 
συμβαίνει μεγιστοποίηση της έντασης του ήχου; β) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του ήχου 

στον αέρα. γ) Ένας μαθητής προτείνει να ρυθμιστεί η γεννήτρια συχνοτήτων ώστε η 
συχνότητα του ήχου του μεγαφώνου να είναι 100	@A. Εξηγείστε αν μπορεί τότε να 
υπολογιστεί η ταχύτητα του ήχου στον αέρα. δ) Αν απομακρύνουμε εντελώς το έμβολο, 
ποια είναι η μικρότερη τιμή της συχνότητας για την οποία μπορούμε να ακούσουμε ήχο 

μεγάλης έντασης; 
[Απάντηση: α) 0,1 m, 0,7 m, β) 340 m/s, γ) όχι, δ) ≈113 Hz ] 

 


