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Β.1 Δύξ μηυαμικά κύμαςα ίδιαπ ρσυμόςηςαπ διαδίδξμςαι ρε ελαρςική υξοδή. Αμ  και ςα 

μήκη κύμαςξπ ασςώμ ςχμ κσμάςχμ ιρυύει: 

 

α)  

 

β)  

 

γ)  

 

Δικαιξλξγήρςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Β.2 Η γοατική παοάρςαρη ςηπ τάρηπ ρε ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ, για έμα ρημείξ (διατξοεςικό 

ςηπ πηγήπ Ο) εμόπ ελαρςικξύ γοαμμικξύ μέρξσ ρςξ ξπξίξ διαδίδεςαι έμα εγκάοριξ γοαμμικό 

αομξμικό κύμα, καςά ςη θεςική τξοά, είμαι μία εσθεία: 

 

α) αύνξσρα. 

 

β) τθίμξσρα. 

 

γ) παοάλληλη ρςξμ άνξμα . 

 

Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Β.3 Η γοατική παοάρςαρη ςηπ τάρηπ ςχμ διατόοχμ ρημείχμ εμόπ γοαμμικξύ ελαρςικξύ μέρξσ 

ρςξ ξπξίξ διαδίδεςαι, ποξπ ςη θεςική καςεύθσμρη ςξσ άνξμα x'x, έμα εγκάοριξ αομξμικό κύμα, 

ρε ρσμάοςηρη με ςημ απόρςαρή ςξσπ  από ςημ πηγή Ο, κάπξια ρσγκεκοιμέμη υοξμική ρςιγμή, 

είμαι μία εσθεία: 

 

α) παοάλληλη ρςξμ άνξμα . 

 

β) τθίμξσρα. 

 

γ) αύνξσρα. 

 

Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Β.4 Σε γοαμμικό ελαρςικό μέρξ διαδίδεςαι αομξμικό εγκάοριξ κύμα ποξπ ςη θεςική καςεύθσμρη. 

Αμ  ςξ μήκξπ κύμαςξπ και  η πεοίξδξπ ασςξύ ςξσ κύμαςξπ, ςόςε η διατξοά 

τάρηπ  μεςανύ δύξ υοξμικώμ ρςιγμώμ  και  με , εμόπ ρημείξσ ςξσ μέρξσ ςξ 

ξπξίξ νεκιμά μα ςαλαμςώμεςαι ςη υοξμική ρςιγμή , δίμεςαι από ςη ρυέρη: 
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α) . 

 

β) . 

 

γ) . 

 

Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Β.5 Σε γοαμμικό ελαρςικό μέρξ διαδίδεςαι αομξμικό εγκάοριξ κύμα ποξπ ςη θεςική καςεύθσμρη. 

Αμ  ςξ μήκξπ κύμαςξπ και  η πεοίξδξπ ασςξύ ςξσ κύμαςξπ, ςόςε η διατξοά 

τάρηπ  ςημ ίδια υοξμική ρςιγμή μεςανύ δύξ ρημείχμ ςξσ μέρξσ ςα ξπξία έυξσμ νεκιμήρει 

μα ςαλαμςώμεςαι ςη υοξμική ρςιγμή  και πξσ απέυξσμ απόρςαρη  δίμεςαι από ςημ 

ρυέρη: 

α) . 

 

β) . 

 

γ) . 

 

Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Β.6 Δύξ αομξμικά εγκάορια κύμαςα διαδίδξμςαι ρε ελαρςική υξοδή καςά ςημ θεςική καςεύθσμρη. 

Αμ είμαι γμχρςό όςι ςξ πλάςξπ και ςξ μήκξπ ςξσ δεύςεοξσ κύμαςξπ είμαι διπλάρια ςξσ 

ποώςξσ , ςόςε για ςα μέςοα ςχμ μέγιρςχμ επιςαυύμρεχμ 

ςαλάμςχρηπ ςχμ μξοίχμ ςηπ ελαρςικήπ υξοδήπ θα ιρυύει: 

 

α)  

 

β)  

 

γ)  
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Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Β.7 Οι διπλαμέπ γοατικέπ παοαρςάρειπ αματέοξμςαι ρςη μεςαβξλή ςηπ τάρηπ ρε ρσμάοςηρη με ςξ 

υοόμξ δύξ ρημείχμ Α και Β εμόπ γοαμμικξύ ελαρςικξύ ξμξγεμξύπ μέρξσ ρςξ ξπξίξ διαδίδεςαι 

αομξμικό εγκάοριξ κύμα.  

Αμ ςα ρημεία Α και Β θεχοηθξύμ σλικά ρημεία 

ίδιαπ μάζαπ, για ςημ κιμηςική εμέογεια 

ςαλάμςχρηπ Κ ςημ υοξμική ρςιγμή , 

θα ιρυύει: 

 

α) . 

 

β) . 

 

γ) . 

Δίμξμςαι: , . Να δικαιξλξγήρεςε ςημ απάμςηρή ραπ. 

Β.8 Η παοακάςχ γοατική παοάρςαρη αματέοεςαι ρςη μεςαβξλή ςηπ τάρηπ  ρε ρσμάοςηρη 

με ςημ απόρςαρη  από ςημ πηγή γοαμμικξύ αομξμικξύ κύμαςξπ ςη υοξμική ρςιγμή 

. 

Α) Η πεοίξδξπ ςξσ κύμαςξπ είμαι ίρη με: 

α) . 

 

β) . 

 

γ) . 

Β) Τξ μήκξπ ςξσ κύμαςξπ είμαι ίρξ με: 

 

α) . 

 

β) . 

 

γ) . 

Να θεχοήρεςε όςι η πηγή ςξσ κύμαςξπ βοίρκεςαι ρςη θέρη  και ςη υοξμική 

ρςιγμή  νεκιμά μα ςαλαμςώμεςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςηπ με θεςική ςαυύςηςα. 
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Γ.1 Τξ ρημείξ Ο αουίζει ςη υοξμική ρςιγμή  μα εκςελεί απλή αομξμική ςαλάμςχρη, πξσ 

πεοιγοάτεςαι από ςημ ενίρχρη . Τξ κύμα πξσ δημιξσογεί, διαδίδεςαι καςά μήκξπ 

ξμξγεμξύπ γοαμμικξύ ελαρςικξύ μέρξσ και καςά ςη θεςική τξοά. 

Αμ είμαι γμωρςό όςι: 

1) ςξ ρημείξ Ο πεομάει από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ  τξοέπ ςξ λεπςό, 

2) η ξλική εμέογεια ςαλάμςχρηπ ςηπ πηγήπ Ο είμαι , 

3) κάθε ρςξιυειώδεπ ςμήμα ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ θεχοείςαι σλικό ρημείξ μάζαπ  και 

4) ςξ κύμα τςάμει ρςξ ρημείξ Σ, πξσ απέυει από ςξ Ο απόρςαρη , ςη υοξμική 

ρςιγμή , 

μα σπξλξγίρεςε: 

 

α) ςημ πεοίξδξ ςξσ κύμαςξπ. 

 

β) ςξ πλάςξπ ςξσ κύμαςξπ. 

 

γ) ςημ ςαυύςηςα διάδξρηπ και ςξ μήκξπ κύμαςξπ. 

 

δ) Να γοάφεςε ςημ ενίρχρη ασςξύ ςξσ κύμαςξπ. 

 

Δίμεςαι . 

Γ.2 Δγκάοριξ γοαμμικό κύμα πξσ διαδίδεςαι ρε έμα ξμξγεμέπ ελαρςικό μέρξμ και καςά ςημ 

θεςική καςεύθσμρη έυει ενίρχρη , (S.I.). Η πηγή O 

δημιξσογίαπ ασςξύ ςξσ κύμαςξπ βοίρκεςαι ρςη θέρη  ςξσ άνξμα . Θεχοξύμε όςι έμα 

ρημείξ Σ ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ βοίρκεςαι ρε απόρςαρη  από ςξ Ο. 

 

α) Nα σπξλξγιρθξύμ ςξ πλάςξπ , η πεοίξδξπ  και ςξ μήκξπ  ςξσ κύμαςξπ. 

 

β) Αμ η πηγή ςξσ κύμαςξπ αουίζει μα ςαλαμςώμεςαι ςη ρςιγμή : 

 

   1) Πξιά υοξμική ρςιγμή τςάμει ςξ κύμα ρςξ ρημείξ Σ; 

 

   2) Να βοεθεί η τάρη και η απξμάκοσμρη ςξσ Σ ςη ρςιγμή . 

 

γ) Nα γοατεί η ενίρχρη ςηπ απξμάκοσμρηπ ςξσ ρημείξσ Σ από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσ ρε 

ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ. 

 

δ) Να βοεθεί η απόρςαρη καςά ςη διεύθσμρη διάδξρηπ ςξσ κύμαςξπ εμόπ ελαυίρςξσ (κξιλάδαπ) 

και ςξσ μεθεπόμεμξσ μεγίρςξσ (όοξσπ). 
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Γ.3 Η τάρη γοαμμικξύ αομξμικξύ κύμαςξπ πξσ διαδίδεςαι ρε ξμξγεμέπ ελαρςικό μέρξ με 

πλάςξπ , δίμεςαι από ςη ρυέρη:  (S.I). Κάπξια υοξμική 

ρςιγμή  η τάρη εμόπ ρημείξσ Κ με απόρςαρη από ςημ πηγή , είμαι ίρη 

με . 

 

α) Να σπξλξγίρεςε ςη υοξμική ρςιγμή . 

 

β) Μέυοι πξσ θα έυει διαδξθεί ςξ κύμα εκείμη ςη ρςιγμή; 

 

γ) Αμ ςα ρςξιυειώδη ςμήμαςα ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ θεχοηθξύμ σλικά ρημεία 

μάζαπ  ςξ καθέμα, πόρη είμαι η ξλική εμέογεια ςαλάμςχρηπ καθεμόπ από 

ασςά; 

δ) Να παοαρςαθεί ςξ ρςιγμιόςσπξ ςξσ κύμαςξπ  ςη υοξμική ρςιγμή  και μα 

σπξλξγίρεςε ςημ απεσθείαπ απόρςαρη μεςανύ ςξσ ρημείξσ Κ και εμόπ άλλξσ ρημείξσ Λ 

με  ςόςε. 

 

Γ.4 Οι παοακάςχ γοατικέπ παοαρςάρειπ αματέοξμςαι ρςημ ςαλάμςχρη δύξ ρημείχμ Α και Β 

εμόπ ξμξγεμξύπ γοαμμικξύ ελαρςικξύ μέρξσ ρςξ ξπξίξ διαδίδεςαι εγκάοριξ αομξμικό κύμα ποξπ 

ςη θεςική καςεύθσμρη με ςαυύςηςα . 

 

α) Να σπξλξγίρεςε ςξ πλάςξπ  ςξσ κύμαςξπ. 

 

β) Να ποξρδιξοίρεςε ςιπ θέρειπ  και  ςχμ ρημείχμ Α και Β. 

 

γ) Να βοείςε ςξ μέςοξ ςηπ 

μέγιρςηπ επιςάυσμρηπ ςξσ 

ρημείξσ Α. 

δ) Πξια είμαι η τάρη ςξσ 

ρημείξσ Α ςημ υοξμική 

ρςιγμή ; 

 

Δίμεςαι: . Η πηγή 

ςξσ κύμαςξπ βοίρκεςαι ρςημ 

θέρη  και ςη χοξμική ρςιγμή  νεκιμά μα ςαλαμςώμεςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ 

ςηπ με θεςική ςαχύςηςα. 
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Δ.1 Δγκάοριξ γοαμμικό κύμα πξσ διαδίδεςαι ρε έμα ελαρςικό ξμξγεμέπ μέρξμ καςά ςημ θεςική 

καςεύθσμρη και έυει ενίρχρη: , (S.I.). Η πηγή O 

παοαγχγήπ ασςξύ ςξσ κύμαςξπ βοίρκεςαι ρςη θέρη  ςξσ ημιάνξμα  και ςη υοξμική 

ρςιγμή  νεκιμά μα ςαλαμςώμεςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςηπ με θεςική ςαυύςηςα. 

 

α) Nα σπξλξγιρθξύμ ςξ πλάςξπ , η πεοίξδξπ , ςξ μήκξπ  και η ςαυύςηςα 

διάδξρηπ  ςξσ κύμαςξπ. 

 

β) Nα γοατεί η ενίρχρη ςηπ ςαυύςηςαπ ςαλάμςχρηπ και ςηπ τάρηπ εμόπ ρημείξσ Σ πξσ 

απέυει  από ςξ Ο ρε ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ και μα γίμξσμ ξι γοατικέπ ςξσπ 

παοαρςάρειπ. 

γ) Αμ ςξ Σ θεχοηθεί σλικό ρημείξ με μάζα  μα εκτοαρςεί η κιμηςική ςξσ 

εμέογεια ρε ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ. 

 

δ) Πόρξ απέυξσμ μεςανύ ςξσπ δύξ ρημεία Μ και Ν πξσ έυξσμ ςημ ίδια υοξμική ρςιγμή 

τάρειπ  και ; 

ε) Να παοαρςαθεί ςξ ρςιγμιόςσπξ ςξσ κύμαςξπ  ςη υοξμική ρςιγμή .

 

Δ.2 Μια πηγή Ο αουίζει μα εκςελεί, ςη υοξμική ρςιγμή , απλή αομξμική ςαλάμςχρη. Τξ 

παοαγόμεμξ από ςημ πηγή γοαμμικό αομξμικό κύμα, διαδίδεςαι ρε ελαρςικό ξμξγεμέπ μέρξ, 

ποξπ ςη θεςική τξοά . Τα ρημεία ςξσ μέρξσ ςαλαμςώμξμςαι εναιςίαπ ςξσ κύμαςξπ και έυξσμ 

ενίρχρη επιςάυσμρηπ:  (S.I.). 

 

α) Να σπξλξγίρεςε ςη γχμιακή ρσυμόςηςα ςξσ κύμαςξπ. 

 

β) Να βοείςε ςημ μέγιρςη ςαυύςηςα ςαλάμςχρηπ ςχμ μξοίχμ ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ και ςημ 

ςαυύςηςα διάδξρηπ ασςξύ ςξσ κύμαςξπ. 

 

γ) Πόςε θα βοίρκεςαι για 1η τξοά ρςημ αμώςεοη θέρη ςηπ ςαλάμςχρήπ ςξσ έμα ρημείξ Κ πξσ 

βοίρκεςαι ρε απόρςαρη  από ςημ πηγή Ο; 

 

δ) Να σπξλξγίρεςε ςημ ςαυύςηςα ςαλάμςχρηπ εμόπ άλλξσ ρημείξσ Λ πξσ βοίρκεςαι ρε 

απόρςαρη  από ςημ πηγή Ο, κάπξια ρςιγμή πξσ ςξ Κ θα βοίρκεςαι ρςημ αμώςεοη 

θέρη ςηπ ςαλάμςχρήπ ςξσ. 
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Δ.3 Η διπλαμή γοατική παοάρςαρη αματέοεςαι ρςη μεςαβξλή ςηπ τάρηπ  ρε ρσμάοςηρη με 

ςξ υοόμξ εμόπ ρημείξσ Μ ελαρςικξύ μέρξσ ρςξ ξπξίξ διαδίδεςαι εγκάοριξ αομξμικό κύμα 

πλάςξσπ  ποξπ ςη θεςική καςεύθσμρη. Τξ ρημείξ Μ απέυει από ςημ πηγή Ο 

παοαγχγήπ κσμάςχμ απόρςαρη  και μπξοεί μα θεχοηθεί σλικό ρημείξ 

μάζαπ . H πηγή ςξσ 

κύμαςξπ βοίρκεςαι ρςη θέρη  και 

νεκιμά μα ςαλαμςώμεςαι από ςη θέρη 

ιρξοοξπίαπ ςη υοξμική ρςιγμή 

με . 

 

α) Να σπξλξγίρεςε ςημ πεοίξδξ και ςξ μήκξπ 

ςξσ κύμαςξπ. 

 

β) Να γοατεί η ενίρχρη ςξσ κύμαςξπ. 

 

γ) Να παοαρςαθεί γοατικά η ενίρχρη ςηπ 

απξμάκοσμρηπ ςξσ ρημείξσ Μ καθώπ και 

εμόπ άλλξσ ρημείξσ Ν, πξσ βοίρκεςαι δενιά ςξσ Μ και απέυει από ασςό απόρςαρη , από 

ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςξσπ ρε ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ ρε κξιμό διάγοαμμα. 

 

δ) Να σπξλξγίρεςε ςη δσμαμική εμέογεια ςαλάμςχρηπ ςξσ ρημείξσ Μ ςη υοξμική ρςιγμή 

. 

Δ.4 Η παοακάςχ γοατική παοάρςαρη αματέοεςαι ρςη μεςαβξλή ςηπ τάρηπ  ρε ρσμάοςηρη με 

ςημ απόρςαρη  από ςημ πηγή γοαμμικξύ αομξμικξύ κύμαςξπ, πξσ διαδίδεςαι ρε ξμξγεμέπ 

ελαρςικό μέρξ καςά ςη θεςική καςεύθσμρη , πλάςξσπ  κάπξια υοξμική 

ρςιγμή . 

 

H ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ κύμαςξπ 

είμαι . 

 

α) Να σπξλξγίρεςε ςημ πεοίξδξ και ςξ μήκξπ ςξσ 

κύμαςξπ. 

 

β) Να γοατεί η ενίρχρη ςξσ κύμαςξπ. 

 

γ) Να ποξρδιξοιρςεί η υοξμική ρςιγμή . 

 

δ) Να γίμει η γοατική παοάρςαρη 1) ςηπ ςαυύςηςαπ ςαλάμςχρηπ ςχμ διατόοχμ ρημείχμ ςξσ 

ελαρςικξύ μέρξσ ρε ρσμάοςηρη με ςη θέρη ςξσπ  ςη υοξμική ρςιγμή  και 2) ςηπ τάρηπ ρε 
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ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ για ςξ ρημείξ M με . 

Σημείχρη: Η πηγή ςξσ κύμαςξπ βοίρκεςαι ρςη θέρη  και ςη υοξμική ρςιγμή , 

νεκιμά μα ςαλαμςώμεςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςηπ με θεςική ςαυύςηςα. 

 

Δ.5 Γοαμμικό αομξμικό εγκάοριξ κύμα με πλάςξπ  και πεοίξδξ , 

διαδίδεςαι ρε ξμξγεμέπ ελαρςικό μέρξ με ςαυύςηςα . Η πηγή παοαγχγήπ ασςξύ 

ςξσ κύμαςξπ βοίρκεςαι ρςη θέρη , αουή ςξσ ημιάνξμα  και ςη υοξμική 

ρςιγμή  νεκιμά μα ςαλαμςώμεςαι από ςη θέρη ιρξοοξπίαπ ςηπ με ρςαθεοή ςαυύςηςα. Κάθε 

μόοιξ ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ μπξοεί μα θεχοηθεί σλικό ρημείξ μάζαπ . 

 

α) Να γοάφεςε ςημ ενίρχρη ασςξύ ςξσ κύμαςξπ. 

 

β) Να σπξλξγίρεςε ςη τάρη ςξσ ρημείξσ Σ πξσ βοίρκεςαι ρςη θέρη  ςημ 

ρςιγμή . 

 

γ) Να ρυεδιάρεςε ςξ ρςιγμιόςσπξ ςξσ κύμαςξπ ςημ υοξμική ρςιγμή  καθώπ και ςη υοξμική 

ρςιγμή . 

 

δ) Να ρυεδιάρεςε ςη γοατική παοάρςαρη ςηπ κιμηςικήπ εμέογειαπ ςχμ διατόοχμ ρημείχμ ςξσ 

ελαρςικξύ μέρξσ ςη υοξμική ρςιγμή  ρε ρσμάοςηρη με ςημ απόρςαρή ςξσπ  από ςξ ρημείξ O 

ςη υοξμική ρςιγμή . 

 

Δ.6 Σςξ παοακάςχ διάγοαμμα ταίμεςαι η γοατική παοάρςαρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ 

ςαλάμςχρηπ εμόπ μξοίξσ K εμόπ ξμξγεμξύπ ελαρςικξύ μέρξσ ρςξ ξπξίξ διαδίδεςαι γοαμμικό 

αομξμικό εγκάοριξ κύμα ρε ρσμάοςηρη με ςξ υοόμξ. Η ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ κύμαςξπ 

είμαι  και έυει μηδεμική αουική τάρη. Κάθε μικοό ςμήμα ςξσ ρυξιμιξύ μπξοεί μα 

θεχοηθεί σλικό ρημείξ μάζαπ . 
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α) Πόρξ απέυει από ςημ πηγή ςξσ κύμαςξπ ςξ ρημείξ Κ ρςξ ξπξίξ αματέοεςαι η παοαπάμχ 

γοατική παοάρςαρη; 

 

β) Να βοείςε ςξ πλάςξπ και ςξ μήκξπ κύμαςξπ ασςξύ ςξσ κύμαςξπ. 

 

γ) Να γοάφεςε ςημ ενίρχρη ςξσ κύμαςξπ. 

 

δ) Να κάμεςε ςη γοατική παοάρςαρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςαλάμςχρηπ ρε ρσμάοςηρη με ςξ 

υοόμξ και για έμα άλλξ μόοιξ Μ ςξσ ελαρςικξύ μέρξσ πξσ βοίρκεςαι ρςη θέρη . 

 

Να θεχοήρεςε: . 


