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1.Δύο κύματα Α και B διαδίδονται ςτο ίδιο μέςο και έχουν ςυχνότητεσ fa= 
200 Ηz και fβ =100 Ηz αντίςτοιχα. Για τισ ταχύτητεσ υΑ και υΒ των κυμάτων 
ιςχύει: 
i)υβ  =2 υα  ii)υα= υα  iii)  υβ  =1/2 υα   ιν) υβ  =4υα   
Ποιά από τισ παραπάνω  ςχέςεισ είναι ςωςτή; 
 
2.Η ταχύτητα υ διάδοςησ ενόσ κύματοσ, η περίοδοσ του Τα  και το μήκοσ 
κύματοσ του λ 
ςυνδέονται με τη ςχέςη: 
i)    λ = Τ /  υ               i i)    T=υ  /  λ                   iii )   υ=λ / Τ  
Ποιά από τισ παραπάνω  ςχέςεισ είναι ςωςτή; 
3.Για ένα ςυγκεκριμένο ελαςτικό μέςο, όςο μεγαλύτερη είναι η ςυχνότητα 
ενόσ κύματοσ: 
i)   τόςο μικρότερη είναι η ταχύτητα του, 
ίί) τόςο μικρότερο είναι το μήκοσ κύματοσ του. 
iιι) τόςο μεγαλύτερο είναι το πλάτοσ ταλάντωςησ, 
ίν) τόςο μεγαλύτερη είναι η περίοδόσ του 
Ι Ιοια  από τις  προ τάςεισ αυτέσ  είναι ςωςτή? 
 
4. Αν μεταβάλλουμε τη ςυχνότητα ενόσ αρμονικού κύματοσ, ποια από τα 
παρακάτω μεγέθη θα μεταβληθούν; Να αιτιολογήςετε την απάντηςη ςασ. 
i)   Ηταχύτητα του κύματοσ. i i )  Το μήκοσ κύματοσ 
ίίί) Η περίοδοσ του κύματοσ. 
 
5.α) Σε μια ταλάντωςη , τι ονομάζουμε: 
i) περίοδο T           iii) ςυχνότητα f 
iii) πλάτοσ ταλάντωςησ 
 
6.α) Από τι εξαρτάται και από τι δεν εξαρτάται η περίοδο ενόσ απλού 
εκκρεμούσ? 
 
Ένα ςώμα εκτελεί ταλάντωςη με ςυχνότητα f=10Hz. Αυτό ςημαίνει ότι: 
ί)  το ςώμα ςε χρόνο 10 sec εκτελεί 10 πλήρεισ ταλαντώςεισ 
iί) το ςώμα ςε χρόνο 10 sec εκτελεί μία πλήρη ταλάντωςη, 
iii)  το ςώμα εκτελεί 10 πλήρεισ ταλαντώςεισ  ςε χρόνο 1sec. 
Ποια από τισ προτάςεισ τάςεισ αυτέσ είναι ςωςτή; Να αιτιολογήςετε την 
απάντηςη ςασ 
 
7.Ένα απλό εκκρεμέσ εκτελεί ταλάντωςη μικρού πλάτουσ. Ποιεσ από τις 
επόμενες προτάςεισ είναι ςωςτέσ; 
i) Όςο βαρύτερο είναι το ςφαιρίδιο του εκκρεμούσ, τόςο μικρότερη είναι 
η περίοδόσ του. 
ii) Η περίοδοσ του εκκρεμούσ εξαρτάται από το μήκοσ του νήματοσ. 
iii)  H ταλάντωςη του απλού εκκρεμούσ είναι απλή αρμονική μόνο για 
μικρέσ εκτροπέσ. 
 
8.Ένα ςώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωςη με ςυχνότητα f=10Hz 
α) Πόςη είναι η περίοδοσ τησ ταλάντωςησ; 
β) Πόςεσ πλήρεισ ταλαντώςεισ κάνει το ςώμα ςε χρόνο Δt = 1sec; 
γ) Πόςο χρόνο κάνει το ςώμα για να πάει από τη μία ακραία θέςη τησ 
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ταλάντωςήσ του ςτην άλλη ακραία θέςη; 
 
9.Συμπλήρωςε τισ λέξεισ που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτςι ώςτε οι 
προτάςεισ που προκύπτουν να είναι επιςτημονικά ορθέσ: 
 
α Κύματα δημιουργούνται όταν ένα ςύςτημα………από την κατάςταςη……….
 και…….. μεταφέρεται από μια περιοχή του ςυςτήματοσ ςε μια 
άλλη. Τα κύματα που μεταφέρουν μηχανική ενέργεια ονομάζονται…….. 
  κύματα. Τα   κύματα ………έχουν δύο βαςικά κοινά χαρακτηριςτικά:  
α) Διαδίδονται μέςα ςτα ……..μέςα  και όχι ςτο  ………  
β) Μεταφέρουν…….   χωρίσ να μεταφέρουν……   
 
β. Ανάλογα με τον τρόπο   των ςωματιδίων του μέςου   ενόσ κύματοσ 
διακρίνουμε δύο βαςικούσ τύπουσ κυμάτων:  
α) Το  κύμα όπου τα …..του μέςου ταλαντώνονται κάθετα ςτη   του 
κύματοσ. Τα κύματα αυτά διαδίδονται μόνο ςτα………. ςώματα και κατά τη 
διάδοςη τουσ ςχηματίζονται   και …… 
…… 
 
β) Το …..κύμα  όπου  τα ……… του   μέςου  ταλαντώνονται  παράλληλα  ςτη 
…..του κύματοσ. Τα κύματα αυτά διαδίδονται ςτα ……. , ……… 
και………ςώματα και κατά τη διάδοςη τουσ ςχηματίζονται…… και……… 
  
 
γ. Στο εγκάρςιο κύμα το  ιςούται με την απόςταςη δύο διαδοχικών 
κοιλάδων ή ορέων. Στο  διάμηκεσ  κύμα το…….    ιςούται  με  την  απόςταςη  
δύο  διαδοχικών…..ή……….   
 
δ. Η ταχύτητα διάδοςησ του κύματοσ ς' ένα μέςο ιςούται με το 
…….τησ……επί το………. Η ςχέςη αυτή ονομάζεται………   τησ………    
Η ταχύτητα δεν εξαρτάται από το…………του κύματοσ. Εξαρτάται από 
τισ…….του μέςου διάδοςησ. Στο ίδιο μέςο διάδοςησ τα …..κύματα 
διαδίδονται με ……..ταχύτητα απ' ό,τι τα διαμήκη. 
 
10.Να αντιςτοιχίςεισ τα παρακάτω είδη των κυμάτων με τον τρόπο 
κίνηςησ των ςωματιδίων του ελαςτικού μέςου. 
  
Είδοσ κύματοσ       Τρόποσ ταλάντωςησ 
Εγκάρςιο κύμα            Ταλάντωςη παράλληλη προσ τη διεύθυνςη διάδοςησ 
Διάμηκεσ κύμα            Ταλάντωςη κάθετη προσ τη διεύθυνςη διάδοςησ 
 
11.Να χαρακτηρίςεισ με Σ τισ προτάςεισ των οποίων το περιεχόμενο είναι 
επιςτημονικά ορθό και με Λ αυτέσ που το περιεχόμενο τουσ είναι 
επιςτημονικά λανθαςμένο 
α. Τα κύματα μεταφέρουν ύλη και ενέργεια. 
β.Το μήκοσ κύματοσ ιςούται με την απόςταςη μεταξύ δύο διαδοχικών ορέων 
ή κοιλάδων.  
γ. Η ταχύτητα του κύματοσ εξαρτάται από το πλάτοσ του κύματοσ. 
δ. Όςο μεγαλύτερο είναι το πλάτοσ τόςο περιςςότερη ενέργεια μεταφέρεται 
από ένα κύμα. 
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 ε. Στο ίδιο μέςο διάδοςησ τα εγκάρςια κύματα διαδίδονται με μεγαλύτερη 
ταχύτητα απ' ό,τι τα διαμήκη. 
 
12.Ενα κύμα διαδίδεται ςε κάποιο μέςο. Αν διπλαςιαςτεί η ςυχνότητα του 
κύματοσ, πώσ μεταβάλλεται: α) η περίοδοσ του κύματοσ; β) το μήκοσ του 
κύματοσ; 
 
13Συμπλήρωςε τισ λέξεισ που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτςι ώςτε 
οι προτάςεισ που προκύπτουν να είναι επιςτημονικά ορθέσ: 
α. Οι κινήςεισ που επαναλαμβάνονται ςε ίςα χρονικά διαςτήματα 
ονομάζονται …….. 
β. Οι περιοδικέσ κινήςεισ που πραγματοποιούνται ανάμεςα ςε δύο ακραία 
ςημεία τησ τροχιάσ ονομάζονται ………  
γ. Η μέγιςτη απομάκρυνςη από τη θέςη ιςορροπίασ ονομάζεται  …. τησ 
ταλάντωςησ. 
δ. Ο χρόνοσ μιασ πλήρουσ ονομάζεται  τησ ταλάντωςησ (Τ). Ο αριθμόσ 
των πλήρων (Ν) που εκτελεί το ςώμα ςε χρονικό διάςτημα Δt προσ το 
αντίςτοιχο χρονικό διάςτημα ονομάζεται  (f). 
ε. Στη   διάρκεια   μιασ  ταλάντωςησ   πραγματοποιείται   μετατροπή  τησ  
…….   ενέργειασ   ςε……….. και αντίςτροφα και όταν δεν υπάρχουν   η …….. 
ενέργεια τησ ταλάντωςησ διατηρείται ςταθερή. 
 
14.Να χαρακτηρίςεισ με Σ τισ προτάςεισ των οποίων το περιεχόμενο είναι 
επιςτημονικά ορθό και με Λ αυτέσ που το περιεχόμενο τουσ είναι 
επιςτημονικά λανθαςμένο. 
α. Κάθε ταλάντωςη είναι περιοδική κίνηςη 
β.Όταν αυξάνεται η περίοδοσ μιασ ταλάντωςησ αυξάνεται και η ςυχνότητα 
τησ. 
γ.Η μηχανική ενέργεια τησ ταλάντωςησ διατηρείται ςταθερή ανεξάρτητα 
από το ποιεσ δυνάμεισ αςκούνται ςτο ςώμα που ταλαντώνεται. 
δ. Η περίοδοσ ενόσ απλού εκκρεμούσ είναι ανεξάρτητη τησ μάζασ και του 
πλάτουσ τησ ταλάντωςησ, εφόςον αυτό είναι μικρό. 
 
15. Πώσ μεταβάλλεται η περίοδοσ ενόσ εκκρεμούσ όταν: α) αυξηθεί το μήκοσ 
του εκκρεμούσ; β) αν ελαττωθεί το πλάτοσ τησ ταλάντωςησ του; γ) αυξηθεί η 
μάζα του: 

 


