


Η θπκαηηθή θίλεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηαιάλησζε 

θάπνηνπ ζώκαηνο ή θάπνηνπ θπζηθνύ κεγέζνπο. Έηζη, 

νπνηεδήπνηε δεκηνπξγεζεί κηα ηνπηθή δηαηαξαρή ζε 

θάπνην ειαζηηθό κέζν, ζα αθνινπζήζεη θαη κηα 

ηαιάλησζε ησλ κνξίσλ ηνπ κέζνπ. Έλα πιήζνο ηέηνησλ 

ηαιαληώζεσλ ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά γύξσ καο, όπσο 

ζην λεξό ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο, ζηηο ρνξδέο ηεο 

θηζάξαο, ζηελ θνύληα πνπ θάλεη έλα κηθξό παηδί, ζε 

ζώκα πνπ θξέκεηαη από ειαηήξην, ζηε κεκβξάλε ησλ 

ληξακο, ζηηο θσλεηηθέο ρνξδέο, ζε έλα ζηεξεό. Η 

ηαιάλησζε όκσο ησλ κεξώλ (ζσκαηίσλ ή πιηθώλ 

ζεκείσλ) θάπνηνπ ζώκαηνο δελ αξθεί γηα λα 

δεκηνπξγήζεη έλα θύκα. Κύκα παξάγεηαη, εάλ ηα κέξε 

πνπ ηαιαληώλνληαη αιιειεπηδξνύλ κε άιια γεηηνληθά

ηνπο κέξε. 







Τα θύκαηα δηαθξίλνληαη ζε κεραληθά θαη 

ειεθηξνκαγλεηηθά. 

Τα κεραληθά θύκαηα ρξεηάδνληαη γηα ηε δηάδνζή ηνπο 

θάπνην κέζν, όπσο ηα θύκαηα πνπ δηαδίδνληαη ζηα 

ειαηήξηα (κέζν δηάδνζεο ην ειαηήξην), ηα ερεηηθά θύ

καηα (κέζν δηάδνζεο ν αέξαο) , ηα θύκαηα ηνπ λεξνύ 

(κέζν δηάδνζεο ην λεξό).

Αληίζεηα, ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα κπνξνύλ λα 

δηαδνζνύλ θαη ζην "θελό" (όια ηα θύκαηα ηεο νξαηήο θαη 

aόξαηεο πεξηνρήο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο).



Μεραληθό θύκα είλαη ε δηάδνζε κηαο δηαηαξαρήο ζε

έλα κέζν (αέξην, πγξό, ζρνηλί, ειαηήξην, θηι.)

Πνηα είλαη ε αηηία γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θύκαηνο;

Γηα λα δεκηνπξγεζεί θύκα, είλαη απαξαίηεην λα 

πξνεγεζεί κηα αξρηθή δηαηαξαρή ζε θάπνηα πεξηνρή ηνπ 

κέζνπ. Σ' απηή ηελ πεξίπησζε, ζα ππάξμεη δηαηαξαρή 

ελόο κηθξνύ αξηζκνύ ζσκαηίσλ ή πιηθώλ ζεκείσλ (κηθξά

κέξε ηνπ πιηθνύ πνπ πεξηέρνπλ ζρεηηθά κηθξό αξηζκό 

κνξίσλ).



Δάλ ζε θάπνην ζεκείν νπνηνπδήπνηε κέζνπ 

δεκηνπξγεζεί δηαηαξαρή (π.ρ ηαιάλησζε), ζα αξρίζεη λα 

κεηαδίδεηαη ζην κέζν, δηόηη όια ηα ζσκάηηά ηνπ ζα 

αξρίζνπλ λα ηαιαληώλνληαη γύξσ από ηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο ηνπο, ρσξίο ηειηθά λα κεηαθηλνύληαη από ηε 

ζέζε απηή .

Όκσο, ηα ζσκάηηα απηά, γηα λα κπνξέζνπλ λα 

ηαιαλησζνύλ, ρξεηάδνληαη ελέξγεηα. Τα ζσκάηηα 

παίξλνπλ δηαδνρηθά απηή ηελ ελέξγεηα από ηελ ελέξγεηα 

πνπ εκείο δώζακε αξρηθά ζην πιηθό κέζν, ξίρλνληαο ζ' 

απηό έλα ζώκα (ηε θαθή ή ηηο ζηαγόλεο λεξνύ). 



Απηό ζπκβαίλεη, δηόηη ηα ζσκάηηα ηνπ κέζνπ κπνξνύλ λα 

αιιειεπηδξνύλ κε ηα γεηηνληθά ηνπο θαη έηζη λα ηνπο 

κεηαθέξνπλ κέξνο ηεο ελέξγεηάο ηνπο.

Δάλ δελ ππήξρε απηόο ν κεραληζκόο, ε δηαηαξαρή ζα 

πεξηνξηδόηαλ ζηα αξρηθά ζσκάηηα θαη δε ζα είρακε 

δεκηνπξγία θύκαηνο.

Έηζη, απηό πνπ βιέπνπκε σο θύκα είλαη ε κεηάδνζε ηεο 

ηαιάλησζεο από ην έλα ζσκάηην ηνπ κέζνπ ζην άιιν, κε 

κηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε. Σπλεπώο, κε ηα θύκαηα 

κεηαθέξεηαη ελέξγεηα από ην έλα ζσκάηην ηνπ κέζνπ ζην

άιιν, ρσξίο λα κεηαθέξεηαη κάδα.



Πξνζνρή! 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ θύκαηνο είλαη ρξήζηκν λα 

πξνζέμνπκε ην εμήο ζεκείν: 

Από ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα θαίλεηαη όηη ζε έλα θύκα 

δηαθξίλνπκε δύν εηδώλ θηλήζεηο: 

α) ηελ ηαιάλησζε ησλ ζσκαηίσλ ηνπ κέζνπ γύξσ από ηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο ηνπο θαη 

β) ηε δηάδνζε ηεο δηαηαξαρήο ζην κέζν





Τειηθά, ηη ρξεηάδεηαη γηα λα παξαρζεί έλα κεραληθό θύκα;

Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, γηα λα παξαρζνύλ ηα 

κεραληθά θύκαηα είλαη απαξαίηεηα:

ε πεγή ηεο δηαηαξαρήο (αίηην πνπ παξέρεη ελέξγεηα ζην 

κέζν)

ην κέζν (αέξην, πγξό, ζηεξεό), ζην νπνίν κπνξεί λα 

δηαδνζεί ε δηαηαξαρή (ελέξγεηα) έλαο κεραληζκόο κε ηνλ 

νπνίν, θάζε ζσκάηην ηνπ κέζνπ αιιειεπηδξά κε

ηα δηπιαλά ηνπ ζσκάηηα θαη ηνπο κεηαδίδεη ελέξγεηα 

(πξάγκα πνπ εθδειώλεηαη σο ηαιάλησζε ησλ δηπιαλώλ 

ζσκαηίσλ).







Δπνκέλσο, δηακήθε θύκαηα είλαη ηα θύκαηα ζηα νπνία 

όια ηα ζεκεία ηνπ κέζνπ ζην νπνίν δηαδίδεηαη ην θύκα, 

θηλνύληαη (ηαιαληώλνληαη) παξάιιεια πξνο ηε 

δηεύζπλζε ηεο δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο





Δάλ ζεσξήζνπκε όηη ε θίλεζε ηεο πεγήο πνu παξάγεη ην 

θύκα είλαη πεξηνδηθή, δειαδή επαλαιακβάλεηαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηόηε ην θύκα πνu παξάγεηαη ζα 

ιέγεηαη πεξηνδηθό θύκα ή απιώc; θύκα.



Οξίδνπκε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία

ηνπ θύκαηνο: Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, νλνκάδεηαη 

"όξνο" ή "θνξπθή«

ην ζεκείν ηεο θακπύιεο ηνπ θύκαηνο πνπ βξίζθεηαη 

ςειόηεξα από ηα άιια ζεκεία ζε ζρέζε κε ηε ζέζε 

ηζνξξνπίαο  ελώ "θνηιία" ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη 

ρακειόηεξα από ηα άιια ζεκεία.

Τν πιάηνο ηζνύηαη κε ηε κέγηζηε απνκάθξπλζε ησλ 

ζσκαηίσλ ηνπ κέζνπ ζην νπνίν δηαδίδεηαη ην θύκα, από 

ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπο.





Τξία θπζηθά κεγέζε είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πεξηγξαθή 

θαη ηε κειέηε ησλ θπκάησλ :

Η συχνότητα, το μήκος κύματος και η ταχύτητα 

διάδοσης του κύματος.

Η ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο θάζε ζσκαηίνπ ηνπ κέζνπ 

δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο είλαη ίζε κε ηε ζπρλόηεηα ηνπ 

ίδηνπ ηνπ θύκαηνο θαη είλαη ίζε κε ηε ζπρλόηεηα ηεο 

πεγήο.

Πεξίνδνο, Τ, ηνπ θύκαηνο είλαη ν ρξόλνο πνπ κεζνιαβεί 

κεηαμύ ηεο δηέιεπζεο από ην ίδην ζεκείν (π.ρ. ηε 

ζεκαδνύξα), κηαο θνξπθήο ελόο θύκαηνο θαη ηεο 

ακέζσο επόκελεο θνξπθήο ηνπ.



Μήθνο θύκαηνο ι είλαη ε απόζηαζε κεηαμύ δύν 

δηαδνρηθώλ (γεηηνληθώλ) θνξπθώλ ελόο θύκαηνο (ζεκεία 

Α θαη Β ηεο εηθόλαο ή κεηαμύ δύν δηα δνρηθώλ 

(γεηηνληθώλ) θνηιηώλ (ζεκεία Γ θαη Γ ηεο εηθόλαο



Τν κήθνο θύκαηνο θαη ε ζπρλόηεηα είλαη θπζηθά κεγέζε 

πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβαλόκαζηε ηα θύκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή.

Η ζπρλόηεηα ηνπ θύκαηνο απνηειεί ηελ ηαπηόηεηά

ηνπ, ώζrε λα ην δηαθξίλεη θαλείο αλάκεζα από ηα 

ρηιηάδεο άιια θύκαηα πνπ ζπλαληάκε ζrελ θαζεκεξηλή 

δσή, αθνύ ε ζπρλόηεηα παξακέλεη αλαιινίσηε, από 

όπνην κέζν θαη αλ πεξάζεη ην θύκα 

π.ρ. ε ζπρλόηεηα ηεο θίηξηλεο αθηηλνβνιίαο είλαη 

δηαθνξεηηθή από ηε ζπρλόηεηα ηεο θόθθηλεο θαη 

δηαθνξεηηθή από ηηο ζπρλόηεηεο εθπνκπήο ησλ 

ξαδηνθσληθώλ ζηαζκώλ,ησλ αθηίλσλ Χ θαη ησλ αθηίλσλ 

γ).



Έλα άιιν θπζηθό κέγεζνο πνπ καο ρξεηάδεηαη γηα ηε 

κειέηε ησλ θπκάησλ είλαη ε ηαρύηεηα δηάδνζήο ηνπο.

Η ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο ηζνύηαη

κε ην πειίθν ηεο απόζηαζεο πνπ δηαλύεη κία θνξπθή ηνπ 

θύκαηνο ζε ρξόλν δηα ηνπ ρξόλνπ

Δάλ ζεσξήζνπκε όηη ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ θύκαηνο 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν κέζν είλαη ζηαζεξή, ηόηε, 

ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο ηεο επζύγξακκεο νκαιήο 

θίλεζεο, ηζρύεη: 



Η παξαπάλσ ζρέζε νλνκάδεηαη ζεκειηώδεο εμίζσζε ηεο 

θπκαηηθήο.

Η ζρέζε απηή κπνξεί λα δηαηππσζεί θαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ηε ζπρλόηεηα, σο εμήο:

Η ηαρύηεηα δηάδνζεο ησλ θπκάησλ εμαξηάηαη κόλν από 

ηηο ηδηόηεηεο ηνπ κέζνπ δηάδνζεο





Έλα θύκα δηαδίδεηαη ζε θάπνην κέζν. Αλ δηπιαζηαζηεί ε ζπρλό

ηεηα ηνπ θύκαηνο, πώο κεηαβάιιεηαη: α) ε πεξίνδνο ηνπ θύκαηνο;

β) ην κήθνο ηνπ θύκαηνο;

Απάληεζε

α) Η πεξίνδνο θαη ε ζπρλόηεηα είλαη κεγέζε αληίζηξνθα. Αλ 

δηπιαζηαζηεί

ε ζπρλόηεηα ηνπ θύκαηνο, ε πεξίνδόο ηνπ ζα ππνδηπιαζηαζηεί.

β) Αλ δηπιαζηαζηεί ε ζπρλόηεηα ηνπ θύκαηνο, από ην ζεκειηώδε 

λόκν ηεο θπκαηηθήο πξνθύπηεη όηη θαη ην κήθνο θύκαηνο ζα 

ππνδηπιαζηαζηεί.

Απηό θπζηθά κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ηαρύηεηα δηάδνζεο 

παξακέλεη ζηαζεξή, δειαδή όηη δελ αιιάδεη ην κέζν δηάδνζεο.







Όηαλ δύν ή πεξηζζόηεξα θύκαηα θζάλνπλ ηαπηόρξνλα 

ζε έλα ζεκείν, ηόηε ηα θύκαηα απηά ζπκβάιινπλ, δειαδή 

"πξνζηίζεληαη" θαη πξνθύπηεη έλα ζύλζεην θύκα 











Τξ πλάςξπ εμόπ κύμαςξπ ρυεςίζεςαι με ςξ τσρικό μέγεθξπ

Συχμότητα

Μήκος κύματος

Εμέργεια

Εοώςηρη: 10 (2 βαθμξί)

Η ςαυύςηςα διάδξρηπ ςξσ κύμαςξπ εναοςάςαι από

τη συχμότητά του

το πλάτος του

τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης

όλα τα παραπάμω






















