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Συµβολή-Στάσιµα κύµατα . Ερωτήσεις. 

1) ∆υο σηµεία Π, Π΄ της ήρεµης επιφάνειας ενός υγρού κάνουν απλή αρµονική ταλάντωση µε εξίσωση:  

y = Aηµωt και παράγουν κύµατα που συµβάλουν. Τα µόρια της επιφάνειας του υγρού κάνουν σύνθετη 

κίνηση: 

i) µε την ίδια συχνότητα και πλάτος 

ii)  µε την ίδια συχνότητα και διαφορετικό πλάτος 

iii)  µε την ίδια φάση την ίδια χρονική στιγµή 

iv) µε πλάτος 2Α. 

2) ∆ύο όµοιες πηγές κυµάτων Α και Β στην επιφάνεια µιας ήρεµης λίµνης βρίσκονται σε φάση και παρά-

γουν υδάτινα αρµονικά κύµατα. Η καθεµιά παράγει κύµα (πρακτικά) αµείωτου πλάτους 10cm και µή-

κους κύµατος 2m. Ένα σηµείο Γ στην επιφάνεια της λίµνης απέχει από την πηγή Α απόσταση 6m και 

από την πηγή  Β απόσταση 2m. Το πλάτος της ταλάντωσης του σηµείου Γ είναι :  

α. 0 cm       β. 10 cm        γ. 20 cm      δ. 40 cm 

3) ∆υο σύγχρονες πηγές δηµιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια κύµατα πλάτους Α και µήκους κύ-

µατος λ. Ένα σηµείο Σ βρίσκεται στην επιφάνεια του υγρού σε αποστάσεις r1 και r2 από τις πηγές αντί-

στοιχα. Αν ξέρουµε ότι ισχύει |r1–r2|=11λ, τότε το Σ ταλαντώνεται µε πλάτος 

α. Α.  β. A 2  .  γ. 0.  δ. 2Α. 

4) ∆ύο όµοιες πηγές κυµάτων Π1 και Π2, που βρίσκονται στην επιφάνεια νερού, ταλαντώνονται σε φάση 

παράγοντας αρµονικά κύµατα ίδιου πλάτους Α. Το πλάτος της ταλάντωσης ενός σηµείου Σ που ισαπέ-

χει από τις πηγές Π1 και Π2, είναι: 

α. Α.   β. 2Α.    γ. 
A

2
      δ. 0 

5) Στην επιφάνεια ενός υγρού που ηρεµεί βρίσκονται δύο σύγχρονες σηµειακές πηγές Π1 και Π2, που δη-

µιουργούν στην επιφάνεια του υγρού εγκάρσια αρµονικά κύµατα πλάτους Α, συχνότητας f και µήκους 

κύµατος λ. Ένα σηµείο Κ της επιφάνειας του υγρού ταλαντώνεται µε µέγιστο πλάτος 2Α. ∆ιπλασιάζου-

µε τη συχνότητα ταλάντωσης των δύο πηγών. Το σηµείο Κ ταλαντώνεται τώρα µε πλάτος  

α. 2Α   β. Α   γ. 0 

6) Η αρχή της επαλληλίας των κυµάτων:  

i) παραβιάζεται µόνον όταν τα κύµατα είναι τόσο ισχυρά, ώστε οι δυνάµεις που ασκούνται στα σωµα-

τίδια του µέσου, δεν είναι ανάλογες των αποµακρύνσεων.  

ii)  δεν παραβιάζεται ποτέ.  

iii)  ισχύει µόνον όταν τα κύµατα που συµβάλλουν, προέρχονται από πηγές που βρίσκονται σε φάση.  

iv) δεν ισχύει, όταν συµβάλλουν περισσότερα από δύο κύµατα.  

7) ∆ύο όµοιες πηγές κυµάτων που βρίσκονται στην επιφάνεια νερού ταλαντώνονται σε φάση παράγοντας 

αρµονικά κύµατα ίδιου πλάτους. Ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων της επιφάνειας του νερού τα οποία 
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παραµένουν διαρκώς ακίνητα, είναι 

i) κύκλοι.  

ii)  ελλείψεις.  

iii)  παραβολές.  

iv) υπερβολές. 

8) Ερωτήσεις σωστού - λάθους 

i) Συµβολή κυµάτων στην επιφάνεια ενός υγρού έχουµε µόνο όταν τα κύµατα προέρχονται από σύγ-

χρονες πηγές. 

ii)  Το αποτέλεσµα της συµβολής δύο όµοιων κυµάτων στην επιφάνεια υγρού είναι ότι όλα τα σηµεία 

της επιφάνειας είτε παραµένουν διαρκώς ακίνητα είτε ταλαντώνονται µε µέγιστο πλάτος.  

iii)  Σε σηµείο Β στην επιφάνεια ενός υγρού φτάνουν δύο κύµατα από σύγχρονες πηγές µε µήκος κύµα-

τος 2m. Αν η διαφορά των αποστάσεων του σηµείου Β από τις πηγές είναι ίση µε 3m, τότε το ση-

µείο Β δεν ταλαντώνεται. 

iv) Σύµφωνα µε την αρχή της επαλληλίας, η συνεισφορά κάθε κύµατος στην αποµάκρυνση κάποιου 

σηµείου του µέσου εξαρτάται από την ύπαρξη του άλλου κύµατος. 

v) ∆ύο πηγές εκπέµπουν κύµατα µε το ίδιο µήκος κύµατος. Για να παρατηρηθεί το φαινόµενο συµβο-

λής των κυµάτων αυτών σε τυχαίο σηµείο, θα πρέπει οι πηγές να είναι οπωσδήποτε σύγχρονες. 

9) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών σ’ ένα στάσιµο κύµα είναι 

α.  
4

λ
 .  β. 

2

λ
      γ. λ     δ.  2 λ 

όπου λ το µήκος των κυµάτων που δηµιουργούν το στάσιµο κύµα. 

10) Όλα τα σηµεία του ελαστικού µέσου που περιλαµβάνονται µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών ενός στάσι-

µου κύµατος έχουν  

i) διαφορετική συχνότητα ταλάντωσης.  

ii)  ίδιο πλάτος ταλάντωσης.  

iii)  διαφορετική φάση.  

iv) ίδια φάση. 

11) Κατά µήκος µιας χορδής  µε σταθερά άκρα σχηµατίζεται στάσιµο κύµα και 

σε µια στιγµή t1 το στιγµιότυπό του φαίνεται στο διπλανό  σχήµα, όπου η τα-

χύτητα του σηµείου Σ είναι µηδέν. 

i) Η ταχύτητα του σηµείου Τ έχει κατεύθυνση προς τα πάνω. 

ii)  Η ταχύτητα του σηµείου Τ έχει κατεύθυνση προς τα κάτω. 

iii)  Τα σηµεία Σ και Τ έχουν την ίδια φάση 

iv) Τα σηµεία Τ και Ρ έχουν διαφορά φάσης που ικανοποιεί τη σχέση 
2

π
ϕ π≤ ∆ ≤  

12) ∆ύο σηµεία ενός γραµµικού οµογενούς ελαστικού µέσου, στο οποίο έχει δηµιουργηθεί στάσιµο εγκάρ-
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σιο κύµα, βρίσκονται το ένα αριστερά και το άλλο δεξιά ενός δεσµού ∆ και απέχουν µεταξύ τους 
3

λ
.  

Τα σηµεία αυτά έχουν: 

i) διαφορετική συχνότητα ταλάντωσης.  

ii)  διαφορά φάσης π.  

iii)  ίδια φάση. 

iv) διαφορά φάσης 
2

3

π
 . 

13) Κατά µήκος µιας χορδής δηµιουργείται στάσιµο κύµα. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος;  

i) Αν µεταβληθεί η συχνότητα ταλάντωσης των σωµατίων της χορδής, η απόσταση µεταξύ δύο διαδο-

χικών δεσµών παραµένει σταθερή.  

ii)  Η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης του κάθε σωµατίου της χορδής είναι ανεξάρτητη από το χρόνο.  

iii)  Τα σωµάτια της χορδής που βρίσκονται ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς δεσµούς έχουν την ίδια φάση 

ταλάντωσης.  

iv) Υπάρχουν χρονικές στιγµές κατά τις οποίες η χορδή είναι ευθύγραµµη.  

14) Σωστού - λάθους 

i) Με τα στάσιµα κύµατα µεταφέρεται ενέργεια από το ένα σηµείο του µέσου σε άλλο   σηµείο του ι-

δίου µέσου. 

ii)  Σε στάσιµο κύµα τα σηµεία του µέσου που ταλαντώνονται, διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση ι-

σορροπίας τους.  

iii)  Σε στάσιµο κύµα, µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών, όλα τα σηµεία έχουν την ίδια φάση. 

iv) Σε ένα στάσιµο κύµα, τα σηµεία που βρίσκονται µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών έχουν φάσεις που 

διαφέρουν κατά π. 

15) Σ’ ένα στάσιµο κύµα όλα τα µόρια του ελαστικού µέσου στο οποίο δηµιουργείται 

i) έχουν ίδιες κατά µέτρο µέγιστες ταχύτητες.  

ii)  έχουν ίσα πλάτη ταλάντωσης. 

iii)  διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας.  

iv) έχουν την ίδια φάση. 

 

 
Επιµέλεια 

∆ιονύσης Μάργαρης 

 


