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E.K.Φ.Ε. Χαλανδρίου                                                                                                      Σχολ.  έτος 2020-2021 
Υπεύθυνηː Κωνσταντινοπούλου Β. 

 

 

 

 

Στόχοι του φύλλου εργασίας 

✓ Να κατανοήσεις πώς παράγονται τα μηχανικά κύματα. 

✓ Να κατανοήσεις με ποιο τρόπο διαδίδονται σ΄ ένα υλικό μέσο. 

✓ Να κατανοήσεις την έννοια του πλάτους ενός κύματος και να το συσχετίσεις με την ενέργεια 
που μεταφέρει, καθώς και με την ενέργεια της πηγής. 

Έννοιες - κλειδιά: μηχανικό κύμα, ελαστικό μέσο, κατάσταση και θέση ισορροπίας ελαστικού μέσου, 
πηγή και διάδοση (διαταραχής-κύματος), περιοδική κίνηση, μηχανική ενέργεια, πλάτος κύματος 

 

Εισαγωγή 

 Όλοι έχουμε απολαύσει τα κύματα της θάλασσας, ιδίως όταν 
αφηνόμαστε να μας σηκώσουν ψηλά και να κινηθούμε μαζί τους 
με μεγάλη ταχύτητα! Κάποιες φορές βέβαια μας έχει 
αναστατώσει η πίεσή τους, όταν προσπαθούμε να αντισταθούμε 
στην κατεύθυνση της κίνησής τους… Άλλοτε έχουμε θαυμάσει 
την ελληνική σημαία να κυματίζει στον ανέμο! Το κάθε σημείο 
όμως της σημαίας κρατά τη θέση του, καθώς οι πτυχώσεις 
ταξιδεύουν επάνω στο ύφασμά της… Ίσως επίσης έχουμε 
γοητευτεί ακούγοντας τις μελωδίες από τις παλλόμενες χορδές   

κάποιου μουσικού οργάνου…          
 Όλα τα παραπάνω φαινόμενα είναι διαταραχές που ποτέ δεν αρχίζουν μόνες τους. Οι πηγές των 
μηχανικών κυμάτων και ο τρόπος που διαδίδονται αποτέλεσαν ένα θεμελιώδες ερώτημα στην ιστορία της 
Φυσικής. Συνήθως για να τα μελετήσουμε χρησιμοποιούμε ελαστικά μέσα, όπως μεγάλα ελατήρια ή 
κατάλληλα σχοινιά που μας επιτρέπουν να πάρουμε αξιόπιστες μετρήσεις, όπως θα γινόταν σε ιδανικά 
ελαστικά μέσα που θα μπορούσαν να διαδίδουν τα κύματα αμείωτα για πάντα. Επιπλέον, για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς εφαρμόζονται προσομοιώσεις πειραμάτων που χρησιμοποιούν «ιδανικά ελαστικά μέσα» και 
βοηθούν σημαντικά στην κατανόηση του μηχανισμού διάδοσης των κυμάτων.    
 Στην παρούσα άσκηση θα χρησιμοποιήσεις την προσομοίωση με τίτλο «Κύματα σε χορδή» των PhET 
Interactive Simulations. Η πηγή των διαταραχών είναι είτε χειροκίνητη, είτε μηχανοκίνητη και το ελαστικό 
μέσο διάδοσής τους είναι μία χορδή.  

 

Διαδικασία 

ΒΗΜΑ 1. Άνοιξε την εφαρμογή πατώντας ταυτόχρονα Ctrl και αριστερό κλικ στον σύνδεσμοː 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_el.html 

«Μηχανικά κύματα και ενέργεια» - 1ο Φύλλο εργασίας Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου 

με βάση την προσομοίωση ΚΥΜΑΤΑ ΣΕ ΧΟΡΔΗ του Πανεπιστημίου Colorado 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_el.html
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 Εμφανίζεται μία χορδή που αποτελείται από κόκκινα και πράσινα σφαιρίδια. Το αριστερό 
άκρο της χορδής είναι πιασμένο με ένα γαλλικό κλειδί και με αυτό μπορεί να μετακινείται προς τα 
πάνω και προς τα κάτω χειροκίνητα. Με αυτή την επιλογή πηγής θα μπορέσεις στη συνέχεια να 
παρατηρήσεις την κίνηση των σφαιριδίων του ελαστικού μέσου με πολύ μεγεθυμένη μορφή.   
 Στο πινακίδιο πάνω δεξιά υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιλογές για το δεξιό άκρο της 
χορδής. Πάτησε την επιλογή «Xωρίς άκρο» που πρακτικά σημαίνει ότι το δεξιό άκρο δεν είναι 
στερεωμένο σε κάποιο αντικείμενο. Κατόπιν της επιλογής αυτής, εμφανίζεται η εικόνα: 

Στον κάτω  πίνακα αριστερά υπάρχει μία κλίμακα ρύθμισης της Απόσβεσης. Επίλεξε την 
ένδειξη «Κανένα», ώστε να μην υπάρχουν απώλειες ενέργειας κατά τη διάδοση των διαταραχών. 
Άφησε την τιμή της Τάσης στην ένδειξη «Υψηλό», ώστε η χορδή να είναι πολύ τεντωμένη. 

 

Ερώτηση. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται αρχικά το σύστημα (χορδή), εφόσον είναι ακίνητο; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Η επίδραση της πηγής (κλειδιού) στο ελαστικό μέσο - ΒΗΜΑ 2. 
 

Πρόβλεψη. Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί στα σφαιρίδια της χορδής αν σηκώσεις το κλειδί (πηγή) προς 
τα πάνω και τι αν το κινήσεις προς τα κάτω;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Παρατήρηση. Μετακίνησε το κλειδί προς τα πάνω. Παρατήρησε τι θα συμβεί. Στη συνέχεια 
μετακίνησέ το προς τα κάτω. Επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψή σου;  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Πώς παράγονται τα μηχανικά κύματα 
και με ποιο τρόπο διαδίδονται σ΄ ένα ελαστικό μέσο; 

 

ΒΗΜΑ 3. Υπόθεση. Τι προβλέπεις ότι θα συμβεί αν αρχίσεις να κινείς την πηγή (κλειδί) περιοδικά 

πάνω-κάτω εκτελώντας ταλάντωση πάντα με την ίδια μέγιστη απομάκρυνση από την αρχική της 
θέση ισορροπίας; Μπορείς αν θέλεις, να σχεδιάσεις τη χορδή.   
       ↑ 

 
 
 

       ↓ 
Οδηγίες και παρατηρήσεις του εικονικού πειράματος 

 
Αν πατήσεις την ένδειξη «Γραμμή αναφοράς» κάτω δεξιά, θα εμφανιστεί μία κόκκινη 

διακεκομμένη γραμμή που επισημαίνει τη μέγιστη απόσταση που μπορείς να μετακινείς το κλειδί 
προς τα πάνω, αλλά και προς τα κάτω από την αρχική θέση ισορροπίας. Η απομάκρυνση αυτή 
επομένως είναι το μέγιστο πλάτος ταλάντωσης της πηγής. Η γραμμή ισορροπίας του συστήματος 
είναι μία καφέ διακεκομμένη που διακρίνεται όταν μετακινείς τη χορδή από την αρχική της θέση.  

Για να επαναφέρεις τη χορδή στη θέση ισορροπίας κάθε φορά που θέλεις να επαναλάβεις 
την προσομοίωση, πάτησε το πλήκτρο «Επανεκκίνηση» επάνω αριστερά.     

Ρύθμισε την ταχύτητα στην «Αργή κίνηση».    
Άρχισε να κινείς το κλειδί πάνω-κάτω σταθερά με την ίδια συνεχόμενη κίνηση, ώστε να 

προκαλέσεις ταλάντωση με το μέγιστο δυνατό πλάτος γύρω από τη θέση ισορροπίας.  
 
Τι παρατηρείς; Επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψή σου; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
 

Τι παρατήρησες, αφού σταμάτησες να κινείς την πηγή (κλειδί); (Να θεωρήσεις ότι το δεξιό 
άκρο της χορδής είναι το πράσινο σφαιρίδιο που βρίσκεται στο παράθυρο). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                          
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Συμπεράσματα από τα Βήματα 1 - 3. 
 

Με τη βοήθεια του καθηγητή/-τριάς σου, να συμπληρώσεις τα ακόλουθα συμπεράσματα:  
 
1. Η κίνηση της πηγής (κλειδί) προκαλεί  διαταραχή, δηλαδή ……………….. των σφαιριδίων της χορδής 
από την αρχική θέση …………………. τους. Αυτή η …………………  μεταφέρεται από το άκρο που 
συνδέεται με την ……………… προς το άλλο. Όταν η κίνηση της ………………… σταματά, η ………………… 
εξακολουθεί να μεταφέρεται μέσα στο μέσο ……………… (χορδή) και παύει όταν φτάσει στο ελεύθερο 
άκρο του μέσου.    
  
2. Η πηγή (κλειδί) με την κίνησή της προσφέρει ………………… στο 1ο σφαιρίδιο και το εξαναγκάζει να 
κινηθεί. 
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3. Το 1ο σφαιρίδιο κινείται με ………………… τρόπο με την πηγή (κλειδί).  Η πηγή κινείται 
……………………… πάνω-κάτω και επανέρχεται στην αρχική θέση ισορροπίας. Αμέσως το 1ο σφαιρίδιο 
κάνει ……………….. κίνηση με διεύθυνση ………………….. προς τη διεύθυνση ………………… της 
διαταραχής. Την ίδια κίνηση κάνει και το επόμενο σφαιρίδιο με μία απειροελάχιστη χρονική 
…………………….. κ.ο.κ.  
 

ΒΗΜΑ 4. Εφάρμοσε ξανά την προσομοίωση σύμφωνα με τις οδηγίες του Βήματος 3 και 

ακινητοποίησε το «στιγμιότυπο» της διαταραχής με το κουμπί .                              
 Πάτησε την ένδειξη «Χάρακες» στον κάτω πίνακα δεξιά. Θα εμφανιστεί ένας οριζόντιος και 
ένας κάθετος χάρακας. Να ευθυγραμμίσεις τον κάθετο χάρακα με ένα συγκεκριμένο πράσινο 
σφαιρίδιο. Έτσι θα παρατηρήσεις την κίνησή του σφαιριδίου πιο λεπτομερειακά. 

Πάτησε επαναλαμβανόμενα το  κουμπί για να παρατηρήσεις σταδιακά την 
αναπαράσταση του μηχανισμού κίνησης των σφαιριδίων.  

 
Ερωτήσεις 

 
Διάλεξε την απάντηση που συμπληρώνει σωστά τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. Η μέγιστη απομάκρυνση του κάθε σφαιριδίου από τη θέση ισορροπίας (πλάτος ταλάντωσης) σε  
     σύγκριση με τη μέγιστη απομάκρυνση του κλειδιού είναι:  
     α. μεγαλύτερη                           β. μικρότερη                               γ. ίση                                δ. μηδενική 
     
Β. Κατά τη διάδοση της διαταραχής κατά μήκος του ελαστικού μέσου (χορδή), αυτό που 
     μεταφέρεται είναι:  
     α. ύλη με τη μορφή σφαιριδίων  
     β. μηχανική ενέργεια από το αρχικό προς τα επόμενα σημεία του μέσου  
     γ. και τα δύο 
 

Τελικές θεωρητικές επισημάνσεις  
Να συμπληρώσεις τα κενά με τη σωστή λέξη: 

Η ταλάντωση του πρώτου τμήματος του ελαστικού μέσου γύρω από την αρχική θέση 
ισορροπίας, αναγκάζει και τα επόμενα τμήματα να εκτελέσουν την ίδια κίνηση, λόγω των 
…………………….. ιδιοτήτων του μέσου.  

Αναλυτικότερα, τα σωματίδια του μέσου συνδέονται …………… μεταξύ τους, δηλαδή μεταξύ 
των γειτονικών σφαιριδίων ασκούνται ελαστικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις αυτές επαναφέρουν το κάθε 
σφαιρίδιο στην αρχική ……………. ισορροπίας του. Ταυτόχρονα, μέσω του …………….. που παράγουν 
μεταφέρουν ενέργεια από σφαιρίδιο σε ……………………, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την 
………………….. της διαταραχής.    
 
 Μηχανικό  ………..… είναι μία …..……….  στην κατάσταση ……………….  ενός ………………   υλικού 
μέσου, η οποία διαδίδεται μέσα σ΄ αυτό και μεταφέρει …………………., χωρίς να μεταφέρει …………….  

Η ενέργεια που μεταφέρει το κύμα προέρχεται από την πηγή.  Επομένως, όταν παύσει να 
προσφέρεται …………….……., παύει τελικά η ……………..….. των σωματιδίων του υλικού μέσου. 

Όσο …………………… είναι η ενέργεια που προσφέρει η πηγή, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
………………………… των σωματιδίων του ελαστικού μέσου από τη θέση ισορροπίας τους. Επομένως, 
όσο μεγαλύτερο είναι το ………………… του κύματος, τόσο περισσότερη ……………….. μεταφέρει.  
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Στόχοι του φύλλου εργασίας 
 

✓ Να διακρίνεις τις διαφορές μεταξύ των εγκάρσιων και των διαμηκών κυμάτων. 
✓ Να κατανοήσεις την έννοια του μήκους κύματος. 
✓ Να κατανοήσεις το μηχανισμό δημιουργίας και διάδοσης των ηχητικών κυμάτων. 
✓ Να εξοικειωθείς με την έννοια της ταχύτητας των μηχανικών κυμάτων. 
✓ Να παρατηρήσεις τα επιφανειακά κύματα και να βρεις ομοιότητες με τα εγκάρσια και τα 

διαμήκη. 
 

Εισαγωγή 
 
 Στον τύπο του κύματος που σχημάτισες στο προηγούμενο φύλλο εργασίας, τα σφαιρίδια της 
χορδής ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης. Τέτοια κύματα ονομάζονται εγκάρσια κύματα και 
σ’ αυτά, τα σωματίδια του μέσου διάδοσης σχηματίζουν με 
τις ταλαντώσεις τους «όρη» και «κοιλάδες».  

Όταν τα σωματίδια του μέσου διάδοσης 
ταλαντώνονται κατά την ίδια διεύθυνση που διαδίδεται το 
κύμα, τότε δημιουργούνται διαμήκη κύματα.  Σ΄ αυτά η 
ταλάντωση των σωματιδίων σχηματίζει περιοχές μεγάλης και 
περιοχές μικρής πυκνότητας που λέγονται «πυκνώματα» και 
«αραιώματα» αντίστοιχα.   

Αν φωτογραφήσουμε ένα παλλόμενο ελατήριο μία ορισμένη χρονική στιγμή, τότε λαμβάνουμε ένα 
στιγμιότυπο του κύματος. Ανεξάρτητα από τον τύπο του κύματος, παρατηρούμε ότι η μορφή του επαναλαμ-
βάνεται ίδια σε ίσες αποστάσεις. Η μικρότερη απόσταση μεταξύ δύο σημείων με την ίδια απομάκρυνση από 
τη θέση ισορροπίας και την ίδια κατεύθυνση κίνησης ονομάζεται μήκος κύματος (λ). Σ΄ ένα εγκάρσιο κύμα, 
το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών κοιλάδων ή δύο διαδοχικών ορέων. Σ΄ ένα διά-
μηκες κύμα, το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών πυκνωμάτων ή αραιωμάτων.  

Στη συγκεκριμένη άσκηση θα σχηματίσεις εικονικά στιγμιότυπα κυμάτων και θα μετρήσεις το μήκος 
κύματός τους. Επιπλέον, με την προσομοίωση των ηχητικών κυμάτων θα έχεις την ευκαιρία προσδιορίσεις 
την ταχύτητά τους, χωρίς να χρειαστείς εξειδικευμένα όργανα! Στο τέλος θα εκτελέσεις ένα πραγματικό πεί-
ραμα για να περιγράψεις ένα ακόμα τύπο κύματος. 

 
Διαδικασία 

 

ΒΗΜΑ 1. Άνοιξε ξανά την εφαρμογή στον σύνδεσμοː  

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_el.html 
Στο πινακίδιο πάνω αριστερά να επιλέξεις την ένδειξη «Ταλάντωση», οπότε η πηγή θα είναι 

μηχανική και έτσι η ταλάντωση θα είναι πολύ πιο ακριβής. Επίλεξε πάλι «Χωρίς άκρο» και ρύθμισε 
την απόσβεση στην ένδειξη «Κανένα».  

 
Παρατήρηση. Kαθώς το κύμα μεταφέρεται με κανονική ταχύτητα προς τα δεξιά, εστίασε την 
παρατήρησή σου στην κίνηση ενός πράσινου σφαιριδίου. Τι βλέπεις; Η παρατήρησή σου συμφωνεί 
με τα συμπεράσματα που έβγαλες από την δημιουργία κύματος με χειροκίνητο τρόπο; 

«Είδη κυμάτων» - 2ο Φύλλο εργασίας Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου με βάση τις προσομοιώσεις 

ΚΥΜΑΤΑ ΣΕ ΧΟΡΔΗ και ΗΧΟΣ του Πανεπιστημίου Colorado 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_el.html
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                             

ΒΗΜΑ 2. Πάτησε την ένδειξη 

«Χάρακες». Για να μετρήσεις 
ευκολότερα το μήκος του κύ-
ματος συνιστάται να μεταφέ-
ρεις τον οριζόντιο χάρακα στη 
γραμμή ισορροπίας, όπως φαί-
νεται στην εικόνα. 
Επίλεξε «Αργή κίνηση» και 

πάτησε το κουμπί  για να 
σταματήσεις το εικονικό 
πείραμα στο κατάλληλο 
«στιγμιότυπο».  
 
 
Ερωτήσεις.  
Α. Ποια μορφή έχει το κύμα που δημιουργήθηκε; Να αιτιολογήσεις.   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Β. Σημείωσε πώς θα μετρήσεις το μήκος κύματος στο «στιγμιότυπο» της εικόνας. Υπάρχει κάποιος 
εναλλακτικός τρόπος; Πόσο είναι το μήκος κύματος σύμφωνα με τις μετρήσεις σου;                                
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
 

 
 
ΒΗΜΑ 3. Άνοιξε τον σύνδεσμο:  

https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_el.html 
Αφού εμφανιστεί η γενική  εικόνα με τίτλο «Εισαγωγή στα κύματα», πάτησε τη δεύτερη καρτέλα 
από αριστερά με τίτλο «Ήχος». Εμφανίζεται ένα μεγάφωνο.  

Από τον πίνακα διάλεξε την ένδειξη «Μόρια». Θέσε σε λειτουργία  το μεγάφωνο από το 
πράσινο κουμπί και παρατήρησε προσεκτικά την κίνηση των μορίων του αέρα. 
 
Ερωτήσεις 
Α. Η κίνηση των μορίων του αέρα είναι ίδια με την κίνηση των σωματιδίων της χορδής στην πρώτη 
προσομοίωση; Ποια μορφή έχουν τα ηχητικά κύματα; Να αιτιολογήσεις. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
Β. Παρατήρησε το μεγάφωνο. Τι προκαλεί την ταλάντωση των μορίων του αέρα; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

«Το παράδειγμα των ηχητικών κυμάτων» 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_el.html
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ΒΗΜΑ 4. Διάλεξε την ένδειξη «Κύματα». Αφού τα ηχητικά κύματα διαδοθούν σε όλο το «χώρο», 

πάτησε του κουμπί   για να πάρεις ένα «στιγμιότυπο» του ηχητικού κύματος. 
Στο αριστερό μέρος του πινακιδίου πάνω δεξιά υπάρχει μία μετροταινία. Πάρε τη μετροταινία και 
τοποθέτησέ την μέσα στην εικόνα του ηχητικού κύματος για να μετρήσεις το μήκος κύματος (λ).  
 
Ερώτηση. Να περιγράψεις τον τρόπο που 
θα μετρήσεις το μήκος κύματος. Σημεί-
ωσε στο σχήμα τα ευθύγραμμα τμήματα 
(λ) που μέτρησες. Αφού πάρεις τουλάχι-
στον τρεις τιμές, να βρεις τη μέση τιμή. 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
………………………………………………………….. 
…………………………………………………………… 
………………………………………………………….. 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 
ΒΗΜΑ 5. Ερώτηση: Μπορείς να μετρήσεις την ταχύτητα του ήχου στον αέρα;    
 Θεώρησε ότι η ταχύτητα των μηχανικών κυμάτων εκφράζει το πηλίκο της απόστασης που 
διανύει η διαταραχή στη μονάδα του χρόνου και δίδεται από τον τύπο υ = Δx/Δt.  
Α. Στη μέση του επάνω πινακιδίου υπάρχει ένα χρονόμετρο που για να το ενεργοποιήσεις πρέπει 
να το μεταφέρεις έξω από το πινακίδιο, όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Πάτησε το κουμπί «Αργά» για να παρατηρείς πιο εύκολα τη μετατόπιση της διαταραχής. 
Για να μετρήσεις την ταχύτητα του ήχου μπορείς να μετρήσεις το χρονικό διάστημα που 

χρειάζεται η διαταραχή για να διανύσει απόσταση 1 - 3 μηκών κύματος. Θα καθορίσεις την από-
σταση με την μετροταινία. Μετά θα θέσεις σε λειτουργία το χρονόμετρο με το κουμπί  . Θα πρέπει 
να πάρεις τουλάχιστον τρεις μετρήσεις και να βρεις τη μέση τιμή.  

 

Δx (m) Δt (s) υ = Δx/Δt (m/s) Μέση τιμή 

     

   

   

 
Β. Αναζήτησε στην παράγραφο 5.4 του βιβλίου σου την ταχύτητα του ήχου στον αέρα. Συμφωνεί η 
μέση τιμή που βρήκες από το εικονικό πείραμα; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ΒΗΜΑ 6. Πάτησε την ένδειξη «Γράφημα» για να εμφανιστεί το διάγραμμα της ατμοσφαιρικής πίε-
σης στη δεδομένη χρονική στιγμή σε συνάρτηση με την απόσταση από την πηγή των ηχητικών κυ-
μάτων. Παρατήρησε ότι λόγω των ηχητικών κυμάτων, η τιμή της πίεσης μεταβάλλεται γύρω από την 
κανονική τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης. 

Πάτησε το κουμπί για να ξαναρχίσει η διάδοση του κύματος και να παρατηρήσεις την 
μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης με την πάροδο του χρόνου. 
  
 
 

μετροταινία 

χρονόμετρο 
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Ερωτήσεις. 
 
Α.  Σε ποια απόσταση παρατηρείς τη μεγαλύτερη αυξομείωση της ατμοσφαιρικής πίεσης;  
Μπορείς να εξηγήσεις τι συμβαίνει στο σημείο αυτό;  
Πώς πιστεύεις ότι συσχετίζεται η αυξομείωση της ατμοσφαιρικής πίεσης με την ένταση του ήχου 
σε διαφορετικές αποστάσεις από την πηγή;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Πάτησε το κουμπί  για να σταματήσεις τη διάδοση του κύματος. 
 
Β. Το μήκος κύματος ενός ηχητικού κύματος είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών περιοχών 
μέγιστης πίεσης (πυκνωμάτων) ή δύο περιοχών ελάχιστης πίεσης (αραιωμάτων). Θα μπορούσες να 
επιβεβαιώσεις την τιμή του μήκους κύματος από το διάγραμμα της πίεσης; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
    

 Σε μία λεκάνη ρίξε νερό μέχρι ύψος 2 εκ. περίπου. ΄Αφησε το νερό να ηρεμήσει και ρίξε στο 
κέντρο της λεκάνης σταγόνες νερού με σταγονόμετρο από ψηλά. 

Ποια μορφή έχει το κύμα που προκάλεσες; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................................................................................................ 
 

 Ρίξε στο νερό, σε διαφορετικές αποστάσεις σχετικά μακριά από το κέντρο της λεκάνης, μικρά 
κομμάτια φελλού (ή μικρές σταγόνες λαδιού). Ξαναρίξε σταγόνες νερού στο κέντρο και πα-
ρατήρησε την κίνηση των κομματιών που έριξες στην επιφάνεια. 

Τα μικρά κομμάτια που επιπλέουν, αρχίζουν όλα συγχρόνως την κίνησή τους; ……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Τα επιπλέοντα αντικείμενα αλλάζουν θέση στην επιφάνεια του νερού;………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
  

 Αναζήτησε πληροφορίες για τα επιφανειακά κύματα για τα κοινά χαρακτηριστικά της  
κίνησης των σωματιδίων του μέσου με την κίνηση στα εγκάρσια και διαμήκη κύματα. 
 

 Ποιο φαινόμενο παρατηρείς όταν τα επιφανειακά κύματα φτάνουν στα τοιχώματα της  
λεκάνης;                    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιότητα όλων των κυμάτων. Σε ποια περίπτωση έχεις αντιληφθεί να 
συμβαίνει στα ηχητικά κύματα;                                                                                                                                    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

«Ένας ακόμα τύπος κύματος… Το επιφανειακό κύμα» 
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Στόχοι του φύλλου εργασίας 
✓ Να ανακαλύψεις την έννοια της περιόδου ενός κύματος και να τη μετρήσεις. 
✓ Να κατανοήσεις την έννοια της συχνότητας ενός κύματος και να τη συσχετίσεις με το μήκος 

κύματος. 
✓ Να υπολογίσεις την ταχύτητα διάδοσης ενός εγκάρσιου κύματος. 
✓ Να ανακαλύψεις τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής. 
✓ Να ανακαλύψεις από τι εξαρτάται η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος. 

 
Εισαγωγή 

 Από την καθημερινή σου εμπειρία και την ενασχόλησή σου με τα μηχανικά κύματα, αναγνωρίζεις την 
μεγάλη ποικιλία των μορφών τους. Για να μελετηθούν τα κύματα που διαδίδονται στα στερεά σώματα, 
χρειάζεται να φωτογραφηθούν με ειδικές μηχανές σε τακτά κλάσματα του δευτερολέπτου! Από τις 
φωτογραφίες αυτές μπορούμε να περιγράψουμε την κυματική τους εικόνα, χρησιμοποιώντας ορισμένα 
χαρακτηριστικά φυσικά μεγέθη. Τέτοια είναι το πλάτος ταλάντωσης των σωματιδίων, το μήκος κύματος και 
η ταχύτητα  που ήδη μελέτησες στα προηγούμενα φύλλα εργασίας, αλλά και η περίοδος και η συχνότητα 
τους που θα γνωρίσεις στη συνέχεια.             

Η προσομοίωση στον σύνδεσμο  
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_el.html, θα σου δώσει τη 
δυνατότητα να διαπιστώσεις μερικά ακόμα κοινά χαρακτηριστικά των μηχανικών κυμάτων! 

 
Διαδικασία 

ΒΗΜΑ 1. Άνοιξε την εφαρμογή και ρύθμισε όλες τις παραμέτρους ακριβώς όπως στην εικόνα. 

 
ΒΗΜΑ 2. Θα μετρήσεις το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να κάνει το 1ο πράσινο σφαιρίδιο 

(στερεωμένο στη μηχανοκίνητη πηγή) μία ταλάντωση. Δηλαδή, το 1ο πράσινο σφαιρίδιο να φτάσει 

«Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος» - 3ο Φύλλο εργασίας Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου 

με βάση την προσομοίωση ΚΥΜΑΤΑ ΣΕ ΧΟΡΔΗ του Πανεπιστημίου Colorado 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_el.html
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στη μέγιστη απομάκρυνση (0.50 εκ.) προς τα επάνω, στη συνέχεια να φτάσει στο ίδιο πλάτος προς 
τα κάτω και να επανέλθει στην αρχική θέση ισορροπίας. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι ίδιο για 
όλα τα σωματίδια του ελαστικού μέσου και ονομάζεται περίοδος (Τ) του κύματος. 

Συνιστάται να μετρήσεις το χρονικό διάστημα μίας περιόδου αμέσως μόλις αρχίσει να κινεί-

ται η πηγή. Να «ανάψεις» το χρονόμετρο από το κουμπί  , ώστε να είναι έτοιμο μόλις εκκινήσεις 
το εικονικό πείραμα. Να καταγράψεις την ένδειξη του χρονομέτρου και να τη μετατρέψεις σε δευ-
τερόλεπτα (1 ms = 10-3 s). Τ = …………. s 
 

ΒΗΜΑ 3. Πάτησε «Επανεκκίνηση» για επαναλάβεις το εικονικό πείραμα προκειμένου να μετρή-

σεις το χρονικό διάστημα που χρειάζεται το κύμα για διανύσει απόσταση ενός μήκους κύματος. Και 
πάλι άρχισε τη χρονομέτρηση αμέσως μόλις αρχίζει να κινείται η πηγή. Να καταγράψεις την ένδειξη 
του χρονομέτρου σε δευτερόλεπτα. Δt = …………… s          
Nα μετρήσεις το μήκος του κύματος και να το καταγράψεις σε μέτρα. λ = …………… m  
 

Συμπεράσματα από τα Βήματα 2 και 3. Να διαλέξεις στη σωστή απάντηση: 

1. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εκτελέσει μία πλήρη ταλάντωση το σφαιρίδιο που 
είναι στερεωμένο στην πηγή, σε σύγκριση με εκείνο που χρειάζεται η διαταραχή (κύμα) για να δια-
νύσει απόσταση ενός μήκους κύματος είναι: 

α. ίσο                                                   β. μεγαλύτερο                                               γ. μικρότερο 
2. Καθώς η μηχανοκίνητη πηγή περιστρέφεται, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να κάνει μία 
πλήρη περιστροφή, σε σύγκριση με την περίοδο (Τ) του κύματος είναι :  

α. ίσο                                                   β. μεγαλύτερο                                               γ. μικρότερο 
 

ΒΗΜΑ 4. Ακολούθησε την ίδια διαδικασία (Βήμα 3) για 2 ακόμα τιμές της συχνότητας (π.χ. 1.50, 

2.50). Υπολόγισε για κάθε ζεύγος συχνότητας-μήκους κύματος την ταχύτητα διάδοσης και κατά-
γραψε τις τιμές στον παρακάτω πίνακα. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος εκφράζεται από το πη-
λίκο του μήκους κύματος (λ) προς την περίοδο (Τ). 
 

Πίνακας μετρήσεων για χορδή με υψηλή τάση (πολύ τεντωμένη) 

Συχνότητα f 
(Ηz) 

Περίοδος Τ 
(sec) 

Μήκος κύματος λ 
(m) 

Tαχύτητα διάδοσης 
υ=λ/Τ  (m/s) 

Γινόμενο λ· f 

     

     
     

  
Ερωτήσεις 

1. Να συγκρίνεις την ταχύτητα διάδοσης του κύματος υ=λ/Τ  με το γινόμενο λ· f.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.  Σύμφωνα  με τον Θεμελιώδη Νόμο της Κυματικής, η ταχύτητα διάδοσης του κύματος σε ένα 
μέσο ισούται με το γινόμενο της συχνότητάς του επί το μήκος κύματος.  

Με βάση τα αποτελέσματα του εικονικού πειράματος, πιστεύεις ότι για το ίδιο υλικό μέσο, 
η ταχύτητα εξαρτάται από το μήκος και τη συχνότητα του κύματος; Να εξηγήσεις.                                                                               
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Με ποιον τρόπο εκτιμάς ότι μπόρεσες να προσδιορίσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια την ταχύτητα 
διάδοσης του κύματος; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Στα πραγματικά πειράματα πιστεύεις ότι μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα των κυμά-
των μετρώντας το χρονικό διάστημα μίας περιόδου και το μήκος κύματος ή θα μπορούσες να προ-
τείνεις μία καταλληλότερη μέθοδο;                                        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ΒΗΜΑ 5. Να  επαναλάβεις την ίδια προσομοίωση για χορδή με μέτρια τάση (ρύθμισε την Τάση στη 

γραμμή ανάμεσα στο Χαμηλό-Υψηλό). Κράτησε τις ίδιες τιμές για τη συχνότητα, όπως προηγουμέ-
νως.  

 
Πίνακας μετρήσεων για χορδή με μέτρια τάση (μέτρια τεντωμένη) 

Συχνότητα f 
(Ηz = s-1) 

Περίοδος Τ 
(sec) 

Μήκος κύματος λ 
(m) 

Tαχύτητα διάδοσης 
υ=λ/Τ  (m/s) 

Γινόμενο λ· f 
(m/s) 

2.00     

     
     

Ερώτηση: Πώς επηρεάζει την ταχύτητα η δύναμη που τεντώνει τη χορδή (τάση της χορδής);                                                  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ΒΗΜΑ 6. Να επαναλάβετε την προσομοίωση  για μεγάλη τάση και ίδιες τις υπόλοιπες παραμέ-

τρους (Βήμα 1), αλλά διαφορετική τιμή πλάτους κύματος (π.χ. 1.00 cm ή 0.25 cm). 
 

Πίνακας μετρήσεων για χορδή με υψηλή τάση και σταθερή συχνότητα f = ……… 

Πλάτος κύματος (cm) Μήκος κύματος λ (m) Tαχύτητα διάδοσης κύματος υ (m/s) 

0.50   
   

   
Ερώτηση: Το πλάτος του κύματος επηρεάζει την ταχύτητα διάδοσής του;                                                       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Τελικά συμπεράσματα. 
 Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος …………….. μόνο από τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης.  
 Όταν τα υλικά σημεία του ελαστικού μέσου συνδέονται χαλαρά, η αλληλεπίδραση μεταξύ 

τους είναι ασθενής και η μετάδοση της κίνησης δεν γίνεται τόσο γρήγορα, όσο όταν συνδέ-
ονται ισχυρά μεταξύ τους.  

 Η συχνότητα (f = 1/T) ενός κύματος εκφράζει τον αριθμό των ταλαντώσεων που εκτελεί κα-
θένα σωματίδιο του μέσου στη μονάδα του χρόνου. Η συχνότητα του κύματος εξαρτάται 
από: 
        α. το πλάτος του κύματος            β. την πηγή           γ. το μήκος κύματος  
                                                                                                                                              (Σημείωσε το σωστό.) 


