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Εκτιμώμενη διάρκεια 

Η διδακτική παρέμβαση προβλέπεται να διαρκέσει δύο διδακτικές ώρες.  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1η διδακτική ώρα. 

Α. Εισαγωγή. 

1. Δημιουργία εγκάρσιου παλμού σε ελατήριο κυματισμών. Συζήτηση με τους μαθητές για 

το φαινόμενο. 

2. Παρουσίαση της προσομοίωσης Wave on a String του PHET. Συζήτηση για τον 

μηχανισμό που διαδίδει τον παλμό σε μικροσκοπικό επίπεδο. Συμπέρασμα για την ύπαρξη 

ελαστικών δυνάμεων.  

 

3. Δημιουργία κύματος στο ελατήριο και στην προσομοίωση. Με την χρήση του ελατηρίου 

αλλά και με την προσομοίωση οι μαθητές συμπεραίνουν για την μη διάδοση ύλης αλλά 

ενέργειας και ορμής στο κύμα. Ορισμός μηχανικού κύματος.  

4. Αντιδιαστολή με τα Η/Μ κύματα. Παρουσίαση της προσομοίωσης ΕMWAVE του W. 

Fendt. Συζήτηση για το Η/Μ κύμα. 

 

5. Ορισμός της πηγής του κύματος με την βοήθεια του ελατηρίου κυματισμών και της 

προσομοίωσης Wave on a String. 

 

6. Μέτρηση ταχύτητας διάδοσης κύματος στο ελατήριο κυματισμών (χρήση μέτρου και 

χρονόμετρου) και στην προσομοίωση Wave on a String (μέτρο, χρονόμετρο της 

προσομοίωσης). Πειραματική επίδειξη στο ελατήριο κυματισμών της ανεξαρτησίας της 

ταχύτητας από την ισχύ της διαταραχής και της εξάρτησης της από το μέσο και από τις 

ιδιότητες του μέσου (εν προκειμένω της τάσης του ελατηρίου). Παρατίθεται στους 

διδασκόμενους η πληροφορία για την  ταχύτητα του ήχου στα στερεά, υγρά και αέρια.  

 

7. Εγκάρσια και διαμήκη κύματα. Δημιουργία διαμηκών κυμάτων στο ελατήριο κυματισμών. 

Παρατήρηση τέτοιων κυμάτων και από την προσομοίωση wave4_diamiki.swf του Η. 
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Σιτσανλή. Με την βοήθεια του διδάσκοντος οι διδασκόμενοι διατυπώνουν ορισμό για το 

εγκάρσιο και το διάμηκες κύμα. 

8. Με την βοήθεια του ελατηρίου κυματισμών, της προσομοίωσης wave4_diamiki.swf και 

της εικόνας Transverse_Longitud_waves.jpg οι μαθητές συμπεραίνουν ότι και στα 

διαμήκη δεν μεταφέρεται ύλη αλλά ορμή και ενέργεια.  

Τα συμπεράσματα επιβεβαιώνονται από τα κύματα που δημιουργούν οι θεατές σε γήπεδα 

και συναυλίες. Παρακολούθηση βίντεο youtube.com.PSU vs Illinois whitehouse fastest 

stadium wave - YouTube.flv 

 

2η διδακτική ώρα. 

9.  Ο διδάσκων χρησιμοποιεί την προσομοίωση Wave on a String για να ορίσει το  

ημιτονοειδές ή αρμονικό κύμα. Τεχνολογικές εφαρμογές αρμονικών κυμάτων. Ο κύριος 

Fourier και η προσομοίωση fourier_en.jar. 

 

Β. Χαρακτηριστικά κύματος. 

10. Παρουσιάζεται η προσομοίωση wave4.swf του Η. Σιτσανλή και οι διδασκόμενοι 

συνδέουν την συχνότητα και την περίοδο της πηγής με την συχνότητα και περίοδο 

ταλάντωσης σημείου του μέσου. Ορισμός της περιόδου και της συχνότητας κύματος.  

11. Νοητικό πείραμα. Παράδειγμα μέτρησης συχνότητας και περιόδου κύματος σε κύμα 

στην επιφάνεια της θάλασσας. Εναλλακτικοί ορισμοί περιόδου και συχνότητας κύματος. 

 

12. Μέσω του ελατηρίου κυματισμών και της προσομοίωσης Wave on a String 

παρατηρούμε, ορίζουμε και μετράμε το μέγεθος μήκος κύματος. Τρείς εναλλακτικοί 

ορισμοί. Νοητικό πείραμα. Μέτρηση μήκους κύματος σε κύμα στην επιφάνεια της 

θάλασσας. 

 

13. Πλάτος κύματος. Παρατήρηση και ορισμός μέσω ελατηρίου κυματισμών και 

προσομοίωσης Wave on a String. 

 

14. Θεμελιώδης εξίσωση κυματικής. Στην προσομοίωση wave4.swf του Η. Σιτσανλή οι 

διδασκόμενοι μετρούν ταχύτητα (υ=d/t). Μετρούν μήκος κύματος και συχνότητα. 

Επιβεβαιώνουν την σχέση υ=λ.f. 

15. Στην προσομοίωση Wave on a String ο διδάσκων μεταβάλλει την τάση του ελατηρίου. 

Οι διδασκόμενοι παρατηρούν ότι η μεταβολή της τάσης ενώ η συχνότητα παραμένει 

σταθερή μεταβάλλει το μήκος κύματος και την ταχύτητα. 

16. Εφαρμογή σε δύο θέματα παλαιότερων Πανελληνίων εξετάσεων τα οποία 

παρατίθενται. 
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Υλικοτεχνική Υποδομή 

1. Υπολογιστής συνδεδεμένος με βιντεοπροβολέα.  

2. Προσομοιώσεις. 

3. Βίντεο 

4. Ελατήριο κυματισμών. 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Εγκάρσιο αρμονικό κύμα πλάτους 0,08m και μήκους κύματος 2m διαδίδεται κατά τη 

θετική φορά σε οριζόντια ελαστική χορδή που εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του άξονα 

x΄x. Θεωρούμε ότι το σημείο της χορδής στη θέση x = 0 τη χρονική στιγμή t = 0 έχει 

μηδενική απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του και θετική ταχύτητα. Η ταχύτητα 

διάδοσης του κύματος είναι 100 m/s .  

α. Να υπολογίσετε τη συχνότητα με την οποία ταλαντώνονται τα σημεία της χορδής. 

Μονάδες 5 

 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ 

ΘΕΜΑ 3° 

Σε ένα σημείο μιας λίμνης, μια μέρα χωρίς αέρα, ένα σκάφος ρίχνει άγκυρα. 

Από το σημείο της επιφάνειας της λίμνης που πέφτει η άγκυρα ξεκινά εγκάρσιο 

κύμα. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε βάρκα παρατηρεί ότι το κύμα φτάνει σ' 

αυτόν 50 s μετά την πτώση της άγκυρας. Το κύμα έχει ύψος 10 cm πάνω από 

την επιφάνεια της λίμνης, η απόσταση ανάμεσα σε δυο διαδοχικές κορυφές του 

κύματος είναι 1 m, ενώ μέσα σε χρόνο 5 s το κύμα φτάνει στη βάρκα 10 φορές. 

Να υπολογίσετε:  

Α. Την περίοδο του κύματος που φτάνει στη βάρκα. 

Μονάδες 5 

Β. Την ταχύτητα διάδοσης του κύματος. 

Μονάδες 6 

Γ. Την απόσταση της βάρκας από το σημείο πτώσης της άγκυρας. 

Μονάδες 7 
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