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ΦΥΣΙΚΗ Γ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.
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ΚΥΜΑΤΙΚΗ

Μεηπήζηε ηο πλάηορ και ηο μήκορ κύμαηορ ζηιρ παπακάηω κςμαηομοπθέρ (κλίμακα ζε cm)
ΠΛΑΤΟΣ

Α1=……………………………….cm

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ

λ1=……………………………cm

ΠΛΑΤΟΣ

ysi

Α2=……………………………….cm

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
λ2=……………………………cm

Πόζα μήκη κύμαηορ ,από ηο καθένα από ηα πποηγούμενα κύμαηα «σωπάνε» ζηο παπακάηω μήκορ;
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2.Σσεδιαζηε ένα εγκάπζιο κύμα με πλάηορ 2cm και μήκορ κύμαηορ 4cm.

3.Σε ένα επγοηάξιο ςπάπσει μια πάβδορ από σάλςβα, μήκοςρ 30m .

Δναρ επγάηηρ σηςπά ηο ένα άκπο ώζηε να δημιοςπγήζει διάμηκερ κύμα ,
ηο οποίο θηάνει ζηο άλλο άκπο ζε 6.10-3s.
Α. Πωρ σηςπά ηη πάβδο;
Β. Ποια η ηασύηηηα διάδοζηρ ηος κύμαηορ ζηη πάβδο;
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4.Δναρ κολςμβηηήρ παπαηηπεί μια ζημαδούπα ,και μεηπά ηο σπόνο για να θηάζει από ηο ανώηαηο ζηο
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καηώηαηο ζημείο ηηρ ζε 0,4s ,επίζηρ δςο διαδοσικέρ κοπςθέρ ηων κςμάηων απέσοςν 6m.
Α. Ποια είναι η πεπίοδορ και η ζςσνόηηηα ηων κςμάηων
Β. Ποια είναι η ηασύηηηα διάδοζηρ ηων κςμάηων

5.Σηην επιθάνεια μιαρ λίμνηρ ςπάπσει έναρ θελλόρ ,ζε απόζηαζη 4m από ηον θελλό αθήνοςμε μια

πέηπα να πέζει καηακόπςθα, ο θελλόρ ξεκινά να ηαλανηώνεηαι μεηά από 0,4s και εκηελεί 2 ηαλανηώζειρ
ανά δεςηεπόλεπηο
Α. Ποια είναι η ζςσνόηηηα και η πεπίοδορ ηος θελλού
Β. Ποια η ηασύηηηα διάδοζηρ ηος κύμαηορ
Γ. Ποιο είναι ηο μήκορ ηος κύμαηορ
ακίνηηερ ζε απόζηαζη 10m μεηαξύ ηοςρ, ζε εςθεία κάθεηη ππορ
ηην ακηογπαμμή μιαρ λίμνηρ .Μια ηπίηη πάπια, ζηην ίδια εςθεία με ηιρ άλλερ ,και ποιο μακπιά από ηην
ακηογπαμμή βοςηά δημιοςπγώνηαρ κύμα ζςσνόηηηαρ 1Ηz. Το κύμα θηάνει ζηην Π2 5s μεηά αθού
έθηαζε ζηην Π1 .Όηαν ηο κύμα θηάζει ζηην ακηογπαμμή η πάπια Π1 έσει κάνει 12 ηαλανηωζειρ
Α. Ποια είναι η πεπίοδορ ηος κύμαηορ
Β. Ποια είναι η ηασύηηηα διάδοζηρ ηος κύμαηορ
Γ. Ποζο απέσει η Π2 από ηην ακηογπαμμή
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6.Γςο πάπιερ Π1 και Π2 επιπλέοςν

7.Με ηη βοήθεια ηος διπλανού ζσήμαηορ πος

αναπαπιζηά ένα κύμα ηη σπονική ζηιγμή 0,6s
(ηο ζημείο x=0 ξεκινά από Θ.Ι. με ς>0)
Υπολογίζηε
Α. Πλαηορ κύμαηορ
Β. Μηκορ κύμαηορ
Γ.Τασςηηηα διάδοζηρ
Γ. Σε πόζο σπόνο ηο κύμα διαδίδεηαι ζε μια απόζηαζη
100m

8.Με ηη βοήθεια ηος διπλανού ζσήμαηορ πος
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αναπαπιζηά ένα κύμα ηασύηηηαρ 20m/s
(ηο ζημείο x=0 ξεκινά από Θ.Ι. με ς>0)
Υπολογίζηε
Α.Πλαηορ κύμαηορ
Β.Μηκορ κύμαηορ
Γ.Σςσνοηηηα και πεπίοδο
Γ.Σε πόζη απόζηαζη θα διαδοθεί ηο κύμα
ζε Γt=20s

