
Κεφάλαιο 5o 

MHXANIKA KYMATA 

Κύμα : ονομάζουμε τη διάδοση μιας διαταραχής. 

Μηχανικό κύμα : ονομάζουμε τη διάδοση μιας διαταραχής μέσα σε 

ένα υλικό μέσο. 

Π.χ.  α) Κύμα στη θάλασσα (υλικό μέσο: νερό) 

         β) Ηχητικό κύμα (υλικό μέσο: στερεά, υγρά, αέρια) 

 

Ένα μηχανικό κύμα : 

α) Διαδίδεται σε υλικό μέσο 

β) Μεταφέρει μηχανική ενέργεια 

 

Είδη κυμάτων : 

α) Εγκάρσια κύματα (όροι - κοιλάδες) : Η ταλάντωση των υλικών     

σωματιδίων είναι κάθετη στη διεύθυνση διάδοσης. 

β) Διαμήκη κύματα (πυκνώματα - αραιώματα) :Η ταλάντωση των 

υλικών σωματιδίων είναι παράλληλη στη διεύθυνση διάδοσης. 

 

 Τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται στα στερεά και στην 

επιφάνεια των υγρών. 

 Τα διαμήκη κύματα διαδίδονται στα στερεά, στα υγρά και στα 

αέρια. 

 



Κύματα που προκύπτουν από το συνδυασμό εγκάρσιων και           

διαμηκών κυμάτων 

α) Επιφανειακά κύματα 

β) Σεισμικά κύματα 

 

 

Το κύμα: 

α) Μεταφέρει ενέργεια και όχι ύλη 

β) Δημιουργείται από μία ΠΗΓΗ 

 

 

Χαρακτηριστικά: 

 Τ = περίοδος  (sec) 

  f = συχνότητα  (Hz) 

 Α = πλάτος  (m) 

 U = ταχύτητα διάδοσης  (m/sec) 

 λ = μήκος κύματος (m) 

 

 

Μήκος κύματος  ( λ ) ονομάζουμε την απόσταση που διανύει το 

κύμα σε χρόνο μιας περιόδου. 

 

 



Στα εγκάρσια κύματα έχουμε όροι και κοιλάδες. 

Π.χ.    

 

 Ο : είναι η πηγή που δημιουργεί κύμα 

 Στον x’x άξονα μελετάω πόσο μακριά τα ταξίδεψε το κύμα 

από την πηγή. 

 Στον y’y άξονα μελετάω πόσο απομακρύνθηκε το υλικό 

σημείο από τη θέση ισορροπίας του. 

 

 

Στα διαμήκη κύματα έχουμε πυκνώματα και αραιώματα 

Π.χ.   

          



 

Στα εγκάρσια κύματα η απόσταση μεταξύ 2 ορέων ονομάζεται  λ . 

Στα διαμήκη κύματα η απόσταση μεταξύ 2 πυκνωμάτων 

ονομάζεται  λ . 

 

Θεμελιώδης νόμος της κυματικής:   

 

 

Απόδειξη: U=  
 

 
 

 

  
   

 

 
     

 

                           ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Σε χρόνο μιας περιόδου το κύμα διατρέχει απόσταση  λ  . 

 Η ταχύτητα διάδοσης εξαρτάται μόνο από τη φύση του 

υλικού μέσου. Είναι ανεξάρτητη του  f, λ, Α,Τ . 

 Η ενέργεια του κύματος εξαρτάται από το Α (πλάτος) 

ταλάντωσης. 

 Τα διαμήκη κύματα είναι γρηγορότερα από τα εγκάρσια. 

 

 

U = λ ∙ f 



     Διαφορές εγκάρσιων – διαμηκών κυμάτων 

α) Τα εγκάρσια κύματα ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση 

διάδοσης τους ενώ τα διαμήκη παράλληλα. 

β) Τα διαμήκη κύματα είναι γρηγορότερα από τα εγκάρσια. 

γ) Τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά ενώ τα 

διαμήκη κύματα διαδίδονται στα στερεά, υγρά και αέρια. 

δ) Τα εγκάρσια κύματα δημιουργούν όροι και κοιλάδες ενώ τα 

διαμήκη κύματα δημιουργούν πυκνώματα και αραιώματα. 

                       Στιγμιότυπο εγκάρσιου κύματος 

 

 

 

λ = μήκος κύματος 

Α = πλάτος  (Ταλάντωσης υλικού σημείου - κύματος) 

 

  



Ήχος 

 

 Ήχος είναι ένα διάμηκες μηχανικό κύμα 

Ο άνθρωπος ακούει από 20Hz έως 20000Hz 

 

 

 

Από 20Hz και κάτω οι ήχοι ονομάζονται υπόηχοι 

Από 20000Hz και πάνω οι ήχοι ονομάζονται υπέρηχοι 

 

Ο ήχος διαδίδεται: 

Σε όλα τα στερεά, υγρά και αέρια 

Δεν διαδίδεται στο κενό 

 

Η ταχύτητα του ήχου είναι μεγαλύτερη στα στερεά ενώ είναι 

μικρότερη στα αέρια. 

Επίσης η ταχύτητα αυξάνεται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του 

μέσου μέσα στο οποίο διαδίδονται. 

 

 Ηχώ : ονομάζεται το φαινόμενο της επανάληψης του ήχου 

ύστερα από ανάκλαση σε μια επιφάνεια. 

  



Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου 

 

 Ύψος : πόσο βαρύς (μπάσος) ή ψιλός (τσιριχτός) είναι ένας 

ήχος. 

 

 Ακουστότητα : πόσο δυνατός ή ασθενής είναι ένας ήχος. 

 

 Χροιά : ονομάζουμε τον χαρακτηριστικό ήχο των οργάνων. 

 

Για να προσδιορίσουμε την ένταση που έχει ένας ήχος 

χρησιμοποιούμε την κλίμακα ντεσιμπέλ (dB) 

 

 


