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Τρέχοντα  κύματα. 

    1. Αν δίνονται άλλες πληροφορίες για ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα. 

Ένα εγκάρσιο αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος  ενός γραμμικού 

ελαστικού μέσου, προς την θετική κατεύθυνση (από αριστερά προς τα δεξιά) 

και τη στιγμή t=0 φτάνει στο σημείο Κ στη θέση x=1,8m. Το σημείο Κ ξεκινά 

την ταλάντωσή κινούμενο προς τα πάνω (θετική φορά) και φτάνει στην ακραία 

θέση του, σε απόσταση 0,2m σε χρονικό διάστημα Δt=0,25s, ενώ στο μεταξύ 

το κύμα έχει διαδοθεί φτάνοντας στο σημείο Λ, όπου (ΚΛ)=0,1m. 

i)   Να υπολογισθεί η ταχύτητα διάδοσης του κύματος, καθώς και η 

εξίσωση του κύματος. 

ii)  Να βρεθεί  η φάση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης του σημείου Ο, 

στη θέση x1=0, σε συνάρτηση με το χρόνο και να γίνει η γραφική της 

παράσταση. 

iii) Να βρεθεί η θέση μέχρι την οποία έχει διαδοθεί το κύμα στη στιγμή 

t1=1s. 

iv) Να βρεθούν οι θέσεις των σημείων, τα οποία τη στιγμή t2=0 έχουν 

μέγιστη κατά μέτρο ταχύτητα ταλάντωσης, στην περιοχή -0,5m ≤ x ≤ 0,5 

m. 

v) Να σχεδιάστε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t1=1s. 

2. Από ένα στιγμιότυπο φάσεις και εξισώσεις κύματος. 

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου 

διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα, από τα αριστερά προς 

τα δεξιά, με συχνότητα 0,5 Ηz και στο σχήμα βλέπετε 

ένα στιγμιότυπο  του κύματος, κάποια στιγμή t0. 

Δίνονται οι αποστάσεις (ΑΒ)=(ΒΓ)=(ΓΔ)=(ΔΕ)= d=1 m, ενώ η απόσταση 

μεταξύ των δύο ακραίων θέσεων της ταλάντωσης του σημείου Α είναι 0,4 m. 

i) Να σχεδιάστε το στιγμιότυπο του κύματος μετά από χρονικό διάστημα 

2,5 s. 
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ii) Να βρεθεί η φάση των σημείων Α, Β, Γ, Δ και Ε τη στιγμή t0, καθώς και 

τη χρονική στιγμή t0+2,5 s. 

iii) Αν το παραπάνω στιγμιότυπο δείχνει την εικόνα του μέσου τη χρονική 

στιγμή t0=0, ενώ για να γράψουμε την εξίσωση του κύματος, ορίζουμε 

ως αρχή του άξονα (x=0) το σημείο Α, να βρεθεί η εξίσωση του 

κύματος. 

iv) Ποια θα ήταν αντίστοιχα η εξίσωση του κύματος, αν αλλάζαμε την αρχή 

του άξονα και παίρναμε x=0, το σημείο Γ; 

 

Αρμονικό κύμα με αρχική φάση -π 
 

Όταν η πηγή  x 0  την t 0  έχει 0   και  0  

 

Κατά μήκος άξονα x Ox  διαδίδεται, προς την θετική κατεύθυνση, εγκάρσιο 

αρμονικό κύμα πλάτους A 20cm  και συχνότητας f 0,5Hz .  Η ταχύτητα 

διάδοσης του κύματος είναι 
cm

20
s

  .  Τη χρονική στιγμή 0t 0  το κύμα 

φτάνει στο σημείο Ο με συντεταγμένη x 0 .  Για το σημείο Ο δίνεται ότι την 

0t 0  έχει απομάκρυνση 0   και ταχύτητα 0 . 

i) Να δώσετε την εξίσωση του κύματος. 

ii) Να γίνει η γραφική παράσταση της φάσης της ταλάντωσης του σημείου Μ με 

συντεταγμένη x 10cm  σε συνάρτηση με το χρόνο. 

iii) Να δώσετε τη γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του σημείου Μ με 

συντεταγμένη x 10cm  σε συνάρτηση με το χρόνο.  

iv) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της φάσης των σημείων του θετικού 

ημιάξονα για τη χρονική στιγμή 1t 2,5s  σε συνάρτηση με τη θέση x  των 

σημείων. 
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v) Να δώσετε το στιγμιότυπο του κύματος για τα σημεία του θετικού ημιάξονα 

τη χρονική στιγμή 1t 2,5s . 

vi) Να δώσετε το στιγμιότυπο του κύματος για τα σημεία του θετικού ημιάξονα 

τη χρονική στιγμή 2t 2,75s . 

                 4.  Ένα κύμα οδεύει προς τ’ αριστερά. 

0x 

O P

 

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από δεξιά προς τα αριστερά 

διαδίδεται ένα κύμα με ταχύτητα υ=2m/s. Το κύμα για t=0 φτάνει στο σημείο 

Ρ, στη θέση xΡ=2m, το οποίο ξεκινά την ταλάντωσή του κινούμενο προς την 

θετική κατεύθυνση (προς τα πάνω). Τη στιγμή t΄=0,375s το σημείο Ρ έχει 

μηδενική ταχύτητα, για δεύτερη φορά, ενώ έχει διανύσει απόσταση d=0,3m. 

i)  Ποια η εξίσωση του κύματος; 

ii) Να σχεδιάστε την μορφή του ελαστικού μέσου (στιγμιότυπο του 

κύματος), μέχρι τη θέση x2=3m τη χρονική στιγμή t2=1,5s. 

 

5. Ερώτηση ενός Β΄ ΘΕΜΑΤΟΣ. 

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδονται με ταχύτητα υ=1m/s 

δύο κύματα ίδιου πλάτους και ίδιου μήκους κύματος και στο σχήμα φαίνεται η 

μορφή του μέσου τη χρονική στιγμή t0. 
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i) Πόση είναι η φάση του σημείου Α και πόση του σημείου Β τη στιγμή αυτή; 

ii) Να σχεδιάστε τη μορφή του μέσου τις χρονικές στιγμές:    

α)  t1=t0+1,5s ,   β) t2= t0+3s  γ)  t3= t0+4s 

 


