
 
 
 

Μελέτη αρμονικού κύματος… χωρίς κανέναν τύπο! 
 

Κατά μήκος γραμμικού ελαστικού μέσου που εκτείνεται στον άξονα xΌx 

διαδίδεται χωρίς απώλειες ενέργειας εγκάρσιο αρμονικό κύμα. Τη χρονική 

στιγμή t = 0 το σημείο που βρίσκεται στη θέση x = 0 (σημείο Ο) αρχίζει να 

κινείται από τη θέση ισορροπίας του προς τη θέση της μέγιστης θετικής 

απομάκρυνσης. Την ίδια χρονική στιγμή η φάση ενός σημείου Κ, που βρίσκεται 

στη θέση xΚ = +0,3 m, είναι ίση με 3π rad. Επίσης το συνολικό μήκος της 

διαδρομής που έχει διανύσει το σημείο Κ από τη στιγμή που ξεκίνησε να 

ταλαντώνεται μέχρι τη χρονική στιγμή t = 0 είναι ίσο με 1,2 m.  

α. Ποια είναι η φορά διάδοσης του κύματος; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

β. Να δείξετε ότι το πλάτος του κύματος είναι ίσο με το μήκος κύματος του 

κύματος. 

γ. Να κάνετε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t = 0 για την 

περιοχή του ελαστικού μέσου από το σημείο Ο (xο = 0) ως το σημείο Κ (xΚ = +0,3 

m). 

δ. Ποια είναι η απομάκρυνση του σημείου Ο τη χρονική στιγμή t1 = 1 s που η 

φάση του σημείου Κ γίνεται ίση με 4π rad; 

ε. Ποια είναι η περίοδος ταλάντωσης του σημείου K; 

στ. Ένα σημείο Λ του αρνητικού ημιάξονα απέχει από το Ο απόσταση ΟΛ, 

τέτοια ώστε ΟΛ = ΟΚ. Ποια είναι η ταχύτητα του σημείου Λ τη χρονική στιγμή 

t2 = 2 s; 

ζ. Ποια χρονική στιγμή το σημείο Λ σταματά στιγμιαία να κινείται για δεύτερη 

φορά μετά την έναρξη της ταλάντωσής του; 

η. Να γίνει για το σημείο Κ το διάγραμμα της απομάκρυνσης του σε συνάρτηση 

με το χρόνο. 

θ. Να γίνει για το σημείο Κ το διάγραμμα της φάσης του σε συνάρτηση με το 

χρόνο. 

 

Λύση 

 

α. Τη χρονική στιγμή t = 0 το σημείο Ο ξεκινάει την ταλάντωσή του (άρα φΟ = 0) ενώ 

την ίδια χρονική στιγμή η φάση του σημείου Κ είναι ίση με 3π rad. Αυτό σημαίνει ότι 

το σημείο Κ ξεκίνησε την ταλάντωσή του πριν από το σημείο Ο (αφού την ίδια 

χρονική στιγμή η φάση του σημείου Κ είναι μεγαλύτερη από τη φάση του σημείου 

Ο). Επομένως το κύμα διαδίδεται προς τα αρνητικά. 

β. Η φάση ενός σημείου που ταλαντώνεται σε χρόνο μιας περιόδου μεταβάλλεται 

κατά 2π rad. Αυτό σημαίνει ότι επειδή η φάση του σημείου Κ τη χρονική στιγμή t = 0 

είναι ίση με 3π rad, έχει προλάβει το σημείο Κ να ταλαντωθεί για 1,5Τ.  



 
 
 

Σύμφωνα με τον ορισμό του μήκους κύματος, το μήκος κύματος ορίζεται ως η 

απόσταση που διανύει το κύμα σε χρόνο μιας περιόδου. Επομένως στη χρονική 

διάρκεια 1,5Τ το κύμα διαδόθηκε κατά 1,5λ. Επομένως:  

1,5λ = 0,3 m    ή    λ = 0,2 m (1) 

Ένα σημείο που ταλαντώνεται σε χρόνο μιας περιόδου διανύει συνολικό μήκος 

διαδρομής ίσο με 4Α, όπου Α το πλάτος της ταλάντωσής του. Επομένως σε χρόνο 

1,5Τ, το σημείο Κ θα έχει διανύσει συνολικό μήκος διαδρομής ίσο με 6Α. Επομένως: 

6A = 1,2 m  ή  Α = 0,2 m (2) 

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει λ = Α = 0,2 m 

γ. Τη χρονική στιγμή t = 0 το κύμα 

έχει διαδοθεί μόνο στο θετικό 

ημιάξονα (κινούμενο προς τα 

αρνητικά). Η περιοχή από το 

σημείο Ο ως το σημείο Κ 

αντιστοιχεί όπως είδαμε σε 1,5λ. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σημεία 

ξεκινούν να ταλαντώνονται προς 

τα θετικά, το ζητούμενο 

στιγμιότυπο θα είναι: 

 

 

δ. Όταν η φάση του σημείου Κ γίνει ίση με 4π rad, δηλαδή όταν θα έχει αλλάξει κατά 

π rad, θα έχει αλλάξει και η φάση του σημείου Ο κατά π rad, δηλαδή θα έχει 

προλάβει να ταλαντωθεί για μισή περίοδο. Και επειδή το σημείο Ο ξεκίνησε από τη 

θέση ισορροπίας με μέγιστη θετική ταχύτητα μετά από μισή ταλάντωση θα διέρχεται 

και πάλι από τη θέση ισορροπίας με μέγιστη αρνητική ταχύτητα. Άρα η 

απομάκρυνσή του θα είναι yo = 0. 

ε. Από t = 0 ως t1 = 1 s το σημείο Κ έχει εκτελέσει μισή ταλάντωση. Επομένως: 

0,5T = 1 s  ή T = 2 s 

στ. Η θέση του σημείου Λ είναι xΛ = -0,3 m. Δηλαδή απέχει από το σημείο Ο 

οριζόντια απόσταση ίση με 1,5λ. Άρα θα ξεκινήσει να ταλαντώνεται τη χρονική 

στιγμή 1,5Τ = 3 s. Αυτό σημαίνει ότι τη χρονική στιγμή t2 = 2 s το κύμα δεν έχει 

φτάσει στο σημείο Λ, οπότε για την ταχύτητά του ισχύει υΛ = 0. 

ζ. Το σημείο Λ ξεκινάει να ταλαντώνεται τη χρονική στιγμή 3 s κινούμενο προς τα 

θετικά. Προκειμένου να βρεθεί για 2η φορά σε ακραία θέση ταλάντωσης θα πρέπει να 

περάσει ακόμη χρόνος 3Τ/4 = 1,5 s. Άρα η ζητούμενη χρονική στιγμή είναι ίση με:  

3 s + 1,5 s = 4,5 s. 



 
 
 

η. Το σημείο Κ ξεκίνησε την ταλάντωση 

του 1,5T = 3 s, πριν την χρονική στιγμή 

t = 0 (δηλαδή τη χρονική στιγμή t΄ = -3 

s), κινούμενο προς τη θέση της μέγιστης 

θετικής απομάκρυνσης. Το ζητούμενο 

διάγραμμα φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα. 

 

θ. Το σημείο Κ τη χρονική στιγμή t = -3 s 

ξεκίνησε να ταλαντώνεται και τη χρονική στιγμή 

t = 0 η φάση του είναι ίση με 3π rad. Και επειδή 

η φάση ενός σημείου που ταλαντώνεται 

μεταβάλλεται γραμμικά με το χρόνο, το 

ζητούμενο διάγραμμα θα είναι: 

 

 

 

 

Σχόλια 

1. Τα παραπάνω ερωτήματα είναι μόνο μερικά ερωτήματα που μπορούν να 

ζητηθούν κατά τη μελέτη ενός αρμονικού κύματος και τα οποία μπορούν να 

απαντηθούν περιγραφικά, χωρίς να χρειαστεί να μπλέξουμε με τύπους. Αρκεί 

η περιγραφή να είναι αναλυτική και να δείχνει ότι ξέρουμε να ερμηνεύουμε με 

σιγουριά τι γίνεται κατά τη διάδοση του κύματος (και όχι σε μορφή ZIP) 

πράγμα που για έναν μαθητή αρκετές φορές είναι δύσκολο. 

2. Η έννοια του αρνητικού χρόνου στα κύματα υπάρχει πάνω στη λογική ότι ως 

χρονική στιγμή t = 0 ορίζουμε τη χρονική στιγμή που ΄΄ανοίγουμε το 

χρονόμετρο΄΄. Προφανώς ο αρνητικός χρόνος θα έχει την ερμηνεία ΄΄πριν 

ανοίξουμε το χρονόμετρο΄΄. Είναι σαν να λέμε π.Χ. (πρό Χριστού) ή 

μ.Χ.(μετά Χριστού). 

3. Προσέξτε ότι η πηγή δεν βρίσκεται στη θέση x = 0. Αυτό σημαίνει ότι τη 

χρονική στιγμή t = 0 ήδη έχει διαδοθεί το κύμα (στο θετικό ημιάξονα), γι’ 

αυτό και έχει νόημα να ζητάμε το στιγμιότυπο τη χρονική στιγμή t = 0. 
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