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2.1	Τρέχοντα	Κύματα.	Ομάδα	Ε.	

  

2.1.61. Δύο κύματα χωρίς εξισώσεις. 

Κατά μήκος ενός ελαστικού μέσου  διαδίδονται αντίθετα δύο κύματα, του ίδιου πλάτους και τη στιγμή t0 

έχουμε την εικόνα του σχήματος. 
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i)  Αν η ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Β, την παραπάνω στιγμή, είναι υΒ=-1m/s, τότε η ταχύτητα του 

σημείου Γ έχει τιμή: 

α) υΓ=-1m/s,    β) υΓ=1m/s,     γ) υΓ=2m/s,      δ)  υΓ=3m/s 

ii) Τη στιγμή t1, που το κύμα (1) έχει διαδοθεί κατά d1=2,5m, ποιες οι ταχύτητες των σημείων Β και Γ; 

2.1.62. Μια αρχή στα κύματα 

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

δεξιά διαδίδεται χωρίς απώλειες ένα αρμονικό κύμα, το οποίο τη στιγμή t0=0 

φτάνει σε ένα σημείο Ο, το οποίο λαμβάνουμε ως αρχή ενός 

προσανατολισμένου άξονα x, με την προς τα δεξιά κατεύθυνση ως θετική. 

Το σημείο Ο ξεκινά την ταλάντωσή του προς τα πάνω (θετική φορά του 

άξονα y) και εκτελεί 10 πλήρεις ταλαντώσεις σε χρονικό διάστημα 12s, 

διανύοντας στο μεταξύ διάστημα 8m. Το κύμα φτάνει σε ένα σημείο Β, στη 

θέση xΒ=x1=2,2m τη χρονική στιγμή t1=1,1s. 

 i)  Να γράψετε τις εξισώσεις για την απομάκρυνση σε συνάρτηση με το χρόνο, για τις ταλαντώσεις που θα 

εκτελέσουν τα σημεία Ο και Β. 

ii) Να βρεθεί η εξίσωση του κύματος. 

iii) Να σχεδιάστε το στιγμιότυπο του κύματος τη στιγμή  t1 που το κύμα φτάνει στο σημείο Β και για την 

περιοχή του θετικού ημιάξονα. Ποια η απομάκρυνση του σημείου Ο την παραπάνω χρονική στιγμή; 

iv) Ποια χρονική στιγμή t2 το σημείο Β, θα απέχει κατά 0,1m από τη θέση ισορροπίας του, για πρώτη 

φορά; Πόση είναι η επιτάχυνσή του τη στιγμή αυτή; Να σχεδιάστε την μορφή του μέσου (του θετικού 

ημιάξονα) την στιγμή t2 και να σημειώστε πάνω στο διάγραμμα την ταχύτητα και την επιτάχυνση  του 

σημείου Β. 

2.1.63. Φάσεις και διαφορές φάσεων σε ένα κύμα. 

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και προς τα δεξιά, διαδίδεται ένα κύμα και στο πρώτο σχήμα 

βλέπετε τη μορφή του μέσου τη στιγμή t=0. Αν το σημείο Γ, στο οποίο φτάνει το κύμα τη στιγμή αυτή, 
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απέχει 0,8m από το σημείο Β και αρχίζει να ταλαντώνεται με εξίσωση απομάκρυνσης την: 

yΓ=0,2∙ημ4πt  (S.Ι.) 

i) Να υπολογιστούν η συχνότητα και η ταχύτητα διάδοσης του 

κύματος. 

ii) Να γραφεί η εξίσωση της απομάκρυνσης (y=f(t)) για το σημείο 

Β και να γίνει η γραφική της παράσταση μέχρι τη χρονική 

στιγμή t1=0,75s. 

iii) Να βρεθεί η εξίσωση της φάσης της απομάκρυνσης του 

σημείου Β σε συνάρτηση με το χρόνο και: 

α) Να παρασταθεί γραφικά μέχρι τη στιγμή t1. 

β)  Να βρεθεί η διαφορά φάσης μεταξύ των σημείων Β και Γ. 

iv) Σε μια άλλη περίπτωση, κατά μήκος του ίδιου ελαστικού μέσου, διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα και στο 

δεύτερο σχήμα, βλέπετε τη μορφή μιας περιοχής του μέσου, κάποια στιγμή που πήραμε ως t=0. Τη 

στιγμή αυτή το σημείο Κ βρίσκεται σε ακραία θέση ταλάντωσης, ενώ το σημείο Λ έχει ταχύτητα 

ταλάντωσης, όπως στο σχήμα. 

α) Αν η οριζόντια απόσταση των δύο σημείων είναι Δx=0,7m, να βρεθεί η συχνότητα του δεύτερου 

κύματος. 

β) Αν κάποια στιγμή t2 το σημείο Κ έχει φάση απομάκρυνσης 12π (rad) ποια θα είναι η αντίστοιχη 

φάση του σημείου Λ; 

2.1.64. Δυο κύματα στο ίδιο μέσον 

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδονται με αντίθετη 

φορά δυο κύματα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή, η μορφή μιας περιοχής 

του μέσου, να είναι όπως στο πάνω σχήμα.  

i)  Αντλώντας πληροφορίες από το σχήμα, να απαντήσετε στις 

παρακάτω ερωτήσεις: 

Α) Αν η περίοδος του (1) κύματος είναι Τ1=0,5s, τότε η περίοδος 

του (2) κύματος είναι ίση: 

α) Τ2=0,3s,    β) Τ2= 1/3 s,     Τ3= 2/3 s,     δ) Τ2=0,8s. 

Β) Να σχεδιάστε στο σχήμα τις ταχύτητες ταλάντωσης των σημείων Β και Γ. Ποια από τις δύο έχει 

μεγαλύτερο μέτρο; 

Γ) Μετά από λίγο, μια στιγμή που θεωρούμε t=0, τα δυο κύματα συναντώνται στο σημείο Μ, όπως στο 

δεύτερο σχήμα. Το σημείο Μ αμέσως μετά: 

α) Θα κινηθεί προς τα πάνω. 

β) θα κινηθεί προς τα κάτω. 

γ) Θα παραμείνει ακίνητο. 

Να δικαιολογήσετε αναλυτικά τις απαντήσεις σας. 
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ii) Αν το πλάτος κάθε κύματος είναι Α=0,2m, αφού βρείτε την εξίσωση της απομάκρυνσης της 

ταλάντωσης του σημείου Μ, να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή t1=2/3 s: 

α) την τιμή της απομάκρυνσης του σημείου Μ. 

β) την τιμή της ταχύτητας ταλάντωσης του Μ. 

2.1.65. Άλλο  ένα διάγραμμα φάσης 

Μια πηγή κύματος ξεκινά την ταλάντωσή της τη στιγμή 

t0=0 δημιουργώντας ένα αρμονικό κύμα, το οποίο 

διαδίδεται κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου. 

Στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η φάση της απομάκρυνσης 

των σημείων του μέσου τη χρονική στιγμή t1=3s. 

i)  Το κύμα αυτό διαδίδεται προς τα δεξιά ή προς τα 

αριστερά και γιατί; Ποια είναι η θέση της πηγής του 

κύματος; 

ii) Να βρεθεί η περίοδος και το μήκος του κύματος. 

iii) Ποια η φάση της απομάκρυνσης του σημείου Ο, στη θέση x=0, τις χρονικές στιγμές: 

α) t1=3s και  t2=4,8s. 

iv) Να βρεθεί η εξίσωση του κύματος, αν το πλάτος του είναι 0,2m; 

iv) Να σχεδιάστε το στιγμιότυπο του κύματος την παραπάνω στιγμή  t1. 

2.1.66. 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;  
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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 

2.1.67. Ένα οδεύον προς τα δεξιά κύμα 

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από τα αριστερά προς 

τα δεξιά διαδίδεται χωρίς απώλειες ένα αρμονικό κύμα, το οποίο τη 

στιγμή t0=0 φτάνει σε ένα σημείο Ο, το οποίο λαμβάνουμε ως αρχή ενός 

προσανατολισμένου άξονα x, με την προς τα δεξιά κατεύθυνση ως 

θετική. Το σημείο Ο ξεκινά την ταλάντωσή του προς τα πάνω (θετική 

φορά του άξονα y) και φτάνει σε μέγιστη απομάκρυνση 0,2m τη στιγμή 

t1=0,2s. Το κύμα φτάνει σε ένα σημείο Κ, στη θέση xΚ=x2=3,5m τη 

χρονική στιγμή t2=1,4s. 

 i)  Να γράψετε τις εξισώσεις για την απομάκρυνση σε συνάρτηση με το χρόνο, για τις ταλαντώσεις που θα 

εκτελέσουν τα σημεία Ο και Κ. 

ii) Να βρεθεί η εξίσωση του κύματος. 

iii) Να σχεδιάστε το στιγμιότυπο του κύματος τη στιγμή  t2 που το κύμα φτάνει στο σημείο Κ και για την 

περιοχή του θετικού ημιάξονα. Ποια η απομάκρυνση του σημείου Ο την παραπάνω χρονική στιγμή; 

iv) Ένα σημείο Λ, βρίσκεται στη θέση xΛ=4 3�  m.  

 α) Να βρεθούν η απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του, η ταχύτητα και η επιτάχυνση του σημείου 

Λ τη στιγμή t2. 

 β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας ταλάντωσης του σημείου Λ και για το χρονικό 

διάστημα από 0-t2. 

2.1.68. Αν το κύμα οδεύει προς τα αριστερά. 

Σε γραμμικό ελαστικό μέσο και από τα δεξιά προς τ’ αριστερά 

(προς την αρνητική κατεύθυνση) διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα με 

στιγμιότυπο τη στιγμή t0=0, όπως στο πρώτο από τα διπλανά 

διαγράμματα. Το αντίστοιχο στιγμιότυπο τη στιγμή t1=0,5s είναι 

όπως στο δεύτερο διάγραμμα. 

i) Χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τα διαγράμματα αυτά να 

βρείτε: 

α) το πλάτος και το μήκος του κύματος,  

β) τη συχνότητα και την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.  

ii) Ποια η εξίσωση του κύματος; 

iii) Να σχεδιάστε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t2=2,5s και μέχρι τη θέση xΒ=2,5m στον 

θετικό ημιάξονα. 
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iv) Για το σημείο Β,  στη θέση xΒ=2,5m: 

α)   Να βρεθεί η εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο (y-t) και να κάνετε τη γραφική 

της παράσταση. 

β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας ταλάντωσης του σημείου Β, σε συνάρτηση με το 

χρόνο. 

2.1.69. Ένα κύμα και οι φάσεις της απομάκρυνσης σημείων 

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται με έναν 

προσανατολισμένο άξονα x και από αριστερά προς τα δεξιά (προς τη 

θετική κατεύθυνση), διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα. Η εικόνα του μέσου 

τη στιγμή t=0, είναι αυτή του διπλανού σχήματος, όπου το κύμα έχει 

φτάσει στο σημείο Κ, στη θέση x=1,5m. 

Αν η επιτάχυνση, τη στιγμή αυτή, του σημείου Ο, στη θέση x=0, είναι ίση με 12m/s2, ζητούνται: 

i) Η εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο (y=y(t)) των σημείων Κ και Ο. 

ii) Η εξίσωση του κύματος. 

iii) Η φάση της απομάκρυνσης του σημείου Κ, σε συνάρτηση με το χρόνο και να παρασταθεί γραφικά.  

iv) Η γραφική παράσταση της φάσης του σημείου Ο, σε συνάρτηση με το χρόνο. 

v) Η γραφική παράσταση της φάσης των διαφόρων σημείων του μέσου τη χρονική στιγμή t1=3,5s. 

Δίνεται π2 ≈10. 

2.1.70. Ένα κύμα σε άπειρο μέσον 

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, πολύ μεγάλου 

μήκους, διαδίδεται από αριστερά προς τα δεξιά (θετική φορά) ένα 

αρμονικό κύμα, πλάτους Α=0,2m και μήκους κύματος λ=2m, με 

ταχύτητα υ=1m/s. Στο διπλανό σχήμα βλέπετε ένα «παράθυρο» που 

μας επιτρέπει να βλέπουμε μια μικρή περιοχή του κύματος (το οποίο έχει διαδοθεί πολύ πέρα του δεξιού 

άκρου του παραθύρου). Για να γράψουμε εξίσωση για το κύμα αυτό, παίρνουμε ένα σύστημα αξόνων x,y με 

αρχή το σημείο Ο και θεωρούμε επίσης τη στιγμή που έχουμε το παραπάνω στιγμιότυπο, ως αρχή μέτρησης 

των χρόνων (t0=0). 

i) Να γράψετε την εξίσωση που περιγράφει το παραπάνω κύμα. 

ii) Ποια η φάση της απομάκρυνσης των σημείων Ο και Σ τη στιγμή t0=0; 

iii) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της φάσης της απομάκρυνσης του σημείου Σ σε συνάρτηση με το 

χρόνο (φ=f(t)). 

iv) Να σχεδιάστε το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t1=7,5s, για την ίδια περιοχή του μέσου. 

v) Να παραστήσετε επίσης γραφικά την ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Σ σε συνάρτηση με το χρόνο, 

από t0 έως t1. 

2.1.71. Δυο κύματα με την ίδια εξίσωση κύματος. 
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Κατά μήκος δύο γραμμικών ελαστικών μέσων και από αριστερά προς 

τα  δεξιά (θετική κατεύθυνση) διαδίδονται δύο αρμονικά κύματα με το 

ίδιο πλάτος Α=0,2m και την ίδια ταχύτητα διάδοσης υ=2m/s. Τη 

στιγμή tο=0, το πρώτο κύμα (Ι) φτάνει στο σημείο Ο, στη θέση x=0, 

ενώ το δεύτερο (ΙΙ) στο σημείο Κ, στη θέση x=2m, όπως 

παρουσιάζονται στο διπλανό σχήμα. 

i)   Να υπολογιστεί η περίοδος ταλάντωσης των σημείων των δύο 

μέσων. 

ii)  Ποια η εξίσωσης της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο, για την ταλάντωση που πρόκειται να 

ξεκινήσουν τα σημεία Ο και Κ, στα οποία φτάνουν τα δύο κύματα, με δεδομένο ότι η προς τα πάνω 

κατεύθυνση θεωρείται θετική; 

iii) Να βρεθούν οι εξισώσεις των δύο κυμάτων. 

iv) Ποια η εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο, του σημείου Ο  ́στη θέση x=0, του 

δεύτερου κύματος; 

2.1.72. Ένα κύμα και το διάγραμμα της φάσης 

 Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού 

μέσου και στο διάγραμμα δίνεται η φάση της απομάκρυνσης των 

σημείων του μέσου τη χρονική στιγμή t1=3,4s, όπου τη στιγμή 

t0=0  ξεκίνησε η πηγή του κύματος, την ταλάντωσή της. 

i)  Το κύμα αυτό διαδίδεται προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά και 

γιατί; 

ii) Να βρεθεί η περίοδος και το μήκος του κύματος. 

iii) Ποια είναι η εξίσωση του κύματος, αν το πλάτος του είναι 0,2m; 

iv) Να σχεδιάστε το στιγμιότυπο του κύματος την στιγμή t1. 

v) Να γίνει η γραφική παράσταση της φάσης της απομάκρυνσης του σημείου Ο, στη θέση x=0, σε 

συνάρτηση με το χρόνο. 

 

 

 

Υ λ ι κ ό  Φ υ σ ι κ ή ς - Χ η μ ε ί α ς  
Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους… 
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