
Υλικό Φυσικής-Χημείας Κύματα 

www.ylikonet.gr 

 

1

Ένα κύμα και οι φάσεις της απομάκρυνσης σημείων 

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται με έναν προ-

σανατολισμένο 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 ση-

μείο 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. 

Απάντηση: 

i) Τη στιγμή t=0, με βάση το σχήμα το σημείο Ο βρίσκεται στην αρνητική ακραία θέση του y=-Α=-0,3m, 

έχοντας μέγιστη επιτάχυνση με φορά προς τα πάνω και μέτρο: 

αmαx=ω2∙Α → � = �����
� = �	


�,  ���
� = √40 ���

� = 2� ���
�  

Εξάλλου τη στιγμή αυτή το σημείο Κ αρχίζει να ταλαντώνεται, ξεκινώντας από τη θέση ισορροπίας του 

και προς την θετική κατεύθυνση (προς τα πάνω). Οπότε η απομάκρυνσή του ικανοποιεί την εξίσωση: 

y= Α∙ημ(ωt) →  yΚ=0,3∙ ημ(2πt)  (S.Ι.) 

Αντίθετα το σημείο Ο, στη θέση x=0, βρίσκεται στην αρνητική ακραία θέση του έχοντας εκτελέσει τα ¾ 

μιας ταλάντωσης εμφανίζοντας αρχική φάση ίση με 3π/2. Έτσι η αντίστοιχη εξίσωση της απομάκρυνσής 

του θα είναι: 

y= Α∙ημ(ωt+3π/2) → �� = 0,3 ∙ �� �2�� + !

 " (S.Ι.) 

ii) Έστω ένα τυχαίο σημείο Λ του ελαστικού μέσου στη θέση x του ελαστικού 

μέσου, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το κύμα για να φτάσει από το Κ 

στο Λ θα χρειαστεί χρόνο: 

�	 = ($%)
'  

Όπου υ  η ταχύτητα διάδοσης του κύματος. Αλλά με βάση το σχήμα, η απόσταση (ΟΚ) είναι ίση 

με τα ¾ του μήκους κύματος, οπότε ¾ λ=1,5m ή λ=2m, ενώ  ω=2πf → f=1Hz, οπότε υ=λf=2m/s 
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και με αντικατάσταση: 

�	 = (())
* = +,	,-


    (S.I.). 

Αλλά τότε η απομάκρυνση του Λ, θα υπακούει στην ίδια εξίσωση με την αντίστοιχη εξίσωση του Κ, απλά 

θα καθυστερήσει κατά t1, οπότε έχουμε: 

� = 0,3 ∙ ���(� − �	) = 0,3 ∙ ��� �� − +,	,-

 " → 

� = 0,3 ∙ ��2� �� − +

 + 

/"    (S.Ι.).  (1) 

Η εξίσωση (1), είναι η εξίσωση της απομάκρυνσης του τυχαίου σημείου, άρα και η εξίσωση του  κύματος. 

iii) Για την φάση του σημείου Κ έχουμε (ας ξεκινήσουμε από την εξίσωση του κύ-

ματος και όχι από την αρχική εξίσωση που είχαμε γράψει…): 

01 = 2� �� − +

 + 

/" = 2� �� − 	,-

 + 

/" = 2��   (S.Ι.) 

Οπότε η αντίστοιχη γραφική παράσταση είναι μια ευθεία που περνά από την 

αρχή των αξόνων, όπως στο διπλανό σχήμα. 

iv) Με την ίδια λογική, για την φάση της απομάκρυνσης του σημείου Ο, θα έ-

χουμε: 

02 = 2� �� − +

 + 

/" = 2� �� + 
/" = 2�� + 3


     (S.Ι.) 

Και με γραφική παράσταση επίσης  μια ευθεία που περνά όμως από το σημείο 

(x,y)=(0, 1,5π), όπως στο διπλανό σχήμα, ενώ η φάση μηδενίζεται τη στιγμή 

t΄=-0,75s (το κύμα στο Ο έφτασε πριν τη στιγμή μηδέν, που φτάνει στο Κ…) 

v)  Για τις φάσεις των διαφόρων σημείων του μέσου, τη χρονική στιγμή 

t1=3,5s, έχουμε:  

0 = 2� �� − +

 + 

/" = 2� �3,5 − +

 + 

/"  → 

0 = 8,5� − �6   (S.I.) με x≤ 1,5m+υ∙t ή x≤ 8,5m. 

Έχουμε ξανά μια συνάρτηση 1ου βαθμού, συνεπώς μια ευθεία όπου διέρχεται από το σημείο   (x,y)=   

(0, 8,5π), ενώ φτάνει μέχρι τη θέση x=8,5m, θέση που έχει φτάσει το κύμα τη στιγμή t1. Η μορφή της 

φαίνεται στο διάγραμμα. 

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… 

Επιμέλεια: 

Διονύσης Μάργαρης 

 

t(s)0,0

(rad)φ

-0,75

1,5π


