
Υλικό Φυσικής-Χημείας Κύματα 

www.ylikonet.gr 

 

1

Πληροφορίες από ένα στιγμιότυπο 

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε μια περιοχή ενός γραμμι-

κού ελαστικού μέσου, στην οποία έχουμε μια κυματική 

αρμονική διαταραχή, κάποια χρονική στιγμή t0. Στο 

σχήμα έχουν σημειωθεί οι ταχύτητες ταλάντωσης δύο 

σημείων Β και Γ του μέσου, τη στιγμή αυτή. 

i)  Το στιγμιότυπο αυτό ανήκει σε τρέχον ή στάσιμο κύμα; 

ii)  Στο παρακάτω σχήμα δίνονται τρία άλλα στιγμιότυπα του μέσου κάποιες επόμενες χρονικές στιγμές, 

μικρότερες της περιόδου. 

 

α) Ποιο στιγμιότυπο αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή t1=t0+5Τ/12; 

β) Να σημειωθούν πάνω στο σχήμα οι ταχύτητες των σημείων Β και Γ και στα τρία στιγμιότυπα. 

γ) Αν τη στιγμή t0 η φάση της απομάκρυνσης του σημείου Β είναι ίση με 4,2π (rad) τότε η φάση του 

σημείου Γ την ίδια στιγμή έχει τιμή: 

γ1) 5,6π (rad)     γ2)  4,2π (rad),    γ3) 3,2π (rad),   γ4) 2,8π (rad) 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Απάντηση: 

i) Το στιγμιότυπο αντιστοιχεί σε τρέχον κύμα με βάση τις ταχύτητες των σημείων Β και Γ που έχουν ση-

μειωθεί. Αν το κύμα ήταν στάσιμο τότε η διαφορά φάσης μεταξύ τους θα ήταν ίση με μηδέν, πράγμα που 

σημαίνει ότι οι δυο ταχύτητες θα είχαν την ίδια κατεύθυνση. 
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ii) Το κύμα αυτό διαδίδεται προς τα δεξιά αφού το σημείο Β διεγείρεται σε ταλάντωση από το υλικό σημείο 

που βρίσκεται στα αριστερά του, το οποίο έχει μεγαλύτερη απομάκρυνση, με αποτέλεσμα να κινείται προς 

τα πάνω. 

α) Για την χρονική στιγμή t1 έχουμε: 
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Αλλά τότε το σωστό στιγμιότυπο είναι το διάγραμμα 2, αφού θα απαιτηθεί κάποιο χρονικό για να φτάσει 

στην ακραία θέση (εδώ το 


�
 ) και χρονικό διάστημα 



�
 για να πάει από την ακραία θέση στη θέση ισορ-

ροπίας του. 

Στο διάγραμμα 1, για να φτάσει το σημείο Β στη μέγιστη απομάκρυνση θα χρειαστεί χρονικό διάστημα 

μικρότερο από Τ/4, ενώ στο διάγραμμα 3, χρονικό διά-

στημα μεγαλύτερο από  ½ Τ. 

β) Με βάση το σχήμα, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στα 

στιγμιότυπα 1 και 3 το σημείο Β  βρίσκεται σε ακραία 

θέση ταλάντωσης, άρα έχει μηδενική ταχύτητα. Αντί-

θετα στο σχήμα 2, το σημείο Β περνά από την θέση 

ισορροπίας του, κινούμενο προς τα κάτω. Εξάλλου 

για το σημείο Γ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κύμα δια-

δίδεται προς τα δεξιά, οι ταχύτητες ταλάντωσης είναι 

όπως στο διπλανό σχήμα. 

γ) Το σημείο Γ βρίσκεται δεξιότερα του σημείου Β, συνεπώς ξεκίνησε την ταλάντωσή του αργότερα από 

το Β, έχοντας και μικρότερη φάση. Αλλά τότε η σωστή απάντηση μπορεί να είναι το γ3 ή το γ4.  

Αλλά η διαφορά φάσης μεταξύ δύο σημείων (την ίδια χρονική στιγμή) μπορεί να γραφτεί: 
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Έτσι αν η φάση του Γ ήταν 3,2π (rad) θα είχαμε διαφορά φάσης Δφ=π οπότε η απόσταση των δύο 

σημείων θα ήταν Δx= ½ λ, πράγμα που δεν ισχύει, αφού, με βάση το σχήμα, η απόσταση Δx ικανοποιεί 

την σχέση: 

½ λ < Δx < λ 

Οπότε η αντίστοιχη διαφορά φάσης θα ικανοποιεί τη σχέση: 

π < Δφ < 2π 

Σχέση που ικανοποιείται αν φΓ=2,8π (rad), αφού τότε Δφ=1,4π (rad). Σωστό το γ4). 
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