
 

 

1) Στο διπλανό διάγραµµα δίνεται ένα στιγµιότυπο κύµατος  

(µια κυµατοµορφή), που διαδίδεται προς τα δεξιά. Ακριβώς 

από κάτω (και λαµβάνοντας υπόψη τη βαθµολόγηση του χαρ-

τιού) να σχεδιάστε το στιγµιότυπο του κύµατος µετά από 

χρόνο ίσο µε ¼ της περιόδου του κύµατος. 

2) Από τη θέση x=0 ενός γραµµικού ελαστικού µέσου ξεκινά 

ένα κύµα µε εξίσωση y=0,2ηµ2π(t- 0
x
2
) (µονάδες στο S.Ι.). Να κάνετε το στιγµιότυπο του 

κύµατος τη χρονική στιγµή t1=1,25s. 

3) Ένα αρµονικό κύµα διαδίδεται από τα αριστερά προς τα δεξιά, κατά µήκος ενός γραµµικού 

ελαστικού µέσου µε ταχύτητα υ=2m/s. Κάποια στιγµή, έστω t=0, το κύµα φτάνει σε ένα 

σηµείο Σ, το οποίο βρίσκεται στη θέση xΣ=+4m, µε αποτέλεσµα να αρχίσει να ταλαντώνε-

ται (το σηµείο Σ) µε εξίσωση yΣ= 0,1ηµπt (µονάδες στο S.Ι.). Ποια η εξίσωση της αποµά-

κρυνσης σε συνάρτηση µε το χρόνο, ενός σηµείου Ρ που βρίσκεται στη θέση xΡ= + 6m; 
Μονάδες  6+10+4=20 
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1) Στο διπλανό διάγραµµα δίνεται ένα στιγµιότυπο κύµατος 

(µια  κυµατοµορφή), που διαδίδεται προς τα δεξιά. Ακριβώς 

από κάτω (και λαµβάνοντας υπόψη τη βαθµολόγηση του 

χαρτιού) να σχεδιάστε το στιγµιότυπο του κύµατος µετά από 

χρόνο ίσο µε το µισό της περιόδου του κύµατος. 

2) Από τη θέση x=0 ενός γραµµικού ελαστικού µέσου ξεκινά 

ένα κύµα µε εξίσωση y=0,2ηµ2π(0
t
2 
- 0
x
4
) (µονάδες στο S.Ι.). Να κάνετε το στιγµιότυπο του 

κύµατος τη χρονική στιγµή t1=2,5s. 

3) Στη θέση x1=6m, ενός γραµµικού ελαστικού µέσου, υπάρχει πηγή αρµονικού κύµατος, το 

οποίο διαδίδεται προς τα δεξιά (θετική φορά), µε ταχύτητα υ=3m/s. Αν η εξίσωση της απο-

µάκρυνσης της πηγής είναι y=0,1ηµ2πt (µονάδες στο S.Ι.), ποια η εξίσωση του κύµατος; 
Μονάδες  6+10+4=20 
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