
 

1) Κατά µήκος ενός γραµµικού ελαστικού µέσου έχει δηµιουργηθεί ένα στάσιµο κύµα από 

συµβολή δύο κυµάτων µε µήκη κύµατος λ=1,6m. ∆ύο σηµεία Κ και Λ είναι δεξιά ενός δε-

σµού ∆, απέχοντας από αυτόν αποστάσεις x1=0,6m και x2=2m αντίστοιχα. Σε µια στιγµή η 

φάση του Κ είναι ίση µε 40π. 

i) Η φάση του σηµείου Λ είναι µεγαλύτερη, µικρότερη ή ίση µε 40π; 

ii) Να συγκρίνετε τις µέγιστες ταχύτητες ταλάντωσης των σηµείων Κ και Λ. 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 
Μονάδες  4+4=8 

2) Κατά µήκος ενός ελαστικού µέσου διαδίδεται ένα κύµα, ξεκινώντας από τη θέση x=0, µε 

εξίσωση y= 0,1ηµπ(t-0
x
2
)  (S.Ι.). 

i) Να βρεθεί η ταχύτητα του κύµατος. 

ii) Να σχεδιάστε στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική στιγµή t1=3,5s. 

iii) Ποια είναι η ταχύτητα ταλάντωσης ενός σηµείου Σ που βρίσκεται στη θέση x1=3m τη 

στιγµή t1=4s; 

iv) Σε µια στιγµή το σηµείο Σ έχει εκτελέσει 4,5 ταλαντώσεις. Ποια η φάση ενός άλλου 

σηµείου Μ, δεξιά του Σ και σε απόσταση 2m από αυτό; 
Μονάδες  2+3+3+4=12 
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1) Κατά µήκος ενός γραµµικού ελαστικού µέσου έχει δηµιουργηθεί ένα στάσιµο κύµα από 

συµβολή δύο κυµάτων µε µήκη κύµατος λ=1,2m. Ένα σηµείο Κ είναι αριστερά ενός δε-

σµού ∆ απέχοντας κατά x1=0,3m από αυτόν, ενώ ένα άλλο σηµείο Μ είναι δεξιά του ∆ και 

σε απόσταση x2=0,8m . Σε κάποια στιγµή η φάση του σηµείου Κ είναι ίση µε 34π. 

i) Η φάση του σηµείου Μ είναι µεγαλύτερη, µικρότερη ή ίση µε 40π; 

ii) Να συγκρίνετε τις µέγιστες ταχύτητες ταλάντωσης των σηµείων Κ και Μ. 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 
Μονάδες  4+4=8 

2) Κατά µήκος ενός ελαστικού µέσου διαδίδεται ένα κύµα, ξεκινώντας από τη θέση x=0, µε 

εξίσωση y= 0,2ηµπ(0
t
2
 – x) (S.Ι.). 

i) Να βρεθεί η ταχύτητα του κύµατος. 

ii) Να σχεδιάστε στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική στιγµή t1=5s. 

iii) Ποια είναι η ταχύτητα ταλάντωσης ενός σηµείου Σ που βρίσκεται στη θέση x1=2m, τη 

στιγµή t1=6s; 

iv) Σε µια στιγµή το σηµείο Σ έχει εκτελέσει 2,5 ταλαντώσεις. Ποια η φάση ενός άλλου 

σηµείου Μ, αριστερά του Σ και σε απόσταση 0,5m από αυτό; 
Μονάδες  2+3+3+4=12 
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