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ΜΗΦΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 

 Οοιζμόπ κύμαηξπ 

Κύμα μκμμάδεηαη ε δηάδμζε μηαξ δηαηαναπήξ ζημ πώνμ με μνηζμέκε ηαπύηεηα, ε μπμία 

μκμμάδεηαη ηαςύηηηα διάδξζηπ . 

Γηα ηε δεμημονγία εκόξ θύμαημξ πνεηάδμκηαη ε πηγή ηεξ δηαηαναπήξ  

ή πηγή ηξρ κύμαηξπ, δειαδή ε αηηία πμο ζα πνμθαιέζεη ηε δηαηαναπή θαη  

έκα ρλικό (μέζξ) ζημ μπμίμ θάζε μόνημ αιιειεπηδνά με ηα γεηημκηθά ημο  

(ελαζηικό μέζξ).  

Τα θύμαηα πμο δηαδίδμκηαη ζε έκα ειαζηηθό μέζμ μκμμάδμκηαη  μηςαμικά κύμαηα 

 ΤO ΓΛΑΣΤΙΚΟ ΜΓΣΟ, ςξ μμκηέιμ, είκαη έκα  ζύκμιμ οιηθώκ ζεμείςκ – 

ηαιακηςηώκ -  θαζέκα από ηα μπμία «ζοκδέεηαη» με ηα οπόιμηπα έηζη ώζηε ακ 

μπμημδήπμηε εκενγμπμηεζεί, μη δοκάμεηξ πμο ζα αζθμύκηαη από ηα οπόιμηπα κα  

ηείκμοκ κα ημ επακαθένμοκ ζηε ζέζε ηεξ ηζμννμπίαξ ημο. 

                             

Με ημ μμκηέιμ αοηό μπμνμύμε κα δώζμομε απάκηεζε ζημ ενώηεμα « γηαηί  δηαδίδεηαη 

ε δηαηαναπή-ηαιάκηςζε εκόξ οιηθμύ ζεμείμο ζηα οπόιμηπα; »   

  Γηα κα πνμθαιέζμομε ηεκ θομαηηθή δηαηαναπή πνέπεη κα δώζμομε  εκένγεηα ζε 

θάπμηα πενημπή ημο μέζμο. Η εκένγεηα αοηή μεηαθένεηαη με ημ  θύμα ζε άιιεξ 

πενημπέξ ημο μέζμο. Τα μόνηα ημο ειαζηηθμύ μέζμο  θηκμύκηαη γύνς από ηε ζέζε 

ηζμννμπίαξ ημοξ πςνίξ κα μεηαθένμκηαη . Άνα : 

Καηά ηη διάδξζη εμόπ κύμαηξπ  μεηαθέοεηαι εμέογεια και ξομή από ηξ έμα 

ζημείξ ηξρ μέζξρ ζηξ άλλξ,  όςι όμωπ και ύλη. 
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 Τπξλξγιζμόπ ηηπ ηαςύηηηαπ διάδξζηπ. 

Ακ ζε πνόκμ t μηα δηαηαναπή δηαδίδεηαη ζε απόζηαζε x από ηεκ πεγή  παναγςγήξ 

ηεξ, ημ πειίθμ  

 

είκαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θύμαημξ.  

Η ηαπύηεηα με ηεκ μπμία δηαδίδεηαη έκα θύμα ζε έκα μέζμκ ελανηάηαη μόκμ από ηηξ 
ηδηόηεηεξ ημο μέζμο πμο δηαηανάζζεηαη θαη όπη από ημ πόζμ ηζπονή είκαη ε 
δηαηαναπή.  
 

Λόγμο πάνε μ ήπμξ, ζε ζενμμθναζία 20°C, δηαδίδεηαη ζημκ αένα με ηαπύηεηα 344 

m/s, ακελάνηεηα από ημ ακ είκαη ηζπονόξ ή αζζεκήξ. Σηα ζηενεά μ ήπμξ δηαδίδεηαη 

με μεγαιύηενε ηαπύηεηα. 

 

 Τη ζεμαίκεη όηη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θύμαημξ ζε έκα μέζμκ ελανηάηαη μόκμ 

από ηηξ ηδηόηεηεξ ημο μέζμο; Σεμαίκεη όηη ακ π.π. ημ θύμα δηαδίδεηαη θαηά μήθμξ 

εκόξ ηεκηςμέκμο κήμαημξ (Σπ. 1) ε ηαπύηεηά ημο ελανηάηαη απμθιεηζηηθά από ημ 

πόζμ ηεκηςμέκμ είκαη ημ κήμα θαη από ηεκ ποθκόηεηά ημο. 

 

Σπήμα 1 

 Δεκ πνέπεη κα ζογπέμομε ηεκ θίκεζε ηεξ δηαηαναπήξ (δειαδή ημο θύμαημξ) με ηεκ 

θίκεζε ηςκ ζςμαηίςκ ημο μέζμο δηάδμζεξ : Αοηά δεκ μεηαθένμκηαη αιιά θηκμύκηαη 

γύνς από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ ημοξ. Φαναθηενηζηηθά είκαη ηα ζπόιηα ηςκ Einstein θαη 

Infeld γηα ηα θομαηηθά θαηκόμεκα : 
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H ηαπύηεηα ημο θύμαημξ είκαη ζηαζενή, εκώ ε ηαπύηεηα με ηεκ μπμία  θηκμύκηαη ηα 

ζεμεία ημο μέζμο γύνς από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ ημοξ  δεκ είκαη ζηαζενή.  

 

 Διάκοιζη ηωμ κρμάηωμ με κοιηήοιξ ηη διεύθρμζη ζηημ ξπξία κιμξύμηαι ηα 

ζημεία ηξρ ελαζηικξύ μέζξρ. 

Με θνηηήνημ ηε δηεύζοκζε ζηεκ μπμία θηκμύκηαη ηα ζεμεία ημο ειαζηηθμύ μέζμο, ηα 

θύμαηα δηαθνίκμκηαη ζε εγθάνζηα θαη ζε δηαμήθε.  

 

Εγκάοζια μκμμάδμκηαη ηα θύμαηα ζηα μπμία όια ηα ζεμεία ημο ειαζηηθμύ μέζμο 

ηαιακηώκμκηαη θάζεηα ζηε δηεύζοκζε δηάδμζεξ ημο θύμαημξ. Τέημηα θύμαηα 

δηαδίδμκηαη θαηά μήθμξ μηαξ πμνδήξ.  

Καηά ηε δηάδμζε ηςκ εγθανζίςκ θομάηςκ δεμημονγμύκηαη ζημ ειαζηηθό μέζμ «όνε» 

θαη «θμηιάδεξ» (Σπ. 2) δειαδή πενημδηθέξ μεηαβμιέξ ημο ζπήμαηόξ ημο.   

 

Σπήμα 2. 
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Τα θύμαηα πμο δηαδίδμκηαη ζηεκ επηθάκεηα ηςκ ογνώκ μπμνμύκ κα ζεςνεζμύκ 

θαηά πνμζέγγηζε εγθάνζηα. Τη ζεμαίκεη αοηό; Σεμαίκεη όηη  ε θίκεζή ημοξ έπεη δύμ 

ζοκηζηώζεξ : μηα θαηαθόνοθε θαη μηα μνηδόκηηα με απμηέιεζμα ηα ζςμάηηα κα 

δηαγνάθμοκ θύθιμοξ.(Σπ. 3) 

 

Σπήμα 3. 

Διαμήκη μκμμάδμκηαη ηα θύμαηα ζηα μπμία ηα ζεμεία ημο ειαζηηθμύ μέζμο 

ηαιακηώκμκηαη πανάιιεια ζηε δηεύζοκζε δηάδμζεξ ημο θύμαημξ.  

 Καηά ηε δηάδμζε ηςκ δηαμήθςκ  θομάηςκ δεμημονγμύκηαη ζημ ειαζηηθό μέζμ 

«ποθκώμαηα» θαη «αναηώμαηα» (Σπ. 4) δειαδή πενημδηθέξ μεηαβμιέξ ηεξ 

ποθκόηεηάξ ημο. 

 
Σπήμα 4. 

 Τα εγθάνζηα θύμαηα δηαδίδμκηαη ζηα ζηενεά. Τα δηαμήθε δηαδίδμκηαη ηόζμ ζηα 

ζηενεά όζμ θαη ζηα ογνά θαη ηα αένηα.  

 

 Πεοιξδικό και αομξμικό κύμα. 

Ακ ε πεγή εθηειεί πενημδηθή θίκεζε ηα ζςμαηίδηα ημο μέζμο θηκμύκηαη επίζεξ 

πενημδηθά. Τμ θύμα πμο πνμθύπηεη ηόηε είκαη έκα πεοιξδικό κύμα. 

 Γηδηθόηενα, ακ ε θίκεζε ηεξ πεγήξ είκαη απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε όια ηα ζςμαηίδηα 

ημο μέζμο εθηειμύκ επίζεξ απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε θαη ημ θύμα μκμμάδεηαη 

ημιηξμξειδέπ ή αομξμικό. Τα ανμμκηθά θύμαηα έπμοκ απιή μαζεμαηηθή πενηγναθή θαη 

παίδμοκ έκακ ηδηαίηενα ζπμοδαίμ νόιμ.  
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Οπμηαδήπμηε θομαηηθή δηαηαναπή, όζμ πενίπιμθε θαη κα είκαη, μπμνεί κα 

ζεςνεζεί όηη πνμένπεηαη από ημ άζνμηζμα εκόξ ανηζμμύ ανμμκηθώκ θομάηςκ. 

Η πεοίξδξπ (Σ) ηξρ κύμαηξπ είκαη ημ πνμκηθό 

 δηάζηεμα ζημ μπμίμ έκα ζςμαηίδημ ημο μέζμο  

μιμθιενώκεη ηεκ θίκεζή ημο (ανμμκηθή ηαιάκηςζε). 

 Γάκ θςημγναθίδαμε ημ μέζμ ζημ μπμίμ δηαδίδεηαη 

 έκα ανμμκηθό θύμα δομ πνμκηθέξ ζηηγμέξ πμο  

δηαθένμοκ θαηά μηα πενίμδμ(βι. δηπιακό ζπήμα) 

 ζα βιέπαμε όηη όια ηα ζςμαηίδηα ημο μέζμο, 

 έπμκηαξ εθηειέζεη μηα πιήνε ηαιάκηςζε, 

 βνίζθμκηαη πάιη ζηηξ ανπηθέξ ημοξ ζέζεηξ. 

 Έηζη, πανόιμ πμο ημ θύμα ζα έπεη πνμπςνήζεη,  

ε θομαηηθή εηθόκα πμο ζα πάνμομε ζα είκαη ίδηα. 

 Γπμμέκςξ πεοίξδξπ ηξρ κύμαηξπ είμαι επίζηπ 

 ηξ ςοξμικό διάζηημα ζηξ ξπξίξ η κρμαηική 

 εικόμα επαμαλαμβάμεηαι. 

Η ζρςμόηηηα (f ) με ηεκ μπμία ηαιακηώκμκηαη ηα 

 ζεμεία ημο μέζμο μκμμάδεηαη θαη ζοπκόηεηα ημο  

θύμαημξ. Η ζοπκόηεηα ημο θύμαημξ δείπκεη ημκ 

 ανηζμό ηςκ θμνοθώκ (ακ πνόθεηηαη γηα εγθάνζημ 

 θύμα) ή ηςκ ποθκςμάηςκ (ακ πνόθεηηαη γηα δηάμεθεξ) πμο θηάκμοκ ζε θάπμημ 

ζεμείμ ημο μέζμο ζηε μμκάδα ημο πνόκμο θαηά ηε δηάδμζε ημο θύμαημξ.  

 Δειαδή ζηε ζπέζε 
t

N
f  ημ Ν εθηόξ από ημκ ανηζμό ηςκ ηαιακηώζεςκ εκόξ 

ζεμείμο ακά μμκάδα πνόκμο εθθνάδεη επίζεξ ηςκ ανηζμό ηςκ θομάηςκ ακά μμκάδα 

πνόκμο πμο θηάκμοκ ζε θάπμημ ζεμείμ ημο μέζμο θαηά ηε δηάδμζε ημο θύμαημξ ή 

ηζμδύκαμα ημκ ανηζμό ηςκ θμνοθώκ (ζηα εγθάνζηα) ή ηςκ ανηζμό ηςκ ποθκςμάηςκ 

(ζηα δηαμήθε) πμο θηάκμοκ ακά μμκάδα πνόκμο ζημ ζογθεθνημέκμ ζεμείμ ημο μέζμο 

δηάδμζεξ. 

 Αθμύ ιμηπόκ ε πενίμδμξ εθθνάδεη ημ πνμκηθό δηάζηεμα ζημ μπμίμ ε θομαηηθή εηθόκα 

επακαιαμβάκεηαη ε ζοπκόηεηα εθθνάδεη ημ νοζμό με ημκ μπμίμ ε θομαηηθή εηθόκα 

επακαιαμβάκεηαη 

Η απόζηαζε ζηεκ μπμία δηαδίδεηαη ημ θύμα ζε πνόκμ μηαξ πενηόδμο μκμμάδεηαη μήκξπ 

κύμαηξπ  (λ) .  
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 Σημ πνώημ ζηηγμηόηοπμ1 ημο ζπήμαημξ 5 απεηθμκίδεηαη ημ μήθμξ θύμαημξ ςξ ε 

απόζηαζε δηάδμζεξ ημο θύμαημξ ζε πνόκμ μηαξ πενηόδμο εκώ ζημ δεύηενμ 

απεηθμκίδεηαη ημ μήθμξ θύμαημξ ςξ ε απόζηαζε ακάμεζα ζε δύμ δηαδμπηθά όνε θαη 

δύμ δηαδμπηθέξ θμηιάδεξ2.  

 

Σπήμα 5. 

Τμ ζπήμα 6 πανηζηάκεη ημ ζηηγμηόηοπμ εκόξ θύμαημξ πμο δηαδίδεηαη θαηά ηε ζεηηθή 

θμνά. Σημ ζπήμα έπμοκ ζεμεηςζεί μη ηαπύηεηεξ ηεξ ηαιάκηςζεξ (V) μνηζμέκςκ 

ζεμείςκ θαζώξ θαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ο ημο θύμαημξ ε μπμία πανηζηάκεηαη με ημ 

μνηδόκηημ βέιμξ. Οη θμνέξ ηςκ ηαποηήηςκ ηεξ ηαιάκηςζεξ έπμοκ οπμιμγηζηεί 

ζύμθςκα με ημκ ελήξ θακόκα : Έκα ηοπαίμ ζεμείμ θαηεοζύκεηαη πνμξ ηα πάκς ακ 

πίζς ημο βνίζθεηαη «όνμξ» θαη πνμξ ηα θάης ακ πίζς ημο βνίζθεηαη «θμηιάδα». Ακ 

ε θμνά ηεξ ηαπύηεηαξ δηάδμζεξ ημο θύμαημξ είκαη ακηίζεηε από αοηή πμο θαίκεηαη 

ζημ ζπήμα, ηόηε ελεηάδμομε ακ οπάνπεη «όνμξ» ή «θμηιάδα» μπνμζηά από ημ ζεμείμ. 

 

Σπήμα 6. 

Θα μπμνμύζαμε, κα μνίζμομε ημ μήθμξ θύμαημξ ςξ ηεκ απόζηαζε μεηαλύ δύμ 

δηαδμπηθώκ ζεμείςκ ημο μέζμο πμο απέπμοκ ημ ίδημ από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ ημοξ 

θαη θηκμύκηαη θαηά ηεκ ίδηα θμνά. .(Σπ. 6) 

                                            
1 Σηηγμηόηοπμ είκαη ε «θςημγναθία» ημο θύμαημξ θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή. 
2 Ακ ημ θύμα ήηακ δηαμήθεξ ηόηε ημ μήθμξ θύμαημξ ζα ήηακ ε απόζηαζε ακάμεζα ζε δύμ 

δηαδμπηθά ποθκώμαηα θαη αναηώμαηα. 
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 Έκαξ άιιμξ ηζμδύκαμμξ μνηζμόξ ημο μήθμοξ θύμαημξ με ημκ παναπάκς είκαη μ 

ελήξ : Μήθμξ θύμαημξ είκαη ε ειάπηζηε απόζηαζε ακάμεζα ζε δύμ ηοπαία ζεμεία ημο 

μέζμο πμο όηακ δηαηανάζζμκηαη ζομπενηθένμκηαη αθνηβώξ με ημκ ίδημ ηνόπμ.(Σπ. 6) 

 Η θεμελιώδηπ ενίζωζη ηηπ κρμαηικήπ. 

Η ηαπύηεηα δηάδμζεξ ο, ημ μήθμξ θύμαημξ ι θαη ε ζοπκόηεηα f ημο θύμαημξ 

ζοκδέμκηαη με ηε ζπέζε : 

 

 

Η ζπέζε αοηή μκμμάδεηαη θεμελιώδηπ ενίζωζη ηηπ κρμαηικήπ. 

Απόδεηλε 

Ακ ζηε ζπέζε  ακηηθαηαζηήζμομε t = T ηόηε ζύμθςκα με ημκ μνηζμό ημο 

μήθμοξ θύμαημξ π = ι . Οπόηε  = ι    Αιιά   = f   ο = ι f 

 Θα πνέπεη κα ημκηζηεί όηη ηα ηνία θοζηθά μεγέζε πμο εμθακίδμκηαη ζηε ζεμειηώδε 

θομαηηθή ελίζςζε ο = ι f έπμοκ ηα ελήξ παναθηενηζηηθά : 

Ταπύηεηα δηάδμζεξ ο : Γλανηάηαη από ημ μέζμ δηάδμζεξ θαη δεκ ελανηάηαη από ημ 

πόζμ γνήγμνα ηαιακηώκεηαη ε πεγή, μύηε από ημ πόζμ ηζπονή είκαη ε δηαηαναπή πμο 

δεμημύνγεζε (από ηεκ εκένγεηα δειαδή πμο έδςζε). 

Σοπκόηεηα f : Σύμθςκα με ημ μμκηέιμ ημο ειαζηηθμύ μέζμο όια ηα οιηθά ημο ζεμεία 

εθηειμύκ ελακαγθαζμέκε3 ηαιάκηςζε ζημ «νοζμό» πμο ημοξ επηβάιεη ε πεγή. Άνα ε 

ζοπκόηεηα ημο θύμαημξ ελανηάηαη από ημ πόζμ γνήγμνα ηαιακηώκεηαη ε πεγή. Γίκαη 

δειαδή ίζε με ηε ζοπκόηεηα ηεξ πεγήξ.  Δεκ ελανηάηαη από ημ μέζμκ δηάδμζεξ. 

Μήθμξ θύμαημξ ι :Σύμθςκα με ηε ζεμειηώδε ελίζςζε ι = ο/f ελανηάηαη ηόζμ από ημ 

μέζμ δηάδμζεξ (ο) όζμ θαη από ηε ζοπκόηεηα. 

ρμπέοαζμα : Η ηαςύηηηα διάδξζηπ εμόπ κύμαηξπ ζε ξοιζμέμξ μέζξμ διάδξζηπ 

παοαμέμει ζηαθεοή. Αμ αλλάνει ηξ μέζξ διάδξζηπ θα αλλάνξρμ η ηαςύηηηα και 

ηξ μήκξπ κύμαηξπ (αθξύ εναοηώμηαι από ηξ μέζξμ) εμώ η ζρςμόηηηα (πξρ 

εναοηάηαι από ηημ πηγή) θα παοαμείμει ζηαθεοή. 

                                            
3 Έκα ζύζηεμα εθηειεί ελακαγθαζμέκε ηαιάκηςζε όηακ δέπεηαη ηεκ επίδναζε ελςηενηθήξ 

πενημδηθήξ δύκαμεξ πμο ημο επηβάιιεη ηε ζοπκόηεηά ηεξ. Σηεκ πενίπηςζε ηςκ μεπακηθώκ 

θομάηςκ ηε δύκαμε αοηή ηεκ αζθεί ε πεγή. 

 ο = ι f  
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Πς 1Δύο μηχαμικά κύματα ίδιας συχμότητας διαδίδομται σε ελαστική χορδή. 

Αμ  και τα μήκη κύματος αυτώμ τωμ κυμάτωμ ισχύει: 

 

α)  

 

β)  

 

γ)  

 

Δικαιολογήστε τημ απάμτησή σας. 

Απ. γ. 

Πς 2 Σε έκα ζεμείμ Ο ζηεκ ειεύζενε εθηεηαμέκε επηθάκεηα κενμύ πμο ενεμεί, 

πέθημοκ με ζηαζενό νοζμό 120 ζηαγόκεξ ημ ιεπηό. Δεμημονγείηαη έηζη έκα 

επηθακεηαθό θύμα ημ μπμίμ ζεςνμύμε εγθάνζημ. Τμ πιάημξ ηεξ ηαιάκηςζεξ ηεξ 

πεγήξ Ο είκαη ζηαζενό, ίζμ με Α. Παναηενμύμε όηη θαηά μήθμξ μηαξ αθηίκαξ 

δηάδμζεξ Οπ ημο θύμαημξ ζπεμαηίδμκηαη 6 δηαδμπηθά «όνε» ηα μπμία θαιύπημοκ 

απόζηαζε d = 2,5 m. 

α Να βνείηε ηεκ πενίμδμ ημο θύμαημξ θαη ημ μήθμξ θύμαημξ. 

β Πόζε είκαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θύμαημξ. 

Απ. α) 0,5 s, 0,5 m, β) 1m/s 
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 H ενίζωζη γοαμμικξύ 4 αομξμικξύ κύμαηξπ 

 

 

 

Απόδεηλε 

Σπήμα 7. 

Ανμμκηθό θύμα πιάημοξ Α θαη μήθμοξ θύμαημξ ι δηαδίδεηαη με ηαπύηεηα 

δηάδμζεξ ο πνμξ ηε ζεηηθή θαηεύζοκζε, ζε γναμμηθό μέζμ , ημ μπμίμ ηαοηίδεηαη με 

ημκ άλμκα π΄Οπ ημκ μπμίμ μκμμάδμομε άλμκα δηάδμζεξ ημο θύμαημξ5. Ο 

θαηαθόνοθμξ άλμκαξ y΄Oy είκαη μ άλμκαξ ηαιάκηςζεξ ηςκ ζεμείςκ ημο ειαζηηθμύ 

μέζμο. Οη ζέζεηξ ηζμννμπίαξ ηςκ ζεμείςκ αοηώκ βνίζθμκηαη πάκς ζημκ άλμκα πΌπ. 

 Θεςνμύμε όηη ηε πνμκηθή ζηηγμή t=0 ημ θύμα θηάκεη ζημ ζεμείμ ακαθμνάξ Ο 

(π=0) μπόηε αοηό λεθηκά κα εθηειεί Α.Α.Τ. θηκμύμεκμ πνμξ ηα πάκς (δειαδή με 

ζεηηθή ηαπύηεηα ηαιάκηςζεξ). Οπόηε ξι αοςικέπ ζρμθήκεπ είμαι ξι ενήπ : ηη 

ςοξμική ζηιγμή t=0 ζηη θέζη ς=0 έςξρμε y=0 (δει. ημ ζεμείμ ακαθμνάξ Ο 

βνίζθεηαη ζηε Θ.Ι. ημο) και V>06 (δει. ημ ζεμείμ ακαθμνάξ Ο λεθηκά κα 

ηαιακηώκεηαη πνμξ ηα πάκς). Άνα ε ελίζςζε ηεξ ηαιάκηςζήξ ημο Ο ζα έπεη θμ = 0  

θαη ζα είκαη ε : 

                                            
4 Γναμμηθά είκαη ηα θύμαηα πμο δηαδίδμκηαη ζε μηα δηάζηαζε όπςξ π.π. θαηά μήθμξ μηαξ 

πμνδήξ. 
5 Σηεκ πναγμαηηθόηεηα όια ηα θύμαηα πμο εμθακίδμκηαη ζημκ θοζηθό θόζμμ είκαη 

πενημνηζμέκα ζημ πώνμ. Τα θύμαηα με ζογθεθνημέκμ ι θαη άπεηνε έθηαζε είκαη 

εληδακηθεομέκεξ μαζεμαηηθέξ επηκμήζεηξ. 
6 H ζηαζενή γηα μνηζμέκμ μέζμ ηαπύηεηα δηάδμζε ζομβμιίδεηαη με ο εκώ ε ανμμκηθά 

μεηαβαιιόμεκε ηαπύηεηα ηαιάκηςζεξ ηςκ ζεμείςκ ημο μέζμο δηάδμζεξ με V. 

           

Φ΄ 

       y = A εμ2π(
x

T

t
) 
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y = A εμςt  

Παίνκμομε έκα ηοπαίμ ζεμείμ Μ  ζημ ζεηηθό εμηάλμκα Οπ ζηε ζέζε π. Τμ 

θύμα θηάκεη ζε αοηό ηε πνμκηθή ζηηγμή t1 ε μπμία οπμιμγίδεηαη από ηε ζπέζε 

x
t

t

x
1

1

. Κάπμηα πνμκηθή ζηηγμή t>t1 ημ ζεμείμ Μ ζα ηαιακηώκεηαη γηα πνόκμ 

t΄=t-t1 (ιηγόηενμ από ημ Ο) μπόηε, με ηεκ πνμϋπόζεζε όηη ημ πιάημξ ηεξ 

ηαιάκηςζεξ ημο Μ είκαη ίζμ με ημ πιάημξ ηεξ ηαιάκηςζεξ ημο Ο, ε ελίζςζε ηεξ 

ηαιάκηςζεξ ημο Μ ζα είκαη ε : 

y = A εμςt΄=Α εμς(t-t1)=A εμ
2

(t- )=A εμ2π(
T

x

T

t
 ) 

Όμςξ ζύμθςκα με ηε ζεμειηώδε θομαηηθή ελίζςζε ο=ιf=ι
T

1
οΤ=ι. Οπόηε 

ε ελίζςζε ημο Μ γίκεηαη : 

y = A εμ2π(
x

T

t
) 

Η ενίζωζη αρηή είμαι η ενίζωζη αομξμικξύ κύμαηξπ πξρ διαδίδεηαι καηά 

ηημ θεηική καηεύθρμζη ηξρ άνξμα ς΄Ος θαη οπμιμγίδεη ηεκ απμμάθνοκζε 

μπμημοδήπμηε ζεμείμο ημο άλμκα δηάδμζεξ(είηε με π>0 είηε με π<0) μπμηαδήπμηε 

πνμκηθή ζηηγμή μεηά από ηε ζηηγμή άθηλεξ ημο θύμαημξ ζημ ζεμείμ αοηό . 

  Πλάηξπ κύμαηξπ Α είκαη ημ πιάημξ ηαιάκηςζεξ ηςκ οιηθώκ ζεμείςκ ημο μέζμο. 

Φάζη ηξρ κύμαηξπ είκαη ε γςκία θ = 2π(
x

T

t
) πμο είκαη ζοκάνηεζε δύμ 

μεηαβιεηώκ ημο π θαη ημο t.  

Ακ ημ θύμα δηαδίδεηαη πνμξ ηεκ αομηηική καηεύθρμζη ηόηε ε ελίζςζε γίκεηαη: 

y = A ημ2π(
x

T

t
)  7 

 

 

 

                                            
7 Η απόδεηλε γίκεηαη αθνηβώξ όπςξ θαη θαηά ηε ζεηηθή θμνά δηάδμζεξ με ηε δηαθμνά όηη ημ 

Μ ηώνα ηεκ πνμκηθή ζηηγμή t ηαιακηώκεηαη γηα πνόκμ t΄=t+t1 (πενηζζόηενμ από ημ Ο), όπμο 

t1 o πνόκμξ πμο πνεηάδεηαη ημ θύμα γηα κα δηαδμζεί από ημ Μ ζημ Ο. 
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Σηεκ πενίπηςζε πμο ηζπύμοκ δηαθμνεηηθέξ ανπηθέξ ζοκζήθεξ από αοηέξ πμο 

πενηγνάραμε παναπάκς ηόηε ε ελίζςζε ημο θύμαημξ γίκεηαη : 

y = A ημ[2π(
x

T

t
)+θξ] όηαμ διαδίδεηαι ποξπ ηα θεηικά και 

y = A ημ[2π(
x

T

t
)+θξ] όηαμ διαδίδεηαι ποξπ ηα αομηηικά 

όπμο θμ ε ανπηθή θάζε ε μπμία οπμιμγίδεηαη από ηηξ ανπηθέξ ζοκζήθεξ. 

 Μεκ λεπκάμε κα μεηαηνέπμομε ζημ S.I. όια ηα μεγέζε πμο πενηέπμκηαη ζηεκ 

ελίζςζε ημο θύμαημξ   

Πς 1 Καηά μήθμξ γναμμηθμύ μμμγεκμύξ ειαζηηθμύ μέζμο δηαδίδεηαη, θαηά ηε ζεηηθή 

θαηεύζοκζε, εμηημκμεηδέξ θύμα ζοπκόηεηαξ f = 500 Hz, με ηαπύηεηα ο = 

1000m/s θαη πιάημξ Α = 5 cm.   

α. Να οπμιμγίζεηε  

i) ημ μήθμξ θύμαημξ.  

ii) ηεκ πενίμδμ θαη ηεκ θοθιηθή ζοπκόηεηα ηεξ ηαιάκηςζεξ εκόξ μμνίμο ημο 

ειαζηηθμύ μέζμο.  

β. Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ημο θύμαημξ.  

Η πεγή ημο θύμαημξ βνίζθεηαη ζηεκ ανπή Ο ημο άλμκα π΄π θαη ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 

0 γηα ηεκ πεγή δίκεηαη όηη y = 0, V > 0.  

Απ. (α) i) 2 m  ii) 2 10-3 s , 1000π rad/s (β) y = 0,05εμ2π(500t - 0,5π) (SI) 

Πς 2Η ελίζςζε εκόξ γναμμηθμύ ανμμκηθμύ θύμαημξ είκαη y = 10εμπ(10t - 0,1x) (ηα 

π, y ζε cm θαη ημ t ζε s). Να βνείηε ηε ζοπκόηεηα f, ημ μήθμξ θύμαημξ ι, ηεκ 

ηαπύηεηα δηάδμζεξ ο θαη ημ πιάημξ A ημο θύμαημξ .  

Απ. 5Hz, 20cm, 1m/s, 10cm 

 

Πς 3 Μέζα ζ' έκα  ειαζηηθό μέζμ,  δηαδίδεηαη έκα ανμμκηθό θύμα ε ελίζςζε ημο 

μπμίμο είκαη:  y = 20 εμ (2πt - ππ/50)  (cm)  

Να βνεζμύκ: ημ πιάημξ, ε πενίμδμξ, ε ζοπκόηεηα, ημ μήθμξ θύμαημξ θαη  ε ηαπύηεηα 

δηάδμζεξ ημο θύμαημξ  (Τμ  π είκαη ζε cm).  

Απ. 0,2m, 1s, 1Hz, 1m, 1m/s 

Πς 4 Γγθάνζημ θύμα δηαδίδεηαη θαηά ηε ζεηηθή θμνά ημο άλμκα  π  με ηαπύηεηα  ο=3 

m/s.  Η δηάδμζε ανπίδεη ηε ζηηγμή  t=0,  από ηεκ ανπή ημο άλμκα π΄π. Τμ πιάημξ 

ηαιάκηςζεξ ηςκ μμνίςκ ημο ειαζηηθμύ μέζμο είκαη Α = 0,5 m θαη ε ζοπκόηεηα 

ηεξ πεγήξ είκαη  f=0,25 Hz. Να βνεζμύκ:   

α) H ελίζςζε ημκ θύμαημξ.   
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β) Πμηα πνμκηθή ζηηγμή ανπίδεη κα ηαιακηώκεηαη έκα ζεμείμ Α πμο απέπεη από 

ηεκ πεγή απόζηαζε πΑ=120 m;   

Απ. (α) y = 0,5 εμ2π(t/4-x/12) (SI), (β) 40s 

Πς 5 Τμ ζεμείμ Ο ανπίδεη ηε πνμκηθή ζηηγμή  κα εθηειεί απιή ανμμκηθή 

ηαιάκηςζε, πμο πενηγνάθεηαη από ηεκ ελίζςζε . Τμ θύμα πμο 

δεμημονγεί, δηαδίδεηαη θαηά μήθμξ μμμγεκμύξ γναμμηθμύ ειαζηηθμύ μέζμο θαη θαηά ηε 

ζεηηθή θμνά. 

Ακ είκαη γκςζηό όηη: 

1) ημ ζεμείμ Ο πενκάεη από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ ημο  θμνέξ ημ ιεπηό, 

2) ε μιηθή εκένγεηα ηαιάκηςζεξ ηεξ πεγήξ Ο είκαη , 

3) θάζε ζημηπεηώδεξ ημήμα ημο ειαζηηθμύ μέζμο ζεςνείηαη οιηθό ζεμείμ 

μάδαξ  θαη 

4) ημ θύμα θηάκεη ζημ ζεμείμ Σ, πμο απέπεη από ημ Ο απόζηαζε , ηε πνμκηθή 

ζηηγμή ,κα οπμιμγίζεηε: 

α) ηεκ πενίμδμ ημο θύμαημξ. 

β) ημ πιάημξ ημο θύμαημξ. 

γ) ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ θαη ημ μήθμξ θύμαημξ. 

δ) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε αοημύ ημο θύμαημξ. 

Δίκεηαη . 

Απ. α) 4s  β) 0,4m γ) 2m/s, 8m  δ) y = 0,4 εμ2π(
84

xt
) (S.I) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σεμεηώζεηξ ζηε Φοζηθή Καηεύζοκζεξ ηεξ Γ΄Λοθείμο                                       Μ. Σανηδάθεξ 

 

 

 Η ενίζωζη ηηπ απξμάκορμζηπ ζε ζρμάοηηζη με ηη θέζη για μια δεδξμέμη 

ςοξμική ζηιγμή t1. 

Θεςνμύμε όηη ημ θύμα δηαδίδεηαη θαηά ηε ζεηηθή θμνά  (ο>0) μπόηε ηε πνμκηθή 

ζηηγμή t1 ελίζςζε ημο θύμαημξ γνάθεηαη : 

 

 

Με ηεκ παναπάκς ελίζςζε οπμιμγίδμομε ηηξ απμμαθνύκζεηξ από ηε Θ.Ι. ηςκ 

δηαθόνςκ ζεμείςκ ημο ειαζηηθμύ μέζμο μέπνη ηε ζέζε π1 ημο πημ απμμαθνοζμέκμο 

ζεμείμο πμο έπεη θηάζεη ημ θύμα ηε δεδμμέκε πνμκηθή ζηηγμή t1 . Αοηή οπμιμγίδεηαη 

από ηε ζπέζε 11

1

1 tx
t

 .  Oη ηημέξ ιμηπόκ πμο μπμνεί κα πάνεη ημ π ζηεκ 

ελίζςζε ημο θύμαημξ είκαη ς ς1   

 Η γναθηθή πανάζηαζε ηεξ παναπάκς ελίζςζεξ ημο θύμαημξ y=f(x) γηα 

δεδμμέκε πνμκηθή ζηηγμή μκμμάδεηαη ζηηγμηόηοπμ ημο θύμαημξ θαη απμηειεί ηε 

θςημγναθία ημο θύμαημξ ηε δεδμμέκε πνμκηθή ζηηγμή. Πανάδεηγμα ζηηγμηόηοπμο 

δίκεηαη ζημ παναθάης ζπήμα: 

  

 

Σπήμα 8. 

 Έκα πανάδεηγμα γηα ημ πώξ ζπεδηάδμομε ημ ζηηγμηόηοπμ : 

Δίκεηαη όηη ανμμκηθό θύμα μήθμοξ ι=0,1m πενηόδμο Τ= 0,5s θαη πιάημοξ 

Α=0,4m δηαδίδεηαη πνμξ ηε ζεηηθή θμνά. Να ζπεδηαζηεί ημ ζηηγμηόηοπμ ηε πνμκηθή 

ζηηγμή t1 =2s. Θεςνμύμε όηη ημ ζεμείμ Ο είκαη ε πεγή ημο θύμαημξ θαη ηε πνμκηθή 

ζηηγμή t=0 έπεη y = 0 θαη V>0  

y = A εμ2π(
x

T

t1 ) 
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1μξ ηνόπμξ (πενηζζόηενμ μαζεμαηηθόξ): 

Βήμα 1μ : Βνίζθμομε ηεκ ελίζςζε ημο θύμαημξ γηα t1 =2s: y = 0,4 εμ2π(4-10x) (S.I.) 

Βήμα 2μ : Υπμιμγίδμομε ηε ζέζε π1 ημο ζεμείμο πμο θηάκεη ημ θύμα ηε πνμκηθή 

ζηηγμή t1 =2s : ο=ιf=0,2m/s θαη π1 =οt1 =0,4m, μπόηε ημ π παίνκεη ηημέξ : 

0 π 0,4m 

Bήμα 3μ : Βνίζθμομε ημκ ανηζμό Ν ηςκ μεθώκ θύμαημξ ι πμο πενηέπμκηαη ζηεκ 

απόζηαζε Δπ=0,4m πμο έπεη δηακύζεη ημ θύμα μέπνη ηε πνμκηθή ζηηγμή t1 =2s :  

Ν=
1,0

4,0
Δπ=4ι 

Βήμα 4μ : Βνίζθμομε ηεκ απμμάθνοκζε y από ηε Θ.Ι. ημο ζεμείμο Ο (π=0) ηε πνμκηθή 

ζηηγμή t1 =2s : y = 0,4 εμ2π(4-10x) γηα  π=0 έπμομε y=0,4εμ8π=0, μπόηε ημ 

ζηηγμηόηοπμ λεθηκάεη από ημ ζεμείμ (0,0) 

Βήμα 5μ : Βνίζθμομε ηεκ απμμάθνοκζε y από ηε Θ.Ι. ημο ζεμείμο πμο βνίζθεηαη ζηε 

ζέζε π=
4

= m
4

1,0 8 ηε πνμκηθή ζηηγμή t1 =2s : y = 0,4 εμ2π(4-10x) γηα  π= m
4

1,0
 

έπμομε y=0,4εμ2π(4-0,25)=0,4εμ7,5π=0,4εμ(6π+1,5π)=0,4εμ
2

3
=-0,4m , μπόηε ημ 

ζηηγμηόηοπμ πνμπςνάεη με «θμηιάδα» . 

Βήμα 6μ : Σοκεπίδμομε μέπνη κα ζομπιενώζμομε ηα ηέζζενα μήθε θύμαημξ πμο 

οπμιμγίζαμε ζημ 3μ βήμα : 

 

Σπήμα 9. 

                                            
8 Ακ ζημ 4μ βήμα είπαμε οπμιμγίζεη ηεκ απμμάθνοκζε ημο Ο ηε δεδμμέκε πνμκηθή ζηηγμή είηε 

y=+A είηε y=-A ηόηε ημ 5μ βήμα παναιείπεηαη. Αοηό γηαηί ημ ζεμείμ π=
4

 βνίζθεηαη 

μπςζδήπμηε ζηε Θ.Ι. ημο (y=0) 
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2μξ ηνόπμξ (πενηζζόηενμ πναθηηθόξ) 

 Αθμιμοζμύμε ηα ηνία πνώηα βήμαηα ημο πνώημο ηνόπμο. 

Βήμα 4μ : Γηα ηηξ εληζώζεηξ ημο θύμαημξ με θμ=0 ηζπύεη  όηη ημ ζηηγμηόηοπμ πάκηα 

πνέπεη κα θαηαιήγεη ζε «όνμξ» . 

Άνα γηα κα ημ ζπεδηάζμομε λεθηκάμε από ημ πημ απμμαθνοζμέκμ ζεμείμ με «όνμξ» 

θαη πνμπςνάμε πνμξ ημ Ο ζπεδηάδμκηαξ όζα μήθε θύμαημξ οπμιμγίζαμε ζημ 3μ βήμα. 

 Η θάζη ηηπ ηαλάμηωζηπ ηωμ διαθόοωμ ζημείωμ ηξρ μέζξρ διάδξζηπ ηη 

δεδξμέμη ςοξμική ζηιγμή  t1 : 

 

 

H παναπάκς ελίζςζε γηα π=0 δίκεη θ=2π
T

t1  εκώ γηα π=οt1 δίκεη θ = 2π( 11 t

T

t
).  

Όμςξ ο=ιf=ι
T

1 1
 μπόηε θ = 2π( 11 t

T

t
)=0. Η γναθηθή πανάζηαζε ηεξ 

θάζεξ ζε ζοκάνηεζε με ημ π είκαη εοζεία με ανκεηηθή θιίζε ε μπμία ζύμθςκα με ημκ 

πίκαθα 1 

π θ 

0 
θ=2π

T

t1  

οt1 0 

Πίκαθαξ 1 

έπεη ηεκ παναθάης μμνθή : 

 

Σπήμα 10. 

θ = 2π(
x

T

t1 ) γηα π π1=οt1 
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 Παναηενμύμε όηη όζμ αολάκεηαη ε απόζηαζε π από ημ Ο ε θάζε θ μεηώκεηαη 

μέπνη πμο μεδεκίδεηαη  ζηε ζέζε π1. Αοηό ζομβαίκεη γηαηί όζμ πιεζηέζηενα βνίζθεηαη 

έκα ζεμείμ ζημ Ο ηόζμ πενηζζόηενμ πνόκμ ηαιακηώκεηαη ζε ζπέζε με έκα άιιμ 

ζεμείμ πημ απμμαθνοζμέκμ άνα ηόζμ μεγαιύηενε ζα είκαη ε θάζε ημο. Τμ ζεμείμ πμο 

βνίζθεηαη ζηε ζέζε π1 έπεη θ=0 γηαηί ανπίδεη κα ηαιακηώκεηαη ηε πνμκηθή ζηηγμή t1 

πμο θηάκεη ζε αοηό ημ θύμα. 

 Από ηα πνμεγμύμεκα ζομπεναίκμομε όηη ηξ κύμα διαδίδεηαι πάμηα από ζημεία με 

μεγαλύηεοη θάζη ποξπ ηα ζημεία με μικοόηεοη θάζη. Τμ ζομπέναζμα δεκ αθμνά 

μόκμ ηα θύμαηα πμο δηαδίδμκηαη θαηά ηα ζεηηθή θμνά αιιά γεκηθεύεηαη θαη ηζπύεη θαη 

γηα ηα θύμαηα πμο δηαδίδμκηαη θαη πνμξ ηεκ ανκεηηθή θμνά. Καη αοηό γηαηί πάκηα, ηα 

ζεμεία από ηα μπμία πενκάεη πνώηα ημ θύμα ηαιακηώκμκηαη γηα πενηζζόηενμ πνόκμ 

άνα έπμοκ μεγαιύηενε θάζε από αοηά πμο ημ θύμα θηάκεη ανγόηενα. 

  Από ηε γναθηθή πανάζηαζε θάζεξ-ζέζεξ θαίκεηαη όηη ε θάζε δεκ μπμνεί κα είκαη 

ανκεηηθή γηα ηα ζεμεία ζηα μπμία έπεη θηάζεη ημ θύμα ηε δεδμμέκε πνμκηθή ζηηγμή t1. 

(Ανκεηηθή θάζε ζα είπακ ηα ζεμεία ζηα μπμία ημ θύμα δεκ έπεη θηάζεη αθόμα ηε 

ζηηγμή t1 ).Σοκεπώξ γηα ηε θάζε ηζπύεη όηη : 

θ = 2π( 0)
x

T

t
 

Αθμύ, όπςξ ακαθέναμε πημ πάκς, ζηε ζέζε π1 ημο πημ απμμαθνοζμέκμο ζεμείμο 

πμο θηάκεη ε δηαηαναπή ηε πνμκηθή ζηηγμή t1 ε θάζε ηζμύηαη με μεδέκ, έκαξ άιιμξ 

ηνόπμξ γηα κα οπμιμγίζμομε ημ π1 ,ακηί κα πνεζημμπμηήζμομε ηε ζπέζε π1 = ο t1 , 

είκαη κα  μεδεκίζμομε ηε θάζε θαη κα ιύζμομε ηεκ ελίζςζε 0 = 2π( 11 x

T

t
) πμο 

πνμθύπηεη ςξ πνμξ π1. 

 

 Διαθξοά Δθ ηηπ θάζηπ ηξρ κύμαηξπ  ηημ ίδια ςοξμική ζηιγμή t = t1 για 

δύξ ζημεία ηξρ μέζξρ, πξρ απέςξρμ απόζηαζη Δς = ς2-ς1:  

 

 

 

Απόδεηλε 

Θεςνμύμε δύμ ζεμεία Κ θαη Λ πμο βνίζθμκηαη ζηηξ ζέζεηξ π1 θαη π2 

ακηίζημηπα ημο άλμκα δηάδμζεξ με π1<π2 (Σπ. 11). 

Δθ=2π  
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Σπήμα 11. 

Τε πνμκηθή ζηηγμή t1 ημ θύμα έπεη θηάζεη θαη ζηα δύμ ζεμεία μπόηε μη θάζεηξ ηςκ 

ηαιακηώζεςκ ηςκ ζεμείςκ αοηώκ οπμιμγίδμκηαη από ηηξ εληζώζεηξ : 

θΚ = 2π( 11 x

T

t
) θαη θΛ = 2π( 21 x

T

t
) 

Γπεηδή π1<π2 ζα είκαη θΚ>θΛ (όπςξ ήηακ ακαμεκόμεκμ, αθμύ ημ θύμα δηαδίδεηαη από 

ημ ζεμείμ Κ με ηε μεγαιύηενε θάζε πνμξ ημ ζεμείμ Λ με ηε μηθνόηενε). 

Η δηαθμνά θάζεξ ηςκ ζεμείςκ Κ θαη Λ ζα είκαη ίζε με : 

Δθ=θΚ-θΛ=2π( 2111 x

T

tx

T

t
)=2π 12 xx

 

Δθ=2π  

 Τη πιενμθμνία μπμνεί κα μαξ δώζεη ε παναπάκς ζπέζε;  Ακ π.π.  δύμ ζεμεία 

απέπμοκ Δπ=ι ηόηε ηεκ ίδηα πνμκηθή ζηηγμή μη θάζεηξ ημοξ ζα δηαθένμοκ θαηά 

Δθ=2π. Αοηό ζεμαίκεη όηη ημ ζεμείμ πμο βνίζθεηαη πιεζηέζηενα ζημ Ο ηαιακηώκεηαη 

πενηζζόηενμ από ημ άιιμ θαηά μηα πενίμδμ Τ. 

 

*Παναηήνεζε : Όηακ ημ θύμα δηαδίδεηαη πνμξ ηεκ ανκεηηθή θμνά ηόηε ε ελίζςζε 

ηεξ θάζεξ ημο  γηα μηα πνμκηθή ζηηγμή t1 είκαη : 

 

 

 

 

θ = 2π(
x

T

t1 ) 
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Σύμθςκα με ημκ παναθάης πίκαθα ηημώκ : 

π θ 

0 
θ=2π

T

t1  

-οt1 0 

Πίκαθαξ 2 

ε γναθηθή πανάζηαζε ηεξ θάζεξ ζε ζοκάνηεζε με ηεκ απμμάθνοκζε έπεη ηε μμνθή 

ημο παναθάης ζπήμαημξ:  

 

Σπήμα 12. 

 

 Η ενίζωζη ηηπ απξμάκορμζηπ, ηηπ ηαςύηηηαπ και ηηπ επιηάςρμζηπ ζε 

ζρμάοηηζη με ηξ ςοόμξ για έμα δεδξμέμξ ζημείξ πξρ βοίζκεηαι ζηη θέζη 

ς=ς1. 

Γηα έκα δεδμμέκμ ζεμείμ πμο βνίζθεηαη ζηε ζέζε π=π1 ε ελίζςζε ημο θύμαημξ 

γνάθεηαη : 

 

 

Η παναπάκς ελίζςζε είκαη ε ελίζςζε ηεξ απμμάθνοκζεξ ημο  ζεμείμο αοημύ ζε 

ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ (δειαδή ε ελίζςζε ηεξ ηαιάκηςζήξ ημο) θαη ηζπύεη γηα 

πνμκηθέξ ζηηγμέξ μεγαιύηενεξ από ηε ζηηγμή t1 ηεξ άθηλεξ ημο θύμαημξ ζημ ζεμείμ 

π=π1 (αθμύ πνηκ από ηε πνμκηθή ζηηγμή αοηή ημ ζεμείμ δεκ έπεη ανπίζεη αθόμα κα 

ηαιακηώκεηαη). Αοηή οπμιμγίδεηαη από ηε ζπέζε 11

1

1 tx
t

1
1

x
t  .  

Άνα μη ηημέξ πμο μπμνεί κα πάνεη μ πνόκμξ t ζηεκ παναπάκς ελίζςζε είκαη t t1   

y = A εμ2π( 1x

T

t
) 
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Οη εληζώζεηξ ηεξ ηαπύηεηαξ ηαιάκηςζεξ θαη ηεξ επηηάποκζεξ ζε ζοκάνηεζε 

με ημ πνόκμ ζα είκαη ακηίζημηπα : 

 

 

 

 

  Γπίζεξ ζα ηζπύμοκ όιεξ μη οπόιμηπεξ εληζώζεηξ πμο πενηγνάθμοκ ηεκ Α.Α.Τ. 

όπςξ ε δηαηήνεζε ηεξ εκένγεηαξ ηαιάκηςζεξ: 

 

 

θαη ε ζπέζε επηηάποκζεξ απμμάθνοκζεξ. 

 

Η γναθηθή πανάζηαζε ηεξ απμμάθνοκζεξ ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ είκαη ε 

γκςζηή εμηημκμεηδήξ θαμπύιε μεηαημπηζμέκε πνμξ ηα δεληά επεηδή ε ηαιάκηςζε γηα 

ηε ζέζε π1  0 λεθηκά  μεηά ηε πνμκηθή ζηηγμή t1 ( t t1 ) όπςξ θαίκεηαη ζημ ζπήμα 

13. 

 

Σπήμα 13. 

 Γηα ηηξ εληζώζεηξ ημο θύμαημξ όπμο θμ=0  ε γναθηθή πανάζηαζε ηεξ 

απμμάθνοκζεξ ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ λεθηκάεη πάκηα με «όνμξ». 

 Γπεηδή ηε πνμκηθή ζηηγμή t1 ζηε ζέζε π1 πμο θηάκεη ε δηαηαναπή ε θάζε ηζμύηαη 

με μεδέκ, έκαξ άιιμξ ηνόπμξ γηα κα οπμιμγίζμομε ηε ζηηγμή t1 ,ακηί κα 

V = Vmax ζοκ2π( 1x

T

t
) όπμο Vmax=Aς θαη t t1 

a = -amax εμ2π( 1x

T

t
) όπμο αmax = Aς2 θαη t t1 
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α=-ς2y 
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πνεζημμπμηήζμομε ηε ζπέζε π1 = ο t1 , είκαη κα μεδεκίζμομε ηε θάζε θαη κα ιύζμομε 

ηεκ ελίζςζε 0 = 2π( 11 x

T

t
) πμο πνμθύπηεη ςξ πνμξ t1. 

 Η θάζη ηηπ ηαλάμηωζηπ ηξρ ζημείξρ πξρ βοίζκεηαι ζηη θέζη ς=ς1 ζε 

ζρμάοηηζη με ηξ ςοόμξ  : 

 

 

ε μπμία γηα t =t1 =
1x  δίκεη θ=2π( 11 xx

) όμςξ ο=ιf=ι
T

1
οΤ=ι  μπόηε 

 θ=2π( 11 xx
)=0. Άνα ε γναθηθή πανάζηαζε ηεξ θάζεξ ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ 

ζα είκαη εοζεία με ζεηηθή θιίζε πμο ζα λεθηκάεη από ημ ζεμείμ (t1 =
1x , 0) όπςξ 

θαίκεηαη ζημ ζπήμα 13. 

 

Σπήμα 14. 

 Σε θάζε γναθηθή πανάζηαζε θάζεξ-πνόκμο ε θιίζε ηζμύηαη με ηεκ γςκηαθή 

ζοπκόηεηα ς : εθζ =  = ς (Σπήμα 14).  

Παναηήνεζε : ε γναθηθή πανάζηαζε ηεξ θάζεξ ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ είκαη ε ίδηα 

με αοηή πμο θαίκεηαη ζημ ζπήμα 14 θαη όηακ ημ θύμα δηαδίδεηαη θαηά ηεκ ανκεηηθή 

θμνά. 

 Γπεηδή  ζεςνμύμε όηη ε πνμκηθή ζηηγμή t=0 είκαη ε ζηηγμή έκανλεξ ηεξ 

ηαιάκηςζεξ ημο ζεμείμο Ο, ηόζμ ε γναθηθή πανάζηαζε ηεξ απμμάθνοκζεξ ζε 

ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ, όζμ θαη ε γναθηθή πανάζηαζε ηεξ θάζεξ ζε ζοκάνηεζε με ημ 

πνόκμ γηα ημ ζεμείμ Ο (π=0) ζα λεθηκάκε από ηεκ ανπή ηςκ αλόκςκ, όπςξ θαίκεηαη 

ζηα παναθάης ζπήμαηα : 

θ=2π( 1x

T

t
) γηα t t1 
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                  Σπήμα 15                                                                        Σπήμα 16 

 

 Μεηαβξλή Δθ ηηπ θάζηπ για έμα ζημείξ πξρ βοίζκεηαι ζηη θέζη ς=ς1 ζε 

ςοξμική διάοκεια Δt = t2 – t1:  

 

 

 

 

Απόδεηλε 

Θεςνμύμε δομ πνμκηθέξ ζηηγμέξ t1 θαη t2 με t1<t2 . Οη θάζεηξ γηα ημ ζεμείμ αοηό ζα 

είκαη ακηίζημηπα :  

θ1=2π( 11 x

T

t
) θαη θ2=2π( 12 x

T

t
) 

Όμςξ t1<t2 άνα θ1<θ2 μπόηε ε μεηαβμιή ηεξ θάζεξ γνάθεηαη : 

Δθ=θ2-θ1=2π( 1112 x

T

tx

T

t
)=2π

T

tt 12  

Δθ=2π
T

t
 

 y 

O 

 A 

  -A 

x = 0 
 θ 

 t  O 

x = 0 

Δθ=2π
T

t
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Ποξζξςή: ε μεηαβμιή θάζεξ Δθ=2π 
T

t
  είκαη μηα ζπέζε πμο ηζπύεη γηα ηεκ ίδηα 

ζέζε π1 ζε μηα πνμκηθή δηάνθεηα Δt, εκώ ε δηαθμνά θάζεξ Δθ=2π 
   

είκαη μηα 

ζπέζε πμο ηζπύεη γηα δύμ δηαθμνεηηθέξ ζέζεηξ π1 θαη π2 ηεκ ίδηα πνμκηθή ζηηγμή. 

 

 ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ – ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ 

ΑΚΗΕΩΝ. 

 

 *Σύμθςκα με ημ παναθάης ζηηγμηόηοπμ : 

 

Σπήμα 17. 

όηακ  δύμ ζεμεία απέπμοκ αθέναημ πμιιαπιάζημ μήθμοξ θύμαημξ, έπμοκ θάζε 

πνμκηθή ζηηγμή ηεκ ίδηα ηαπύηεηα ηαιάκηςζεξ θαη ηεκ ίδηα απμμάθνοκζε. Τέημηα 

ζεμεία είκαη ηα Α1 θαη Α2 ή ηα Α1 θαη Α3 θ.ι.π. Δειαδή γηα ηα ζεμεία αοηά ζα ηζπύεη: 

Δπ = θ ι , θ = 1,2,… 

Καη επεηδή Δθ=2π  με ακηηθαηάζηαζε ημο Δπ από ηεκ παναπάκς ζπέζε 

πνμθύπηεη όηη : 

Δθ = 2θπ, θ = 1,2,… 

δειαδή  μη θάζεηξ ημοξ δηαθένμοκ θαηά αθέναημ πμιιαπιάζημ ημο 2π. 

Όηακ  δύμ ζεμεία απέπμοκ πενηηηό πμιιαπιάζημ μήθμοξ θύμαημξ, έπμοκ θάζε 

πνμκηθή ζηηγμή ακηίζεηε ηαπύηεηα ηαιάκηςζεξ θαη ακηίζεηε απμμάθνοκζε. Τέημηα 

ζεμεία είκαη ηα Α1 θαη Β1 ή ηα Α1 θαη Β2 θιπ. Δειαδή γηα ηα ζεμεία αοηά ζα ηζπύεη: 

Δπ = (2θ+1)  , θ = 1,2,… 
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Καη επεηδή Δθ=2π  με ακηηθαηάζηαζε ημο Δπ από ηεκ παναπάκς ζπέζε 

πνμθύπηεη όηη : 

Δθ = (2θ+1) π, θ = 1,2,… 

δειαδή  μη θάζεηξ ημοξ δηαθένμοκ θαηά πενηηηό πμιιαπιάζημ ημο π. 

 

 Η ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θύμαημξ μπμνεί κα οπμιμγηζηεί είηε από ηε ζπέζε : 

ο =  

είηε από ηε ζπέζε : 

ο = ι f. 

Γίκαη ζηαζενή γηα μνηζμέκμ μέζμ δηάδμζεξ θαη ελανηάηαη μόκμ από ηηξ ηδηόηεηεξ ημο 

μέζμο. 

Η ηαπύηεηα ηαιάκηςζεξ ηςκ ζεμείςκ ημο μέζμο δηάδμζεξ είκαη μεηαβαιιόμεκε θαη 

όηακ δίκεηαη ε πνμκηθή ζηηγμή t,  οπμιμγίδεηαη από ηε ζπέζε : 

V = Vmax ζοκ2π( 1x

T

t
) όπμο Vmax=Aς θαη t 1x  

 εκώ όηακ δίκεηαη ε απμμάθνοκζε y  οπμιμγίδεηαη από ηε ζπέζε: 
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 Η ζοπκόηεηα f ημο θύμαημξ θαζμνίδεηαη απμθιεηζηηθά από ηεκ πεγή ημο θύμαημξ, 

ζοκεπώξ όηακ έκα θύμα μεηαβαίκεη από έκα ειαζηηθό μέζμ Α ζε έκα ειαζηηθό μέζμ Β 

έπμομε : 

f = ζηαζ. , οΑ ≠ οΒ θαη ιΑ  ιΒ. 

Η ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θύμαημξ ελανηάηαη μόκμ από ηηξ ηδηόηεηεξ ημο μέζμο, έηζη 

όηακ δομ δηαθμνεηηθά θύμαηα δηαδίδμκηαη ζημ ίδημ ειαζηηθό μέζμ έπμομε : 

ο = θμηκό, fΑ ≠ fΒ θαη ιΑ  ιΒ. 

 Η ελίζςζε ημο θύμαημξ : 

y = A εμ2π(
x

T

t
) 
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μπμνεί κα έπεη θαη ηηξ παναθάης μμνθέξ : 

y = A εμς(
x

t ) 

y = A εμ2π(
x

ft ) 

y = A εμ(
x

t
2

) 

y = A εμ  (οt-π) 

 Γηα ηηξ μμκάδεξ μέηνεζεξ ηςκ μεγεζώκ ηεξ ελίζςζεξ ημο θύμαημξ ηζπύμοκ 

μη ελήξ ακηηζημηπίεξ : 

- Η μμκάδα μέηνεζεξ ημο y είκαη θαη ε μμκάδα μέηνεζεξ ημο Α. 

- Η μμκάδα μέηνεζεξ ημο t είκαη θαη ε μμκάδα μέηνεζεξ ημο T. 

- Η μμκάδα μέηνεζεξ ημο x είκαη θαη ε μμκάδα μέηνεζεξ ημο ι. 

 

 Γηα κα οπμιμγίζμομε ηε πνμκηθή δηαθμνά Δt άθηλεξ ημο θύμαημξ από έκα 

ζεμείμ Α πμο βνίζθεηαη ζηε ζέζε πΑ ζε έκα ζεμείμ Β πμο βνίζθεηαη ζηε ζέζε πΒ 

μπμνμύμε κα πνεζημμπμηήζμομε ηε ζπέζε : 

ο =  9 

 Ακ ημ θύμα δηαδίδεηαη θαη ζημκ ανκεηηθό εμηάλμκα ηόηε ζηε θάζε 

ακηηθαζηζημύμε ανκεηηθέξ ηημέξ γηα ημ π, όηακ ηα οπό ελέηαζε ζεμεία βνίζθμκηαη 

ζημκ ανκεηηθό εμηάλμκα. 

                                            

9 Απμδεηθκύεηαη επίζεξ όηη ηζπύεη θαη ε ζπέζε Δθ=2π
T

t
 ςξ ελήξ :  

ο = (1) θαη επεηδή γηα δομ ζεμεία ηζπύεη όηη Δθ=2π  

 Δθ=2π
T

t
, όπμο Δθ είκαη ε δηαθμνά θάζεξ ηςκ ζεμείςκ πΑ θαη πΒ. 

Γπεηδή όμςξ αοηή ε ζπέζε οπμιμγίδεη θαη ηε μεηαβμιή ηεξ θάζεξ ηεξ ηαιάκηςζεξ 

εκόξ ζεμείμο ζε πνμκηθή δηάνθεηα Δt, θαιό ζα είκαη κα απμθεύγμομε ηε πνήζε ημο 

ζημκ οπμιμγηζμό ηεξ πνμκηθήξ δηαθμνάξ Δt άθηλεξ ημο θύμαημξ από έκα ζεμείμ ζε 

έκα άιιμ. 
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 *Γηα κα ζοκδέζμομε ηεκ απμμάθνοκζε ή ηεκ ηαπύηεηα ηαιάκηςζεξ εκόξ  

ζεμείμο μηα ζογθεθνημέκε πνμκηθή ζηηγμή  με ηεκ απμμάθνοκζε ή ηεκ ηαπύηεηα  

ηαιάκηςζεξ εκόξ άιιμο ζεμείμο, ηεκ ίδηα πνμκηθή ζηηγμή, βνίζθμομε ηε δηαθμνά 

θάζεξ μεηαλύ ηςκ ηαιακηώζεςκ ηςκ δύμ ζεμείςκ με ηε ζπέζε Δθ=2π
 

Π.π Ακ οπμιμγίζμομε όηη Δθ = θΑ – θΒ =π  θΑ = θΒ +π 

Η απμμάθνοκζε ημο ζεμείμο Α είκαη : 

yA = A εμθΑ = Α εμ (θΒ +π)= -Α εμθΒ = -yB 

Η ηαπύηεηα ηαιάκηςζεξ ημο ζεμείμο Α είκαη : 

VA = Vmax ζοκθΑ = Vmax ζοκ (θΒ +π)= - Vmax ζοκθΒ = -VB 

* H απόζηαζε ακάμεζα ζε δύμ ζεμεία Α θαη Β είκαη  Δπ = πΑ – πΒ , όηακ ηα 

ζεμεία αοηά βνίζθμκηαη ζηε Θ.Ι. ημοξ. Ακ ημ έκα από ηα δύμ (ή θαη ηα δύμ) δεκ 

βνίζθεηαη ζηε Θ.Ι. αιιά βνίζθεηαη π.π. ζηε μέγηζηε απμμάθνοκζε, όπςξ θαίκεηαη ζημ 

παναθάης ζπήμα : 

 

Σπήμα 18. 

γηα κα οπμιμγίζμομε ηεκ απόζηαζή ημοξ d, εθανμόδμομε ημ ποζαγόνεημ ζεώνεμα. 

d =  

όπμο dΜΔ = πΔ - πΜ Δεξ παναθάης ημ πανάδεηγμα 7 

* Ανπηθή θάζε θμ γηα ημ θύμα μπμνεί κα ζεμαίκεη όηη : 

Α) Γίηε ημ ζεμείμ Ο έπεη ανπίζεη κα εθηειεί ηαιάκηςζε πνηκ ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 0, 

μπόηε αοηό έπεη ςξ απμηέιεζμα ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 0 ημ θύμα κα έπεη ήδε 

δηαδμζεί θάπμηα απόζηαζε πένα από ημ ζεμείμ Ο. 

Β) Γίηε ημ ζεμείμ Ο λεθηκά κα ηαιακηώκεηαη ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 0 με V<0  μπόηε 

θμ = π.  
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Πς 1 Έκα θύμα δηαδίδεηαη με ηαπύηεηα ο = 300 m/s. Η ζοπκόηεηα ηεξ ηαιάκηςζεξ 

ηςκ ζςμαηηδίςκ ημο μέζμο ζημ μπμίμ δηαδίδεηαη ημ θύμα είκαη f = 500 Hz.  

Η γναθηθή πανάζηαζε ημο ζπήμαημξ δείπκεη ηεκ απμμάθνοκζε ηςκ ζςμαηηδίςκ από 

ηε ζέζε ηζμννμπίαξ γηα μηα μνηζμέκε πνμκηθή ζηηγμή ζε ζοκάνηεζε με ηεκ απόζηαζε 

από ηεκ πεγή. Πμηεξ από ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ είκαη ζςζηέξ; Να αηηημιμγήζεηε 

ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

i)  Τα ζςμαηίδηα ημο μέζμο ζηα ζεμεία Α θαη Γ θηκμύκηαη με ηεκ ίδηα θμνά.  

ii) Η επηηάποκζε ημο ζςμαηηδίμο ζημ ζεμείμ Δ είκαη μέγηζηε.  

iii) Η δηαθμνά θάζεξ ηςκ ηαιακηώζεςκ δύμ ζςμαηηδίςκ ημο μέζμο πμο απέπμοκ 
μεηαλύ ημοξ απόζηαζε 0,15 m είκαη π/2.  

 
 

Απ. Λ, Σ, Σ 

 

Πς 2 Καηά μήθμξ γναμμηθμύ μμμγεκμύξ ειαζηηθμύ μέζμο, ημ μπμίμ εθηείκεηαη ζηε 

δηεύζοκζε π΄π, δηαδίδεηαη με ηαπύηεηα μέηνμο ο εγθάνζημ ανμμκηθό θύμα. Θεςνμύμε 

ανπή ημο άλμκα έκα ζεμείμ Ο ημο ειαζηηθμύ μέζμο ημ μπμίμ ανπίδεη κα εθηειεί 

αμείςηε ηαιάκηςζε ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 0, με ελίζςζε y = Α εμςt.  

Με πμημ ή πμηα από ηα παναθάης ζομθςκείηε θαη γηαηί;  

α. Η ελίζςζε πμο πενηγνάθεη ημ ανμμκηθό θύμα όηακ αοηό δηαδίδεηαη πνμξ ηε ζεηηθή 
θαηεύζοκζε ημο άλμκα είκαη y = Α εμ (2π/ι) (οt - π) .  

β. Η ελίζςζε πμο πενηγνάθεη ημ ανμμκηθό θύμα όηακ αοηό δηαδίδεηαη πνμξ ηεκ 

ανκεηηθή θαηεύζοκζε ημο άλμκα είκαη y = Α εμ2π ( t/Τ + π/ι).  

γ. Δύμ ζεμεία ημο ειαζηηθμύ μέζμο ηα μπμία έπμοκ δηαθμνά θάζεξ 10π απέπμοκ 

μεηαλύ ημοξ απόζηαζε ίζε με αθέναημ πμιιαπιάζημ ημο μήθμοξ θύμαημξ.  

δ. Σημ ειαζηηθό μέζμκ δεμημονγμύκηαη "ποθκώμαηα" θαη "αναηώμαηα"  
Απ. Σ, Σ, Σ, Λ 

 

Πς 3  Καηά μήθμξ γναμμηθμύ μμμγεκμύξ ειαζηηθμύ μέζμο ημ μπμίμ εθηείκεηαη ζηε 

δηεύζοκζε ημο άλμκα π'π δηαδίδεηαη εγθάνζημ ανμμκηθό θύμα, μήθμοξ θύμαημξ ι, θαηά 

ηε ζεηηθή θαηεύζοκζε. Θεςνμύμε ανπή ημο άλμκα ημ ζεμείμ Ο ημο ειαζηηθμύ μέζμο 

ημ μπμίμ ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 0 ανπίδεη κα εθηειεί αμείςηε ηαιάκηςζε με ελίζςζε 

y = Α εμςt.  

Οη θάζεηξ ηεξ ηαιάκηςζεξ δύμ ζεμείςκ Μ θαη Ν ημο ειαζηηθμύ μέζμο, ηεκ ίδηα 

πνμκηθή ζηηγμή, είκαη θΜ = 20 π/3 θαη  θΝ = 2π/3 , ακηίζημηπα.  
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Με πμημ ή πμηα από ηα παναθάης ζομθςκείηε ή δηαθςκείηε θαη γηαηί;  

α. Η ελίζςζε πμο πενηγνάθεη ημ θύμα είκαη y = Α εμ2π( t/Τ + π/ ι) 

β. Τμ θύμα δηαδίδεηαη με θαηεύζοκζε από ημ ζεμείμ Μ πνμξ ημ ζεμείμ Ν.  

γ. Τα ζεμεία Μ, Ν απέπμοκ μεηαλύ ημοξ απόζηαζε ε μπμία είκαη αθέναημ 

πμιιαπιάζημ ημο μήθμοξ θύμαημξ ι.  

δ. Τμ ζηηγμηόηοπμ ημο θύμαημξ δείπκεη ηεκ πενημδηθή μεηαβμιή πμο πανμοζηάδμοκ μη 

απμμαθνύκζεηξ ηςκ ζεμείςκ ημο ειαζηηθμύ μέζμο ζε ζοκάνηεζε με ηεκ απμμάθνοκζε 

π 

Απ.  Λ, Σ, Σ, Σ 

 

Πς 4 Καηά μήθμξ γναμμηθμύ μμμγεκμύξ ειαζηηθμύ μέζμο, ημ μπμίμ εθηείκεηαη ζηε 

δηεύζοκζε ημο άλμκα π΄π,  δηαδίδεηαη εγθάνζημ ανμμκηθό θύμα ημ μπμίμ πενηγνάθεηαη 

από ηεκ ελίζςζε y = 4εμ π (10t - π/10) (π, y ζε cm, t ζε s).  

Με πμηό ή πμηα από ηα παναθάης ζομθςκείηε ή δηαθςκείηε θαη γηαηί;  

α. Τμ θύμα δηαδίδεηαη πνμξ ηεκ ανκεηηθή θαηεύζοκζε ημο άλμκα π ΄π .  

β. Τμ πιάημξ ημο θύμαημξ είκαη 4 cm θαη ε πενίμδόξ ημο 0,2 s.   

γ. Τμ μήθμξ θύμαημξ είκαη 20 cm θαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ 1m/s  

δ. Η ηαπύηεηα ηεξ ηαιάκηςζεξ ημο ζεμείμο ημο ειαζηηθμύ μέζμο με ζοκηεηαγμέκε  

π = 20 cm, ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 2,5 s, είκαη V = 40π cm/s .  
Απ. Λ, Σ, Σ, Λ 

 
Πς 5 Τμ   παναθάης ζπήμα πανηζηάκεη ημ ζηηγμηόηοπμ εκόξ ανμμκηθμύ θύμαημξ ηε 

πνμκηθή  ζηηγμή  t = 0. Πμημ από ηα δηαγνάμμαηα πμο αθμιμοζμύκ είκαη ζύμθςκμ με 

ηε πνμκηθή ζηηγμή πμο ακαγνάθεηαη δίπια ημο; Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ.  

 

 

 

Απ. iii) 
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Πς 6 Δίκεηαη ε ελίζςζε ηεξ θάζεξ εκόξ γναμμηθμύ ανμμκηθμύ θύμαημξ πμο 

δηαδίδεηαη ζε γναμμηθό μμμγεκέξ ειαζηηθό μέζμκ: ζημ S.I. 

Έκα ζεμείμ Σ απέπεη από ηεκ πεγή δεμημονγίαξ ημο θύμαημξ. Τμ θύμα ηε 

πνμκηθή ζηηγμή : 

 

α) δεκ έπεη θηάζεη ζημ ζεμείμ Σ. 

 

β) μόιηξ έθηαζε ζημ ζεμείμ Σ. 

 

γ) έπεη πνμζπενάζεη ημ ζεμείμ Σ. 

Απ. α 

Π.ς.7 Σημ παναθάης δηάγναμμα θαίκεηαη ημ ζηηγμηόηοπμ εκόξ γναμμηθμύ ανμμκηθμύ 

θύμαημξ πμο δηαδίδεηαη ζε μμμγεκέξ ειαζηηθό μέζμ θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή. 

 

 
 

Τμ μήθμξ ημο εοζύγναμμμο ημήμαημξ ΚΜ εθείκε ηε πνμκηθή ζηηγμή είκαη ίζε με: 

 

α) . 

 

β) . 

 

γ) . 

 

Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Απ. α 
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Πς 8 Οη παναθάης γναθηθέξ παναζηάζεηξ ακαθένμκηαη ζηε μεηαβμιή ηεξ θάζεξ 

ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ δύμ ζεμείςκ Α θαη Β εκόξ γναμμηθμύ ειαζηηθμύ 

μμμγεκμύξ μέζμο ζημ μπμίμ δηαδίδεηαη ανμμκηθό εγθάνζημ θύμα. 

 
 

Ακ ηα ζεμεία Α θαη Β ζεςνεζμύκ οιηθά ζεμεία ίδηαξ μάδαξ, γηα ηεκ θηκεηηθή 

εκένγεηα ηαιάκηςζεξ Κ ηεκ πνμκηθή ζηηγμή , ζα ηζπύεη: 

 

α) . 

 

β) . 

 

γ) . 

 

Δίκμκηαη: , . Να δηθαημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

Απ. α 
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Πς 9 Οη παναθάης γναθηθέξ παναζηάζεηξ ακαθένμκηαη ζηεκ ηαιάκηςζε δύμ 

ζεμείςκ Α θαη Β εκόξ μμμγεκμύξ γναμμηθμύ ειαζηηθμύ μέζμο ζημ μπμίμ δηαδίδεηαη 

εγθάνζημ ανμμκηθό θύμα πνμξ ηε ζεηηθή θαηεύζοκζε με ηαπύηεηα . 

 

 
 

α) Να οπμιμγίζεηε ημ πιάημξ ημο θύμαημξ. 

 

β) Να πνμζδημνίζεηε ηηξ ζέζεηξ θαη ηςκ ζεμείςκ Α θαη Β. 

 

γ) Να βνείηε ημ μέηνμ ηεξ μέγηζηεξ επηηάποκζεξ ημο ζεμείμο Α. 

 

δ) Πμηα είκαη ε θάζε ημο ζεμείμο Α ηεκ πνμκηθή ζηηγμή ; 

Απ. α) 4 10-2m  β) 12m, 24m  γ) 2,5 10-2m/s2  δ)  rad 

Πς 10 Γναμμηθό ανμμκηθό εγθάνζημ θύμα με πιάημξ θαη πενίμδμ 

, δηαδίδεηαη ζε μμμγεκέξ ειαζηηθό μέζμ με ηαπύηεηα . Η 

πεγή παναγςγήξ αοημύ ημο θύμαημξ βνίζθεηαη ζηε ζέζε , ανπή ημο εμηάλμκα 

θαη ηε πνμκηθή ζηηγμή λεθηκά κα ηαιακηώκεηαη από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ 

ηεξ με ζηαζενή ηαπύηεηα. Κάζε μόνημ ημο ειαζηηθμύ μέζμο μπμνεί κα ζεςνεζεί 

οιηθό ζεμείμ μάδαξ . 

 

α) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε αοημύ ημο θύμαημξ. 

 

β) Να οπμιμγίζεηε ηε θάζε ημο ζεμείμο Σ πμο βνίζθεηαη ζηε ζέζε ηεκ 

ζηηγμή . 

 

γ) Να ζπεδηάζεηε ημ ζηηγμηόηοπμ ημο θύμαημξ ηεκ πνμκηθή ζηηγμή θαζώξ θαη ηε 

πνμκηθή ζηηγμή . 
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δ) Να ζπεδηάζεηε ηε γοαθική παοάζηαζη ηηπ κιμηηικήπ εμέογειαπ ηςκ δηαθόνςκ 

ζεμείςκ ημο ειαζηηθμύ μέζμο ηε πνμκηθή ζηηγμή ζε ζοκάνηεζε με ηεκ απόζηαζή 

ημοξ από ημ ζεμείμ O ηε πνμκηθή ζηηγμή . 

Απ. α) y = 4 10-3 εμ2π (  – 25x) (S.I.) β) 3π rad 

Πς 11 Σημ παναθάης δηάγναμμα θαίκεηαη ε γναθηθή πανάζηαζε ηεξ δοκαμηθήξ 

εκένγεηαξ ηαιάκηςζεξ εκόξ μμνίμο K εκόξ μμμγεκμύξ ειαζηηθμύ μέζμο ζημ μπμίμ 

δηαδίδεηαη γναμμηθό ανμμκηθό εγθάνζημ θύμα ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ. Η ηαπύηεηα 

δηάδμζεξ ημο θύμαημξ είκαη θαη έπεη μεδεκηθή ανπηθή θάζε. Κάζε 

μηθνό ημήμα ημο ζπμηκημύ μπμνεί κα ζεςνεζεί οιηθό ζεμείμ μάδαξ 

. 

 

 
 

 

α) Πόζμ απέπεη από ηεκ πεγή ημο θύμαημξ ημ ζεμείμ Κ ζημ μπμίμ ακαθένεηαη ε 

παναπάκς γναθηθή πανάζηαζε; 

 

β) Να βνείηε ημ πιάημξ θαη ημ μήθμξ θύμαημξ αοημύ ημο θύμαημξ. 

 

γ) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ημο θύμαημξ. 

 

δ) Να θάκεηε ηε γοαθική παοάζηαζη ηηπ δρμαμικήπ εμέογειαπ ηαιάκηςζεξ ζε 

ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ θαη γηα έκα άιιμ μόνημ Μ ημο ειαζηηθμύ μέζμο πμο βνίζθεηαη 

ζηε ζέζε . 

 

Να ζεςνήζεηε: . 

Απ. α) 12m  β) 4 10-2 m, 16m   γ) y = 4 10-2 εμ2π (  – ) (S.I.) 

Πς 12 Η ελίζςζε εκόξ γναμμηθμύ ανμμκηθμύ θύμαημξ είκαη y = 10εμπ(10t - 0,1x) 

(ηα π, y ζε cm θαη ημ t ζε s). Να βνείηε ηε ζοπκόηεηα f, ημ μήθμξ θύμαημξ ι, ηεκ 

ηαπύηεηα δηάδμζεξ ο θαη ημ πιάημξ A ημο θύμαημξ, θαζώξ θαη ηε μέγηζηε 

ηαπύηεηα Vmax  πμο μπμνεί κα απμθηήζεη έκα ζςμαηίδημ ημο μέζμο.  
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Απ. 5Hz, 20cm, 1m/s, 10cm, π m/s  

Πς 13 Μηα πεγή Ο πμο βνίζθεηαη ζηε ζέζε π = 0 ημο άλμκα π΄π ανπίδεη, ηε ζηηγμή 

t = 0, κα εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε με ελίζςζε y = 0,04εμ4πt (SI). Τμ 

παναγόμεκμ θύμα δηαδίδεηαη θαηά ηε ζεηηθή θαηεύζοκζε ημο άλμκα με ηαπύηεηα 

 ο = 50 m/s . 
α. Να οπμιμγίζεηε ημ μήθμξ θύμαημξ ημο ανμμκηθμύ θύμαημξ.  

β. Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ημο θύμαημξ.  

γ. Πμηα πνμκηθή ζηηγμή ζα ανπίζεη κα θηκείηαη έκα ζεμείμ Μ ημο άλμκα π΄π πμο 

βνίζθεηαη ζηε ζέζε π = 500 m;  

δ. Τε πνμκηθή ζηηγμή t = 20 s κα βνείηε γηα ημ ζεμείμ M  

i) ηεκ απμμάθνοκζή ημο y από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ ημκ. 

ii) ηεκ ηαπύηεηά ημο.  

iii)   ηεκ επηηάποκζή ημο.  

ε. Να παναζηήζεηε γναθηθά ηε θάζε θ ηεξ ηαιάκηςζεξ γηα ηα δηάθμνα ζεμεία ημο 

εμηάλμκα Οπ, ζε ζοκάνηεζε με ηε ζοκηεηαγμέκε π, ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 20 s.  

Απ. (α) 25 m  (β) y = 0,04εμ2π(2t - π/25) (SI)  (γ) 10 s  (δ) i) 0  ii) 0,16π m /s iii) 

0 

Πς 14 Τμ άθνμ Ο γναμμηθμύ μμμγεκμύξ ειαζηηθμύ μέζμο ανπίδεη, ηε ζηηγμή t = 0, 

κα εθηειεί αμείςηε ανμμκηθή ηαιάκηςζε με ελίζςζε y=10εμ20πt (t ζε s, y ζε 

cm), μπμηε δηαδίδεηαη, θαηά μήθμξ ημο εμηάλμκα Οπ, θύμα με ηαπύηεηα ο = 1 m/s. 

α. Πόζμ είκαη ημ μήθμξ θύμαημξ;  

β. Πόηε ανπίδεη κα ηαιακηώκεηαη έκα ζεμείμ Μ ημο ειαζηηθμύ μέζμο ημ μπμίμ απέπεη 

από ηεκ πεγή Ο απόζηαζε π = 2 m;  

γ. Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ απμμάθνοκζεξ ημο ζεμείμο Μ θαη κα οπμιμγίζεηε ηεκ 

ηημή ηεξ ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 5,625 s.  

Πμηα είκαη ε ηημή ηεξ θάζεξ ημο ζεμείμο Μ ηεκ παναπάκς πνμκηθή ζηηγμή;  

δ. Πόζμ απέπεη από ημ ζεμείμ Μ, έκα ζεμείμ Ν ημ μπμίμ ηεκ ίδηα πνμκηθή ζηηγμή (t = 

5,625 s) έπεη θάζε θΝ = 72π +2π/3; Καηά πμηα θμνά δηαδίδεηαη ημ θύμα;  

ε. Να παναζηήζεηε γναθηθά ηε μεηαβμιή ηεξ θάζεξ ημο ζεμείμο Μ ζε ζοκάνηεζε με 

ημ πνόκμ.  

Απ. (α) 0,1 m  (β) 2 s  (γ) yM = 10 εμ2π(10t - 20) (t ζε s, y ζε cm) ,  10 cm  

θΜ =72π+ π/ 2 (δ) 1/120 από ημ Ν πνμξ ημ Μ 

 
Πς 15 Η ελίζςζε γναμμηθμύ ανμμκηθμύ θύμαημξ είκαη y = 0,1εμ2π(2t - 0,1π) (SI). 
Να βνείηε  

α. ηεκ ηαπύηεηα ημο θύμαημξ.  
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β. ηεκ απόζηαζε δύμ ζεμείςκ ηα μπμία θάπμηα πνμκηθή ζηηγμή έπμοκ μεηαλύ ημοξ 

δηαθμνά θάζεξ 3π/2.  

γ. Τε δηαθμνά θάζεξ εκόξ ζεμείμο μεηαλύ ηςκ πνμκηθώκ ζηηγμώκ t1 = 20 s θαη t2 = 

25 s.  

Απ. (α) 20 m/s  (β) 7,5 m  (γ) 20 π rad]   

 
 Πς 16 Η ελίζςζε εκόξ γναμμηθμύ ανμμκηθμύ θύμαημξ είκαη y = 10εμπ(t - π)  

(ηα π, y ζε cm, ημ t ζε s). Να βνείηε ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ εκόξ μμνίμο ημο μέζμο 
όηακ ε απμμάθνοκζή ημο από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ ημο είκαη y = = + 6 cm.  
Απ. 8πcm/s 

Πς 17 'Έκα εμηημκμεηδέξ θύμα δηαδίδεηαη πνμξ ηεκ ανκεηηθή θαηεύζοκζε ημο άλμκα 

π'π θαη έπεη ηα ελήξ παναθηενηζηηθά: Α = 0,05 m, ι = 0,8 m, f = 4 Hz . Να γνάρεηε 

ηεκ ελίζςζε ημο θύμαημξ ακ ζηε ζέζε π = 0,1 m γηα t = 0 είκαη y = 0 θαη V > 0. 

Δίκεηαη όηη 0 θμ 2π 

Απ.  y = 0,05 εμ2π(4t+1,25x+7/8) (SI) 

Πς 18  Καηά μήθμξ γναμμηθμύ μμμγεκμύξ ειαζηηθμύ μέζμο δηαδίδεηαη πνμξ ηε 
ζεηηθή θαηεύζοκζε ημο άλμκα π ΄π εγθάνζημ εμηημκμεηδέξ θύμα με πιάημξ Α = 4 
cm, μήθμξ θύμαημξ ι = 20 cm θαη ηαπύηεηα ο = 2 m /s. Τε πνμκηθή ζηηγμή t = 0 
ημ θύμα θζάκεη ζημ ζεμείμ Ο, ανπή ημο άλμκα π'π. Γηα ημ ζεμείμ Ο δίκεηαη όηη ηε 
πνμκηθή ζηηγμή t = 0 δηένπεηαη από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ ημο θηκμύμεκμ θαηά ηεκ 
ανκεηηθή θμνά.  

α. Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ απμμάθνοκζεξ ημο ζεμείμο Ο ζε ζοκάνηεζε με ημ 
πνόκμ θαη κα ζπεδηάζεηε ηε μμνθή ημο ειαζηηθμύ μέζμο, δεληά ημο ζεμείμο Ο, ηηξ 
πνμκηθέξ ζηηγμέξ : 0, Τ/2, Τ, 3Τ/2, 2Τ, 5Τ/2. 
 Απ.  y = 4εμ(20πt + π) 

Πς 19 Θεςνμύμε ζεμεηαθή πεγή παναγςγήξ θομάηςκ ηεξ μπμίαξ ε απμμάθνοκζε 
από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ δίκεηαη από ηεκ ελίζςζε y = 2εμ(2πt + θμ )  ( t ζε s, y 
ζε cm) .  

Τε πνμκηθή ζηηγμή t = 0 ε πεγή βνίζθεηαη ζηε μέγηζηε ζεηηθή απμμάθνοκζε από ηε 
ζέζε ηζμννμπίαξ ηεξ. Όηακ ε πεγή πενκάεη από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ ηεξ γηα ηνίηε 
θμνά, ημ θύμα πμο πανάγεηαη από αοηήκ έπεη δηαδμζεί ζε απόζηαζε d = 25 cm.  

α. Να βνείηε ηε γςκία θμ.  

β. Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ημο θύμαημξ πμο δηαδίδεηαη θαηά μήθμξ ημο άλμκα π ΄π 
ημο ειαζηηθμύ μέζμο, με ανπή Ο ηε ζέζε ηεξ πεγήξ θαη πνμξ ηε ζεηηθή θμνά.  

γ. Να γνάρεηε ηηξ εληζώζεηξ πμο δίκμοκ ηεκ ηαπύηεηα   ηαιάκηςζεξ θαη ηεκ 
επηηάποκζε ζε ζοκάνηεζε με ημ πνόκμ, γηα έκα μόνημ ημο ειαζηηθμύ μέζμο πμο 
βνίζθεηαη ζηε ζέζε π = 10 cm. 

δ. Να παναζηήζεηε γναθηθά ηε θάζε θ ηεξ ηαιάκηςζεξ γηα ηα δηάθμνα ζεμεία ημο 
εμηάλμκα Οπ, ζε ζοκάνηεζε με ηεκ  απόζηαζή ημοξ π από ηεκ πεγή Ο ηε πνμκηθή 
ζηηγμή t = 5 s.  

ε.* Να ζπεδηάζεηε ημ ζηηγμηόηοπμ ημο θύμαημξ ηε πνμκηθή ζηηγμή 4,5s 

 Απ. (α) π/2  (β) y = 2εμ2π( t + 1/4-π/20)   (t ζε s, π, y ζε cm)  
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(γ) V = 4πζοκ2π (t - 1/4)  (t ζε s, V ζε cm/s ),  α = -8π2εμ2π( t - 1/4) (t ζε s, α ζε 
cm/ s2) 

Πς 20 Ημηημκμεηδέξ  εγθάνζημ  θύμα πιάημοξ 

  Α = 0,1 m δηαδίδεηαη θαηά μήθμξ γναμμηθμύ  

μμμγεκμύξ ειαζηηθμύ μέζμο θαηά ηε ζεηηθή 

 θαηεύζοκζε ημο άλμκα π'π.  

Η ελίζςζε ηαιάκηςζεξ ηεξ πεγήξ Ο, πμο  

βνίζθεηαη ζηεκ ανπή ημο άλμκα π'π είκαη  

y = Αεμςt. Σημ ζπήμα δίκεηαη ε γναθηθή 

 πανάζηαζε ηεξ θάζεξ ημο θύμαημξ ζε 

 ζοκάνηεζε με ηεκ απόζηαζε π από ηεκ πεγή ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 2 s.  
α. Να βνείηε ηεκ πενίμδμ ημο θύμαημξ θαη ημ μήθμξ θύμαημξ.  

β. Πόζε είκαη ε ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θύμαημξ;  

γ. Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ημο θύμαημξ.  

δ. Να βνείηε γηα ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 4 s θαη γηα ημ ζεμείμ Α ημο ειαζηηθμύ μέζμο 

ημ μπμίμ απέπεη από ηεκ πεγή Ο απόζηαζε π = 1 m,  

i)   ηεκ απμμάθνοκζή ημο από ηε ζέζε ηζμννμπίαξ ημο.  

ii)   ηεκ ηαπύηεηά ημο.  

iii)   ηεκ επηηάποκζή ημο.  

ε. Να ζπεδηάζεηε ημ ζηηγμηόηοπμ ημο θύμαημξ ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 2 s.  

Απ. (α) 0,4 s  0,4 m  (β) 1 m/s  (γ) y = 0,1εμ2π(2,5t - 2,5π) (SI)   

(δ) i) 0, ii) -0,5 π m/s iii) 0 

 

Πς 21  Να ζεμείμ Ο εκόξ ειαζηηθμύ μέζμο οπμβάιιεηαη ζε απιή ανμμκηθή 

ηαιάκηςζε πιάημοξ Α = 2 cm, ζοπκόηεηαξ f = 100 Hz θαη μεδεκηθήξ ανπηθήξ θάζεξ. 

Η ηαιάκηςζε δηαδίδεηαη ζημ ειαζηηθό μέζμ με ηαπύηεηα ο = 200 m/s. Να 

παναζηήζεηε γναθηθά ζε ζοκάνηεζε με ημκ πνόκμ ηεκ απμμάθνοκζε από ηε ζέζε 

ηζμννμπίαξ ημο εκόξ ζεμείμο Μ ημο μέζμο δηάδμζεξ πμο βνίζθεηαη ζηεκ εοζεία 

δηάδμζεξ ημο θύμαημξ θαη απέπεη από ημ ζεμείμ Ο απόζηαζε πM = 3 m.  

 

Πς 22  Πάκς ζηεκ επηθάκεηα κενμύ πμο ενεμεί πέθημοκ 180 ζηαγόκεξ ζημ ιεπηό 

με ζηαζενό νοζμό. Η απόζηαζε δύμ δηαδμπηθώκ ζεμείςκ, πμο γηα ηεκ ίδηα 

πνμκηθή ζηηγμή έπμοκ δηαθμνά θάζεξ Δθ = π θαη ηα μπμία βνίζθμκηαη ζηεκ ίδηα 

αθηίκα δηάδμζεξ ημο θύμαημξ, είκαη  10 cm. Ακ ημ μέηνμ ηεξ μέγηζηεξ 

επηηάποκζεξ ηεξ ηαιάκηςζεξ ηςκ μμνίςκ ημο κενμύ είκαη α = 9π2 cm/s2, κα 

βνείηε ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θύμαημξ θαη ημ πιάημξ ηαιάκηςζεξ ηςκ 

μμνίςκ ημο κενμύ.  
 Απ. 0,6 m/s, 0,25 cm 
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Πς 23 Eκα εγθάνζημ ανμμκηθό ειαζηηθό θύμα με ζοπκόηεηα f = 10 Hz θαη πιάημξ A 

= 1 cm δηαδίδεηαη θαηά μήθμξ μηαξ εοζείαξ  με ηαπύηεηα ο = 1 m/s πνμξ ηα δεληά. Ακ 

ημ θύμα ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 0 βνίζθεηαη ζηε ζέζε Ο, με y =0 θαη V >0 κα βνείηε 

ηεκ απμμάθνοκζε εκόξ ζεμείμο Α, πμο βνίζθεηαη αοιζηεοά ηξρ Ο θαη ζε απόζηαζε π1 

= 25 cm από αοηό, ηε πνμκηθή ζηηγμή t1 = 1,225 s.  

Απ. -1cm 

Πς 24 Τμ παναθάης ζπήμα δείπκεη ημ ζηηγμηόηοπμ εκόξ γναμμηθμύ ανμμκηθμύ 
θύμαημξ, ζοπκόηεηαξ f = 50 Hz, ηε πνμκηθή ζηηγμή t1 .  

Ακ ημ Ο είκαη ε πεγή ημο θύμαημξ, κα βνείηε:  

i)  ηεκ ηαπύηεηα δηάδμζεξ ημο θύμαημξ θαη ηε πνμκηθή ζηηγμή t1,  

ii) ηεκ ελίζςζε ημο θύμαημξ,  

Σηε ζοκέπεηα κα θάκεηε ηε γναθηθή πανάζηαζε ηεξ θάζεξ ημο θύμαημξ ζε ζοκάνηεζε 
με ηεκ απόζηαζε π από ηεκ πεγή ηε πνμκηθή ζηηγμή t1.  

 

 

Απ. (i) 200 m/s, 1/40 s, (ii) y = 0,5 εμ 2π (50t - x/4) (SI) 

 
Πς 25 Σ' έκα ζεμείμ Ο εκόξ ειαζηηθμύ μέζμο οπάνπεη μηα πεγή θομάηςκ, ε μπμία 

ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 0 ανπίδεη κα εθηειεί απιή ανμμκηθή ηαιάκηςζε με ελίζςζε 

y = 0,5εμςt  (y ζε m, t ζε s) Σηε δηεύζοκζε δηάδμζεξ ημο θύμαημξ θαη πνμξ ηα 

δεληά ηεξ πεγήξ οπάνπμοκ δύμ ζεμεία Α θαη Γ, ηα μπμία απέπμοκ από ηεκ πεγή 

απμζηάζεηξ (ΟΑ) = = 0,4 m θαη (ΟΓ) = 0,5 m ακηίζημηπα. Τε πνμκηθή ζηηγμή t = 

0,5 s πμο ημ θύμα θηάκεη ζημ Α ε θάζε ηεξ πεγήξ είκαη θ = 8π rad.  

i)  Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ημο θύμαημξ. 

 ii) Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ ηαπύηεηαξ ημο ζεμείμο Γ ζε ζοκάνηεζε με ημκ 

πνόκμ,  

ίii) Να ζπεδηάζεηε ημ ζηηγμηόηοπμ ημο θύμαημξ ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 0,5 s.  

Απ. i) y = 0,5 εμ 2π (8t - 10x) S.I. ii) V = 8π ζοκ 2π (8t - 5) S.I. 
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