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Έκα ειεθηνμμαγκεηηθό θύμα (Ε/Μ) δηαδίδεηαη ζημ θεκό θαηά μήθμξ εκόξ άλμκα x’Οx πνμξ 

ηεκ ζεηηθή θαηεύζοκζε. Σε έκα ζεμείμ ημο άλμκα θαη θάζεηα ζε αοηόκ είκαη ημπμζεηεμέκε μηα 

επίπεδε, πιήνςξ ακαθιαζηηθή, αγώγημε επηθάκεηα ( ηέιεημ γοαιηζμέκμ θύιιμ εκόξ μεηάιιμο). 

Τμ Ε/Μ θύμα πνμζπίπηεη ζηεκ αγώγημε επηθάκεηα θαη ακαθιάηαη με απμηέιεζμα ηε 

δεμημονγία ζηάζημμο Ε/Μ θύμαημξ. Ε θαηάζηαζε είκαη ακάιμγε με εθείκε ηεξ δεμημονγίαξ 

ζηάζημμο θύμαημξ ζε μηα ηεκηςμέκε πμνδή ηεξ μπμίαξ ημ έκα άθνμ είκαη αθιόκεημ. 

Ε έκηαζε ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο ημο πνμζπίπημκημξ θύμαημξ δίκεηαη από ηεκ ελίζςζε 

       
    (       

 

  
) (E ζε V/m, x ζε cm, t ζε s). Θεςνμύμε ςξ ανπή μέηνεζεξ ηςκ 

απμζηάζεςκ (x=0) μία θμηιία ημο ζηάζημμο Ε/Μ θύμαημξ ε μπμία απέπεη 112,5 cm από ηεκ 

ακαθιαζηηθή επηθάκεηα εκώ ε ακαθιαζηηθή επηθάκεηα απμηειεί δεζμό ημο ζηάζημμο Ε/Μ 

θύμαημξ. Γπίζεξ ζεςνμύμε ςξ πνμκηθή ζηηγμή t=0 ηε ζηηγμή όπμο ζηε ζέζε x=0 ε έκηαζε ημο 

ειεθηνηθμύ πεδίμο ημο ζηάζημμο Ε\Μ θύμαημξ είκαη μεδέκ θαη ζηεκ αμέζςξ επόμεκε πνμκηθή 

ζηηγμή πνόθεηηαη κα πάνεη ζεηηθή ηημή ( μ νοζμόξ μεηαβμιήξ ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ 

πεδίμο είκαη ζεηηθόξ γηα t=0). Δίκεηαη ε ηαπύηεηα ηςκ Ε/Μ θομάηςκ ζημ θεκό,     

      .  

 Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο, ημο ακαθιώμεκμο από ηεκ  

μεηαιιηθή επηθάκεηα θαζώξ θαη ημο ζηάζημμο Ε\Μ θύμαημξ. 

 Να οπμιμγίζεηε ηε μέγηζηε ηημή ημο μέηνμο ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο ημο 

ζηάζημμο Ε\Μ θύμαημξ ζημ ζεμείμ Α ( xA = 6,25 cm). 

 Να οπμιμγίζεηε ηε ζηηγμηαία ηημή ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο ημο ζηάζημμο Ε\Μ 

θύμαημξ ζημ ζεμείμ Α ηεκ πνμκηθή ζηηγμή t = 1,25 10-8 s. 

 Να βνείηε ημ πιήζμξ ηςκ δεζμώκ ημο ζηάζημμο Ε\Μ θύμαημξ από ηεκ ανπή μέηνεζεξ ηςκ 

απμζηάζεςκ έςξ θαη ηεκ ζέζε όπμο βνίζθεηαη ε ακαθιαζηηθή επηθάκεηα θαη κα 

πνμζδημνίζεηε ηεκ ζέζε ημο πιεζηέζηενμο δεζμμύ ζημ ζεμείμ x = 65 cm. 

 Να πνμζδημνίζεηε ηεκ ζέζε ημο πιεζηέζηενμο ζημ Α ζεμείμο ζημ μπμίμ ε μέγηζηε ηημή ημο 

μέηνμο ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο ηζμύηαη με αοηήκ ζημ ζεμείμ Α ( xA = 6,25 cm). 
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 Να πνμζδημνίζεηε ηηξ ζέζεηξ ηςκ πιεζηέζηενςκ ζεμείςκ ςξ πνμξ ημ δεζμό ζηε ζέζε x = 

62,5 cm, ζηα μπμία ε μέγηζηε ηημή ημο μέηνμο ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο είκαη 

|  |   √         . 

 Να οπμιμγίζεηε ηε δηαθμνά θάζεξ μεηαλύ ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο ζημ ζεμείμ 

Γ (xΓ = 325/6 cm) θαη ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο ζημ ζεμείμ Δ (xΔ = 425/6 cm). 

 Να ζπεδηάζεηε ημ ζηηγμηόηοπμ ηεξ έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο ημο ζηάζημμο Ε\Μ 

θύμαημξ ηε πνμκηθή ζηηγμή    
 

  
      . 

 Ακ ζημ ζεμείμ Β (xB= 18,75 cm), ζε μηα πνμκηθή ζηηγμή t, ε ζηηγμηαία ηημή ηεξ έκηαζεξ ημο 

ειεθηνηθμύ πεδίμο είκαη ίζε με 4 10-2 V/m, πμηα ζα είκαη ε ακηίζημηπε ζηηγμηαία ηημή ηεξ 

έκηαζεξ ημο ειεθηνηθμύ πεδίμο ζημ ζεμείμ Δ (xZ=68,75 cm); 

 Να απμδείλεηε όηη οπάνπεη δηάθνηημ πιήζμξ επηηνεπόμεκςκ ζοπκμηήηςκ πμο μπμνμύκ 

κα δώζμοκ ζηάζημμ Ε\Μ θύμα ζηεκ πενημπή από ημ x=0 έςξ θαη ηε ζέζε όπμο βνίζθεηαη ε 

ακαθιαζηηθή επηθάκεηα έηζη ώζηε ζηε ζέζε x=0 κα εμθακίδεηαη πάκηα θμηιία θαη ζηε ζέζε 

ηεξ ακαθιαζηηθήξ επηθάκεηαξ δεζμόξ. Να οπμιμγίζεηε ζηε ζοκέπεηα ηηξ πέκηε πνώηεξ 

επηηνεπόμεκεξ ζοπκόηεηεξ. 

 Ακ ημ ζηάζημμ Ε\Μ θύμα είπε δεμημονγεζεί με ηε δεύηενε επηηνεπόμεκε ζοπκόηεηα 

πμημ ζα ήηακ ημ πιήζμξ ηςκ δεζμώκ μεηαλύ ημο x=0 θαη ηεξ ζέζεξ όπμο βνίζθεηαη ε 

ακαθιαζηηθή επηθάκεηα; 

Παραηήρηζη: Μημ ζας μπερδεύει η παροσζία ηοσ Η\Μ κύμαηος ζηημ άζκηζη, απλά 

ζκεθηείηε ηις αμηιζηοιτίες με έμα ζηάζιμο μηταμικό κύμα. 
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