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Συµβολή κυµάτων – Κροσσοί ενίσχυσης και απόσβεσης 

Στην σηµεία Π1 και Π2 της επιφάνειας ενός υγρού βρίσκονται δύο σύµφωνες πηγές αρµονικών κυµάτων, που 

ταλαντώνονται µε συχνότητα f και πλάτος A. ∆ύο σηµεία Μ και Ν του ευθυγράµµου τµήµατος Π1Π2 έχουν 

αντίστοιχα αποστάσεις από τις δύο πηγές, που ικανοποιούν τις σχέσεις: 

Μ:   (Π2Μ) – (Π1Μ)=3λ και 

Ν:    (Π1Ν) – (Π2Ν)=3
2

λ
. 

Να επιλέξετε το σωστό σε κάθε περίπτωση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας: 

i) Τα σηµεία του τµήµατος Π1Π2 που βρίσκονται µεταξύ του Μ και Ν και ταλαντώνονται µε µέγιστο πλά-

τος είναι: 

α. 1  β. 2   γ. 3   δ. 4 

ii)  Η απόσταση ΜΝ είναι ίση µε: 

α. 3λ/4  β. 5λ/4  γ. 7λ/4  δ. 9λ/4 

iii)  Η αποµάκρυνση του Μ από τη θέση ισορροπίας του, τη στιγµή που το µέσο Ο του ΠιΠ2 ξεκινά την τα-

λάντωσή του θα είναι: 

          α. +Α   β. –Α  γ. 0   δ. +Α/2 

Θεωρούµε ως στιγµή t=0 τη στιγµή που τα κύµατα φτάνουν στο Ο. 

 

Απάντηση: 

i) Από της παρατήρηση των σχέσεων που ικανοποιούν οι αποστάσεις των δύο σηµείων από τις δύο πηγές, 

συµπεραίνουµε τα εξής: 

Για το σηµείο Μ:  

a) Π2Μ>Π1Μ, οπότε το Μ θα βρίσκεται αριστερά του µέσου Ο του Π1Π2, προς τη µεριά του Π1. 

b) Η διαφορά των αποστάσεων από τις πηγές είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος, δηλαδή 

είναι της µορφής r1–r2=κλ, οπότε το Μ θα βρίσκεται σε κροσσό ενίσχυσης µε κ=3. 

Για το σηµείο N: 

a) Π1Ν>Π2Ν, οπότε το Ν θα βρίσκεται δεξιά του µέσου Ο του Π1Π2, προς τη µεριά του Π2.  

b) Η διαφορά των αποστάσεων από τις πηγές είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος, δη-

λαδή είναι της µορφής r2–r1=(2µ+1)λ/2, ο-

πότε το Ν θα βρίσκεται σε κροσσό απόσβε-

σης µε µ=1. 

Όλα αυτά φαίνονται στο διπλανό σχήµα, όπου µε 

διακεκοµµένη φαίνονται οι κροσσοί ενίσχυσης 

και µε συνεχή γραµµή οι κροσσοί απόσβεσης µε-

ταξύ των Μ και Ν. 
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Βλέπουµε λοιπόν ότι µεταξύ των Μ και Ν υπάρχουν τέσσερα σηµεία που ταλαντώνονται µε µέγιστο 

πλάτος. 

ii)  Για τον υπολογισµό της απόστασης ΜΝ θα προσθέσουµε κατά µέλη τις σχέσεις: 

Μ:   (Π2Μ) – (Π1Μ)=3λ  

Ν:    (Π1Ν) – (Π2Ν)=3
2

λ
, οπότε θα έχουµε 

(Π2Μ) – (Π1Μ) + (Π1Ν) – (Π2Ν) = 3λ+3λ/2 ⇒  

(Π2Μ) – (Π2Ν) + (Π1Ν) – (Π1Μ) = 9λ/2 ⇒  

(ΜΝ) + (ΜΝ) = 9λ/2 ⇒  

(ΜΝ) = 9λ/4 

iii)  Τη στιγµή t=0 τα κύµατα φτάνουν στο Ο. Την ίδια στιγµή στο Μ θα έχει ήδη φτάσει µόνο το κύµα από 

την Π1 και συγκεκριµένα πριν από χρόνο ∆t=ΟΜ/u, όπου u=λ⋅Τ η σταθερή ταχύτητα των κυµάτων, ενώ 

το κύµα από την Π2 δεν θα έχει φτάσει ακόµα.  

Άρα: αν η αποµάκρυνση του Ο λόγω του κύµατος που φτάνει από την Π1 είναι yO=Aηµωt, του Μ που 

προηγείται του Ο κατά ∆t θα είναι yM=Aηµω(t+∆t). 

Έτσι για t=0, που ξεκινά ταλάντωση το Ο, θα έχουµε 

yM=Aηµω(t+OM/u)=Aηµω(ΟΜ/u)         (1) 

όπου η ΟΜ θα υπολογιστεί ως εξής: 

για το Ο: (Π1Ο) – (Π2Ο)=0 

για το Μ: (Π2Μ) – (Π1Μ)=3λ 

µε πρόσθεση κατά µέλη:  

(Π1Ο) – (Π2Ο) + (Π2Μ) – (Π1Μ)= 3λ ⇒  

(Π1Ο) – (Π1Μ) + (Π2Μ) – (Π2Ο) = 3λ ⇒ 

2(ΟΜ) = 3λ ⇒ (ΟΜ) =3λ/2 
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