
Υλικό Φυσικής-Χημείας Κύματα 

www.ylikonet.gr 

 

1

Μια συμβολή και ένα στάσιμο χωρίς εξισώσεις. 

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, διαδίδονται α-

ντίθετα δύο κύματα, με το ίδιο μήκος κύματος και ίδιο πλάτος 

Α=0,1m, με ταχύτητα υ=1m/s. Στο διπλανό σχήμα βλέπετε τη 

μορφή του μέσου τη στιγμή t0=0, όπου τα δυο κύματα φτάνουν 

στα σημεία Β και Γ. 

i)   Να σημειωθούν πάνω στο σχήμα οι ταχύτητες ταλάντωσης 

των σημείων Β και Γ, στις θέσεις xΒ=0 και xΓ=1m και να 

υπολογιστούν τα μέτρα τους τη στιγμή t0=0. 

ii) Να σχεδιάσετε τη μορφή του μέσου τη χρονική στιγμή t1=1s, σημειώνοντας επίσης στο σχήμα τις ταχύ-

τητες των σημείων Β, Γ καθώς και του μέσου Ο του ευθύγραμμου τμήματος, στη θέση xο=0,5m. Με 

ποιες μορφές εμφανίζεται η ενέργεια, την οποία μεταφέρουν τα δυο κύματα, στο τμήμα ΒΓ; 

iii) Ποια η αντίστοιχη απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, τη χρονική στιγμή t2=1,5s; 

Απάντηση: 

Από τη θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής: 
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�
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=
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i) Το σημείο Β που φτάνει το (1) κύμα αρχίζει να ταλαντώνεται 

κινούμενο προς τα πάνω, ενώ αντίθετα το σημείο Γ, στο οποίο 

φτάνει το (2) κύμα, θα κινηθεί προς τα κάτω. Έτσι οι ταχύτητες 

είναι όπως στο διπλανό σχήμα, με μέτρα: 

υΒ=υΓ=ω∙Α =
��

�
� = 0,1�  �/ 

ii) Την στιγμή t1 κάθε κύμα έχει διαδοθεί σε απόσταση d=υ∙t1=1∙1m=1m, 

οπότε το (1) κύμα φτάνει μέχρι το σημείο Γ στη θέση x1=1m, ενώ το (2) 

μέχρι το σημείο Β στη θέση x2=0m, όπως στο διπλανό σχήμα, όπου το 

δεύτερο κύμα έχει αποδοθεί με πράσινο χρώμα. Αλλά τότε για τις ταχύ-

τητες των σημείων Β και Γ θα έχουμε: 

�⃗ = �⃗� + �⃗� 

Όπου οι δυο ταχύτητες είναι ομόρροπες, για το σημείο Β με φορά προς 

τα κάτω και για το Γ, με φορά προς τα πάνω και μέτρα: 

υΒ=υΓ=2ω∙Α = 0,2 ∙ �  �/ 

Αντίθετα το σημείο Ο δεν έχει ταχύτητα ούτε εξαιτίας του (1), ούτε του (2) κύματος, με αποτέλεσμα υΟ=0. 

Αλλά τότε η αρχή της επαλληλίας η οποία επιβάλλει ότι  �⃗ = �⃗� + �⃗�, θα μας δώσει την κάτω εικόνα για 
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το στιγμιότυπο του μέσου τη στιγμή t1, όπου στην περιοχή που έχουν διαδοθεί και τα δύο κύματα, η απο-

μάκρυνση είναι μηδενική. 

Εξάλλου αν σχεδιάσουμε τις ταχύτητες ταλάντωσης των διαφόρων σημείων από 

το Β μέχρι το Γ, όπου έχουμε μηδενικές απομακρύνσεις, θα πάρουμε την εικόνα 

του διπλανού σχήματος, όπου από το Β μέχρι το μέσον Ο στη θέση xΟ=0,5m τα 

σημεία του μέσου κινούνται προς τα κάτω, ενώ αντίθετα από το Ο μέχρι το Γ, τα 

σημεία κινούνται προς τα πάνω. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν έχουμε παραμόρφωση 

του μέσου, άρα δεν έχουμε δυναμική ενέργεια, ενώ κάθε υλικό σημείο του μέσου έχει ταχύτητα, συνεπώς 

έχει κινητική ενέργεια. Συνεπώς όλη η ενέργεια των δύο κυμάτων εμφανίζεται ως Κινητική ενέργεια. 

iii) Με την ίδια λογική τη στιγμή t2, κάθε κύμα έχει διαδοθεί κατά 

d2=υ∙t2=1,5m, οπότε το πρώτο έχει φτάσει στη θέση x1  ́=1,5m, 

ενώ το δεύτερο στη θέση x2΄= -0,5m, όπως στο πάνω σχήμα. 

Όμως τώρα τα σημεία Β και Γ βρίσκονται σε ακραίες θέσεις 

ταλάντωσης εξαιτίας και των δύο κυμάτων, συνεπώς οι ταχύτη-

τες ταλάντωσης θα είναι μηδενικές και για τα δύο σημεία. 

Αντίθετα το σημείο Ο εξαιτίας των δύο κυμάτων, θα παρουσιά-

ζει τις ταχύτητες  �⃗� και �⃗�, όπως στο πάνω σχήμα. Αλλά τότε και η ταχύτητα του Ο θα είναι επίσης 

μηδενική. Με την ίδια λογική, το ίδιο θα συμβαίνει και για κάθε άλλο σημείο στο οποίο έχουμε συμβολή 

των δύο κυμάτων. 

Η μορφή του μέσου, θα είναι όπως στο κάτω σχήμα, όπου στην περιοχή -0,5m ≤ x ≤ 1,5m η απομάκρυνση 

σε κάθε θέση θα βρίσκεται με βάση την αρχή της επαλληλίας (�⃗ = �⃗� + �⃗�,) διπλάσια από αυτήν του ενός 

κύματος, δηλαδή y=2y1, με τα σημεία Β και Γ σε θέση πλάτους 2Α=0,2m (yΒ=-0,2m και yΓ=+0,2m). 

Με βάση τα παραπάνω, τα σημεία μεταξύ Β και Γ δεν έχουν ταχύτητες ταλάντωσης, οπότε οι ενέργειες 

των δύο κυμάτων εμφανίζονται ως δυναμική ενέργεια του ελαστικού μέσου, λόγω παραμόρφωσης. 

Σχόλια: 

 Το σημείο Ο, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένας δεσμός του στάσιμου κύματος που δημιουργείται μετά από 

την συμβολή των δύο κυμάτων, τα οποία διαδίδονται αντίθετα, οπότε παραμένει συνεχώς ακίνητο. Αντί-

θετα τα σημεία Β και Γ αντιστοιχούν σε δυο κοιλίες του στάσιμου. 

 Στο ερώτημα ii) όλα τα σημεία του μέσου που έχουμε στάσιμο κύμα, περνούσαν από τη θέση ισορροπίας 

τους, όπου η διαφορά φάσης μεταξύ δύο σημείων αριστερά-δεξιά του Ο είναι ίση με π, με αποτέλεσμα 

οι ταχύτητες ταλάντωσης να είναι όπως στο σχήμα (στην κορυφή της σελίδας). 

 Αντίθετα τη στιγμή t2 όλα τα σημεία του στάσιμου κύματος βρίσκονται σε θέσεις πλάτους με μηδενικές 

ταχύτητες. 
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