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Δύο κύματα χωρίς εξισώσεις. 

Κατά µήκος ενός ελαστικού µέσου  διαδίδονται αντίθετα δύο κύµατα, του ίδιου πλάτους και τη στιγµή t0 

έχουµε την εικόνα του σχήµατος. 
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i)  Αν η ταχύτητα ταλάντωσης του σηµείου Β, την παραπάνω στιγµή, είναι υΒ=-1m/s, τότε η ταχύτητα του 

σηµείου Γ έχει τιµή: 

α) υΓ=-1m/s,    β) υΓ=1m/s,     γ) υΓ=2m/s,      δ)  υΓ=3m/s 

ii) Τη στιγµή t1, που το κύµα (1) έχει διαδοθεί κατά d1=2,5m, ποιες οι ταχύτητες των σηµείων Β και Γ; 

Απάντηση: 

Τα δυο κύµατα διαδίδονται στο ίδιο ελαστικό µέσο, οπότε έχουν την ίδια ταχύτητα διάδοσης, ενώ µε βάση 

το σχήµα, λ1=2m και λ2=1m, οπότε από την θεµελιώδη εξίσωση της κυµατικής έχουµε: 

11 fλυ =   και 22 fλυ =  → 

122211 f2fff =→= λλ  (1) 

i) Τα σηµεία Β και Γ τη στιγµή t0 διέρχονται από τις θέσεις ισορροπίας 

τους, έχοντας ταχύτητες ταλάντωσης, µέγιστες (κατά µέτρο): 

Af2A 11B πωυ ==  και  B122 2Af22Af2A υππωυ
Γ
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Όµως ενώ το σηµείο Β κατευθύνεται προς τα κάτω, έχοντας αρνητική ταχύτητα υΒ=-1m/s, το σηµείο Γ 

ταλαντώνεται, κινούµενο προς τα πάνω, οπότε η ταχύτητά του έχει τιµή υΓ=+2m/s. Σωστό το γ). 

ii) Ας θεωρήσουµε ένα άξονα x που ταυτίζεται µε το ελαστικό µέσο και ας πάρουµε τη θέση  του σηµείου 

Β, ως αρχή του άξονα και την δεξιά κατεύθυνση ως θετική. Αλλά τότε το σηµείο Β βρίσκεται στη θέση 

xΒ=0 και το Γ στη θέση xΓ=3m. Αλλά, αν το κύµα (1) έχει διαδοθεί κατά 2,5m, έχει φτάσει στη θέση 

x=3,5m, τότε και το κύµα (2) διαδόθηκε κατά 2,5m, έχοντας φτάσει στη θέση x=-0,5m, όπως φαίνεται 

στο παρακάτω σχήµα: 
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Τη στιγµή λοιπόν t1 τα δύο κύµατα συµβάλουν, τόσο στο σηµείο Β όσο και στο σηµείο Γ και η ταχύτητα 

ταλάντωσης, µε βάση την αρχή της επαλληλίας θα είναι: 
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Όπου 1υ
r

 η ταχύτητα εξαιτίας του πρώτου και 2υ
r

 εξαιτίας του δεύτερου κύµατος. 

Με βάση όµως το δεύτερο σχήµα, το σηµείο Β, δεν έχει ταχύτητα εξαιτίας του πρώτου κύµατος, αφού 

θα βρίσκεται σε θέση πλάτους, ενώ έχει µέγιστη ταχύτητα εξαιτίας του δεύτερου, κινούµενο προς τα κά-

τω, οπότε υΒ=-2m/s. 

Όµως τα ίδια ακριβώς συµβαίνουν και για το σηµείο Γ, οπότε πάλι υΓ=-2m/s. 
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