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Δύο αρμονικοί παλμοί συμβάλουν  

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδονται αντίθετα δυο ημιτονοειδείς παλμοί με πλάτη 

Α=0,2m και με ταχύτητα υ=1m/s και σε μια στιγμή t=0 η μορφή του μέσου είναι όπως στο σχήμα, όπου 

(ΒΓ)=1m: 

 

Τη στιγμή αυτή το σημείο Β έχει ταχύτητα ταλάντωσης υ1=0,2π m/s. 

i) Να σχεδιάσετε πάνω στο σχήμα τις ταχύτητες ταλάντωσης των σημείων Β και Γ. 

ii) Να σχεδιάσετε τη μορφή του μέσου τη χρονική στιγμή t1=1s. 

α)  Πόση είναι η απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας του και ποια η ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου 

Μ, στο μέσον της ΒΓ; 

β)  Να σημειώστε πάνω στο σχήμα τις ταχύτητες ταλάντωσης των σημείων Β και Γ και να υπολογίστε τα 

μέτρα τους. 

iii) Ποιες θα ήταν οι αντίστοιχες απαντήσεις σας για τη χρονική στιγμή t2=1,5s; 

Απάντηση: 

Τη στιγμή t=0 το σημείο Β ξεκινά την ταλάντωσή του από τη θέση ισορροπίας του συνεπώς έχει μέγιστη 

ταχύτητα ταλάντωσης υ1=Α∙ω, οπότε ω=π rad/s και Τ=2s.  (Στην πραγματικότητα αυτό είναι μια προσέγγιση 

αφού στην πραγματικότητα δεχόμαστε ότι ακαριαία το σημείο στο οποίο φτάνει το κύμα, ενώ είναι ακίνητο, 

αποκτά ακαριαία μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης, πράγμα αδύνατο). 

Αλλά τότε από την εξίσωση υ=λ∙f βρίσκουμε ότι  � =
�

�
= �� = 2�. 

i) Το κύμα φτάνοντας στο σημείο Β, θα θέσει σε ταλάντωση το υλικό σημείο στο Β, με κατεύθυνση προς τα 

πάνω, όπου βρίσκονται και τα υλικά σημεία του μέσου στα αριστερά του. Ομοίως το σημείο Γ θα τεθεί 

επίσης σε κίνηση προς τα πάνω αφού το κύμα (ο παλμός εδώ…) έρχεται από δεξιά και τα αντίστοιχα 

διπλανά του υλικά σημεία είναι πάνω από την θέση ισορροπίας. Λαμβάνοντας ακόμη υπόψη μας ότι οι 

ταχύτητες των δύο σημείων είναι μέγιστες, άρα ίσου μέτρου υΒ=υΓ=0,2π m/s, έχουμε: 

 

ii) Τη χρονική στιγμή t1 κάθε παλμός έχει διαδοθεί κατά απόσταση d1=υ∙t1=1m, οπότε ο πρώτος παλμός έχει 

διαδοθεί μέχρι τη θέση Γ, ενώ ο δεύτερος μέχρι το σημείο Β. Αλλά τότε με βάση την αρχή της επαλληλίας 
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στην περιοχή ΒΓ έχουν  διαδοθεί και οι δύο παλμοί, όπως στο πρώτο σχήμα (όπου ο 2ος παλμός σχεδιά-

στηκε με μπλε χρώμα για να διαχωρίζεται…), ενώ το αποτέλεσμα της συμβολής εμφανίζεται στο δεύτερο 

σχήμα: 

 

α) Το σημείο Μ έχει απομάκρυνση ίση με το άθροισμα των δύο απομακρύνσεων, εξαιτίας των δύο παλμών, 

όπου εδώ y1=y2=+Α, οπότε η απομάκρυνσή του είναι ίση με 
� = 2� και βέβαια βρίσκεται σε ακραία 

θέση έχοντας μηδενική ταχύτητα ταλάντωσης.  

β) Τα σημεία Β και Γ έχουν μηδενικές ταχύτητες ταλάντωσης τη στιγμή t1. Ας 

δούμε την κατάσταση για το σημείο Β, με βάση το διπλανό σχήμα. 

Συμβάλουν οι δύο παλμοί, όπου εξαιτίας του παλμού 1, το σημείο Β έχει 

μέγιστη ταχύτητα (κατά μέτρο) με φορά προς τα κάτω και εξαιτίας του 

παλμού 2, μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης με φορά προς τα πάνω. Η συνο-

λική δηλαδή ταχύτητά του είναι μηδενική. Το ίδιο ισχύει και για το σημείο Γ. 

Εξάλλου θα μπορούσαμε να δούμε και από μια άλλη πλευρά το θέμα. Με την συμβολή των δύο παλμών 

στην περιοχή μεταξύ των σημείων Β και Γ, έχει σχηματισθεί ένα στάσιμο κύμα, όπου το σημείο Μ 

αποτελεί την κοιλία και τα σημεία Β και Γ τους δεσμούς του στάσιμου… 

iii)  Με την ίδια, όπως παραπάνω συλλογιστική τη στιγμή t2=1,5s οι δυο παλμοί έχουν διαδοθεί κατά 

d2=υ∙t2=1,5m και οι αντίστοιχες εικόνες είναι: 

 

α) Αλλά τότε το σημείο Μ έχει απομάκρυνση y=y1+y2=0+0=0 ενώ ταχύτητα με φορά προς τα κάτω όπως στο 

παραπάνω σχήμα με μέτρο υΜ=υ1+υ2=2υ1=2m/s. 
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β) Τα σημεία Β και Γ έχουν επίσης μηδενικές απομακρύνσεις, αφού (για το Β) y=y1+y2=-Α+Α=0 ενώ έχουν 

και μηδενικές ταχύτητες, αφού μηδενική είναι και η ταχύτητα εξαιτίας κάθε παλμού (ακραία θέση, θέση 

πλάτους). 

Βέβαια μπορούμε και εδώ να μιλήσουμε με γλώσσα στάσιμου κύματος. Έχει δημιουργηθεί στάσιμο στην 

περιοχή ΔΕ και τη στιγμή t2 όλα τα σημεία του μέσου περνούν από τις θέσεις ισορροπίας τους. Βέβαια τα 

σημεία Β και Γ αντιστοιχούν, και πάλι, σε δεσμούς του στάσιμου κύματος. 

dmargaris@gmail.com 

 


