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Δυο πηγές που δεν ξεκίνησαν ταυτόχρονα 

Στην επιφάνεια ενός υγρού βρίσκονται δυο πηγές κύματος Ο1 και Ο2, οι οποίες μπο-

ρούν να ταλαντώνονται σε κατακόρυφη διεύθυνση με το ίδιο πλάτος Α και με πε-

ρίοδο Τ=2s. Κάποια στιγμή t0=0, η πηγή Ο1 αρχίζει την ταλάντωσή της, με εξίσωση 

απομάκρυνσης yΟ1=Α∙ημ(πt), οπότε δημιουργείται ένα κύμα το οποίο φτάνει στο 

σημείο Σ της μεσοκαθέτου του Ο1Ο2, τη στιγμή t1=4s και το θέτει σε ταλάντωση με πλάτος πλάτος Α1=0,1m. 

i) Να βρεθεί η εξίσωση της απομάκρυνσης για την ταλάντωση του σημείου Σ, εξαιτίας του κύματος αυτού. 

ii) Η πηγή Ο2 καθυστέρησε κατά Δt=4,5s να ξεκινήσει μια όμοια ταλάντωση με την πηγή Ο1 και να δημιουρ-

γήσει ένα δεύτερο κύμα που διαδίδεται στην επιφάνεια του υγρού. 

α)  Ποια χρονική στιγμή το 2ο κύμα θα φτάσει στο σημείο Σ και ποια η εξίσωση της απομάκρυνσης του 

Σ, εξαιτίας του κύματος αυτού, σε συνάρτηση με το χρόνο; 

β)  Να βρεθεί η εξίσωση της απομάκρυνσης y=f(t) του σημείου Σ εξαιτίας και των δύο παραπάνω κυμά-

των. 

iii) Θέλοντας να μελετήσουμε τη σύνθετη ταλάντωση, μπορούμε να θεωρήσουμε ως t0=0, τη στιγμή που 

άρχισε η ταλάντωση αυτή του Σ.  Με την υπόθεση αυτή, να γράψετε νέες εξισώσεις για τις δυο επιμέρους 

ταλαντώσεις καθώς και την εξίσωση της απομάκρυνσης του Σ λόγω συμβολής. 

Απάντηση: 

Τα κύματα στην επιφάνεια των υγρών δεν διατηρούν σταθερό το πλάτος (παρότι αυτό το θεωρούμε συνήθως 

ως δεδομένο…). Έτσι άλλο είναι το πλάτος Α του κύματος στη θέση της πηγής Ο1 και άλλο το πλάτος τη 

στιγμή που φτάνει στο σημείο Σ. Όμως το Σ βρίσκεται στη μεσοκάθετο και ισαπέχει από τις δυο πηγές, με 

αποτέλεσμα τα δυο (όμοια) κύματα να ξεκινούν από τις πηγές με πλάτη Α1=Α2, να φτάνουν στο Σ με το ίδιο 

πλάτος Α, προφανώς μικρότερο από το αρχικό. 

i) Αν η πηγή ταλαντώνεται με εξίσωση y1=Α∙ημ(ωt), μόλις το κύμα φτάσει στο Σ, θα το υποχρεώσει να 

εκτελέσει μια ταλάντωση με μικρότερο πλάτος Α1, αλλά την ίδια συχνότητα, η οποία (ταλάντωση) απλά 

θα καθυστερήσει την έναρξή της κατά t1. Αλλά τότε η εξίσωση της απομάκρυνσης του Σ θα είναι:  

�� = �� ∙ ���	
 − 
�� = 0,1 ∙ �� ��
� 	
 − 4� = 0,1 ∙ ��2� ��

� − 2�  (S.Ι.) για t ≥ 4s 

ii) Η δεύτερη πηγή ξεκίνησε την δική της ταλάντωση τη χρονική στιγμή t΄=t0+Δt=4,5s, ενώ και το δεύτερο 

κύμα θα χρειαστεί επίσης χρονικό διάστημα t1=4s για να φτάσει στο Σ (ίσες αποστάσεις).  

α)   Αλλά τότε το Σ θα αρχίσει να ταλαντώνεται εξαιτίας του δεύτερου κύματος τη χρονική στιγμή t2=t΄+Δt= 

8,5s, ενώ η εξίσωση της ταλάντωσης που θα πραγματοποιήσει εξαιτίας του δεύτερου κύματος, θα είναι: 

�� = �� ∙ ���	
 − 	
� + 
��� = 0,1 ∙ �� 2�
2 	
 − 8,5� = 0,1 ∙ ��2� �


2 − 4,25� 
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Ξανά μονάδες στο (S.Ι.), ενώ η εξίσωση ισχύει για t ≥ 8,5 s 

β)  Τα κύματα συμβάλουν στο Σ, το οποίο με βάση την αρχή της επαλληλίας, θα ταλαντωθεί με εξίσωση 

απομάκρυνσης: 

� =  �� +  �� = 0,1 ∙ ��2� ��
� − 2� + 0,1 ∙ ��2� ��

� − 4,25�→  

� = 2 ∙ 0,1 ∙ � !2�
"
#$�$"

#%&,�'
� ∙ ��2�

"
#$�%"

#$&,�'
�  → 

� = 0,2 ∙ � ! �2� + �
&� ∙ ��2� ��

� − 3,125�→ 

� = 0,1√2 ∙ ��	�
 − 6,25��   (S.Ι.) με t ≥ 8,5s   (1) 

 

iii) Θέτοντας t΄=0, τη στιγμή που αρχίζει η συμβολή, στην πραγματικότητα θεωρούμε μια νέα κλίμακα χρό-

νου, όπου t΄= t- 8,5s. Εξάλλου αντικαθιστώντας στην εξίσωση για την απομάκρυνση του πρώτου κύματος 

t=8,5s παίρνουμε: 

�� = 0,1 ∙ ��2� �

2 − 2� = 0,1 ∙ ��2�	4,25 − 2� = 0,1 ∙ �� �4� + �

2� = 0,1 + 

Πράγμα που σημαίνει ότι τη στιγμή αυτή το σημείο Σ βρίσκεται στην ακραία θετική απομάκρυνσή του, 

οπότε μπορούμε να γράψουμε για την απομάκρυνσή του την εξίσωση: 

�� = 0,1 ∙ �� �2� �,
� + �

��  (S.I.)  με t΄≥ 0 

Ενώ εξαιτίας του δεύτερου κύματος (χωρίς να μπλέξουμε σε εξισώσεις…), το σημείο Σ τώρα ξεκινά την 

δεύτερη ταλάντωση από τη θέση ισορροπίας του, οπότε η αντίστοιχη εξίσωση έχει τη μορφή: 

�� = 0,1 ∙ �� �2� �,
� �  (S.I.)  με t΄≥ 0 

Αλλά τότε το Σ θα εκτελέσει μια σύνθετη ταλάντωση ως επαλληλία δύο αρμονικών ταλαντώσεων με την 

ίδια συχνότητα και το ίδιο πλάτος και διαφορά φάσης  π/2, οπότε ας …αλλάξουμε πορεία! 

Με βάση τη θεωρία μας στη σύνθεση ταλαντώσεων, το αποτέλεσμα της σύν-

θεσης των δύο παραπάνω ταλαντώσεων, είναι μια νέα αρμονική ταλάντωση 

με εξίσωση: 

� = �-. ∙ ��	�
 + /� 

Όπου 01. = 20�� + 0�� = 0�√2 = 0,1√2+ 

Ενώ:    34/ = 56
5#

= 1  ή θ=45°.  

(βλέπε και το διπλανό σχήμα με τα αντίστοιχα περιστρεφόμενα διανύσματα… 

Έτσι η εξίσωση της απομάκρυνσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δύο κυμάτων είναι: 
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�7 = 0,1√2 ∙ �� ��
� + �
&�   (S.Ι.) t΄≥ 0   (2) 

 

Σχόλια για Καθηγητές. 

Ένα ερώτημα που μπαίνει, μετά τα παραπάνω είναι το εξής. Ποια η «αρχική φάση» του σημείου Σ για την 

ταλάντωση μετά τη συμβολή των δύο κυμάτων; Όπου λέγοντας «αρχική φάση» εννοούμε τη φάση τη στιγμή 

που αρχίζει η σύνθετη ταλάντωση. 

Αν κάποιος χρησιμοποιήσει την σχέση (1) και βλέποντας αυτό το – 6,25π το ονομάσει «αρχική φάση» προ-

φανώς θα κάνει λάθος. Για να βρει από την παραπάνω εξίσωση τι συμβαίνει μόλις αρχίζει η συμβολή, θα 

πρέπει να αντικαταστήσει t=8,5s. Τι θα βρει; 

4 = 	�
 − 6,25�� = 8,5� − 6,25� = 2,25� = 2� + �
4 

 Αν μείνει στην παραπάνω τιμή, το επόμενο ερώτημα θα είναι: «και τι εκφράζει η παραπάνω αρ-

χική φάση», ερώτημα που δεν έχει απάντηση. Δεν εκφράζει τίποτα… 

 Αν συνεπείς στην τακτική που εφαρμόζουμε κατά την μελέτη των ταλαντώσεων, που απαιτούμε 

για την αρχική φάση να ισχύει 0 ≤ φ0 < 2π, τότε θα πρέπει να γράψουμε την παραπάνω σχέση 

για την φάση: 

48 = 2� + �
4 = �

4 

«πετώντας» κάθε ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π, από την τιμή της φάσης. 

 Αλλά κάνοντας αυτό, οδηγείται στην τιμή της «αρχικής φάσης» που μας δίνει η εξίσωση (2) την 

οποία βρήκαμε, θεωρώντας ότι τη στιγμή t=0 αρχίζει η σύνθετη ταλάντωση, πράγμα που προ-

φανώς ισχύει και η τιμή της αρχικής φάσης 48 = �
& έχει φυσικό περιεχόμενο, αφού το σημείο Σ 

ξεκινά την συγκεκριμένη ταλάντωση, από απομάκρυνση y=0,1m και κινείται προς την θετική 

κατεύθυνση. 

dmargaris@gmail.com 

 


