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ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ 
 

 
 

 

 

 

 

Επιμέλεια παρουσίασης: Π. Καλογεράκος (Φυσικός) 

 

 «Τους πόνους διώκειν, αφ’ ών τα μεγάλα και λαμπρά 

γίγνονται τοις ανθρώποις.» 
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος 

 

μτφρ: να επιδιώκεις τις κοπιώδεις προσπάθειες που φέρνουν τα μεγάλα και λαμπρά 

[επιτεύγματα] στους ανθρώπους 

 
1. Το φαινόμενο στάσιμο κύμα 

 

Δύο κύματα ίδιου πλάτους και ίδιας συχνότητας διαδίδονται με αντίθετη φορά μέσα 

στο ίδιο ελαστικό μέσο (σχ. 2.14) 

 
Τα δύο κύματα συμβάλλουν. Η κίνηση του μέσου ονομάζεται στάσιμο κύμα. 

Στάσιμο κύμα ονομάζεται το αποτέλεσμα της συμβολής δύο κυμάτων της ίδιας συχνότητας 

και του ίδιου πλάτους που διαδίδονται στο ίδιο μέσο με αντίθετες κατευθύνσεις. 

Η ονομασία (στάσιμο = ακίνητο) οφείλεται στο γεγονός ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα 

κύμα, δηλαδή με μια παραμόρφωση που διαδίδεται. Στο κύμα όλα τα σημεία εκτελούν 

διαδοχικά την ίδια κίνηση ενώ στο στάσιμο δε συμβαίνει το ίδιο. 

 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
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2. Η εξίσωση του στάσιμου κύματος  

 

Έστω το αρμονικό κύμα με εξίσωση 

 
που διαδίδεται κατά τη θετική φορά του άξονα x 

Ένα δεύτερο κύμα με ίδιο πλάτος και ίδια συχνότητα, που διαδίδεται κατά την 

αντίθετη κατεύθυνση, θα περιγράφεται από την εξίσωση 

 

Σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας, η απομάκρυνση ενός σημείου Μ του μέσου τη 

χρονική στιγμή t, θα είναι 

y = y1 = y2 

η οποία γίνεται από τις (2.9) και (2.10) 

 
Κάνοντας χρήση της τριγωνομετρικής ταυτότητας 

η σχέση (2.11) γίνεται 

                          (2.12) 

Παρατηρούμε ότι ο όρος        A'=2Aσυν2πχ/λ(2.13) 

εξαρτάται μόνο από τη θέση x του σημείου και παραμένει σταθερός με το χρόνο.  

Η σχέση (2.12) παίρνει τη μορφή 

 
Η σχέση (2.12) παίρνει τη μορφή που είναι η εξίσωση της απλής αρμονικής 

ταλάντωσης. Επομένως  

κάθε σημείο του μέσου εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Το πλάτος της ταλάντωσης |Α΄| 

δεν είναι ίδιο για όλα τα σημεία αλλά εξαρτάται από τη θέση του [σχέση (2.13)].         

Τα σημεία τα οποία βρίσκονται σε θέση x τέτοια ώστε 



3 
 

                           A'=2Aσυν2πχ/λ =0 

δηλαδή                      

ή                                                            (2.14) 

έχουν μηδενικό πλάτος ταλάντωσης, δηλαδή παραμένουν συνεχώς ακίνητα. Είναι οι 

δεσμοί του στάσιμου κύματος. 

Τα σημεία τα οποία βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε 

                          A'=2Aσυν2πχ/λ =±2A 

δηλαδή                            

ή                                                                 (2.15) 

έχουν μέγιστο πλάτος ταλάντωσης, ίσο με 2 Α. Αποτελούν τις κοιλίες του στάσιμου 

κύματος. 

Από τις (2.14) και (2.15) προκύπτει ότι  

η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών, ή κοιλιών είναι ίση με το 

μισό του μήκους κύματος λ των κυμάτων από τη συμβολή των οποίων 

προήλθε το στάσιμο κύμα.  

Στην παραπάνω μαθηματική μελέτη, η αρχή μέτρησης των αποστάσεων είναι κοιλία 

(για x=0, έχουμε κοιλία). 

Στάσιμα κύματα μπορούν να δημιουργηθούν και σε ένα μέσο του οποίου τα δύο άκρα είναι 

ακίνητα, όπως σε μια χορδή ενός μουσικού οργάνου. Στην περίπτωση αυτή, αν θέλουμε ως αρχή 

μέτρησης των αποστάσεων να πάρουμε το ένα άκρο (όπου υπάρχει δεσμός), η σχέση (2.12) 

χρειάζεται τροποποίηση ώστε, για x=0 να δίνει δεσμό. 

 

3. Η ενέργεια στο στάσιμο κύμα 

Εφόσον στο στάσιμο κύμα υπάρχουν σημεία που παραμένουν πάντα ακίνητα, δε 

μεταφέρεται ενέργεια από το ένα σημείο του μέσου στο άλλο (αυτός επίσης είναι 

ένας βασικός λόγος που διαφοροποιεί την κατάσταση του στάσιμου κύματος από 

αυτό που ορίσαμε ως κύμα). 

Η ενέργεια που είχαν τα αρχικά κύματα, η συμβολή των οποίων έδωσε το στάσιμο 

κύμα, εγκλωβίζεται ανάμεσα στους δεσμούς. Σε μια χορδή, στην οποία έχει 

δημιουργηθεί στάσιμο κύμα, η ενέργεια μετατρέπεται συνεχώς από ελαστική 

δυναμική ενέργεια, όταν η χορδή είναι στιγμιαία ακίνητη, σεκινητική όταν η χορδή 
διέρχεται από τη θέση ισορροπίας. Στις ενδιάμεσες θέσεις τα μόρια της χορδής, έχουν και 
κινητική και δυναμική ενέργεια. 

 

Ερωτήσεις και επισημάνσεις εκτός σχολικού βιβλίου 

1. Τι ονομάζουμε στάσιμο κύμα; Τι εννοούμε όταν λέμε ότι το στάσιμο κύμα δεν 

είναι κύμα; 
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2. Αποδείξτε την εξίσωση του στάσιμου κύματος. Για τη ταλάντωση ενός υλικού 

σημείου του στάσιμου κύματος γράψτε τους τύπους της απομάκρυνσης, της 

ταχύτητας, της επιτάχυνσης, της δύναμης επαναφοράς, του πλάτους, της ενέργειας 

ταλάντωσης, της δυναμικής και κινητικής ενέργειας. 

3. Γράψτε το τύπο του πλάτους και εξηγείστε πως βρίσκουμε τις θέσεις των δεσμών 

και των κοιλιών. Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δεσμών και των 

κοιλιών καθώς και μεταξύ μιας κοιλίας και του πλησιέστερου σ΄ αυτή δεσμού. Ποια 

είναι η διαφορά φάσης μεταξύ πρώτης και δεύτερης κοιλίας; 

4. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι δεν έχουμε μεταφορά ενέργειας στα στάσιμα κύματα; 

5. Εξηγείστε πως σχεδιάζουμε το στιγμιότυπο ενός στάσιμου κύματος. 

6. Εξηγείστε τι συμβαίνει με τη φάση των σημείων ενός στάσιμου κύματος. 

7. Υπολογίστε την ελάχιστη απόσταση μεταξύ δεσμού και κοιλίας, καθώς και τη 

μέγιστη απόσταση μεταξύ δεσμού και κοιλίας. 

8. Εξηγείστε πως υπολογίζουμε τον αριθμό κοιλιών και δεσμών σε ένα τμήμα του 

στάσιμου κύματος.  

9. Πως συνδέεται το μήκος χορδής στην οποία έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα με 

το μήκος κύματος; 

10. Σε μια χορδή σταθερού μήκους δημιουργείται στάσιμο κύμα. Αν μεταβάλλουμε 

τη συχνότητα των κυμάτων που δημιουργούν το στάσιμο κύμα, τι συνέπειες έχουμε 

στο μήκος κύματος και τη ταχύτητα των κυμάτων;  

11. Να συγκρίνετε το στάσιμο με το τρέχον κύμα όσον αφορά: το πλάτος, τη 

συχνότητα, το μήκος κύματος, τη φάση, τη κυματομορφή και την ενέργεια. 

12. Πως βρίσκουμε τη κατεύθυνση κίνησης ενός υλικού σημείου μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή; 

 

 
 

 


