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Επιμέλεια παρουσίασης: Π. Καλογεράκος (Φυσικός) 

 

«Αλωτάγίγνεταιεπιμελεία και πόνω άπαντα. 

Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής 

μτφρ: όλα μπορεί να τα κατακτήσει κανείς με σκληρή δουλειά και επιμέλεια». 
1. Αρχή της επαλληλίας 

 

Έχει διαπιστωθεί ότι τα κύματα ακολουθούν την αρχή επαλληλίας ή υπέρθεσης, σύμφωνα με 

την οποία: όταν σε ένα ελαστικό μέσο διαδίδονται δύο ή περισσότερα κύματα η 

απομάκρυνση ενός σημείου του μέσου είναι ίση με τη συνισταμένη των  

απομακρύνσεων που οφείλονται στα επί μέρους κύματα. 

Η αρχή της επαλληλίας παραβιάζεται μόνο όταν τα κύματα είναι τόσο ισχυρά ώστε να 

μεταβάλλουν τις ιδιότητες του μέσου στο οποίο διαδίδονται (όταν οι δυνάμεις που ασκούνται 

στα σωματίδια του μέσου δεν είναι ανάλογες της απομάκρυνσης). Τέτοιες περιπτώσεις όπου δεν 

ισχύει η αρχή της επαλληλίας, έχουμε στα κύματα που δημιουργούνται από μια έκρηξη. 

 

2. Συμβολή κυμάτων 

 

Τα κυματικά φαινόμενα που απαντούν στη φύση είναι συνήθως αρκετά σύνθεταΌπως την 

κίνηση ενός βλήματος την αναλύουμε σε συνιστώσες, οριζόντια και κατακόρυφη, ένα σύνθετο 

κύμα μπορούμε να το θεωρήσουμε ως αποτέλεσμα της επαλληλίας ενός αριθμού αρμονικών 

κυμάτων, με επιλεγμένα πλάτη και μήκη κύματος. 

Η ταυτόχρονη διάδοση δύο ή περισσότερων κυμάτων στην ίδια περιοχή 

ενός ελαστικού μέσου ονομάζεται συμβολή. 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
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3. Μαθηματική μελέτη  

Έστω ότι ένα τυχαίο σημείο του μέσου στο οποίο διαδίδονται ταυτόχρονα κύματα 

που προέρχονται από τις πηγές Α και Β, απέχει από αυτές r1 και r2 αντίστοιχα. Μια 

τυχαία χρονική στιγμή t το σημείο αυτό έχει απομάκρυνση, 

εξαιτίας του πρώτου κύματος και                    (2.5) 

εξαιτίας του δευτέρου                                      (2.6) 

 

Σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας, η απομάκρυνση του σημείου αυτού από τη 

θέση ισορροπίας του τη χρονική στιγμή t θα είναι 

y = y1 + y2 

 

η οποία βάσει των (2.5) και (2.6) γίνεται  

 
Κάνοντας χρήση της τριγωνομετρικής ταυτότητας 

η σχέση (2.7) γίνεται 

 



3 
 

 
Επομένως το αποτέλεσμα της συμβολής είναι ταλάντωση που έχει πλάτος 

 

και φάση             

Σύμφωνα με τη (2.8), το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται μέγιστο (A'=2A) 

όταν           

ή όταν  

δηλαδή στα σημεία για τα οποία 

| r1 - r2| = Nλ          όπου Ν=0, 1, 2,.. 

Όταν           

δηλαδή          

ή                 | r1 - r2| = (2N+1)λ/2          όπου Ν=0, 1, 2,.. 

 

η (2.8) δίνει ότι Α ' = 0 . Δηλαδή τα σημεία αυτά παραμένουν διαρκώς ακίνητα. 

Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων για τα οποία ισχύει r1 - r2=σταθερός είναι υπερβολή. 

Επομένως τα σημεία στα οποία έχουμε ενισχυτική συμβολή και τα σημεία στα οποία έχουμε 

απόσβεση, βρίσκονται πάνω σε υπερβολές. 

 

Σημείωση : Η μελέτη του φαινομένου της συμβολής, όπως έγινε, αφορούσε στη συμβολή 

δύο κυμάτων των οποίων οι πηγές βρίσκονται σε φάση (δηλαδή δημιουργούν ταυτόχρονα 

μέγιστα και ελάχιστα). Τέτοιες πηγές ονομάζονται σύγχρονες. Συμβολή, όμως, έχουμε κάθε 

φορά που δύο κύματα διαδίδονται στο ίδιο μέσο. 

Επομένως  

Τα σημεία των οποίων οι αποστάσεις r1 και r2, από τις δύο πηγές, διαφέρουν 

κατά ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος λ 

(δηλαδη r1-r2=Νλ όπου Ν=0, ±1, ±2...) 

ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος. Τότε έχουμε ενίσχυση. 

Τα σημεία των οποίων οι αποστάσεις r1 και r2, από τις δύο πηγές, διαφέρουν 

κατά περιττό πολλαπλάσιο του μισού μήκους κύματος (λ/2) 

(δηλαδη r1-r2=(2N+1)λ/2 όπου Ν=0, ±1, ±2...) 

μένουν διαρκώς ακίνητα. Τότε έχουμε απόσβεση. 

Όλα τα υπόλοιπα σημεία κάνουν ταλάντωση με ενδιάμεσο πλάτος 
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Ερωτήσεις και επισημάνσεις εκτός σχολικού βιβλίου 

1. Ποιες πηγές λέγονται σύγχρονες και ποιες σύμφωνες; 

2. Για τη συμβολή δυο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού που δημιουργούνται από δυο 

σύγχρονες πηγές κυμάτων: α) να γράψετε τις εξισώσεις των απομακρύνσεων ενός σημείου 

Μ που απέχει αποστάσεις r1 και r2 από τις πηγές, β) να γράψετε την εξίσωση της ολικής 

απομάκρυνσης (εξίσωση συμβολής) στο σημείο Μ, της ταχύτητας, της επιτάχυνσης και 

της συνισταμένης δύναμης, γ) να γράψετε την εξίσωση του πλάτους και της φάσης, της 

μέγιστης ταχύτητας, της μέγιστης επιτάχυνσης και της μέγιστης δύναμης, δ) να γράψετε 

τις συνθήκες ενίσχυσης και απόσβεσης και τις συχνότητες για τις οποίες έχουμε ενίσχυση 

και απόσβεση ε) ποιος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων για τα οποία r1-r2=σταθ; Τι 

συμβαίνει με τα σημεία της μεσοκαθέτου και τα σημεία που βρίσκονται στην ευθεία Π1 Π2 

και έξω από το ευθύγραμμο τμήμα Π1 Π2; στ) γράψτε τους τύπους του πλάτους και της 

διαφοράς φάσης σε περίπτωση που τα πλάτη των πηγών είναι διαφορετικά, ζ) τι κύμα 

δημιουργείται πάνω στη ευθεία που ενώνει τις δυο πηγές; Στο μέσο του ευθ. Τμήματος Π1 

Π2 δημιουργείται δεσμός ή κοιλία; 

3. Για τη συμβολή δυο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού που δημιουργούνται από δυο 

σύγχρονες πηγές κυμάτων: έστω t1o χρόνος για να φθάσει το ένα κύμα στο σημείο Μ που 

βρίσκεται πιο κοντά στη πηγή Π1 και t2o χρόνος για να φθάσει και το άλλο κύμα από τη 

πηγή Π2. Γράψτε την εξίσωση του y στο σημείο Μ όταν:        , όταν         και 

όταν     . Να προσέξετε αν μετά τη χρονική στιγμή t2 έχουμε ενισχυτική ή ακυρωτική 

συμβολή. Τι συμβαίνει όταν το σημείο Μ βρίσκεται πάνω στη μεσοκάθετο του τμήματος  

Π1 Π2; 

4. Για τη συμβολή δυο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού που δημιουργούνται από δυο 

σύγχρονες πηγές κυμάτων, πως βρίσκουμε τη διαφορά φάσης των δυο κυμάτων σε ένα 

σημείο της επιφάνειας του υγρού; 

5. Να σχεδιάσετε τις υπερβολές ενισχυτικής και ακυρωτικής συμβολής και να τις 

αριθμήσετε. 
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