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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
H διασφάλιση της ποιότητας ζωής στον αιώνα που διανύουµε, βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. Η απόκτηση εκπαίδευσης και δεξιοτήτων στην επιστήµη είναι απαραίτητη για την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης και εδραίωσης της
πραγµατικής δηµοκρατίας.
Με ιδιαίτερη χαρά προλογίζω την έκδοση του βιβλίου «Φυσική Γ΄ Λυκείου». Το βιβλίο αυτό
γράφτηκε µε τη σκέψη ότι εσείς, οι σηµερινοί µαθητές και οι αυριανοί πολίτες, θα πρέπει να
δοµήσετε ένα συνεκτικό σώµα γνώσεων, να αναπτύξετε τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες για συµµετοχή σε µια κοινωνία ενεργών και κριτικά σκεπτόµενων ανθρώπων και να
διαµορφώσετε θετικές στάσεις και συµπεριφορές έναντι της επιστήµης. Γι’ αυτό τον λόγο
σε αυτό το βιβλίο τα θέµατα της Φυσικής συνδέονται µε την καθηµερινή ζωή, τη φύση και
την εξέλιξη της επιστήµης.
Επιθυµώ να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στους πανεπιστηµιακούς Γεώργιο Αρχοντή, Ζαχαρία Ζαχαρία, Φώτιο Πτωχό, Νικόλαο Τούµπα, στους εκπαιδευτικούς Μιχάλη Ιωάννου,
Ιωάννη Καρµιώτη, Σάββα Πολυδωρίδη και ∆ηµήτριο Φιλίππου, και στους Επιθεωρητές Φυσικής Παναγιώτη Ελευθερίου και Γιαννάκη Χατζηκωστή, που ασχολήθηκαν µε τη συγγραφή
του βιβλίου.
Τέλος, ευχαριστώ την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων που είχε την ευθύνη για την
έκδοση του βιβλίου αυτού.

∆ρ Κυπριανός Λούης
∆ιευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Αγαπητοί και αγαπητές µαθήτριες και µαθητές,
Σας καλωσορίζουµε στη νέα σχολική χρονιά, και σας ευχόµαστε, µε αφετηρία αυτό το βιβλίο, να κάνετε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον θαυµαστό κόσµο της Φυσικής.
Από τα βάθη της αρχαιότητας, οι άνθρωποι προσπαθούν να ερµηνεύσουν τα φαινόµενα
του φυσικού κόσµου. Τον 6ο αιώνα π.Χ. οι αρχαίοι Έλληνες φυσικοί φιλόσοφοι της Ιωνίας
βασίσθηκαν σε λογικά επιχειρήµατα και διατύπωσαν τις πρώτες θεωρίες για την αρχή των
όντων. Η σύγχρονη επιστηµονική µεθοδολογία θεµελιώθηκε τον 17ο αιώνα από τον Γαλιλαίο (Galileo Galilei) και θέτει ως προϋπόθεση τη διεξαγωγή και ερµηνεία κατάλληλα σχεδιασµένων πειραµάτων. Σε συνδυασµό µε την πειραµατική µεθοδολογία, ο Γαλιλαίος τόνιζε
ότι για την ερµηνεία των νόµων της Φύσης είναι απαραίτητη η χρήση των µαθηµατικών (“το
βιβλίο της Φύσης είναι γραµµένο µε µαθηµατικούς χαρακτήρες”). Τον ίδιο αιώνα, ο Ισαάκ
Νεύτωνας διατύπωσε τους νόµους της κίνησης και τον νόµο της παγκόσµιας έλξης, στο
φηµισµένο έργο του Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.
Οι σύγχρονες Φυσικές θεωρίες και πειράµατα µελετούν και ερµηνεύουν σε µεγάλο βαθµό
φαινόµενα που παρατηρούνται τόσο σε υποατοµική, όσο και σε αστρονοµική κλίµακα, από
τη συµπεριφορά των στοιχειωδών σωµατιδίων µέχρι τη δηµιουργία αστέρων και την εξέλιξη
του Σύµπαντος.
Σε συνδυασµό µε την κατανόηση της συµπεριφοράς του Φυσικού κόσµου, η Φυσική έχει
αναρίθµητες πρακτικές εφαρµογές. Η λειτουργία των συσκευών που χρησιµοποιούµε
στην καθηµερινή ζωή για την παραγωγή φωτός, την παραγωγή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, την απορρόφηση ηλιακής ενέργειας, την κίνηση, την επικοινωνία και την ψυχαγωγία,
βασίζεται σε φυσικές αρχές.
Στα µέσα του 20ου αιώνα, ο φηµισµένος Αυστριακός Φυσικός Erwin Schroedinger, διατύπωσε στο βιβλίο του “What is Life” την άποψη ότι η Φυσική µπορεί να συνεισφέρει και στην
κατανόηση των φαινοµένων που παρατηρούνται σε ζωντανούς οργανισµούς (έµβια ύλη). Η

αλµατώδης ανάπτυξη όλων των Φυσικών Επιστηµών, ιδιαίτερα από τις αρχές του εικοστού
αιώνα, καθιστά δυνατή τη µελέτη και την ερµηνεία της συµπεριφοράς της έµβιας ύλης µε µία
διεπιστηµονική προσέγγιση, στην οποία συνδυάζονται µέθοδοι από πολλές επιστηµονικές
περιοχές (Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, κλάδοι Μηχανικής). Πειραµατικές συσκευές που βασίζονται σε φυσικές αρχές, όπως το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, το µικροσκόπιο φθορισµού,
το µικροσκόπιο ατοµικής δύναµης και το σύγχροτρο προσφέρουν λεπτοµερείς εικόνες της
δοµής του κυττάρου και των βιολογικών µορίων. Οι εικόνες αυτές, µαζί µε θεωρητικά φυσικά µοντέλα για τη δοµή και τις δυνάµεις µεταξύ µορίων, χρησιµοποιούνται στο στοχευµένο
σχεδιασµό φαρµάκων. Ταυτόχρονα, η Φυσική συνεισφέρει ουσιαστικά σε πολλές διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές της σύγχρονης Ιατρικής, όπως η χρήση υπερήχων, ο πυρηνικός µαγνητικός συντονισµός (MRI), η τοµογραφία ποζιτρονίου-ηλεκτρονίου (PET scan),
η ακτινοβόληση καρκινικών όγκων.
Οι αλµατώδεις εξελίξεις που περιγράψαµε υποδεικνύουν ότι η Φυσική είναι ένας εξαιρετικά υποσχόµενος τοµέας απασχόλησης για τους νέους ανθρώπους, που θα συνεισφέρουν
στην πρόοδο της ανθρωπότητας, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους παλαιότερους.
Το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας αποτελεί ένα περιεκτικό και πλήρες κείµενο αναφοράς,
που συµβαδίζει πιστά µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα.
Κάθε κεφάλαιο περιλαµβάνει:
•
•
•
•
•
•

Αρχική σύνοψη των διδακτικών στόχων,
Ανάπτυξη της αντίστοιχης θεωρίας µε συνδυασµό αναπαραστάσεων (κείµενο και
εικόνες, διαγράµµατα, γραφικές παραστάσεις, πίνακες).
Ερωτήσεις ελέγχου κατανόησης εννοιών
Πολυάριθµα λυµένα παραδείγµατα
Τελικές ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης και κατανόησης
Άλυτες ασκήσεις.

Η σύνοψη των διδακτικών στόχων συνιστά έναν οδηγό για το τι πρέπει να γνωρίζετε µε
την ολοκλήρωση της µελέτης του κεφαλαίου. Οι συνοδευτικές αναπαραστάσεις (εικόνες,
διαγράµµατα, γραφικές παραστάσεις, πίνακες) επεξηγούν πτυχές της θεωρίας και πρέπει
να µελετώνται σε συνδυασµό µε το γραπτό κείµενο.
Η µελέτη των λυµένων παραδειγµάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση
της θεωρίας και πρέπει να προηγείται της επίλυσης των άλυτων ασκήσεων στο τέλος του
βιβλίου. Ο στόχος των παραδειγµάτων είναι διπλός: (1) παρουσιάζουν τη µεθοδολογία επί-

λυσης µίας κατηγορίας προβληµάτων. (2) αναδεικνύουν λεπτοµερώς τον τρόπο γραφής και
τον χειρισµό µαθηµατικών συµβόλων, εξισώσεων και µονάδων µέτρησης, που υιοθετείται
στη διεθνή πρακτική.
Οι ερωτήσεις ελέγχου κατανόησης αναφέρονται σε επιλεγµένα σηµεία του κειµένου, και
αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης βασικών εννοιών. Εάν διαπιστώνετε έλλειψη κατανόησης, πρέπει να αφιερώνετε επιπλέον χρόνο πριν προχωρήσετε στα επόµενα σηµεία
του κειµένου.
Οι τελικές ερωτήσεις κατανόησης ελέγχουν την κατανόηση του συνολικού περιεχοµένου
του κεφαλαίου, και βοηθούν στην ανακεφαλαίωση. Σε περίπτωση που εντοπίζετε δυσκολίες, πρέπει να µελετήσετε ξανά το σχετικό περιεχόµενο και τα συνοδευτικά παραδείγµατα.
Η επίλυση προβληµάτων είναι απαραίτητο και αναντικατάστατο στοιχείο της εκπαίδευσης στη Φυσική. Τόσο η Πειραµατική, όσο και η Θεωρητική Φυσική έχουν σηµαντική
ποσοτική συνιστώσα. Μαζί µε την ανάπτυξη ικανοτήτων διερεύνησης και διατύπωσης συµπερασµάτων, είναι απαραίτητη και η σταδιακή ωρίµανση σας στην ποσοτική επεξεργασία
δεδοµένων. Γι΄ αυτό το λόγο έχουµε συµπεριλάβει στο βιβλίο πολυάριθµα λυµένα παραδείγµατα και ασκήσεις κλιµακούµενης δυσκολίας. Επίσης, είναι σηµαντικό να γνωρίζετε ότι
φροντίσαµε ώστε το κείµενο να βασίζεται στις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις Μαθηµατικών
σας, χωρίς να τις υπερβαίνει.
Για να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, σας εισηγούµαστε όπως µελετάτε πρώτα
το επιστηµονικό περιεχόµενο µίας ενότητας, τα αντίστοιχα λυµένα παραδείγµατα και τις
ερωτήσεις ελέγχου κατανόησης εννοιών, πριν προχωρήσετε στο επόµενο µέρος. Στο τέλος, ασχοληθείτε µε την επίλυση των άλυτων ασκήσεων. Οι άλυτες ασκήσεις βασίζονται
στη θεωρία και τα λυµένα παραδείγµατα. Μην προσπαθείτε να λύσετε τις ασκήσεις πριν
συµβουλευτείτε το κείµενο, γιατί θα δυσκολευτείτε πολύ περισσότερο.  
Το βιβλίο αποτελεί οδηγό µελέτης, αλλά το βασικό και αναντικατάστατο σηµείο αναφοράς
είναι ο/η εκπαιδευτικός σας. Πρέπει να δίνετε εξαιρετική προσοχή στις διαλέξεις, να συµµετέχετε ενεργά, και να συµβουλεύεστε εγκαίρως τον/την εκπαιδευτικό σας για σηµεία στα
οποία εντοπίζετε έλλειψη κατανόησης.
Ευχόµαστε να βρείτε το βιβλίο χρήσιµο, και σας ευχόµαστε Καλή Νέα Σχολική Χρονιά.
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Ενότητες 3.1. - 3.18.

Στις Ενότητες 3.1. - 3.18. του Κεφαλαίου 3A:
Eισάγουµε την έννοια του παλµού και του κύµατος ως διάδοση µίας διαταραχής σε ένα υλικό µέσο ή στον χώρο.
∆ιακρίνουµε τα κύµατα σε:
		

(α) µηχανικά (διαταραχές σε ένα υλικό µέσο) και µη µηχανικά

			

(διαταραχές που διαδίδονται και στον κενό χώρο).

		

(β) εγκάρσια και διαµήκη.

		

(γ) γραµµικά, δισδιάστατα και τρισδιάστατα.
Εξηγούµε ότι ένα κύµα µεταφέρει ενέργεια αλλά όχι ύλη.

	Σηµειώνουµε ότι η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος σε ένα µέσο διαφέρει
από την ταχύτητα των σηµείων του µέσου εξαιτίας του κύµατος.
	Ορίζουµε το τρέχον αρµονικό κύµα και περιγράφουµε τα χαρακτηριστικά του
(µέγιστα, ελάχιστα, συχνότητα και µήκος κύµατος).
	Εξάγουµε τη σχέση ανάµεσα στην ταχύτητα διάδοσης και το µήκος κύµατος
του τρέχοντος αρµονικού κύµατος.
	Περιγράφουµε τα στιγµιότυπα του εγκάρσιου και του διαµήκους τρέχοντος
αρµονικού κύµατος.

KYMATA
Ενότητες 3.1. - 3.18.
	Αναφέρουµε τη σχέση υπολογισµού της ταχύτητας διάδοσης ενός παλµού
		

σε ελατήριο ή χορδή.

	Εξάγουµε την εξίσωση του τρέχοντος αρµονικού κύµατος.
	Ορίζουµε τη φάση του τρέχοντος αρµονικού κύµατος.
	Περιγράφουµε την ανάκλαση παλµών από ακίνητο και ελεύθερο άκρο.
	Αναφέρουµε την αρχή της υπέρθεσης παλµών.
	Εξηγούµε ότι η υπέρθεση δύο αρµονικών κυµάτων ιδίου πλάτους
		

και συχνότητας, που διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις στο ίδιο µέσο,

		

δηµιουργεί στάσιµο κύµα.

	Eξάγουµε τις εξισώσεις του εγκάρσιου στάσιµου κύµατος σε χορδή µε ακίνητο
		

ή ελεύθερο άκρο (x = 0).

	Περιγράφουµε τα στιγµιότυπα του εγκάρσιου και του διαµήκους στάσιµου
		

κύµατος.

	Εξάγουµε τη συνθήκη για τα επιτρεπτά µήκη κύµατος και συχνότητες
		

ταλάντωσης ενός στάσιµου εγκάρσιου κύµατος σε χορδή µε µήκος L και ακίνητα

		

άκρα.

3.1. Εισαγωγή στην Έννοια του Κύµατος
•

 ρατούµε από το άκρο Α ένα τεντωµένο οριζόντιο σχοινί µεΚ
γάλου µήκους. Εάν θέσουµε σε κατακόρυφη κίνηση το άκρο
Α, παρατηρούµε ότι η κίνηση µεταδίδεται σε γειτονικά τµήµατα του σχοινιού.

•

 ξαναγκάζουµε σε οριζόντια ταλάντωση το ελεύθερο άκρο
Ε
A ενός οριζόντιου ελατηρίου, το οποίο είναι στερεωµένο από
το άλλο άκρο σε ακλόνητο τοίχο. Παρατηρούµε ότι η ταλάντωση αυτή διαδίδεται σταδιακά σε γειτονικές σπείρες του
ελατηρίου.

•

 ε τακτά χρονικά διαστήµατα ρίχνουµε σταγόνες νερού ή βόΣ
τσαλα σε ένα σηµείο µίας ήρεµης λίµνης. Αυτά δηµιουργούν
αναταράξεις στο σηµείο πρόσπτωσης, οι οποίες διαδίδονται
στην επιφάνεια του νερού µε τη µορφή οµόκεντρων κύκλων.

•

 ία µικρή περιοχή του φλοιού της Γης τίθεται σε κίνηση (σειΜ
σµική δόνηση) για ένα µικρό χρονικό διάστηµα. Η δόνηση
αυτή διαδίδεται σε µία µεγάλη περιοχή.

•

 τυπούµε τα κύµβαλα µιας ορχήστρας, και αυτά θέτουν σε
Χ
παλινδροµική κίνηση τα γειτονικά µόρια αέρα. Στον αέρα
δηµιουργούνται διαδοχικές περιοχές υψηλής και χαµηλής
πίεσης, που διαδίδονται προς κάθε κατεύθυνση. Η αλληλεπίδραση αυτών των περιοχών µε την τυµπανική µας µεµβράνη
δηµιουργεί το αίσθηµα του ήχου.

•

 να νευρικό κύτταρο περιέχει θετικά και αρνητικά ιόντα, που
Έ
δηµιουργούν συγκεκριµένη διαφορά ηλεκτρικού δυναµικού   
ανάµεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό του κυττάρου. Μία
τοπική µεταβολή στην τιµή της διαφοράς δυναµικού διαδίδεται κατά µήκος του κυττάρου, δηµιουργώντας έναν νευρικό
παλµό.

https://www.youtube.com/watch?v=pZ3cE-5fmSc
	https://en.wikipedia.org/wiki/Action_potential#/media/
File:Action_Potential.gif
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•

 «κούνια του Νεύτωνα» αποτελείται από ελαστικές σφαίρες
Η
ίσης µάζας, οι οποίες αναρτώνται από νήµατα ίσου µήκους.
Εάν η αριστερή ακραία σφαίρα συγκρουστεί ελαστικά µε τη
γειτονική σφαίρα, της µεταβιβάζει την ταχύτητά της. Μέσω διαδοχικών ελαστικών κρούσεων, η κίνηση µεταδίδεται από την
µία σφαίρα στην άλλη.
https://www.youtube.com/watch?v=mFNe_pFZrsA

Στα πιο πάνω παραδείγµατα µία διαταραχή (η κίνηση των σηµείων
ενός υλικού µέσου, η αυξοµείωση της πίεσης του αέρα, η αλλαγή στην
τιµή της διαφοράς δυναµικού) διαδίδεται σε διαφορετικά σηµεία ενός
υλικού µέσου ή του χώρου. Εάν η διαταραχή έχει µικρή διάρκεια, η διάδοσή της συνιστά έναν παλµό. Εάν η διάρκεια της διαταραχής είναι
µεγαλύτερη, περιγράφουµε τη διάδοσή της µε τον όρο κύµα1.  
Σε αυτό το Κεφάλαιο θα µελετήσουµε τη συµπεριφορά και τις ιδιότητες των κυµάτων. Θα δείξουµε ότι ορισµένα φαινόµενα όπως η συµβολή και η περίθλαση παρατηρούνται µόνο στη διάδοση κυµάτων,
και δεν έχουν ανάλογο στην κίνηση των υλικών σωµάτων.

3.2. Είδη Κυµάτων
Τα µηχανικά κύµατα είναι διαταραχές στις ιδιότητες ενός υλικού µέσου, οι οποίες διαδίδονται µέσα σε αυτό. Παραδείγµατα µηχανικών
κυµάτων είναι τα ηχητικά κύµατα στον αέρα, τα κύµατα σε µία χορδή
ή ένα ελατήριο, τα κύµατα στην επιφάνεια της θάλασσας, τα σεισµικά
κύµατα. Ένα µηχανικό κύµα µπορεί να διαδοθεί από ένα υλικό µέσο
σε ένα άλλο, αλλά δεν µπορεί να διαδοθεί χωρίς τη µεσολάβηση υλικού µέσου. Ένα ηχητικό κύµα, που δηµιουργείται στη Γήινη ατµόσφαιρα, µπορεί να διαδοθεί στη θάλασσα, αλλά δεν µπορεί να συνεχίσει
να διαδίδεται στο κενό.
Το ηλεκτροµαγνητικό κύµα είναι η διάδοση ενός ηλεκτρικού και
ενός µαγνητικού πεδίου, που παράγονται το ένα από τις µεταβολές
του άλλου. Το ηλεκτροµαγνητικό κύµα διαδίδεται στον κενό χώρο
(χωρίς τη µεσολάβηση κάποιου υλικού µέσου) µε ταχύτητα ίση µε την
ταχύτητα του φωτός στο κενό (c = 299 792458 m/s).

Η λέξη κύµα προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήµα «κύω», που σηµαίνει διογκώνοµαι.

1
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Το ορατό φως, τα κύµατα του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, τα
µικροκύµατα, η υπέρυθρη και η υπεριώδης ακτινοβολία, οι ακτίνες
X και οι ακτίνες γ αποτελούν παραδείγµατα ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα διαδίδονται και σε υλικά µέσα,
µε ταχύτητα µικρότερη από την ταχύτητα του φωτός στον κενό χώρο.
Το βαρυτικό κύµα είναι η διάδοση ενός βαρυτικού πεδίου στον χώρο.
Με βάση τη γενική θεωρία της σχετικότητας, η οποία διατυπώθηκε
από τον Albert Einstein το 1915, η διάδοση αυτή ερµηνεύεται ως διάδοση διαταραχών στη γεωµετρία του χώρου και του χρόνου (χωροχρόνου).  Όπως το ηλεκτροµαγνητικό κύµα, έτσι και το βαρυτικό κύµα
δεν απαιτεί τη µεσολάβηση κάποιου υλικού µέσου για να διαδοθεί.
Το βραβείο Nobel Φυσικής 2017 απονεµήθηκε στους επιστήµονες
Rainer Weiss (Πανεπιστήµιο MIT, ΗΠΑ), Barry Barish και Kip Thorne
(Πανεπιστήµιο Caltech) για τη συνεισφορά τους στην κατασκευή του
ανιχνευτή LIGO, που µελετά την ανίχνευση βαρυτικών κυµάτων. Για
µία απλοποιηµένη παρουσίαση των βαρυτικών κυµάτων, συµβουλευτείτε το video https://www.youtube.com/watch?v=EUJYbCGOJa0.
Η θεωρία και τα πειράµατα της Φυσικής των µικροσκοπικών σωµατιδίων (Κβαντοµηχανικής) έχουν δείξει ότι ένα σωµατίδιο µπορεί να
διαδίδεται ως κύµα. Αυτή η γενική ιδιότητα ονοµάζεται δυισµός σωµατιδίου - κύµατος.  Στοιχειώδη σωµατίδια, όπως το ηλεκτρόνιο, το
πρωτόνιο και το νετρόνιο, εκδηλώνουν και κυµατική συµπεριφορά
(φαινόµενα συµβολής και περίθλασης), η οποία γίνεται ευκολότερα
αντιληπτή όταν τα σωµατίδια κινούνται µε αρκετά µικρή ορµή. Πρόσφατα πειράµατα έχουν ανιχνεύσει κυµατική συµπεριφορά ακόµη και
σε µόρια µε περισσότερα από 800 άτοµα (παράγωγα της τετράκις-πενταφλουοροφενυλ-πορφυρίνης).

Κροσσοί συµβολής, που δηµιουργούνται
όταν δέσµες µορίων φθαλοκυανόνης
(C32H18N8) διέρχονται µέσα από διάταξη διπλής σχισµής Young. Θα µελετήσουµε την
κυµατική συµβολή στο επόµενο κεφάλαιο.
https://www.youtube.com/watch?v=
vCiOMQIRU7I&feature=player_embed
ded.

Ο Αιθέρας: Μία αποτυχηµένη Θεωρία
Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οι επιστήµονες υποστήριζαν ότι το φως διαδίδεται σε ένα ελαστικό
µέσο, το οποίο γεµίζει όλο το σύµπαν και τα υλικά σώµατα. Το µέσο αυτό ονοµάστηκε αιθέρας και
είχε εξαιρετικές ιδιότητες: (i) αφού δεν εµπόδιζε τη διέλευση του φωτός, έπρεπε να είναι αόρατος, (ii)
αφού δεν ανιχνεύονταν, έπρεπε να έχει εξαιρετικά µικρή πυκνότητα, (iii) αφού επέτρεπε τη διάδοση
του φωτός σε εξαιρετικά µεγάλες αποστάσεις χωρίς απώλεια ενέργειας, έπρεπε να έχει µεγάλη ελαστικότητα, (iv) αφού επέτρεπε την κίνηση της Γης και των υπολοίπων πλανητών γύρω από τον Ήλιο
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για δισεκατοµµύρια χρόνια, χωρίς να ελαττώνει την ταχύτητά τους, δεν ασκούσε τριβές σε κινούµενα
σώµατα.

Πολλά επιστηµονικά πειράµατα στα τέλη του 19ου αιώνα απέτυχαν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη
του αιθέρα. Το πιο φηµισµένο από αυτά ήταν το πείραµα των Αµερικανών φυσικών Αlbert Michelson
και Edward Morley (1897), µε το οποίο προσπάθησαν να µετρήσουν την σχετική ταχύτητα της Γης ως
προς τον αιθέρα. Χάρη σε αυτά τα πειράµατα και την ανάπτυξη της θεωρίας της ειδικής σχετικότητας
από τον Albert Einstein το 1905, η ιδέα του αιθέρα τελικά εγκαταλείφθηκε.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.2.1. Σ
 την ατµόσφαιρα του πλανήτη ∆ία παρατηρούνται βίαιες
ανεµοθύελλες. Μία εταιρεία διαφηµίζει ένα υπερευαίσθητο
διαστηµικό µικρόφωνο, που µπορεί από την επιφάνεια της
Γης να καταγράφει τον ήχο του ανέµου στην ατµόσφαιρα
του ∆ία. Θα επενδύατε σε αυτή την εφεύρεση;
3.2.2. Έχετε

στη διάθεσή σας έναν γυάλινο κώδωνα που κλείνει
αεροστεγώς, ένα ξυπνητήρι, έναν φακό και µία αντλία κενού. Να περιγράψετε δύο δραστηριότητες, µε τις οποίες
µπορείτε να αποδείξετε ότι τα ηχητικά κύµατα δεν διαδίδονται στο κενό, αλλά το φώς διαδίδεται.

3.2.3. Έ
 νας συµµαθητής σας διατυπώνει την άποψη ότι ο ήχος
διαδίδεται µόνο στον αέρα, αλλά δεν διαδίδεται σε υγρά
ή στερεά σώµατα. Μπορείτε να αναφέρετε εµπειρίες σας,
που υποστηρίζουν ή καταρρίπτουν αυτή την άποψη;
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3.2.4. Σ
 τις ταινίες επιστηµονικής φαντασίας, η καταστροφή ενός
διαστηµόπλοιου παράγει έντονο φως και δυνατούς κρότους. Τι από τα δύο θα αντιλαµβάνονταν πραγµατικά ένας
αστροναύτης, που θα παρακολουθούσε από το σκάφος του
την έκρηξη ενός άλλου διαστηµόπλοιου;  
3.2.5. Τ
 ι είδους κύµατα συλλαµβάνουν τα ραδιοτηλεσκόπια: (α)
ηχητικά, (β) ηλεκτροµαγνητικά, (γ) βαρυτικά.

3.3. Η Έννοια του Παλµού
Στην Ενότητα 3.1 ορίσαµε τον παλµό ως τη διάδοση µίας διαταραχής σε ένα µέσο ή στον χώρο. Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουµε
τη διαδικασία σχηµατισµού ενός παλµού σε µία χορδή.
Εικόνα 3-1
∆ηµιουργία και διάδοση ενός παλµού σε
χορδή.

Ε

Αρχικά, όλα τα σηµεία της χορδής είναι ακίνητα στη θέση y = 0.
Στο διάστηµα 0 t1 κινούµε το άκρο Α κατακόρυφα προς τα πάνω,
έως την ακραία θέση y = y0. Στο διάστηµα t1 t2  κινούµε το Α µέχρι
την αρχική θέση y = 0. Για t  > t2  διατηρούµε το Α ακίνητο.
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Η κίνηση, στην οποία εξαναγκάζουµε το άκρο Α, συνιστά µία διαταραχή. Το άκρο Α επενεργεί σαν πηγή, από την οποία διαδίδεται η
διαταραχή στα υπόλοιπα τµήµατα της χορδής (διαδοχικά σηµεία της
χορδής επαλαµβάνουν την κίνηση του Α). Οι ταχύτητες διαφόρων σηµείων της χορδής σηµειώνονται µε πράσινα βέλη. Η ταχύτητα διάδοσης υ της διαταραχής σηµειώνεται µε το µπλε βέλος.
Τα διάφορα τµήµατα της χορδής επηρεάζονται σταδιακά:
•

 να τµήµα που κινείται ανοδικά παρασύρει προς τα πάνω το
Έ
γειτονικό µπροστινό τµήµα: Στο διάστηµα 0 t1 ανυψώνεται
το τµήµα ΑΒ. Στο διάστηµα t1 t2, η κίνηση του ΑΒ διαδίδεται
στο γειτονικό τµήµα ΒΓ. Στο διάστηµα t2 t3  η κίνηση του ΒΓ
διαδίδεται στο τµήµα Γ∆, και στο διάστηµα t3 t4 η κίνηση του
Γ∆ διαδίδεται στο ∆Ε.

•

 ταν ένα τµήµα της χορδής φθάσει στο µέγιστο ύψος, εξαΌ
ναγκάζεται από το πίσω γειτονικό του τµήµα να κινηθεί προς
τα κάτω: Στο διάστηµα t1 t2, το τµήµα ΑΒ αρχίζει να κινείται
προς τα κάτω, ακολουθώντας την κίνηση του Α. Στο διάστηµα  
t2 t3   το τµήµα ΒΓ αρχίζει να κινείται προς τα κάτω, και στο
διάστηµα t3 t4 το τµήµα Γ∆ αρχίζει να κινείται προς τα κάτω.

•

 ταν ένα τµήµα επανέλθει στη ΘΙ, εξαναγκάζεται από το πίσω
Ό
γειτονικό του τµήµα (που είναι ήδη ακίνητο), να σταµατήσει:
Στο διάστηµα t2 t3  ακινητοποιούνται τα σηµεία του τµήµατος
ΑΒ, και στο διάστηµα t3 t4 ακινητοποιούνται τα σηµεία του
τµήµατος ΒΓ.

Στο σχήµα της επόµενης σελίδας απεικονίζουµε τις γραφικές παραστάσεις θέσης - χρόνου για τα σηµεία Α - Γ της Εικόνας 3-1.
Να παρατηρήσετε ότι κάθε σηµείο επαναλαµβάνει την ίδια κατακόρυφη κίνηση του σηµείου Α, µε κάποια χρονική καθυστέρηση που
εξαρτάται από την ταχύτητα διάδοσης του παλµού.
H διάδοση της κατακόρυφης κίνησης του Α στη χορδή αποτελεί έναν
παλµό.
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Oι κατακόρυφες θέσεις όλων των σηµείων της χορδής σε µία συγκεκριµένη στιγµή αποτελούν το
στιγµιότυπο του παλµού.

Στην Εικόνα 3-1 απεικονίζονται στιγµιότυπα για τις στιγµές 0, t1, t2, t3, t4.
Να παρατηρήσετε ότι στο διάστηµα 0 t2  η χορδή έχει αποκτήσει ένα
σχήµα, που διαδίδεται µε συγκεκριµένη ταχύτητα στην κατεύθυνση
+Ox χωρίς να µεταβάλλεται. Στην πραγµατικότητα ο παλµός φθίνει
σταδιακά, επειδή λόγω τριβών και παραµορφώσεων, η µηχανική ενέργεια των τµηµάτων της χορδής µετατρέπεται σε εσωτερική ενέργεια.
Εάν η πηγή της διαταραχής κινείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ο
παραγόµενος παλµός έχει µεγάλη έκταση (ένα µεγάλο τµήµα του µέσου κινείται σε κάθε χρονική στιγµή).

Συνοψίζουµε:
Όταν θέτουµε σε κίνηση ένα σηµείο ή τµήµα της χορδής, δηµιουργούµε µία διαταραχή. Η επανάληψη
της κίνησης από διαδοχικά σηµεία της χορδής συνιστά τη διάδοση της διαταραχής.
H διάδοση µίας διαταραχής µε µεγάλη (θεωρητικά έως άπειρη) διάρκεια αποτελεί ένα κύµα. Εάν η διαταραχή έχει µικρή διάρκεια, η διάδοσή της  περιγράφεται µε τον όρο παλµός.
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3.4. ∆ιάκριση ανάµεσα στην Ταχύτητα των Σηµείων του Μέσου λόγω
του Παλµού (Ωκύτητα) και την Ταχύτητα ∆ιάδοσης του Παλµού
Στην Εικόνα 3-1, τα σηµεία της χορδής πάλλονται κατά τη διεύθυνση
+Οy. Αντίθετα, η ταχύτητα διάδοσης του παλµού έχει κατεύθυνση
στον άξονα +Οx. Συνεπώς, η ταχύτητα ενός σηµείου της χορδής εξαιτίας του διαδιδόµενου παλµού διαφέρει από την ταχύτητα διάδοσης
του παλµού.

Η ταχύτητα, µε την οποία κινούνται τα σηµεία ενός µέσου εξαιτίας του παλµού2 είναι διαφορετική από
την ταχύτητα διάδοσης του παλµού.

Αποδεικνύεται θεωρητικά και επιβεβαιώνεται πειραµατικά ότι:
•

 ταχύτητα διάδοσης ενός παλµού εξαρτάται από τις ιδιότηΗ
τες του µέσου, αλλά δεν εξαρτάται γενικά από τον παλµό.
Για παράδειγµα, η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι περίπου 340 m/s, ανεξάρτητα από τη συχνότητα και την ένταση
του διαδιδόµενου ήχου. Όταν µία ορχήστρα δίνει µία συναυλία, αντιλαµβανόµαστε ταυτόχρονα τους ήχους από όλα τα
όργανα.

Στην Ενότητα 3.7 µελετούµε την ταχύτητα διάδοσης παλµών σε ελατήριο ή χορδή και εξετάζουµε τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
•

 ντίθετα, οι ωκύτητες των σηµείων του µέσου εξαρτώνται
Α
από τον τρόπο δηµιουργίας του παλµού και µεταβάλλονται µε
τον χρόνο. Η µέγιστη ωκύτητα ενός σηµείου µπορεί να αυξηθεί, εάν το κύµα µεταφέρει περισσότερη ενέργεια.

Η ταχύτητα των σηµείων του µέσου λόγω της διαταραχής περιγράφεται µερικές φορές µε τον όρο ωκύτητα.

1 
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3.5.	Η ∆ιάδοση ενός Κύµατος συνοδεύεται από Μεταφορά Ενέργειας,
αλλά όχι από Μεταφορά Ύλης
Με τη βοήθεια της Εικόνας 3-1 διαπιστώνουµε ότι τα διάφορα σηµεία
της χορδής ταλαντώνονται κατά τη διεύθυνση Οy χωρίς να µετακινούνται κατά τη διεύθυνση διάδοσης Οx του παλµού.

Συµπέρασµα
Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα υλικό µέσο, δεν µεταφέρεται ύλη: τα διάφορα σηµεία του µέσου
εκτελούν µόνο περιοδικές κινήσεις γύρω από συγκεκριµένες θέσεις ισορροπίας.

Εξαιτίας της ταλάντωσής του, το άκρο Α της χορδής αποκτά ενέργεια
ανάλογη µε το τετράγωνο του πλάτους ταλάντωσης: EA y02 . Εάν η
χορδή είναι απόλυτα ελαστικό µέσο (δεν υφίσταται µόνιµες παραµορφώσεις), η ενέργεια της ταλάντωσης του σηµείου Α µεταδίδεται
στα υπόλοιπα σηµεία της χορδής, χωρίς να µετατρέπεται σε άλλες
µορφές ενέργειας (εσωτερική ενέργεια της χορδής).

Συµπέρασµα
Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα υλικό µέσο, µεταφέρεται ενέργεια µεταξύ των διαφόρων σηµείων του µέσου.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.5.1. Τ
 α κύµατα, που δηµιουργούνται στο µέσο των ωκεανών,
µπορούν να ταξιδέψουν χιλιάδες χιλιόµετρα µέχρι να φθάσουν στις ακτές.
Α. Είναι σωστό να συµπεράνουµε ότι το νερό του ωκεανού
ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόµετρα, κατά τη διάδοση αυτών
των κυµάτων;
Β.  Είναι σωστό να συµπεράνουµε ότι κάποιο ποσό ενέργειας µεταφέρεται κατά χιλιάδες χιλιόµετρα, κατά τη
διάδοση αυτών των κυµάτων;
3.5.2. Έ
 χετε στη διάθεσή σας µία λεκάνη µε νερό και κοµµατάκια
φελλού. Μπορείτε να περιγράψετε µία δραστηριότητα, µε
την οποία θα επιβεβαιώσετε ότι η διάδοση κυµάτων στην
επιφάνεια του νερού δεν µεταφέρει ύλη;
3.5.3. Τα σεισµικά κύµατα είναι ταλαντώσεις, που δηµιουργούνται
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σε κάποια περιοχή του φλοιού της Γης και διαδίδονται σε µεγάλη
απόσταση. Να αναφέρετε επιπτώσεις των σεισµικών κυµάτων, που
αποδεικνύουν ότι τα κύµατα αυτά µεταφέρουν µεγάλες ποσότητες
ενέργειας.

Τα τσουνάµι είναι κύµατα, που δηµιουργούνται στη θάλασσα από
σεισµικές δονήσεις µε επίκεντρο κάτω από µία θαλάσσια περιοχή.
Τα τσουνάµι διαδίδονται σε µεγάλες αποστάσεις και µεταφέρουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας.
Στις 26 ∆εκεµβρίου του 2004 έλαβε χώρα µε επίκεντρο στην Ινδονησία, µία από τις ισχυρότερες σεισµικές δονήσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ. Η δόνηση είχε διάρκεια πλέον των 8 λεπτών, και
δηµιούργησε τσουνάµι, τα οποία προκάλεσαν τεράστιες φυσικές
καταστροφές µε περισσότερους από 230000 νεκρούς σε 14 χώρες.
Για µία απεικόνιση του τσουνάµι, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https:
//en.wikipedia.org/wiki/2004_Indian_Ocean_earthquake_and_
tsunami#/media/File:2004_Indonesia_Tsunami_Complete.gif.

3.6. Eγκάρσια και ∆ιαµήκη Κύµατα

Όταν τα σηµεία του µέσου ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος, το κύµα ονοµάζεται εγκάρσιο.

Εικόνα 3-2
∆ιάδοση εγκάρσιου κύµατος (πάνω σχήµα) και διαµήκους κύµατος (κάτω σχήµα)
κατά µήκος ενός ελατηρίου.

Εγκάρσια µηχανικά κύµατα διαδίδονται σε στερεά µέσα, όπως µία
χορδή, ένα σχοινί, το ελατήριο και η Γη. Εγκάρσια κύµατα σχηµατίζονται επίσης και στην επιφάνεια υγρών όπως το νερό, επειδή αυτή
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έχει ελαστικές ιδιότητες. Στο εσωτερικό των υγρών και στα αέρια δεν
διαδίδονται εγκάρσια µηχανικά κύµατα. Τα ηλεκτροµαγνητικά και τα
βαρυτικά κύµατα είναι επίσης εγκάρσια.
Η Εικόνα 3-2 (πάνω σχήµα) απεικονίζει ένα οριζόντιο ελατήριο, το
οποίο είναι στερεωµένο από την ακραία σπείρα του Β σε ακλόνητο
σηµείο. Εάν κινήσουµε για ένα χρονικό διάστηµα την ακραία σπείρα
Α κάθετα προς το ελατήριο, δηµιουργούµε ένα εγκάρσιο κύµα, όπως
και στην περίπτωση της χορδής. Όταν ο παλµός διέρχεται από µία
σπείρα του ελατηρίου, η σπείρα κινείται για κάποιο χρονικό διάστηµα
στην κατακόρυφη διεύθυνση, δηλαδή κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος.
Εάν θέσουµε σε κίνηση την ακραία σπείρα Α στην οριζόντια διεύθυνση, όπως στην Εικόνα 3-2 (κάτω σχήµα), θα παρατηρήσουµε
ότι δηµιουργούνται ένα ή περισσότερα πυκνώµατα και αραιώµατα
σπειρών, που διαδίδονται κατά µήκος του ελατηρίου. Η σπείρα Α πλησιάζει ή αποµακρύνεται από τις γειτονικές σπείρες, οπότε τους ασκεί
δυνάµεις και τις θέτει σε οριζόντια κίνηση. Κάθε σπείρα ταλαντώνεται
στην ίδια διεύθυνση µε τη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος.

Όταν τα σηµεία του µέσου ταλαντώνονται στην ίδια διεύθυνση µε τη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος,
το κύµα ονοµάζεται διάµηκες. ∆ιαµήκη κύµατα διαδίδονται σε στερεά, υγρά και αέρια µέσα.

Όταν µία χορδή, η µεµβράνη ενός τυµπάνου, ή η επιφάνεια ενός
µουσικού οργάνου πάλλεται, συγκρούεται µε µόρια του αέρα και τα
θέτει σε κίνηση. Τα µόρια του αέρα αρχίζουν να ταλαντώνονται στην
ίδια διεύθυνση µε την παλλόµενη επιφάνεια. Η κίνηση αυτή προκαλεί
µεταβολές στην πυκνότητα του αέρα, που διαδίδονται σαν διαµήκη
κύµατα.
Για µία πολύ κατατοπιστική  προσοµοίωση εγκάρσιων και διαµήκων κυµάτων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.acs.psu.edu/drus
sell/Demos/waves/wavemotion.html.

ΕΝΘΕΤO: ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚO ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ ∆ΙΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ∆ΙΑΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΑ
Το σχήµα (α) της επόµενης σελίδας απεικονίζει µία χορδή. Εάν αποµακρύνουµε το σηµείο 2 κατά τη
διεύθυνση Oy, δρουν επάνω του δυνάµεις επαναφοράς από τα γειτονικά τµήµατα, παρόµοιες µε τις
δυνάµεις ελατηρίου. Η συνισταµένη δύναµη επαναφέρει το σηµείο 2 προς τη θέση ισορροπίας του.
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Το σηµείο 2 ασκεί µε τη σειρά του δυνάµεις στα 1 και 3, που τα ωθούν σε ταλάντωση κατά τη διεύθυνση Οy. Το τελικό αποτέλεσµα είναι ότι η ταλάντωση του 2 στη διεύθυνση Οy διαδίδεται στη διεύθυνση
Οx (εγκάρσιος παλµός).

Στο σχήµα (β) απεικονίζoνται µόρια στο εσωτερικό ενός υγρού ή ενός αερίου. Εάν το µόριο 2 µετακινηθεί σε κάποια διεύθυνση (π.χ. τη διεύθυνση Οy), oι δυνάµεις που δρουν σε αυτό από γειτονικά
µόρια στην κάθετη διεύθυνση Οx είναι πολύ µικρές. Οµοίως, το µόριο 2 ασκεί πολύ µικρές δυνάµεις
σε αυτά τα µόρια, και δεν τα εξαναγκάζει να κινηθούν. Άρα, σε ένα υγρό ή αέριο, η κίνηση ενός µορίου δεν προκαλεί παλµό κάθετα στη διεύθυνση της κίνησής του.
Στο εσωτερικό ενός υγρού ή σε ένα αέριο, ασκούνται σηµαντικές δυνάµεις σε ένα µόριο µόνο όταν
συγκρούεται µε κάποιο γειτονικό µόριο. Για να ασκηθούν στο µόριο 2 ισχυρές δυνάµεις από τα µόρια της διεύθυνσης Οx, πρέπει το 2 να κινηθεί κατά τη διεύθυνση Οx (σχήµα (γ)). Οµοίως, το µόριο 2
ασκεί δυνάµεις σε αυτά τα µόρια. Το τελικό αποτέλεσµα είναι η διάδοση µίας διαταραχής κατά µήκος
της κίνησης του 2 (διαµήκης παλµός). (Με τον ίδιο τρόπο δηµιουργείται διαµήκης παλµός σε ένα
στερεό).
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ΕΝΘΕΤO: ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Όταν η θάλασσα είναι ήρεµη, η επιφάνεια του νερού είναι οριζόντια και επίπεδη. Όταν διαδίδεται ένα
κύµα στην επιφάνεια του νερού, τα µόρια του νερού κινούνται σε κατακόρυφες κυκλικές ή ελλειπτικές τροχιές. Γι΄ αυτό, τα επιφανειακά θαλάσσια κύµατα είναι συνδυασµός εγκαρσίων και διαµήκων
κυµάτων.  Σε µεγαλύτερο βάθος, τα θαλάσσια κύµατα είναι διαµήκη.

Τα σεισµικά κύµατα, που διαδίδονται στο εσωτερικό της Γης, είναι διαµήκη (primary ή P κύµατα) ή
εγκάρσια (secondary ή S κύµατα). Τα σεισµικά κύµατα στην επιφάνεια της Γης είναι συνδυασµός
εγκαρσίων και διαµήκων κυµάτων.
Για µία πολύ κατατοπιστική προσοµοίωση κυµάτων στην επιφάνεια της θάλασσας ή σεισµικών κυµάτων στην επιφάνεια της Γης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.acs.psu.edu/drussell/
Demos/waves/wavemotion.html

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.6.1. Κ
 ατά µήκος µίας χορδής διαδίδεται ένα εγκάρσιο κύµα. Η
χορδή θέτει σε κίνηση τα γειτονικά µόρια του αέρα, δηµιουργώντας ηχητικά κύµατα στον αέρα. Αυτά τα ηχητικά κύµατα είναι εγκάρσια ή διαµήκη;
3.6.2. Τ
 α κύµατα, που διαδίδονται σε βάθος στο εσωτερικό ενός
υγρού, είναι εγκάρσια ή διαµήκη;
3.6.3. O
 εξωτερικός πυρήνας της Γης είναι ένας σφαιρικός φλοιός από σίδηρο και νικέλιο, που εκτείνεται από 2900 km
µέχρι 5200 km βάθος από την επιφάνεια. Από τα σεισµικά
κύµατα που εισέρχονται στον εξωτερικό πυρήνα της Γης,
συνεχίζουν να διαδίδονται µόνο τα διαµήκη. Τι συµπέρασµα εξάγετε για τον εξωτερικό πυρήνα;
3.6.4. Έ
 να ελατήριο είναι αναρτηµένο από την µία άκρη και ισορροπεί σε κατακόρυφη διεύθυνση. Σε ποια διεύθυνση πρέπει να κινήσουµε τις σπείρες της ελεύθερης άκρης, για να
δηµιουργήσουµε (α) έναν εγκάρσιο παλµό, (β) έναν διαµήκη παλµό;

KYMATA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3A

29

3.7. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η Ταχύτητα ∆ιάδοσης
ενός Παλµού σε Ελατήριο ή Χορδή
Η ταχύτητα διάδοσης ενός παλµού σε ένα µέσο εξαρτάται από τις ιδιότητες του µέσου. Για να αναδείξουµε αυτή την εξάρτηση, µελετούµε
τη διάδοση παλµών σε µία χορδή, ελατήριο ή τεντωµένο σχοινί.
Στο διπλανό σχήµα απεικονίζεται ένα ελατήριο σταθεράς k  και συνολικής µάζας m, το οποίο είναι στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο από
το άκρο του Α. Το ελατήριο έχει φυσικό µήκος L 0. ∆ιατηρούµε το ελατήριο σε ένα διαφορετικό µήκος L , µε µία τείνουσα δύναµη µέτρου
T = k L - L 0 . Η µάζα τoυ ελατηρίου ανά µονάδα µήκους ονοµάζεται
γραµµική πυκνότητα και συµβολίζεται µε το γράµµα µ:

Ι

Ι

Γραµµική πυκνότητα του ελατηρίου µ =

m
   
L

Ι. Ταχύτητα ∆ιάδοσης Εγκάρσιων Παλµών στο Ελατήριο
•

 ηµιουργούµε έναν βραχύ εγκάρσιο παλµό, µετακινώντας
∆
κάθετα προς το ελατήριο την ελεύθερη άκρη του για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα. Μετρούµε το χρονικό διάστηµα ∆t,
στο οποίο ο παλµός φθάνει στην αντίθετη άκρη του ελατηρίου, και προσδιορίζουµε την ταχύτητα του παλµού από τη
L
σχέση υ =
.
∆t

•

 ηµιουργούµε εγκάρσιους παλµούς διαφόρων σχηµάτων
∆
(π.χ διαφορετικού πλάτους ή έκτασης) στο ελατήριο. Παρατηρούµε ότι διαδίδονται µε την ίδια ταχύτητα.

Αποδεικνύεται ότι η ταχύτητα διάδοσης του εγκάρσιου παλµού στο
ελατήριο εξαρτάται από την τείνουσα δύναµη και τη γραµµική πυκνότητα του ελατηρίου µέσω της σχέσης:

Ταχύτητα διάδοσης εγκάρσιου παλµού σε ελατήριο: υ =     T =    
µ
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H ίδια σχέση περιγράφει την ταχύτητα διάδοσης εγκάρσιων παλµών σε ένα τεταµένο σχοινί ή µία χορδή. Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι:
•

 ταχύτητα διάδοσης του παλµού δεν εξαρτάται από τις ιδιόΗ
τητες του παλµού. Όλοι οι παλµοί διαδίδονται µε την ίδια ταχύτητα, ανεξάρτητα από το σχήµα τους.

•

 ταχύτητα διάδοσης του παλµού εξαρτάται από τις ιδιότητες
Η
του µέσου (σταθερά ελατηρίου, γραµµική πυκνότητα, µεταβολή του µήκους).

•

 ταχύτητα διάδοσης του παλµού διαφέρει από την ωκύτηΗ
τα των σηµείων του µέσου. Η ωκύτητα δεν είναι σταθερή, και
εξαρτάται από την ενέργεια του παλµού. Η ταχύτητα διάδοσης εξαρτάται από το µέσο.

ΙΙ. Ταχύτητα ∆ιάδοσης ∆ιαµήκων Παλµών στο Ελατήριο
Ακολουθώντας ανάλογα βήµατα, µπορούµε να προσδιορίσουµε την
ταχύτητα διάδοσης διαµήκων παλµών στο ελατήριο. Aποδεικνύεται
πειραµατικά και θεωρητικά ότι η ταχύτητα δίνεται από τη σχέση:
Ταχύτητα διάδοσης διαµήκους παλµού σε ελατήριο: υ =     kL    
µ
Στην πιο πάνω σχέση, L είναι το συνολικό µήκος του ελατηρίου και   
µ = m/L είναι η γραµµική πυκνότητα. Η ίδια σχέση περιγράφει την
ταχύτητα διάδοσης διαµήκων παλµών σε χορδή.
Να παρατηρήσετε ότι:
•

 ταχύτητα διάδοσης δεν εξαρτάται από το σχήµα του διαµήΗ
κους παλµού.

•

 ταχύτητα διάδοσης ενός διαµήκους παλµού εξαρτάται από
Η
το συνολικό µήκος του ελατηρίου, και όχι από τη µεταβολή   
L - L 0 στο µήκος. Η ταχύτητα διάδοσης είναι ανάλογη µε το
συνολικό µήκος του ελατηρίου:
2
k
υ =     kL   =     kL =     kL = L      
µ
m
m
m/L
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•

 ο χρονικό διάστηµα, µέσα στo οποίο ο παλµός διατρέχει όλο
Τ
το ελατήριο, είναι ανεξάρτητο από το µήκος του ελατηρίου:
∆t =

L
L
=
=   m/k  
υ
L   k/m

Εάν αυξάνουµε συνεχώς το µήκος του ελατηρίου και δηµιουργούµε
διαµήκεις παλµούς, θα παρατηρούµε ότι θα διατρέχουν το ελατήριο
στο ίδιο χρονικό διάστηµα! Σας προτείνουµε να το δοκιµάσετε.
•

 ταχύτητα διάδοσης εγκάρσιων παλµών είναι µικρότερη από
Η
την ταχύτητα διάδοσης διαµήκων παλµών:

Ι

Ι

Ι

Ι

υεγκ
k L - L 0 /µ
L- L0
  
=    
υδιαµ =
L
(kL)/µ
Οι ταχύτητες των εγκάρσιων και διαµήκων παλµών σε ελατήριο είναι
περίπου ίσες, εάν το µήκος ισορροπίας του ελατηρίου L0 << L (όπως
ισχύει π.χ. σε ένα slinky επιδείξεων). ∆ιαµήκεις παλµοί είναι δυνατόν
να δηµιουργηθούν και σε χορδές. Η ταχύτητα διαµήκων παλµών σε
µία χορδή είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα εγκάρσιων παλµών,
επειδή η επιµήκυνση της χορδής είναι πολύ µικρότερη από το µήκος
της (L - L0 << L).
Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.7.1. Π
 ώς µεταβάλλεται η ταχύτητα ενός εγκάρσιου παλµού σε
χορδή, εάν (α) η τείνουσα δύναµη εννιαπλασιαστεί, (β) η
γραµµική πυκνότητα της χορδής τετραπλασιαστεί;
3.7.2. Η
 ταχύτητα διάδοσης ενός εγκάρσιου παλµού σε σχοινί
δίνεται από την ίδια σχέση µε τη χορδή. Κατά τη διάδοση
ενός εγκάρσιου παλµού σε ένα κατακόρυφα αναρτηµένο
σχοινί, η ταχύτητα διάδοσης του παλµού παραµένει σταθερή ή µεταβάλλεται;

Παράδειγµα 1
A. 	Ένα τεντωµένο σχοινί έχει µήκος 2,50 m και µάζα 1,25 kg, και τείνεται µε δύναµη µέτρου 25,0 N.
Ποια είναι η ταχύτητα διάδοσης ενός εγκάρσιου κύµατος στο σχοινί;
25,0 N
kg m2/s2 7,07 m
υ =     T =    
=    50,0
=
µ
(1,25 kg)/(2,50 m)
kg
s
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B. Σε µία χορδή κιθάρας, µήκους 1,20 m και µάζας 35,0 g διαδίδεται ένας εγκάρσιος παλµός µε
ταχύτητα 150,0 m/s. Ποια είναι η τείνουσα δύναµη;
Ξεκινούµε από την εξίσωση ταχύτητας της χορδής και λύνουµε ως προς την τείνουσα δύναµη:

T = µυ2 =

(

)(

)

2

0,0350 kg
x 150,0 m = 656 N
1,20 m
s

Τα Σεισµικά Κύµατα
Τα σεισµικά κύµατα που διαδίδονται στο εσωτερικό της Γης είναι διαµήκη (κύµατα P) ή εγκάρσια (κύµατα S). H τυπική ταχύτητα διάδοσης των διαµήκων κυµάτων στον φλοιό της Γης είναι 5 - 8 km/s, ενώ
η ταχύτητα διάδοσης των εγκαρσίων κυµάτων είναι ~60% µικρότερη.

Όταν παρατηρηθεί ένας σεισµός, τα διαµήκη κύµατα P καταφθάνουν πρώτα στους σεισµογράφους.
Από το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην άφιξη των διαµήκων και εγκαρσίων σεισµικών
κυµάτων σε διαφορετικούς σεισµογράφους, οι σεισµολόγοι προσδιορίζουν το επίκεντρο του σεισµού.

3.8. Στιγµιότυπο ενός Παλµού ή Κύµατος
Έστω ότι σε ένα µέσο διαδίδεται ένας παλµός ή κύµα. Εάν πάρουµε
µία φωτογραφία του µέσου σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή t,
προσδιορίζουµε το στιγµιότυπο του κύµατος. Η Εικόνα 3-2 απεικονίζει στιγµιότυπα ενός εγκάρσιου και ενός διαµήκους κύµατος σε ένα
ελατήριο.
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Προσδιορισµός της Φοράς της Ωκύτητας σε έναν Εγκάρσιο Παλµό
από τη Μορφή του Παλµού
Για να προσδιορίσουµε τη φορά της ωκύτητας ενός σηµείου του µέσου, σχεδιάζουµε δύο στιγµιότυπα
του παλµού σε γειτονικές χρονικές στιγµές, και παρατηρούµε πώς κινείται το σηµείο ανάµεσα στο
πρώτο και δεύτερο (µεταγενέστερο) στιγµιότυπο. Η φορά της κίνησης ταυτίζεται µε τη φορά της ωκύτητας του σηµείου.
Αποδεικνύεται ότι:
A.
B.
Γ.

 ια διάδοση προς τη θετική κατεύθυνση: Σηµεία µε αρνητική κλίση έχουν θετική ωκύτητα και
Γ
σηµεία µε θετική κλίση έχουν αρνητική ωκύτητα.
Για διάδοση προς την αρνητική κατεύθυνση: Σηµεία µε αρνητική κλίση έχουν αρνητική ωκύτητα και σηµεία µε θετική κλίση έχουν θετική ωκύτητα.
Σε κάθε κατεύθυνση: Σηµεία µε µηδενική κλίση έχουν µηδενική ωκύτητα (πχ τα σηµεία Α, Β,
και Γ στην πιο κάτω εικόνα).

Τα συµπεράσµατα αυτά ισχύουν γενικά για οποιονδήποτε εγκάρσιο παλµό.

(α) Σε εγκάρσιους παλµούς που διαδίδονται προς τη θετική διεύθυνση, η ωκύτητα είναι θετική στα σηµεία όπου η κλίση του
στιγµιότυπου είναι αρνητική. (β) Σε εγκάρσιους παλµούς που διαδίδονται προς την αρνητική κατεύθυνση, η ωκύτητα είναι
αρνητική στα σηµεία όπου η κλίση του στιγµιότυπου είναι αρνητική.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.8.1. Τ
 α πιο κάτω σχήµατα απεικονίζουν παλµούς που διαδίδονται στις κατευθύνσεις +Ox και -Ox. Σε κάθε παλµό να
προσδιορίσετε το πρόσηµο της ταχύτητας ταλάντωσης, στα
σηµεία Α, Β, Γ και ∆ του µέσου.
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Ασκήσεις
1

Ι. Τ
 ο επόµενο σχήµα απεικονίζει το στιγµιότυπο ενός εγκάρσιου παλµού, που διαδίδεται προς
τα δεξιά. Να σχεδιάσετε το γράφηµα µετατόπισης - χρόνου ενός σηµείου του µέσου, κατά τη
διάρκεια της διάδοσης του παλµού από το σηµείο.
ΙΙ.	Εάν το ίδιο σχήµα απεικονίζει το γράφηµα µετατόπισης - χρόνου ενός σηµείου του µέσου,
να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του µέσου.
ΙΙΙ.	Να επαναλάβετε τα ερωτήµατα Ι και ΙΙ, εάν ο παλµός διαδίδεται προς τα αριστερά.

2

Μία τεταµένη χορδή έχει µήκος L = 12,5 m και µάζα m = 0,125 kg.
(α) Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης ενός εγκάρσιου κύµατος στη χορδή, εάν τείνεται µε
δύναµη µέτρου 400,0 N.
(β) Να υπολογίσετε το µέτρο της τείνουσας δύναµης, για το οποίο η ταχύτητα διάδοσης του παλµού τετραπλασιάζεται.

3

 να ελατήριο έχει φυσικό µήκος L0 = 0,50 m, µάζα m = 0,500 kg και σταθερά ελαστικότητας
Έ
k = 50,0 N/m. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης διαµήκων και εγκάρσιων παλµών στο ελατήριο, εάν διατηρείται τεταµένο µε µήκος L = 1,50 m.
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3.9. Ένας Παλµός ή Κύµα µπορεί να διαδίδεται σε δύο ή τρεις ∆ιαστάσεις
Στα προηγούµενα παραδείγµατα περιγράψαµε εγκάρσιους ή διαµήκεις παλµούς που διαδίδονται σε µία διάσταση (κατά µήκος µίας χορδής, ενός ελατηρίου ή µίας αέριας στήλης στο εσωτερικό ενός ηχητικού σωλήνα). Oι παλµοί αυτοί λέγονται και γραµµικοί. Στη γενικότερη
περίπτωση, ένας παλµός ή ένα κύµα µπορεί να διαδίδεται σε δύο ή
τρεις διαστάσεις.
•

 άν ρίξουµε ένα πετραδάκι στην επιφάνεια µίας ήρεµης λίΕ
µνης, δηµιουργείται µία διαταραχή της επιφάνειας (µέγιστα
και ελάχιστα), που διαδίδεται µε τη µορφή οµόκεντρων κύκλων στη δισδιάστατη επιφάνεια του νερού της λίµνης.

•

 ία σηµειακή ηχητική πηγή δηµιουργεί διαταραχές στην πυΜ
κνότητα του ακίνητου αέρα (πυκνώµατα και αραιώµατα), που
διαδίδονται µε τη µορφή οµόκεντρων σφαιρικών επιφανειών
προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα πυκνώµατα και αραιώµατα
συνιστούν ένα τρισδιάστατο διάµηκες κύµα.

•

 ο φώς µίας σηµειακής πηγής διαδίδεται στον χώρο προς
Τ
όλες τις κατευθύνσεις (τρισδιάστατο εγκάρσιο ηλεκτροµαγνητικό κύμα).

Στα επόµενα χρησιµοποιούµε ως µοντέλο τη χορδή για να µελετήσουµε µονοδιάστατα εγκάρσια κύµατα, και µία γραµµή από άτοµα για να
µελετήσουµε µονοδιάστατα διαµήκη κύµατα. Τα συµπεράσµατα που
εξάγουµε για τις ιδιότητες και τη συµπεριφορά των κυµάτων ισχύουν
και για κύµατα, που διαδίδονται σε µία ή περισσότερες διαστάσεις.

3.10. Το Τρέχον Αρµονικό Κύµα
Στην Εικόνα 3-3(α) απεικονίζεται µία χορδή, που την κρατούµε τεντωµένη σε οριζόντια διεύθυνση από το ελεύθερο άκρο της Α. Tη χρονική
στιγµή t = 0 θέτουµε το άκρο Α σε απλή αρµονική ταλάντωση (ΑΑΤ)
κατά την κατακόρυφη διεύθυνση Οy, µε πλάτος y0 και συχνότητα f .
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Εικόνα 3-3
(α) Tη στιγµή t = 0 θέτουµε σε Απλή Αρµονική Ταλάντωση την άκρη Α της χορδής
κατά τη διεύθυνση Οy, µε πλάτος y 0. Η
διάδοση της ΑΑΤ στη διεύθυνση Οx αποτελεί ένα αρµονικό κύµα. (β) Μετά από
κάποιο χρονικό διάστηµα t, η χορδή αποκτά ηµιτονοειδές σχήµα. Η απόσταση ανάµεσα σε δύο διαδοχικά µέγιστα ή ελάχιστα
ισούται µε το µήκος κύµατος του αρµονικού κύµατος και συµβολίζεται µε λ.

Εάν η χορδή είναι απόλυτα ελαστικό µέσο, τα γειτονικά σηµεία της
χορδής αρχίζουν να εκτελούν ΑΑΤ κατά τη διεύθυνση Οy, µε το πλάτος y0 και τη συχνότητα f  της ταλάντωσης του σηµείου Α. Στη χορδή
αρχίζει να διαδίδεται ένας εγκάρσιος παλµός.
Εάν η ΑΑΤ του άκρου Α διαρκέσει για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, ο παραγόµενος παλµός έχει µεγάλη έκταση και η χορδή αποκτά
ηµιτονοειδές σχήµα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-3(β).

Η διάδοση µίας ΑΑΤ µέσα σε ένα ελαστικό µέσο συνιστά ένα τρέχον αρµονικό κύµα.

3.11. Χαρακτηριστικά του Τρέχοντος Αρµονικού Κύµατος
Στην Εικόνα 3-3(β), κάθε σηµείο της χορδής ταλαντώνεται στη διεύθυνση Οy, ανάµεσα στα ακραία σηµεία ± y0. Tα σηµεία µεγίστου
y = y0 ονοµάζονται όρη και τα σηµεία ελαχίστου y = -y0 ονοµάζονται
κοιλάδες. H απόσταση ανάµεσα σε διαδοχικά µέγιστα ή διαδοχικά
ελάχιστα ονοµάζεται µήκος κύµατος του αρµονικού κύµατος, και
συµβολίζεται µε λ. Η απόσταση ανάµεσα σε ένα µέγιστο και τα γειτονικά του ελάχιστα ισούται µε λ/2.
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Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.11.1. Έ
 να τρέχον εγκάρσιο αρµονικό κύµα πλάτους 7,0 cm και
συχνότητας 0,5 Hz διαδίδεται σε ένα τεντωµένο οριζόντιο
σχοινί µπουγάδας, µεγάλου µήκους.
Α. Τι σχήµα έχει το σχοινί;
Β. Θεωρείστε δύο µέγιστα, ανάµεσα στα οποία µεσολαβούν
τρία ελάχιστα. Εάν η απόσταση ανάµεσα στα µέγιστα είναι 2,10 m, ποιο είναι το µήκος του κύµατος;
Γ. Ποιο είναι το συνολικό µήκος της διαδροµής, που διανύει
ένα µανταλάκι σε χρονικό διάστηµα 3,0 s από τη στιγµή
που το κύµα φθάνει στο µανταλάκι;
∆. Ποια είναι η οριζόντια απόσταση, στην οποία µετακινείται
το µανταλάκι σε διάστηµα 3,0 s;
3.11.2. Έ
 να εγκάρσιο τρέχον αρµονικό κύµα πλάτους y0  και συχνότητας f  διαδίδεται µε ταχύτητα υ σε µία τεντωµένη κατακόρυφη χορδή. Πώς θα µεταβληθεί η µέγιστη τιµή της ταχύτητας ταλάντωσης (ωκύτητας) των σηµείων της χορδής και
η ταχύτητα διάδοσης υ του κύµατος, εάν διπλασιάσουµε το
πλάτος y0  ή τη συχνότητα f  του κύµατος;

3.12. Σχέση Ταχύτητας ∆ιάδοσης - Μήκους Κύµατος
του Τρέχοντος Αρµονικού Κύµατος
Α. Σχηµατισµός και ∆ιάδοση Εγκάρσιου Τρέχοντος
Αρµονικού Κύµατος
Η Εικόνα 3-4 απεικονίζει τη διαδικασία σχηµατισµού ενός εγκάρσιου
αρµονικού κύµατος σε µία οριζόντια χορδή.
Τη στιγµή t = 0, το σηµείο Α αρχίζει να εκτελεί ΑΑΤ προς την κατεύθυνση +Οy, µε πλάτος y0  και περίοδο T . H ταλάντωση του Α διαδίδεται στην κατεύθυνση +Οx µε ταχύτητα µέτρου υ.

Να παρατηρήσετε ότι σε κάθε στιγµιότυπο, το ακραίο σηµείο, στο οποίο φθάνει η διαταραχή, επαναλαµβάνει την κίνηση του σηµείου Α για t = 0.

Τη στιγµή t = T, αρχίζει να ταλαντώνεται το σηµείο Ε. Το µήκος ΑΕ
ισούται µε την απόσταση, στην οποία διαδίδεται η διαταραχή σε
διάστηµα µίας περιόδου T της ταλάντωσης.
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Εικόνα 3-4
Σχηµατισµός εγκάρσιου τρέχοντος αρµονικού κύµατος σε οριζόντια χορδή.

Για χρόνους t > T, τα σηµεία Α και Ε έχουν συνεχώς την ίδια y-συντεταγµένη και την ίδια ταχύτητα ταλάντωσης. Για παράδειγµα, τη στιγµή t = 5T/4 βρίσκονται σε µέγιστο. Το µήκος ΑΕ ισούται µε την απόσταση δύο γειτονικών µεγίστων, δηλαδή µε ένα µήκος κύµατος λ.
Άρα, σε χρονικό διάστηµα µίας περιόδου, η διαταραχή διαδίδεται κατά
ένα µήκος κύµατος. Η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος συνδέεται µε
το µήκος κύµατος και την περίοδο µε τη σχέση υ = λ/T. Χρησιµοποιώντας τη σχέση συχνότητας - περιόδου f = 1/T, συµπεραίνουµε:

Σχέση Ταχύτητας ∆ιάδοσης - Μήκους Κύµατος του τρέχοντος Αρµονικού Κύµατος
υ=
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Στην Εικόνα 3-4, το σηµείο Α βρίσκεται σε µέγιστο y = y0 τις στιγµές
T/4 και T/4 + T = 5T/4 . Η συµπεριφορά αυτή είναι γενική: Το ίδιο σηµείο διέρχεται από µέγιστο (ή ελάχιστο) σε χρονικά διαστήµατα µίας
περιόδου.
Tα παραπάνω συνοψίζονται στα εξής συµπεράσµατα:

•

To τρέχον αρµονικό µηχανικό κύµα είναι η διάδοση µίας απλής αρµονικής ταλάντωσης σε ένα
ελαστικό µέσο.

•

Ταχύτητα διάδοσης υ του αρµονικού κύµατος είναι η ταχύτητα διάδοσης της ΑΑΤ.

•

Η ταχύτητα διάδοσης ισούται µε την ταχύτητα κίνησης ενός µεγίστου ή ελαχίστου κατά τη διεύθυνση
διάδοσης του κύµατος.

•

Συχνότητα του αρµονικού κύµατος είναι η συχνότητα f της ΑΑΤ. Η περίοδος του κύµατος είναι
η περίοδος της ΑΑΤ: T = 1/f.

•

Η περίοδος T  του κύµατος ισούται µε το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στη διέλευση
διαδοχικών µεγίστων ή ελαχίστων από το ίδιο σηµείο του µέσου.

•

Μήκος κύµατος λ είναι η απόσταση, στην οποία διαδίδεται ένα µέγιστο ή ένα ελάχιστο σε χρονικό
διάστηµα µίας περιόδου T . Το µήκος λ του κύµατος ισούται µε την απόσταση ανάµεσα σε δύο διαδοχικά µέγιστα ή ελάχιστα του κύµατος.

•

Η ταχύτητα διάδοσης, το µήκος κύµατος και η συχνότητα του κύµατος συνδέονται µεταξύ τους µε
τη σχέση:
υ = λf

Παράδειγµα 1
Σε µία χορδή κιθάρας διαδίδεται ένα κύµα συχνότητας f = 440 Hz, που αντιστοιχεί στη νότα «λα».
Το µήκος του κύµατος είναι λ = 10,0 cm. Nα υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος στη
χορδή.
m
υ = λf  = ( 10,0 cm)x ( 440 s-1) = 44
s

Παράδειγµα 2
m
Ένα αρµονικό σεισµικό κύµα διαδίδεται στην επιφάνεια της Γης µε ταχύτητα 5500 . Eάν η συχνότηs
τα ταλάντωσης των σηµείων της Γης είναι f  = 2,5 Hz, να υπολογίσετε το µήκος του κύµατος.
λ=
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Παράδειγµα 3
Χτυπούµε µε σταθερό ρυθµό 4 φορές ανά δευτερόλεπτο ένα σηµείο Ο της επιφάνειας µίας δεξαµενής µε νερό. Παρατηρούµε ότι στην επιφάνεια του νερού σχηµατίζονται µέγιστα (όρη), που διαδίδονται µε τη µορφή οµόκεντρων κύκλων µε κέντρο το Ο. Η απόσταση ανάµεσα σε δύο διαδοχικά όρη
ισούται µε 6,0 cm. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης των κυµάτων στην επιφάνεια του νερού.
cm
υ = f λ = ( 4,0 s-1) x ( 6,0 cm) = 24
s

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.12.1. Σ
 ε ένα πολύ µακρύ τεντωµένο σχοινί διαδίδεται ένα εγκάρσιο τρέχον αρµονικό κύµα.
Α. Πώς µπορούµε από το σχήµα του σχοινιού σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή να προσδιορίσουµε το µήκος
του κύµατος;
Β. Πώς µπορούµε από την κίνηση ενός συγκεκριµένου σηµείου να προσδιορίσουµε την περίοδο του κύµατος;
3.12.2. Κ
 ρατούµε τεντωµένο ένα οριζόντιο σχοινί πολύ µεγάλου
µήκους. Σε κάποια στιγµή θέτουµε την άκρη του σχοινιού
σε ΑΑΤ πλάτους 25,0 cm και συχνότητας f = 0,50 Hz, σε κατακόρυφη διεύθυνση. Η ταλάντωση διαδίδεται χωρίς απόσβεση κατά µήκος του σχοινιού. Η απόσταση ανάµεσα σε
δύο διαδοχικά µέγιστα του σχοινιού ισούται µε 80,0 cm.
Α. Τι σχήµα αποκτά το σχοινί;
Β. Ποιο είναι το µήκος του κύµατος;
Γ. Παρατηρούµε ένα συγκεκριµένο σηµείο Γ του σχοινιού.
Ποιο χρονικό διάστηµα µεσολαβεί ανάµεσα στη διέλευση
δύο διαδοχικών µεγίστων από το Γ;
∆. Με τι ταχύτητα κινείται ένα ελάχιστο πάνω στο σχοινί;
Ε. Σε πόση απόσταση µετακινείται ένα µέγιστο σε χρονικό
διάστηµα ∆t = 4,0 s;
3.12.3. Τ
 ο ραδιόφωνο του Πανεπιστηµίου Κύπρου εκπέµπει στη
συχνότητα 95,2 ΜΗz. Η ταχύτητα του φωτός στον αέρα είναι περίπου ίση µε 3,0 x 108 m/s. Ποιο είναι το µήκος κύµατος των ραδιοφωνικών κυµάτων αυτής της συχνότητας;
3.12.4. Ε
 άν διπλασιάσουµε τη συχνότητα ενός τρέχοντος αρµονικού κύµατος σε µία χορδή, πώς επηρεάζεται η ταχύτητα
διάδοσης και το µήκος κύµατος;
3.12.5. ∆
 ύο κύµατα διαδίδονται στο ίδιο µέσο µε µήκη κύµατος λ
και 2λ. Να συγκρίνετε τις συχνότητες των κυµάτων.
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Β. Σχηµατισµός και ∆ιάδοση ∆ιαµήκους Τρέχοντος
Αρµονικού Κύµατος
H Εικόνα 3-5 απεικονίζει σε διαφορετικές στιγµές ένα µονοδιάστατο
υλικό µέσο, κατά µήκος του οποίου διαδίδεται ένα διάµηκες κύµα.
∆ιάφορα σωµατίδια του µέσου απεικονίζονται από τα σηµεία Α - Ρ.
Εάν το µέσο αντιστοιχεί σε ένα ελατήριο, τα σωµατίδια αντιστοιχούν
στις σπείρες του ελατηρίου.

Εικόνα 3-5
Πάνω σχήµα: Σχηµατισµός διαµήκους αρµονικού κύµατος σε ένα µονοδιάστατο
µέσο (σηµεία Α - Ρ). Κάθε γραµµή απεικονίζει τις θέσεις των σηµείων σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Οι ΘΙ υποδεικνύονται από τις διακεκοµµένες κατακόρυφες
γραµµές. Οι ωκύτητες των σηµείων σηµειώνονται ως µαύρα βέλη.
Κάτω σχήµα: Οριζόντιες µετατοπίσεις των σηµείων του µέσου τη στιγµή 2T + T/2
συναρτήσει της θέσης στην οριζόντια διεύθυνση. Μετατοπίσεις προς τα δεξιά απεικονίζονται θετικές (προς τα πάνω) και µετατοπίσεις προς τα αριστέρα απεικονίζονται
αρνητικές (προς τα κάτω).
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•

 η χρονική στιγµή t = 0 (πάνω σειρά), όλα τα σηµεία βρίσκοΤ
νται στη θέση ισορροπίας τους. Τη στιγµή t = 0 αρχίζει να ταλαντώνεται το σηµείο Α προς την κατεύθυνση +Ox, µε περίοδο T και πλάτος ταλάντωσης A . Θεωρούµε ως θετική τη
φορά κίνησης µακριά από την πηγή (προς τα δεξιά).

•

 ετά από λίγο, στο µέσο σχηµατίζονται πυκνώµατα (περιοM
χές όπου τα σωµατίδια είναι κοντά το ένα στο άλλο), και αραιώµατα (περιοχές όπου τα σωµατίδια βρίσκονται µακριά το
ένα από το άλλο).

•

 α σηµεία ενός πυκνώµατος κινούνται µε τη φορά διάδοΤ
σης του κύµατος και αποµακρύνονται από την πηγή (έχουν
θετικές ωκύτητες). Το κέντρο του πυκνώµατος διέρχεται από
τη ΘΙ µε µέγιστη θετική ωκύτητα. Τα άκρα του πυκνώµατος
διέρχονται από τις ακραίες θέσεις ταλάντωσης µε µηδενική
ωκύτητα. Για παράδειγµα, τη στιγµή t = T/4 (δεύτερη σειρά),
το τµήµα ΑΒΓ σχηµατίζει ένα πύκνωµα µε κέντρο το σηµείο
Γ (µέγιστη θετική ωκύτητα) και άκρο στο σηµείο Α (µηδενική
ωκύτητα). Η διαταραχή έχει διαδοθεί µέχρι το σηµείο Γ.

•

 α σηµεία ενός αραιώµατος κινούνται αντίθετα από τη
Τ
φορά διάδοσης του κύµατος, προς την πηγή (έχουν αρνητικές ωκύτητες). Το κέντρο του αραιώµατος διέρχεται από τη
ΘΙ µε την πιο αρνητική ωκύτητα. Τα άκρα ενός αραιώµατος
διέρχονται από τις ακραίες θέσεις ταλάντωσης µε µηδενική
ωκύτητα. Για παράδειγµα, τη στιγµή t = T/2 (τρίτη σειρά), το
τµήµα ΑΒΓ σχηµατίζει ένα αραίωµα µε κέντρο το  Α  και άκρο
το Γ. Το τµήµα Γ∆Ε σχηµατίζει ένα πύκνωµα µε κέντρο το
Ε και άκρο το σηµείο Γ. Η διαταραχή έχει διαδοθεί µέχρι το
σηµείο Ε.

•

 η χρονική στιγµή t = T , η διαταραχή έχει διαδοθεί στο σηΤ
µείο Ι. Το τµήµα Γ∆ΕΖΗ αποτελεί αραίωµα µε κέντρο το Ε και
άκρα τα Γ και Η. Τα τµήµατα ΑΒΓ και ΗΘΙ αποτελούν πυκνώµατα µε κέντρα τα Α και Ι.

Συνοψίζουµε τα πιο πάνω συµπεράσµατα:

Σε ένα διάµηκες τρέχον αρµονικό κύµα:
•

KYMATA

Tα σηµεία του µέσου εκτελούν ΑΑΤ κατά µήκος της διεύθυνσης διάδοσης του κύµατος, µε πλάτος
ταλάντωσης A, περίοδο T και συχνότητα f = 1/T.
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•

Στο µέσο δηµιουργούνται διαδοχικές περιοχές πυκνωµάτων και αραιωµάτων.

•

∆ύο γειτονικά πυκνώµατα ή δύο γειτονικά αραιώµατα απέχουν κατά ένα µήκος κύµατος λ. Η απόσταση µεταξύ ενός πυκνώµατος και του γειτονικού αραιώµατος ισούται µε µισό µήκος κύµατος.

•

Η ταχύτητα διάδοσης υ ισούται µε την ταχύτητα κίνησης ενός πυκνώµατος ή αραιώµατος κατά τη
διεύθυνση διάδοσης του κύµατος.

•

Η περίοδος Τ  του κύµατος ισούται µε το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στη διέλευση
διαδοχικών πυκνωµάτων ή αραιωµάτων από το ίδιο σηµείο του µέσου.

•

Η ταχύτητα διάδοσης, το µήκος κύµατος και η συχνότητα του κύµατος συνδέονται µε την ίδια
σχέση του εγκάρσιου τρέχοντος αρµονικού κύµατος:
υ = λf

Θεωρώντας ως θετική τη φορά κίνησης µακριά από την πηγή (τη φορά διάδοσης του κύµατος):
•

Τα σηµεία ενός πυκνώµατος κινούνται µε τη φορά διάδοσης
του κύµατος και αποµακρύνονται από την πηγή (έχουν θετικές
ωκύτητες).

•

Το κεντρικό σηµείο του πυκνώµατος έχει τη µέγιστη ωκύτητα
και διέρχεται από τη ΘΙ του. Τα ακραία σηµεία του πυκνώµατος έχουν µηδενικές ωκύτητες.

•

Το ακραίο σηµείο ενός πυκνώµατος από τη µεριά της πηγής
έχει την πιο θετική µετατόπιση (A), και το ακραίο σηµείο µακριά
από την πηγή την πιο αρνητική µετατόπιση (-A) από τη ΘΙ του.

•

Τα σηµεία ενός αραιώµατος κινούνται αντίθετα από τη φορά
διάδοσης του κύµατος και πλησιάζουν την πηγή (οι ωκύτητές
τους είναι αρνητικές).

•

Το κεντρικό σηµείο του αραιώµατος έχει την πιο αρνητική
ωκύτητα και διέρχεται από τη ΘΙ του. Τα ακραία σηµεία του
αραιώµατος έχουν µηδενικές ωκύτητες.

•

Το ακραίο σηµείο ενός αραιώµατος προς τη µεριά της πηγής
έχει την πιο αρνητική µετατόπιση (-A ) και το ακραίο σηµείο µακριά από την πηγή την πιο θετική µετατόπιση (A ) από τη ΘΙ του.

ΕΝΘΕΤO: ΓΕΝIΚΕΥΣΗ ΤΗΣ EΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ MHΚΟΥΣ KYΜΑΤΟΣ ΓΙΑ EΝΑ ΜΗ ΑΡΜΟΝΙΚO ΠΕΡΙΟ∆ΙΚO ΚYΜΑ
Το µήκος κύµατος και η συχνότητα κύµατος ορίζονται και στη γενική περίπτωση που η κίνηση που διαδίδεται δεν είναι ΑΑΤ (το κύµα δεν είναι αρµονικό), αλλά είναι περιοδική, δηλαδή επαναλαµβάνεται
µετά από χρονικό διάστηµα T.
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Το σηµείο Α ενός µονοδιάστατου υλικού µέσου αρχίζει να εκτελεί περιοδική κίνηση τη χρονική στιγµή
t = 0 στην κατακόρυφη διεύθυνση Οy. Το αριστερό σχήµα απεικονίζει το διάγραµµα θέσης - χρόνου
του Α. Τη στιγµή t = 5 s το σηµείο Α έχει ολοκληρώσει έναν κύκλο της κίνησης. Το χρονικό διάστηµα
T = 5 s  είναι η χρονική περίοδος της κίνησης.
Η κίνηση του Α διαδίδεται στην οριζόντια διεύθυνση Οx. Στο δεξί σχήµα απεικονίζεται το στιγµιότυπο
του µέσου για τη στιγµή t = 2T = 10 s. Σε χρονικό διάστηµα µίας περιόδου (0 s 5 s) η κίνηση του
σηµείου Α έχει διαδοθεί µέχρι το σηµείο Β. Στο διπλάσιο διάστηµα 0 s 10 s έχει διαδοθεί µέχρι το
σηµείο Γ. Η απόσταση λ = ΑΒ = ΒΓ = 15 m, στην οποία διαδίδεται η κίνηση σε µία περίοδο, ισούται µε
το µήκος κύµατος λ του κύµατος. Η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος ικανοποιεί την ίδια σχέση όπως
για ένα τρέχον αρµονικό κύµα: υ = λ/T = f λ. Από το σχήµα προκύπτει υ =  (15 m)/(5s) = 3 m/s.
Να παρατηρήσετε ότι σηµεία του µέσου, που απέχουν µεταξύ τους κατά ένα µήκος κύµατος λ, έχουν
την ίδια µετατόπιση στον άξονα Οy. Άρα, το στιγµιότυπο επαναλαµβάνεται στον χώρο, µε χωρική
περίοδο λ.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.12.6. Σ
 την Εικόνα 3-5:
Α.  Να προσδιορίσετε σε ποια στιγµιότυπα (από t = 0 µέχρι
t = 2T + T/2), το σηµείο Α είναι κέντρο πυκνώµατος, κέντρο αραιώµατος ή ενδιάµεσο σηµείο.
Β. Πόσα πυκνώµατα και αραιώµατα σχηµατίζονται τη στιγµή 2T + T/2;
Γ.  Ποια σηµεία συνιστούν τα άκρα και τα κέντρα των πυκνωµάτων και αραιωµάτων τη στιγµή 2T + T/2;
∆. Σε ποιες χρονικές στιγµές το τµήµα ΑΒΓ∆Ε συνιστά πύκνωµα;
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Ασκήσεις
1

 ία τεράστια σεισµική δόνηση παράγει ένα τσουνάµι, που διαδίδεται στην επιφάνεια της θάΜ
λασσας. Η απόσταση ανάµεσα σε δύο γειτονικά µέγιστα του κύµατος είναι 400,0 km. Ο χρόνος
που µεσολαβεί για να περάσουν από το ίδιο σηµείο δύο διαδοχικά µέγιστα είναι 30,0 min. Με τι
ταχύτητα διαδίδεται το τσουνάµι;

2

 ήχος που παράγει ένα διαπασών αντιστοιχεί σε ένα τρέχον αρµονικό κύµα. Η ταχύτητα του
Ο
ήχου στον αέρα είναι 340 m/s.
Α. Ε
 άν η συχνότητα του παραγόµενου ηχητικού κύµατος είναι 440 Hz, ποιο είναι το µήκος του
κύµατος;
Β. Τ
 ο ανθρώπινο αυτί αντιλαµβάνεται συχνότητες από περίπου 20 Hz µέχρι περίπου 20000 Hz.
Ποιο είναι το µέγιστο και το ελάχιστο µήκος κύµατος ενός αρµονικού ηχητικού κύµατος, που  
µπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο αυτί;

3

 το πιο κάτω σχήµα απεικονίζονται τα στιγµιότυπα ενός τρέχοντος αρµονικού κύµατος σε δύο
Σ
χρονικές στιγµές. Το κύµα διαδίδεται προς την κατεύθυνση +Οx.

 πό τη γραφική παράσταση να προσδιορίσετε (α) το πλάτος του κύµατος, (β) το µήκος κύµαA. Α
τος, (γ) την ταχύτητα διάδοσης και (δ) τη συχνότητα του κύµατος.
Β. Ν
 α υποδείξετε µε βέλη τις κατευθύνσεις που έχουν οι ταχύτητες ταλάντωσης των σηµείων
Α - ∆.
4

 το επόµενο σχήµα απεικονίζεται το στιγµιότυπο ενός εγκάρσιου αρµονικού κύµατος. Να σχεδιΣ
άσετε το στιγµιότυπο εάν:
A. Τ
 ο πλάτος και η συχνότητα του κύµατος διπλασιασθούν και η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος
παραµείνει σταθερή.
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Β. Η συχνότητα και η ταχύτητα διάδοσης διπλασιασθούν και το πλάτος µείνει αµετάβλητο.
Γ. Το µήκος κύµατος και το πλάτος υποδιπλασιασθούν και η ταχύτητα διπλασιασθεί.

5

 ο επόµενο σχήµα 1 απεικονίζει µία σειρά µορίων ενός µέσου, που βρίσκονται στην ίδια oριζόΤ
ντια γραµµή. Οι κατακόρυφες µικρές γραµµές δείχνουν τις θέσεις ισορροπίας των µορίων.

Το σχήµα 2 απεικονίζει ένα στιγµιότυπο ενός τρέχοντος κύµατος, που διαδίδεται κατά µήκος της
γραµµής από αριστερά προς τα δεξιά.
(i) Με βάση το σχήµα 2, να εξηγήσετε γιατί το κύµα είναι διάµηκες.
(ii) Να προσδιορίσετε ποια µόρια του σχήµατος 2 βρίσκονται σε κέντρο πυκνώµατος και ποια σε
κέντρο αραιώµατος.
(iii) Σε ποια κατεύθυνση κινούνται τα µόρια ενός πυκνώµατος, και τα µόρια ενός αραιώµατος, σε
σχέση µε την κατεύθυνση διάδοσης του κύµατος;
(iv) Να αναφέρετε ποια µόρια έχουν µέγιστη κατά µέτρο ταχύτητα ταλάντωσης προς τα δεξιά ή προς
τα αριστερά.
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(v) Ποιο µόριο απέχει κατά ένα µήκος κύµατος από: (α) το µόριο 11, (β) το µόριο 6, (γ) το µόριο 8;
(vi) Mε πόσα µήκη κύµατος ισούται η απόσταση µεταξύ των µορίων 1 και 21;

3.13. Η Εξίσωση του Τρέχοντος Αρµονικού Κύµατος
Η Εικόνα 3-6 απεικονίζει µία οριζόντια χορδή, την οποία κρατούµε
τεντωµένη από το άκρο της Α. Θεωρούµε ότι η χορδή έχει πολύ µεγάλο µήκος. Περιγράφουµε τη θέση των σηµείων της χορδής µε το
ορθογώνιο σύστηµα αξόνων Οx και Oy.
Εικόνα 3-6
Τρέχον αρµονικό κύµα σε χορδή.

Τη στιγµή t = 0 θέτουµε σε ΑΑΤ κατά την κατεύθυνση +Οy το σηµείο
Α της θέσης χ = 0. H ΑΑΤ έχει πλάτος y0 και συχνότητα f, και η αρχική
µετατόπιση του Α είναι y = 0.
H κατακόρυφη θέση του Α περιγράφεται από την εξίσωση θέσης χρόνου της ΑΑΤ (Κεφάλαιο 2):

( )

yΑ(t ) = y0ηµ(2πft ) = y0ηµ 2πt                 (χΑ = 0)
Τ
όπου Τ = 1/f  είναι η περίοδος της ταλάντωσης.
Το σηµείο Γ της θέσης χ Γ > 0 αρχίζει να ταλαντώνεται τη χρονική στιγµή t Γ = χ Γ/υ. Σε µία µεταγενέστερη στιγµή t > t Γ , ο συνολικός χρόνος
χ
ταλάντωσης του σηµείου Γ είναι ∆t = t - t Γ = t - Γ . Άρα, η εξίσωση
υ
θέσης - χρόνου του Γ για t > t Γ είναι:
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[ ( )] [ (

yΓ(t ) = y0ηµ 2π t - χ Γ
υ
Τ

t - χΓ
= y0ηµ 2π
υT
T

)]

Χρησιµοποιώντας τη σχέση µήκους κύµατος - ταχύτητας λ = υΤ, η πιο
πάνω εξίσωση γράφεται:

[(

)]

yΓ(t ) = y0ηµ 2π t - χ Γ                 (σηµείο Γ)
λ
T
Συµπεραίνουµε ότι η y-συντεταγµένη ενός σηµείου της χορδής στη
θέση χ υπολογίζεται σαν συνάρτηση του χρόνου από τη σχέση:

Εξίσωση Θέσης - Χρόνου του Απλού Αρµονικού Κύµατος (διάδοση προς τη θετική κατεύθυνση +Οx)

[ ( )]

y (x , t ) = y0ηµ 2π t - χ        (Σχέση 1)
T
λ

Έστω ότι η διαταραχή διαδίδεται προς την αρνητική κατεύθυνση του
άξονα Οx µε ταχύτητα µέτρου υ. Το σηµείο χ = 0 βρίσκεται στη θέση
y = 0 τη στιγµή t = 0 και κινείται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα
Οy. Το σηµείο της χορδής στη θέση χ < 0 αρχίζει να ταλαντώνεται τη
στιγµή t = -χ /υ = Ιχ Ι /υ. Άρα, η ταλάντωση του σηµείου περιγράφεται
από την εξίσωση:

[ ( )] [ ( )]

χ
y (x , t ) = y0ηµ 2π t +
υ
Τ

t
χ
= y0ηµ 2π
+
T
λ

Συµπεραίνουµε ότι η κατακόρυφη θέση ενός σηµείου της χορδής στη
θέση χ δίνεται από τη σχέση:

Εξίσωση Θέσης - Χρόνου του Απλού Αρµονικού Κύµατος (διάδοση προς την αρνητική
κατεύθυνση - Οx)

[ ( )]

y (x , t ) = y0ηµ 2π t + χ        (Σχέση 2)
T
λ

Προσοχή
Στη µελέτη στιγµιοτύπων του εγκάρσιου τρέχοντος αρµονικού κύµατος θα θεωρούµε τις εξής περιπτώσεις:
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1. Τ
 ο κύµα έχει δηµιουργηθεί στο µακρινό παρελθόν και έχει διαδοθεί σε όλο το µέσο. Σε αυτή
την περίπτωση θα διαλέγουµε ένα σηµείο αναφοράς χ = 0 στον άξονα Οx και ως t = 0 µία στιγµή
στην οποία το σηµείο αναφοράς διέρχεται από τη θέση y = 0 µε θετική ταχύτητα (φορά προς την
κατεύθυνση +Οy). Mε αυτή τη σύµβαση, οι σχέσεις (1) και (2) ισχύουν για κάθε χρονική στιγµή
και για κάθε θέση x.

2. Η πηγή Α (χ = 0) αρχίζει να ταλαντώνεται τη στιγµή t = 0 µε θετική ωκύτητα.
• Τ
 ο κύµα διαδίδεται στη διεύθυνση –Ox (κάτω σχήµα (α)). Τη χρονική στιγµή t  θα έχει φθάσει
στο σηµείο Γ χ ελαχ = - Ιυ Ι t = -(λ/Τ )t . Η σχέση 2 ισχύει για χ ελαχ ≤ χ ≤ 0.

[

]

• Τ
 ο κύµα διαδίδεται στη διεύθυνση +Ox (κάτω σχήµα (β)). Τη χρονική στιγµή t  θα έχει φθάσει
στο σηµείο Β χ µεγ = Ιυ Ι t = (λ/Τ )t . Η σχέση 1 ισχύει για 0 ≤ χ ≤ χ µεγ.

[

]

Στιγµιότυπα τη χρονική στιγµή t

Mονάδες των Mεγεθών στην Eξίσωση του Tρέχοντος
Aρµονικού Kύµατος
Το πλάτος y0 εκφράζεται σε m. Εάν η εξίσωση του κύµατος γραφεί
στη µορφή

[ ( )]

± χ
y (x , t ) = y0ηµ 2π t
T
λ
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στο σύστηµα SI, η περίοδος T  εκφράζεται σε s και το µήκος κύµατος
λ σε m. Εάν η εξίσωση του κύµατος γραφεί στη µορφή

y (x , t ) = y0ηµ[ at ± βχ ]
rad
στο σύστηµα SI, η σταθερά a εκφράζεται σε
και η σταθερά β σε
s
rad
.
m
Παράδειγµα
Εάν το πλάτος του κύµατος είναι y0 = 0,00300 m, η περίοδος είναι
T = 4,00 s και το µήκος κύµατος είναι λ = 0,0152 m, και το κύµα διαδίδεται προς την κατεύθυνση +Οx, η εξίσωση του τρέχοντος κύµατος
γράφεται ως:

[(

y (x , t ) = (0,00300 m) ηµ 2π
  

t
χ
4,00 s
0,0152 m

)]

  

ή

[(

y (x , t ) = (0,00300 m) ηµ 1,57

) (

)]

rad
rad
t - 413
x
s
m

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.13.1. Ένα τρέχον αρµονικό κύµα περιγράφεται από την εξίσωση

[(

       y (x , t ) = (0,00500 m) ηµ 2π

t
χ
1,50 s
0,0450 m

)]

 α προσδιορίσετε (α) το πλάτος, (β) το µήκος κύµατος και
Ν
(γ) την περίοδο του κύµατος. Προς ποια κατεύθυνση διαδίδεται το κύµα;
3.13.2. Ένα τρέχον αρµονικό κύµα περιγράφεται από την εξίσωση

[(

    y (x , t ) = (0,00250 m) ηµ 3,14

) (

)]

rad
rad
t + 12,56
x
s
m

 α προσδιορίσετε (α) το πλάτος, (β) το µήκος κύµατος και
Ν
(γ) την περίοδο του κύµατος. Προς ποια κατεύθυνση διαδίδεται το κύµα;

Παράδειγµα 1
Ένα τρέχον αρµονικό κύµα διαδίδεται στην κατεύθυνση +Ox σε ένα τεντωµένο σχοινί. Το κύµα έχει
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πλάτος 0,150 m, περίοδο T = 2,00 s και µήκος κύµατος λ = 0,150 m. Να γράψετε την εξίσωση του
κύµατος.
Με βάση τα δεδοµένα, προκύπτει:

[ ( )]
[(

y (x , t ) = y0ηµ 2π t - χ
T
λ

[(

= (0,150 m) ηµ 2π

(0,150 m) ηµ 3,14

t
χ
2,00 s
0,150 m

)]

=

)]

) (

rad
rad
t - 41,9
x
s
m

Παράδειγµα 2
Ένας µαθητής δένει ένα µακρύ σχοινί σε ένα ακλόνητο σηµείο από την άκρη του B. Ο µαθητής τεντώνει το σχοινί από την ελεύθερη άκρη του Α, και το κρατά οριζόντιο. Σε κάποια στιγµή, ο µαθητής θέτει
την άκρη Α σε ΑΑΤ κατά την κατακόρυφη διεύθυνση και προς τα πάνω. Η συχνότητα της ταλάντωσης
είναι 2,00 Hz, το πλάτος της ταλάντωσης είναι 20,0 cm και το µήκος κύµατος είναι 25,0 cm.
A.	Να γράψετε την εξίσωση του τρέχοντος αρµονικού κύµατος, που παράγεται από την κίνηση
της άκρης Α. Να υποθέσετε ότι το µήκος του σχοινιού είναι αρκετά µεγάλο, οπότε το κύµα δεν
ανακλάται στην άκρη Β.
 εωρούµε ως θετική φορά του άξονα Οx την κατεύθυνση από την άκρη Α στην άκρη Β. Άρα, το
Θ
κύµα διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα Οx.
Από τα δεδοµένα, προκύπτει:

T = 1 = 1 s = 0,500 s
f
2,00
Άρα, η εξίσωση του τρέχοντος κύµατος γίνεται:

[ ( )]

y (x , t ) = y0ηµ 2π t - χ
T
λ

[(

y (x , t ) = (0,200 m) ηµ 2π

t
χ
0,500 s
0,250 m

[(

)]

(0,200 m) ηµ 12,6

) (

)]

=

rad
rad
t - 25,1
x
s
m

B. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος.
Από τη σχέση ταχύτητας - συχνότητας - µήκους κύµατος, βρίσκουµε:
υ = f λ = (2,00 Ηz) x (0,250 m) = 0,500
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Γ. 	Να γράψετε την εξίσωση θέσης-χρόνου της ταλάντωσης ενός σηµείου Γ της χορδής, που βρισκεται στη θέση x = 0,100 m.

[(

y (x = 0,100 m,t ) = (0,200 m) ηµ 2π

[(

(0,200 m) ηµ 2π

t
- 0,100 m
0,500 s
0,250 m

)]

=

)]

t
- 0,400
0,500 s

∆. Να υπολογίσετε τη µετατόπιση y του σηµείου Γ τη χρονική στιγµή t = 0,300 s.

[(

)]

y (x = 0,100 m, t = 0,300 s) = (0,200 m) ηµ 2π 0,300 s - 0,400 =
0,500 s

[

]

(0,200 m) ηµ 2π x 0,200 = 0,190 m

Παράδειγµα 3
Ένα τρέχον αρµονικό κύµα διαδίδεται σε µία χορδή µεγάλου µήκους και περιγράφεται από την εξίσωση

y (x , t ) = (0,500 mm) ηµ[2π (440,0 s-1 t - 0,00250 mm-1 x )]
όπου ο χρόνος t εκφράζεται σε s και η θέση x σε mm.
Με βάση αυτή την εξίσωση, να εξαγάγετε τα χαρακτηριστικά του κύµατος.
Α. Το κύµα διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση +Οx.
B. To πλάτος ταλάντωσης των διαφόρων σηµείων της χορδής είναι 0,500 mm.
Γ. Η συχνότητα ταλάντωσης είναι f = 440,0 Hz και η αντίστοιχη περίοδος ταλάντωσης είναι:

T = 1 = 1 s = 0,002273 s
f
440,0
∆. Το µήκος κύµατος είναι:
2π 2π x 0,00250 mm-1  
=
λ

λ=

1
mm = 4,00 x 102 mm = 0,400 m
0,00250

E. H ταχύτητα διάδοσης του κύµατος είναι:
υ = f λ = (440,0 Ηz) x (0,400 m) = 176
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Η Έννοια της Φάσης

(

)

Η γωνία θ = 2π t ± χ , που εισέρχεται στην εξίσωση του αρµονικού
T
λ
κύµατος, ονοµάζεται φάση και εκφράζεται σε ακτίνια (rad).
Από την πιο πάνω σχέση, να παρατηρήσετε ότι:
•

 φάση εξαρτάται από τη θέση χ του σηµείου και από τον
Η
χρόνο t .

•

 φάση του κύµατος σε ένα συγκεκριµένο σηµείο µεταβάλΗ
λεται στο χρονικό διάστηµα ∆t = t 2 - t 1  κατά

( ) ( )

θ(t 2) - θ(t 1) = 2π t 2 - χ - 2π t 1 - χ =  2π t 2 - t 1
T λ
T λ
T
 ε χρονικό διάστηµα µίας περιόδου, η φάση του σηµείου µεΣ
ταβάλλεται κατά 2π rad.
•


Εάν
το κύµα διαδίδεται στην κατεύθυνση +Οx, δύο σηµεία
στις θέσεις x 1  και x 2 τη χρονική στιγµή t έχουν διαφορά φάσης:

(

) (

)

θ1 - θ2 = 2π t - x 1 - 2π t - x 2 =  2π x 2 - x 1
T
λ
T
λ
λ
  (διάδοση στην κατεύθυνση +Οx)
 ηµεία σε θέσεις µε µεγαλύτερη αλγεβρική τιµή έχουν µικρόΣ
τερη φάση, επειδή το κύµα καθυστερεί να φθάσει σε αυτά:
x 2   > x 1   θ2   < θ1. Εάν τα σηµεία απέχουν κατά ένα ακέραιο
πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος, η διαφορά φάσης τους είναι ακέραιο πολλαπλάσιο των 2π rad

x 2 - x 1 = νλ
•

θ1 - θ2 = 2π

νλ
= 2πν
λ

 άν το κύµα διαδίδεται στην κατεύθυνση -Οx, δύο σηµεία
Ε
στις θέσεις x 1  και x 2  έχουν διαφορά φάσης

(

) (

)

θ1 - θ2 = 2π t + x 1 - 2π t + x 2 =  2π x 1 - x 2
T
λ
T
λ
λ
  (διάδοση στην κατεύθυνση -Οx)
 ηµεία σε θέσεις µε µεγαλύτερη αλγεβρική τιµή έχουν µεγαΣ
λύτερη φάση, επειδή το κύµα φθάνει πρώτα σε αυτά: x 2  > x 1  
θ2  > θ1.
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Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.13.3. Ένα τρέχον αρµονικό κύµα περιγράφεται από την εξίσωση

[(

y (x , t ) = (0,00500 m) ηµ 2π

t
χ
1,50 s
0,0450 m

)]

Ποια είναι η φάση του σηµείου χ = 6,00 cm τη στιγµή
t = 3,00 s;
3.13.4. Ένα τρέχον αρµονικό κύµα περιγράφεται από την εξίσωση

[(

y (x , t ) = (0,00250 m) ηµ 3,14

)]

) (

rad
rad
t + 12,56
x
s
m

Ποια είναι η φάση του σηµείου χ = 0,0150 m τη στιγµή
t = 0,500 s;
3.13.5. Έ
 να τρέχον αρµονικό κύµα µε περίοδο T και µήκος κύµατος λ διαδίδεται σε µία χορδή κατά την κατεύθυνση +Οx.
Α. ∆ύο σηµεία 1 και 2 απέχουν µεταξύ τους κατά x 2 - x 1 = 3λ.
Ποια είναι η διαφορά φάσης των σηµείων; Ποιο σηµείο
έχει µεγαλύτερη φάση;
Β. Πόσο µεταβάλλεται η φάση κάθε σηµείου σε χρονικό διάστηµα T /4;
3.13.6. Έ
 να τρέχον αρµονικό κύµα µε περίοδο T και µήκος κύµατος λ διαδίδεται σε µία χορδή κατά την κατεύθυνση -Οx.
Α. ∆ύο σηµεία 1 και 2 απέχουν µεταξύ τους κατά x 1 - x 2 =
- λ/2. Ποια είναι η διαφορά φάσης των σηµείων; Ποιο σηµείο έχει µεγαλύτερη φάση;
Β. Πόσο µεταβάλλεται η φάση κάθε σηµείου σε χρονικό διάστηµα 5T /2;

Ασκήσεις
1

 να τρέχον αρµονικό κύµα, που διαδίδεται σε µία µακριά οριζόντια χορδή, περιγράφεται από
Έ
την εξίσωση

[(

y (x , t ) = (3,50 mm) ηµ 2π

t
χ
+
0,010 s 0,35 m

)]

Α. Ποια είναι η κατεύθυνση διάδοσης του κύµατος;
Β. Ποια είναι η περίοδος και το µήκος του διαδιδόµενου κύµατος;
Γ. Ποια είναι η απόσταση ανάµεσα σε ένα µέγιστο και το γειτονικό του ελάχιστο;
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∆. Τ
 η χρονική στιγµή t 1 διέρχεται ένα µέγιστο από το σηµείο της θέσης x 0. Πόσα µέγιστα διέρχονται από το ίδιο σηµείο στο επόµενο 0,90 s; Πόσα µέγιστα βρίσκονται ανάµεσα στις
θέσεις x 0 και x 0  + 1,20 m;
Ε. Σε ποια απόσταση µετατοπίζεται ένα ελάχιστο του κύµατος σε χρονικό διάστηµα 0,03 s;
ΣΤ. ∆
 ύο σηµεία βρίσκονται στις θέσεις x 1  = 0,60 m και x 2  = 0,75 m. Ποια η διαφορά φάσης των
δύο σηµείων την ίδια χρονική στιγµή;
2

 να τρέχον αρµονικό κύµα διαδίδεται κατά µήκος ενός ορθογώνιου καναλιού και περιγράφεται
Έ
από την εξίσωση

[(

y (x , t ) = (4,00 cm) ηµ 2π

t χ
2,5 s
0,75 m

)]

 άξονας Οx είναι προσανατολισµένος κατά µήκος του καναλιού. Ένας ψαράς κάθεται στην
Ο
όχθη και παρατηρεί το κύµα, καθώς διέρχεται από µπροστά του.
Α. Ο
 ψαράς παρατηρεί ένα µικρό κοµµάτι ξύλου που επιπλέει στο κανάλι. Εξαιτίας της διέλευσης του κύµατος, το ξύλο ανασηκώνεται και κατεβαίνει πολλές φορές. Ποια η απόσταση
ανάµεσα στη µέγιστη και την ελάχιστη κατακόρυφη θέση του ξύλου;
Β. Τ
 η χρονική στιγµή t το ξύλο βρίσκεται στη µέγιστη δυνατή κατακόρυφη θέση. Μετά από
ποιο χρονικό διάστηµα θα βρίσκεται ξανά στην ίδια κατακόρυφη θέση;
Γ.  Πόσο µετακινείται ένα µέγιστο του κύµατος σε χρονικό διάστηµα 5,0 s;
3

 να τρέχον αρµονικό κύµα διαδίδεται κατά µήκος µιας χορδής και περιγράφεται από την εξίΈ
σωση

[(

y (x , t ) = (0,00354 m) ηµ 125

) (

)]

rad
rad
t - 15,7
x
s
m

Α. Ν
 α εξαγάγετε από την πιο πάνω εξίσωση το πλάτος του κύµατος, το µήκος κύµατος και την
περίοδο του κύµατος.
Β. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος.
Γ.  T
 η χρονική στιγµή t   = 0,15 s να υπολογίσετε τη µετατόπιση y του υλικού σηµείου, που βρίσκεται στη θέση x = 0,50 m.

3.14. Σχεδιασµός του Στιγµιότυπου του Εγκάρσιου Τρέχοντος Αρµονικού Κύµατος
Θα εξετάσουµε τη διάδοση κύµατος στη θετική διεύθυνση +Ox, και
θα σχεδιάσουµε το στιγµιότυπο στον θετικό άξονα +Ox.
Στην Εικόνα 3-7, επιλέγουµε ως σηµείο αναφοράς (x = 0) του άξονα
Οx το σηµείο Ο και ως αρχική χρονική στιγµή (t = 0) τη στιγµή που το
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αριστερό άκρο της χορδής διέρχεται από τη θέση y = 0, µε θετική
ταχύτητα ταλάντωσης.
Τα σχήµατα (α) - (δ) απεικονίζουν στιγµιότυπα για τις χρονικές στιγµές t = 0, T /4, T /2, T . Οι ταχύτητες ταλάντωσης διαφόρων σηµείων
της χορδής σηµειώνονται µε πράσινα βέλη.
Εικόνα 3-7
Στιγµιότυπα ενός εγκάρσιου αρµονικού
κύµατος στις χρονικές στιγµές t = 0, T/4,
T/2, T. Το κύµα διαδίδεται κατά την οριζόντια διεύθυνση +Οx. Tα διάφορα σηµεία
του µέσου ταλαντώνονται κατακόρυφα,
χωρίς να µετατοπίζονται στην οριζόντια
διεύθυνση. Οι ταχύτητες ταλάντωσης (ωκύτητες) διαφόρων σηµείων υποδεικνύονται
µε πράσινα βέλη.
Το σχήµα του µέσου µεταβάλλεται συνεχώς. Χαρακτηριστικές µορφές του σχήµατος, όπως τα όρη και οι κοιλάδες, µετατοπίζονται µε την ταχυτητα διάδοσης του
κύµατος, υ (µπλε βέλη).

•

 α αµέσως γειτονικά σηµεία στην κατεύθυνση +Οx κινούνται
Τ
επίσης προς τα πάνω. Επειδή τα σηµεία αυτά καθυστερούν ως
προς το x = 0, έχουν ακόµη αρνητικές αποµακρύνσεις y < 0.
Άρα, µετά από το σηµείο µηδενισµού x = 0 παρατηρείται ελάχιστο. (Εάν το σηµείο x = 0 έχει µηδενική µετατόπιση και κινείται προς τα κάτω, µετά από αυτό παρατηρείται µέγιστο).

•

Τα στιγµιότυπα (α) και (β) απέχουν χρονικά κατά ∆t = T /4.
Στο διάστηµα T /4, κάθε σηµείο ολοκληρώνει ένα τέταρτο
της ταλάντωσης. Άρα, το Α µετατρέπεται σε σηµείο µηδενι-
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σµού και το Β µετατρέπεται σε όρος. Στο ίδιο  διάστηµα T /4
η ταλάντωση διαδίδεται κατά λ/4. Άρα, η απόσταση ενός
όρους από ένα σηµείο µηδενισµού ισούται µε λ/4. Οµοίως,
η απόσταση µίας κοιλάδας από ένα σηµείο µηδενισµού
ισούται µε λ/4.
•

 α στιγµιότυπα (α) και (γ) απέχουν χρονικά κατά ∆t = T /2.
Τ
Στο διάστηµα T /2 κάθε σηµείο ολοκληρώνει µισή ταλάντωση. Άρα, το Α µετατρέπεται σε κοιλάδα και το Γ σε όρος. Στο
ίδιο  διάστηµα T /2 η ταλάντωση διαδίδεται κατά λ/2. Άρα, η
απόσταση όρους - κοιλάδας ισούται µε λ/2.

•

 εταξύ των (α) και (δ) µεσολαβεί χρονικό διάστηµα T , και
Μ
ένα όρος µεταφέρεται από το σηµείο Α στο σηµείο ∆. Άρα,
η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών ορέων ισούται µε λ.
Οµοίως, η απόσταση µεταξύ δύο κοιλάδων ισούται µε λ.

Συνεπώς:
Για να σχεδιάσουµε ένα στιγµιότυπο, βασιζόµαστε στους εξής κανόνες:
•

∆ιαδοχικά µέγιστα απέχουν µεταξύ τους κατά λ.

•

∆ιαδοχικά ελάχιστα απέχουν µεταξύ τους κατά λ.

•

∆ιαδοχικά σηµεία µηδενισµού απέχουν µεταξύ τους κατά λ/2.

•

Ένα µέγιστο ή ελάχιστο απέχει από ένα γειτονικό σηµείο µηδενισµού κατά λ/4.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.14.1. Σ
 ε µία χορδή µεγάλου µήκους διαδίδεται ένα εγκάρσιο τρέχον αρµονικό κύµα συχνότητας 125,0 Hz και µήκους κύµατος 0,100 m.
Α.  Ποια είναι η απόσταση ανάµεσα σε (i) δύο διαδοχικά
όρη, (ii) ένα όρος και τη γειτονική κοιλάδα; (iii) ένα σηµείο µηδενισµού και µία κοιλάδα;
Β. Με τι ταχύτητα κινείται ένα όρος κατά τη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος;
Γ.  Ποιο είναι το ελάχιστο χρονικό διάστηµα, στο οποίο ένα
όρος µετατρέπεται σε: (i) σηµείο µηδενισµού, (ii) κοιλάδα, (iii) ξανά σε όρος;
∆.  Το σηµείο x = 0 έχει µηδενική µετατόπιση τη στιγµή
t = 0. Μπορούµε από τα δεδοµένα να προσδιορίσουµε
το ελάχιστο χρονικό διάστηµα, στο οποίο το x = 0 µετατρέπεται σε όρος;
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Περίπτωση 1
Θεωρούµε ότι το κύµα έχει δηµιουργηθεί στο µακρινό παρελθόν και
έχει διαδοθεί σε όλο το µέσο.  Επιλέγουµε ως t = 0 τη στιγµή στην
οποία το σηµείο αναφοράς x = 0 διέρχεται από τη θέση y = 0 του
άξονα Οy µε φορά προς τα πάνω (κατεύθυνση  +Οy). Αυτή η επιλογή
αντιστοιχεί στη σχέση 1 για διάδοση προς τη θετική κατεύθυνση +Οx.
Χρονική στιγµή t = 0 : Η εξίσωση κύµατος γίνεται:

[ ( )] [ ]

y (x ,0) = y0ηµ 2π 0 - χ
T
λ

χ
= - y0ηµ 2π
λ

Άρα, το στιγµιότυπο έχει ηµιτονοειδές σχήµα.
(i)

Το πρώτο σηµείο µηδενισµού είναι το σηµείο αναφοράς x = 0.
Τα επόµενα σηµεία µηδενισµού απέχουν κατά λ , δηλαδή
2
έχουν συντεταγµένες x = λ , λ, 3λ ,...
2
2

(ii)

 µέσως µετά από το πρώτο σηµείο µηδενισµού y = 0 έπεται
Α
ελάχιστο: Αφού το σηµείο µηδενισµού κινείται προς τα πάνω,
τα αµέσως γειτονικά σηµεία στην κατεύθυνση +Οx είναι ακόµα
σε αρνητικές θέσεις y < 0, επειδή καθυστερούν ως προς αυτό.

(iii)

Το πρώτο ελάχιστο απέχει κατά λ/4, δηλαδή είναι στη θέση
0 + λ/4 = λ/4. Τα επόµενα ελάχιστα είναι στις θέσεις λ + λ =
4
5λ , 9λ ,...
4 4

(iv)

Το πρώτο µέγιστο απέχει λ/2 από το πρώτο ελάχιστο, δηλαδή
βρίσκεται στη θέση λ/4 + λ/2 = 3λ/4.   Τα επόµενα µέγιστα
είναι στις θέσεις 3λ + λ = 7λ , 11λ ,.....
4
4
4

Τα συµπεράσµατα συγκεντρώνονται στον πιο κάτω πίνακα:
Σηµεία Μηδενισµού

Ελάχιστα

Μέγιστα

0

0 + λ/4 = λ/4

λ/4 + λ/2 = 3λ/4

λ/2

5λ/4

7λ/4

λ

9λ/4

11λ/4

3λ/2

13λ/4
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[ ( )]

Τη χρονική στιγµή t , το στιγµιότυπο αποκτά τιµή A = y0ηµ 2π t στη
T
θέση x = 0. Tα σηµεία µηδενισµού/µεγίστου/ελαχίστου µετακινούνται
κατά υt = λ(t /Τ ).

Παράδειγµα 1
Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο για τη στιγµή t = Τ , στην περιοχή 0 ≤ x ≤ 2λ.
4
Στη θέση x = 0 το στιγµιότυπο έχει την πρώτη µέγιστη τιµή:

[ ( )] [ ]

/
A = y0ηµ 2π T 4
T

= y0ηµ

2π y
= 0
4

Άρα, το πρώτο σηµείο µηδενισµού στη θέση λ/4 και το πρώτο ελάχιστο στη θέση λ/2. Με βάση αυτά,
συµπληρώνουµε τον πιο κάτω πίνακα:
Μέγιστα

Σηµεία Μηδενισµού

Eλάχιστα

0

0 + λ/4 = λ/4

0 + λ/2 = λ/2

λ

3λ/4

3λ/2

2λ

5λ/4
7λ/4

Το στιγµιότυπο φαίνεται στο πιο κάτω σχήµα. Είναι µετατοπισµένο σε σχέση µε το στιγµιότυπο t = 0
κατά υ Τ = λ .
4 4

Παράδειγµα 2
Ένα τρέχον αρµονικό κύµα διαδίδεται σε µία χορδή µεγάλου µήκους και περιγράφεται από την
εξίσωση
y (x , t ) = (0,500 mm) ηµ[ 2π(440,0 s-1 t - 0,00250 mm-1 x )]
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όπου ο χρόνος t εκφράζεται σε s και η θέση x σε mm. Να προσδιορίσετε τα σηµεία στα οποία µηδενίζεται η µετατόπιση τη χρονική στιγµή t = T/2 και τις θέσεις των µεγίστων στον θετικό άξονα.
Να υποθέσετε ότι το κύµα έχει διαδοθεί σε όλο το µέσο.
(Α) Σηµεία µηδενισµού:
Τη χρονική στιγµή t = T/2, η εξίσωση του τρέχοντος αρµονικού κύµατος γίνεται:

[

]

[

y (x , T/2) = (0,500 mm) ηµ 2π T / 2 - 2π x = (0,500 mm) ηµ π - 2π x
T
λ
λ

]

Το σηµείο της θέσης x = 0 είναι σηµείο µηδενισµού:

y (0, T/2) = (0,500 mm) ηµ[ π] = 0
Tα επόµενα σηµεία µηδενισµού είναι στις θέσεις x = λ ,  λ,   3λ ,...
2
2
(Β) Μέγιστα:
Επειδή το σηµείο της θέσης x = 0  έχει φάση π, κινείται προς τα κάτω. Άρα, µετά από το σηµείο x = 0
5
9
έπεται µέγιστο στη θέση x = λ = 0,100 m. Τα επόµενα µέγιστα είναι στις θέσεις λ,   λ, ....
4
4
4
Β΄ Τρόπος
Μπορούµε να προσδιορίσουµε τα σηµεία µηδενισµού και µεγίστου, χρησιµοποιώντας την εξίσωση
του στιγµιότυπου και τριγωνοµετρικές ταυτότητες.

[

]

[

y (x , T/2) = (0,500 mm) ηµ 2π T / 2 - 2π x = (0,500 mm) ηµ π - 2π x
T
λ
λ

]

Τα σηµεία στα οποία µηδενίζεται η µετατόπιση είναι:

[

]

y (x , T/2) = 0   ηµ π - 2π x = 0   π - 2π x = νπ, ν = 0, ±1, ±2,...
λ
λ
όπου χρησιµοποιήσαµε ηµφ = 0   φ = νπ, ν = 0, ±1, ±2,...
  π - 2π x = νπ   π - νπ = 2π x
λ
λ

  x = 1- ν λ, ν = 0, ±1, ±2,...
2

Άρα τα σηµεία στον θετικό άξονα +Οx, όπου µηδενίζεται η µετατόπιση, είναι:

x = 0, λ ,  λ,   3λ ,...
2
2
Στα  µέγιστα, η µετατόπιση είναι y = 0,500 mm:

[

]

y (x, T/2) = 0,500 mm   ηµ π - 2π x = 1   π - 2π x = (4ν + 1) π , ν = 0, ±1, ±2,...
2
λ
λ
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όπου χρησιµοποιήσαµε ηµφ = 1   φ = (4ν + 1) π , ν = 0, ±1, ±2,....
2
Άρα:

π - 2π x = (4ν + 1) π      (1- 4ν) π = 2π x
2   
2   
λ
λ

Για ν = 0 προκύπτει x = λ = 0,100 m. Για ν
4

  

1
-ν= x
4
λ

( 14 - ν),ν = 0, ±1, ±2,....

  x = λ

0 διαλέγουµε τις αρνητικές τιµές:

x = 5 λ,   9 λ, ....
4
4

Περίπτωση 2
Tη χρονική στιγµή t = 0 η πηγή x = 0 αρχίζει να ταλαντώνεται από τη
θέση y = 0 µε θετική ταχύτητα, και παράγει τρέχον αρµονικό κύµα
που διαδίδεται προς τα δεξιά.
(i)

Eάν δίνεται η γραφική παράσταση του στιγµιότυπου, προσδιορίζουµε τη χρονική στιγµή t 0, στην οποία αντιστοιχεί το στιγµιότυπο, από την απόσταση, στην οποία έχει διαδοθεί το κύµα.
Τη στιγµή t 0 το κύµα έχει διαδοθεί κατά xµεγ = υt 0 = λ t 0 . Άρα,
Τ
x
ο ζητούµενος χρόνος είναι t 0 = µεγ Τ. Να σηµειώσετε ότι το
λ
σηµείο xµεγ µόλις αρχίζει να ταλαντώνεται προς τα πάνω (µε
την ταχύτητα, που είχε η πηγή τη στιγµή t = 0). Σηµεία σε θέσεις µε µεγαλύτερες αλγεβρικές τιµές (x > xµεγ) είναι ακίνητα.

Παράδειγµα 1
Η πηγή ενός τρέχοντος αρµονικού κύµατος βρίσκεται στη θέση x = 0 και αρχίζει να ταλαντώνεται
τη στιγµή t = 0. Στο πιο κάτω σχήµα φαίνεται το στιγµιότυπο ενός τρέχοντος αρµονικού κύµατος, το
οποίο διαδίδεται από αριστερά προς τα δεξιά. Έχουν σχεδιαστεί και αριθµηθεί µερικά σωµατίδια του
µέσου.

A. Να προσδιορίσετε το µήκος κύµατος του τρέχοντος κύµατος.
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∆ύο διαδοχικά µέγιστα απέχουν κατά 0,80 m. Άρα, το µήκος κύµατος λ = 0,80 m.
Β. 	Η περίοδος ταλάντωσης των σωµατιδίων του ελαστικού µέσου είναι 0,40 s. Να υπολογίσετε την
ταχύτητα διάδοσης του κύµατος.
Από τη σχέση περιόδου - ταχύτητας διάδοσης, προκύπτει:
υ = λ = 0,80 m = 2,0 m
Τ
0,40 s
s
Γ. Να προσδιορίσετε τη χρονική στιγµή, στην οποία αντιστοιχεί το στιγµιότυπο.
7
Tο στιγµιότυπο έχει διαδοθεί κατά xµεγ = 1,4 m = λ . Άρα, το στιγµιότυπο αντιστοιχεί στη στιγµή
4
x
t 0 = µεγ Τ = 7 Τ.
4
λ
∆. 	Να κατατάξετε τα σωµατίδια 4, 5 και 7 του ελαστικού µέσου σύµφωνα µε τη φάση τους αρχίζοντας από το σωµατίδιο µε τη µικρότερη φάση.
Εφόσον το κύµα διαδίδεται προς τα δεξιά, φθάνει πρώτα στο σηµείο 4, µετά στο 5 και µετά στο 7.
Οι φάσεις των σηµείων ικανοποιούν την ανισότητα θ7 < θ5 < θ4.
Ε. Να σχεδιάσετε σε βαθµολογηµένους άξονες το στιγµιότυπο του κύµατος, µετά από παρέλευση
χρόνου Τ/4 από τη χρονική στιγµή του στιγµιότυπου, που φαίνεται στο σχήµα.
 ε χρονικό διάστηµα Τ/4, το στιγµιότυπο (θέσεις µηδενισµού/µεγίστου/ελαχίστου) µετατοπίζεται
Σ
κατά λ/4 = 0,20 m προς τη θετική κατεύθυνση +Οx. Το σηµείο της θέσης x = 0 ολοκληρώνει ένα
τέταρτο της ταλάντωσης και επιστρέφει από το ελάχιστο y = -y0 στη θέση y = 0.

(ii)

E
 άν είναι γνωστή η χρονική στιγµή t 0, το µήκος κύµατος λ
και η περίοδος Τ, και ζητείται να σχεδιάσουµε το στιγµιότυπο,
µπορούµε να ενεργήσουµε ως εξής:
(α) Προσδιορίζουµε πρώτα την ακραία θέση του στιγµιότυπου
από τη σχέση xµεγ = λ t 0.
Τ
(β) Σηµεία αµέσως πριν  τη θέση xµεγ έχουν θετικές αποµακρύνσεις (προηγούνται από το σηµείο xµεγ). Άρα, το γειτο-
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νικό µέγιστο βρίσκεται στη θέση xµεγ - λ , και τα επόµενα
4
µέγιστα σε θέσεις xµεγ - 5λ ,...
4
(γ) Σ
 ηµεία µηδενισµού βρίσκονται στις θέσεις xµεγ - λ , xµεγ -λ,...
2

   

(δ) Σηµεία ελαχίστου στις θέσεις xµεγ - 3λ , xµεγ - 7λ ,...
4
4

( )

(ε) Το σηµείο στη θέση x = 0 έχει µετατόπιση A = y0ηµ 2π

t0
.
T

 χεδιάζουµε το στιγµιότυπο από την ακραία θέση xµεγ προς
(στ) Σ
τη θέση x = 0, χρησιµοποιώντας τα συµπεράσµατα των βηµάτων (α) - (ε).

Παράδειγµα 2
H άκρη Α ενός τεντωµένου σχοινιού µε µεγάλο µήκος αρχίζει να ταλαντώνεται τη στιγµή t = 0 µε συχνότητα 1,00 Hz και πλάτος y0 = 0,50 m. Να θεωρήσετε την άκρη Α ως σηµείο αναφοράς του άξονα
Οx, και ως θετική την κατεύθυνση που αποµακρύνεται από το Α. Εάν το κύµα διαδίδεται µε ταχύτητα
m
υ = 6,00 s προς τα δεξιά, να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος τη στιγµή t 0 = 2,50 s.
Η περίοδος είναι T =

1
υ 6,00 m/s
= 1,00 s και το µήκος κύµατος είναι λ = =
= 6,00 m. Άρα, το στιγf
f
1,00 s

2,50 s
5λ .
µιότυπο έχει φθάσει µέχρι τη θέση xµεγ = λ t 0 = (6,00 m) x
= 15,0 m =
Τ
1,00 s
2
Συµπληρώνουµε τον πιο κάτω πίνακα:
Σηµεία Μηδενισµού

15,0 m
15,0 m -

λ
= 12,0 m
2

9,00 m

Μέγιστα

15,0 m -

λ
= 13,5 m
4

7,50 m

Ελάχιστα

15,0 m -

3λ
= 10,5 m
4

4,50 m

1,50 m

6,00 m
3,00 m
0,00 m

Το στιγµιότυπο που προκύπτει έχει το σχήµα που ακολουθεί:
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Να παρατηρήσετε ότι αµέσως µετά από τη θέση µηδενισµού χ = 0 ακολουθεί µέγιστο (σε αντίθεση
µε το στιγµιότυπο t = 0, που αναλύσαµε πριν). Αυτό συµβαίνει επειδή το σηµείο Α της θέσης χ = 0 κινείται προς τα κάτω τη στιγµή t 0 = 2,50 s. Αφού τα γειτονικά σηµεία στην κατεύθυνση +Οx καθυστερούν,
έχουν ακόµη θετικές αποµακρύνσεις y > 0.

ΕΝΘΕΤO
Προσδιορισµός των Σηµείων Μηδενισµού/Ελαχίστου/Μεγίστου στο στιγµιότυπο t = 0 από την
Εξίσωση του Αρµονικού Κύµατος
Θεωρούµε τρέχον αρµονικό κύµα που διαδίδεται στην κατεύθυνση +Οx. Η εξίσωση του στιγµιότυπου
για τη χρονική στιγµή t = 0 είναι

[ ( )]

y (x , t ) = y0ηµ 2π t - χ
T
λ

[ ( )]
χ
λ

y (x , 0) = y0ηµ 2π -

[ ( )]

=  - y0ηµ 2π

χ
λ

Τα σηµεία µηδενισµού παρατηρούνται στις θέσεις:

[ ( )]

y0ηµ 2π

y (x ,0) = 0

χ
λ

  2π

=0

  χ = νλ ,ν = 0, 1, 2,...
2

()

χ
= πν,ν = 0, 1, 2,...
λ

  χ = 0, λ , λ, 3λ, 2λ, ...
2
2

Τα σηµεία ελαχίστου παρατηρούνται στις θέσεις:

y (x ,0) = -y0

[ ( )]

-y0ηµ 2π

χ
λ

= -y0

[ ( )]

  ηµ 2π

χ
λ

= +1

()

2π

χ
π
= + 2πν, ν = 0, 1, 2,...
2
λ

  χ = λ (1 + 4ν) = λ , 5λ, ...
4
4 4
Τα σηµεία µεγίστου παρατηρούνται στις θέσεις:

y (x ,0) = y0

[ ( )]

-y0ηµ 2π

χ
λ

= y0

[ ( )]

  ηµ 2π

χ
λ

= -1

()

2π

χ
3π 2πν, ν 0, 1, 2,...
=
+
=
2
λ

  χ = λ (3 + 4ν) = 3λ, 7λ,...
4
4 4
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Ασκήσεις
1

Ένα τρέχον αρµονικό κύµα περιγράφεται από την εξίσωση

[(

y (x , t ) = (0,00300 m) ηµ 2π

t
χ
1,00 s
0,0500 m

)]

 ο κύµα έχει ξεκινήσει στο παρελθόν και έχει διατρέξει όλο το µέσο. Να σχεδιάσετε τα στιγµιόΤ
τυπα του κύµατος στην περιοχή 0 cm ≤ x ≤ 10,0 cm του µέσου, για τις χρονικές στιγµές t = 0 s,
t = 0,50 s και t = 1,00 s.
2

 άκρη x = 0 ενός οριζόντιου ελατηρίου αρχίζει να εκτελεί κατακόρυφη ΑΑΤ τη στιγµή t = 0, µε
H
φορά προς τα επάνω. Στο ελατήριο αρχίζει να διαδίδεται ένα τρέχον αρµονικό κύµα, που περιγράφεται από την εξίσωση

[(

y (x , t ) = (0,0150 m) ηµ 2π

t
χ
2,00 s
0,200 m

)]

Α.  Ν
 α προσδιορίσετε το µήκος κύµατος, την περίοδο και την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος
από την εξίσωση του κύµατος.
Β. Ν
 α σχεδιάσετε τα στιγµιότυπα του κύµατος τις χρονικές στιγµές t = 1,50 s, t = 2,50 s
και t = 4,00 s.
3

 άκρη x = 0 ενός τεντωµένου oριζόντιου σχοινιού αρχίζει να εκτελεί κατακόρυφη ΑΑΤ τη στιγµή
H
t = 0, µε φορά προς τα επάνω. Στο σχοινί αρχίζει να διαδίδεται ένα τρέχον αρµονικό κύµα προς
την κατεύθυνση +Ox.  To επόµενο σχήµα απεικονίζει ένα στιγµιότυπο του κύµατος. Η περίοδος
ταλάντωσης είναι Τ = 0,40 s.

Α.  Ν
 α προσδιορίσετε το πλάτος της ταλάντωσης, το µήκος κύµατος και τη χρονική στιγµή t 0 του
στιγµιότυπου.
Β.  Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος   
Γ.  Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο που προκύπτει µετά από παρέλευση 0,30 s.
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3.15. Ανάκλαση Παλµών από ακίνητο και ελεύθερο Άκρο
Η Εικόνα 3-8 απεικονίζει µία τεντωµένη οριζόντια χορδή. Στο αριστερό σχήµα, το άκρο Β της χορδής είναι στερεωµένο σε ένα ακλόνητο
σηµείο. Έστω ότι στη χορδή διαδίδεται ένας παλµός, µε κατεύθυνση προς το άκρο Β. Όταν ο παλµός φθάσει στο Β, παρατηρούµε ότι
ανακλάται και διαδίδεται προς την αντίθετη κατεύθυνση αντεστραµµένος.

Εικόνα 3-8
Ένας παλµός, ανακλάται αντεστραµµένος
από ένα ακίνητο άκρο (αριστερά) και µη
αντεστραµµένος από ένα ελεύθερο άκρο
(δεξιά).

Η συµπεριφορά αυτή εξηγείται εύκολα: Κατά το χρονικό διάστηµα
που φθάνει στο σηµείο Β ο αρχικός παλµός, τα σηµεία της χορδής
ασκούν στο Β µία δύναµη F κατά τη διεύθυνση Οy, που προσπαθεί να το θέσει σε κίνηση. Επειδή το σηµείο Β παραµένει ακίνητο,
συµπεραίνουµε ότι ασκείται σε αυτό µία αντίθετη δύναµη -F από το
ακλόνητο σηµείο. Η δύναµη αυτή δηµιουργεί έναν συµµετρικό, αντεστραµµένο παλµό.
Στο δεξί σχήµα, το άκρο Β της χορδής καταλήγει σε ένα αβαρές δαχτυλίδι, το οποίο γλιστρά ελεύθερα στον κατακόρυφο στύλο, χωρίς
να ασκείταi δύναµη επάνω του. Αποδεικνύεται θεωρητικά και διαπιστώνεται πειραµατικά ότι ο παλµός που προσπίπτει σε ελεύθερο
άκρο ανακλάται και διαδίδεται προς την αντίθετη κατεύθυνση χωρίς
να είναι αντεστραµµένος.

3.16. Η Αρχή της Υπέρθεσης Παλµών
Σε πολλά υλικά µέσα, οι µηχανικοί παλµοί και τα κύµατα που διαδίδονται σε αυτά ικανοποιούν την εξής Αρχή της Υπέρθεσης:

Αρχή της Υπέρθεσης Παλµών
Όταν δύο (ή περισσότεροι) παλµοί διαδίδονται σε ένα µέσο και συναντώνται, συνεχίζουν να διαδίδονται
χωρίς να επηρεάζει ο ένας τον άλλο. Η συνολική µετατόπιση ενός σηµείου του µέσου ισούται µε το δια-
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νυσµατικό άθροισµα των µετατοπίσεων, που οφείλονται σε κάθε παλµό ξεχωριστά:

y ολ = y 1 + y 2 + ...

Τα σηµεία πολλών υλικών µέσων υπόκεινται σε δυνάµεις, που περιγράφονται από τον Νόµο του Hooke. Σε τέτοια µέσα ικανοποιείται η
αρχή της υπέρθεσης παλµών.
Όταν ισχύει η αρχή της υπέρθεσης, η ταχύτητα ταλάντωσης ενός
σηµείου του µέσου ισούται µε το αλγεβρικό άθροισµα των ταχυτήτων, που οφείλονται σε κάθε παλµό ξεχωριστά.
Η αρχή της υπέρθεσης ικανοποιείται και από ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, όταν διαδίδονται στο κενό, αλλά και σε πολλά υλικά µέσα.

Παρατήρηση
Η υπέρθεση παλµών είναι αποκλειστικά κυµατικό φαινόµενο:
•

Όταν συναντώνται δύο παλµοί, καταλαµβάνουν τον ίδιο χώρο (αλληλεπικαλύπτονται) χωρίς να
απωθούνται µεταξύ τους, και συνεχίζουν την πορεία τους.

•

Όταν συγκρούονται δύο υλικά σώµατα, αναπτύσσουν ισχυρές απωστικές δυνάµεις µεταξύ τους,
επειδή δεν µπορούν να καταλαµβάνουν τον ίδιο χώρο.

•

Όταν συναντώνται δύο υλικά σώµατα, δεν δηµιουργείται ένα νέο σώµα, µε σχήµα που προκύπτει
από το άθροισµα των σχηµάτων των αρχικών σωµάτων.

Η  Εικόνα 3-9 απεικονίζει µία οριζόντια χορδή, κατά µήκος της οποίας διαδίδονται δύο συµµετρικοί εγκάρσιοι παλµοί. Στην αριστερή
στήλη οι παλµοί είναι αντεστραµµένοι ο ένας σε σχέση µε τον άλλο.
Οι κατευθύνσεις διάδοσης των παλµών υποδεικνύονται από τα κόκκινα βέλη.
Τα σχήµατα (α) - (ι) απεικονίζουν διάφορα στιγµιότυπα. Στο στιγµιότυπο (α) οι παλµοί δεν έχουν συναντηθεί ακόµη, ενώ στο στιγµιότυπο
(ι) έχουν προσπεράσει ο ένας τον άλλο. Όπως δείχνει το στιγµιότυπο
(ι), µετά τη συνάντησή τους οι παλµοί συνεχίζουν να διαδίδονται
αναλλοίωτοι.
Κατά τη συνάντηση των παλµών (στιγµιότυπα (β) - (θ)), προκύπτει ένας
σύνθετος παλµός, µε σχήµα που καθορίζεται από την αρχή της υπέρθεσης.
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Στο αριστερό στιγµιότυπο (ε), η συνολική κατακόρυφη µετατόπιση
κάθε σηµείου της χορδής είναι µηδενική (οριζόντια χορδή), επειδή οι
παλµοί προκαλούν αντίθετες κατακόρυφες αποµακρύνσεις σε κάθε
σηµείο.
Στο δεξί στιγµιότυπο (ε), οι παλµοί προκαλούν την ίδια κατακόρυφη
µετατόπιση σε κάθε σηµείο της χορδής. Η συνολική µετατόπιση κάθε
σηµείου είναι διπλάσια από τη µετατόπιση, που προκαλεί κάθε παλµός
ξεχωριστά.
Εικόνα 3-9
∆ύο συµµετρικοί παλµοί διαδίδονται σε
αντίθετες κατευθύνσεις κατά µήκος µίας
χορδής. Αριστερά: οι παλµοί είναι αντεστραµµένοι ο ένας σε σχέση µε τον άλλο.
∆εξιά: οι παλµοί είναι όµοιοι.
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Το αριστερό στιγµιότυπο (ε), στο οποίο η χορδή έχει οριζόντιο σχήµα, διαρκεί κατά ένα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Στη συνέχεια,
τα διάφορα σηµεία της χορδής µετατοπίζονται στην κατακόρυφη διεύθυνση, και το σχήµα των δύο παλµών επανεµφανίζεται βαθµιαία,
όπως φαίνεται στα αριστερά στιγµιότυπα (ζ) - (ι). Για να καταλάβουµε
γιατί συµβαίνει αυτό, πρέπει να σκεφθούµε ότι τα διάφορα σηµεία
της χορδής στο στιγµιότυπο (ε) έχουν µη µηδενικές κατακόρυφες
ταχύτητες. Αυτό εξηγείται µε τη βοήθεια της επόµενης Εικόνας 3-10.
Εικόνα 3-10

Στο αριστερό σχήµα απεικονίζεται το αριστερό στιγµιότυπο (α) της
Εικόνας 3-9. Με πράσινα και πορτοκαλί βέλη σηµειώνονται οι κατακόρυφες ταχύτητες των διαφόρων σηµείων της χορδής λόγω των
παλµών. Στον αριστερό παλµό, τα σηµεία στο µπροστινό µέρος κινούνται κατακόρυφα προς τα πάνω, ενώ τα σηµεία στο πίσω µέρος
κινούνται προς τα κάτω. Το τελικό αποτέλεσµα είναι ότι ο αριστερός
παλµός µετατοπίζεται προς τα δεξιά. Στον δεξί παλµό, οι κατακόρυφες ταχύτητες των ατόµων έχουν κατάλληλη φορά, ώστε ο παλµός να
µετατοπίζεται προς τα αριστερά.
Στο µεσαίο σχήµα απεικονίζεται το αριστερό στιγµιότυπο (ε) της Εικόνας 3-9. Οι δύο παλµοί αλληλοεπικαλύπτονται και το σχήµα της
χορδής είναι οριζόντιο. Σύµφωνα µε την αρχή της υπέρθεσης, η
συνολική κατακόρυφη ταχύτητα κάθε σηµείου ισούται µε το άθροισµα των κατακόρυφων ταχυτήτων, που προσδίδουν στο σηµείο οι
δύο παλµοί. Τα µαύρα βέλη είναι οι κατακόρυφες ταχύτητες των
διαφόρων σηµείων της χορδής, και αντιστοιχούν στο άθροισµα των
πράσινων και καφέ βελών (των ταχυτήτων του αριστερού και δεξιού
παλµού).
Εξαιτίας των κατακόρυφων µη µηδενικών ταχυτήτων, η χορδή δεν διατηρεί το οριζόντιο σχήµα της και οι δύο παλµοί επανεµφανίζονται
βαθµιαία, όπως φαίνεται στα αριστερά στιγµιότυπα (ζ) - (ι) της Εικόνας 3-9.

Σηµείωση
Στο επόµενο κεφάλαιο θα χρησιµοποιήσουµε την Αρχή της Υπέρθεσης παλµών για να µελετήσουµε την
κυµατική συµβολή.
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Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.16.1. Ν
 α θεωρήσετε τα εξής δύο σενάρια: (α) ∆ύο σφαίρες κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και συναντώνται (συγκρούονται) ελαστικά. (β) ∆ύο παλµοί διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις πάνω σε µία χορδή, και συναντώνται.
Ποια είναι η βασική διαφορά ανάµεσα στην κίνηση των
σφαιρών µετά τη σύγκρουση και στην κίνηση των παλµών
µετά τη συνάντησή τους;
3.16.2. ∆
 ύο συµµετρικοί τριγωνικοί παλµοί ταξιδεύουν σε αντίθετες
κατευθύνσεις κατά µήκος µίας χορδής, όπως φαίνεται στο
πιο κάτω σχήµα.

 οιό από τα σχήµατα (α) - (δ) απεικονίζει το στιγµιότυπο, τη
Π
στιγµή που οι παλµοί επικαλύπτονται πλήρως;

3.16.3. ∆
 ύο συµµετρικοί τριγωνικοί παλµοί, αντεστραµµένοι ο ένας
ως προς τον άλλο, ταξιδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις
κατά µήκος µίας χορδής, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήµα.

 οιό από τα σχήµατα (α) - (δ) απεικονίζει το σωστό στιγµιόΠ
τυπο, τη στιγµή που οι παλµοί επικαλύπτονται πλήρως;
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Ερωτήσεις Κατανόησης
Να συµπληρώσετε τον πιο κάτω Πίνακα µε την Ένδειξη Σωστό/Λάθος. Σε κάθε περίπτωση, να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο τετράδιό σας.
Α/Α     ΠΡΟΤΑΣΗ
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1

Η υπέρθεση παλµών ισχύει µόνο για:

α

Παλµούς που διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

β

Παλµούς που διαδίδονται στην ίδια κατεύθυνση.

γ

Συµµετρικούς παλµούς.

2

Σύµφωνα µε την αρχή της υπέρθεσης παλµών, η συνολική µετατόπιση
ενός σηµείου του µέσου, στο οποίο διαδίδονται δύο παλµοί, ισούται µε:

α

Τη διαφορά των µετατοπίσεων εξαιτίας κάθε παλµού.

β

Το αλγεβρικό άθροισµα των µετατοπίσεων εξαιτίας κάθε παλµού.

3

∆ύο παλµοί, που διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις, συναντώνται
σε ένα µέσο. Οι παλµοί:

α

Συγκρούονται όπως δύο σωµατίδια ίσης µάζας και αντίθετης ορµής,
που υφίστανται µετωπική σύγκρουση: Οι κατευθύνσεις διάδοσης των δύο
παλµών αντιστρέφονται.

β

Αλληλοαναιρούνται, οπότε εξαφανίζονται.

γ

Συνεχίζουν να διαδίδονται, χωρίς ο ένας παλµός να επηρεάζει τον άλλο.

δ

Ο µεγαλύτερος παλµός συνεχίζει να διαδίδεται ανεπηρέαστος, και ο
µικρότερος παλµός εξαφανίζεται.

Σωστό / Λάθος
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Ασκήσεις
1

2
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 α επόµενα σχήµατα απεικονίζουν δύο τριγωνικούς παλµούς, που διαδίδονται σε αντίθετες καΤ
τευθύνσεις πάνω σε µία χορδή. Στα σχήµατα (β)-(δ) οι παλµοί αλληλεπικαλύπτονται µερικώς. Να
σχεδιάσετε τον συνολικό παλµό, που προκύπτει από την υπέρθεση των παλµών.
(α)

(β)

(γ)

(δ)

 α επόµενα σχήµατα απεικονίζουν δύο τετραγωνικούς παλµούς, που διαδίδονται σε αντίθετες
Τ
κατευθύνσεις πάνω σε µία χορδή. Στα σχήµατα (β)-(δ) οι παλµοί αλληλεπικαλύπτονται µερικώς.
Να σχεδιάσετε τον συνολικό παλµό, που προκύπτει από την υπέρθεση των παλµών.
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(α)

(β)

(γ)

(δ)
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3.17. Στάσιµα Κύµατα
Σηµαντικό παράδειγµα υπέρθεσης κυµάτων σε µία διάσταση αποτελεί ο σχηµατισµός στασίµων κυµάτων σε χορδή, ή ελατήριο,3 που
µελετούµε σε αυτή την ενότητα.

3.17.1. Εγκάρσια Στάσιµα Κύµατα σε Χορδή
Όταν δύο εγκάρσια τρέχοντα αρµονικά κύµατα της ίδιας συχνότητας
και πλάτους διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις σε µία χορδή, η
υπέρθεσή τους δηµιουργεί ένα εγκάρσιο στάσιµο κύµα. ∆ιακρίνουµε
τις εξής περιπτώσεις:

Ι. Χορδή µε ακίνητο άκρο στη θέση χ = 0.4
Η Εικόνα 3-11 απεικονίζει µία χορδή. Το άκρο Α της χορδής, στη
θέση χ = 0, είναι στερεωµένο και παραµένει ακίνητο. Η µπλε καµπύλη απεικονίζει ένα τρέχον αρµονικό κύµα, που διαδίδεται πάνω στη
χορδή προς την κατεύθυνση -Ox και προσπίπτει στο σηµείο Α, και η
κόκκινη καµπύλη ένα τρέχον αρµονικό κύµα του ιδίου πλάτους και
συχνότητας, που διαδίδεται προς την αντίθετη κατεύθυνση +Ox. Η
υπέρθεση των δύο κυµάτων (πράσινη καµπύλη) ονοµάζεται στάσιµο
κύµα.
Σύµφωνα µε την αρχή της υπέρθεσης παλµών, η συνολική µετατόπιση ενός σηµείου της χορδής σε µια χρονική στιγµή ισούται µε το
αλγεβρικό άθροισµα των αποµακρύνσεων των δύο τρεχόντων αρµονικών κυµάτων.
•

 πιλέγουµε ως t = 0 τη στιγµή που τα σχήµατα των τρεχόντων
Ε
κυµάτων συµπίπτουν (τα δύο κύµατα προκαλούν ίσες αποµακρύνσεις σε όλα τα σηµεία της χορδής). Άρα, η συνολική µετατόπιση κάθε σηµείου είναι διπλάσια από αυτή που προκαλεί
κάθε κύµα ξεχωριστά. Η µέγιστη µετατόπιση ισούται µε 2y0.

 Το «στάσιµο κύµα» στην πραγµατικότητα δεν αποτελεί κύµα (διάδοση µίας διατα-

3

ραχής).

 Για µία προσοµοίωση της δηµιουργίας στασίµων κυµάτων, µπορείτε να επισκεφθεί-

4

τε την ιστοσελίδα http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=v
iew&id=157&Itemid=32.

74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3A

KYMATA

Εικόνα 3-11
∆ιάδοση δύο πανοµοιότυπων τρεχόντων αρµονικών κυµάτων στις κατευθύνσεις +Ox
(κόκκινη καµπύλη) και –Οx (µπλε καµπύλη), πάνω σε χορδή µε ακίνητο το άκρο Α (x
= 0). Η υπέρθεση των τρεχόντων κυµάτων δηµιουργεί ένα στάσιµο κύµα (πράσινη
καµπύλη). Στα σχήµατα (α) και (ε), η µπλε και κόκκινη καµπύλη συµπίπτουν.

•

 η στιγµή t = T/4 τα κύµατα έχουν διαδοθεί σε αντίθετες
Τ
κατευθύνσεις κατά µία απόσταση λ/4. Σε κάθε σηµείο της
χορδής, τα δύο κύµατα προκαλούν αντίθετες µεταξύ τους
αποµακρύνσεις. Τα µέγιστα του  στιγµιότυπου ενός κύµατος
συµπίπτουν µε τα ελάχιστα του στιγµιότυπου του δεύτερου.
Άρα, η συνολική µετατόπιση κάθε σηµείου της χορδής είναι
µηδενική και η χορδή αποκτά οριζόντιο σχήµα.

∆ιάφορα στιγµιότυπα της χορδής απεικονίζονται µαζί στην Εικόνα
3-12.
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Εικόνα 3-12
Στιγµιότυπα του στάσιµου κύµατος της Εικόνας 3-11. Οι ωκύτητες διαφόρων σηµείων της χορδής υποδεικνύονται µε τα µαύρα βέλη. Συγκεκριµένα σηµεία (δεσµοί)
παραµένουν συνεχώς ακίνητα, και συγκεκριµένα σηµεία (κοιλίες) πάλλονται µε το
µέγιστο δυνατό πλάτος.

Αποδεικνύουµε σε Ένθετο ότι η y-συντεταγµένη των σηµείων της
χορδής περιγράφεται από την εξίσωση:

Εξίσωση Στάσιµου Κύµατος για Σταθερό Άκρο χ = 0:

[ ][ ]

y (x , t ) = 2y0ηµ 2πχ συν 2πt
λ
Τ

Από την εξίσωση του στάσιµου κύµατος εξάγουµε τα εξής συµπεράσµατα:
1.

  
2.

 ε µία αυθαίρετη χρονική στιγµή t 0, το στιγµιότυπο της χορΣ
δής έχει περιοδικό (ηµιτονοειδές) σχήµα:

[ ] [ ] [ ]

y (x , t 0) = 2y0συν 2πt 0
Τ

ηµ 2πχ = A ηµ 2πχ
λ
Τ

A
       
Όλα τα σηµεία της χορδής εκτελούν ταλάντωση:

[ ] [ ] [ ]

y (x , t ) = 2y0ηµ 2πχ
λ
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συν 2πt = B συν 2πt
Τ
Τ

B
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To πλάτος της ταλάντωσης εξαρτάται από τη θέση κάθε σηµείου
και ισούται µε την απόλυτη τιµή του B. Συγκεκριµένα σηµεία της
χορδής παραµένουν συνεχώς ακίνητα. Τα σηµεία αυτά ονοµάζονται
δεσµοί και παρατηρούνται στις θέσεις:

[ ]

B = 2y0ηµ 2πχ = 0
λ

2πχ νπ
=
λ

x = νλ , ν = 0, 1, 2,...
2

x = 0, λ , 2λ , 3λ ,...
2 2 2
Συγκεκριµένα σηµεία της χορδής ταλαντώνονται µε το µέγιστο
δυνατό πλάτος. Τα σηµεία αυτά ονοµάζονται κοιλίες και παρατηρούνται στις θέσεις:

[ ]

B = 2y0ηµ 2πχ = ± 2y0
λ

[ ]

ηµ 2πχ = ± 1
λ

x = (2ν + 1) λ , ν = 0, 1, 2,...
4

2πχ (2ν 1) π
=
+
λ
2

x = λ , 3λ , 5λ ,...
4 4 4

Να παρατηρήσετε ότι εάν λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων
κυµάτων, που δηµιουργούν το στάσιµο κύµα:
•

Γειτονικοί δεσµοί απέχουν κατά λ/2.

•

Γειτονικές κοιλίες απέχουν κατά λ/2.

•

 ία κοιλία απέχει από τους γειτονικούς της δεσµούς
Μ
κατά λ/4.

3.

 ι κοιλίες και οι δεσµοί δεν µετακινούνται στον χώρο,
Ο
αλλά παρατηρούνται πάντοτε στις ίδιες θέσεις της χορδής
(Εικόνα 3-12). Ο όρος «στάσιµο κύµα» δηλώνει ότι δεν µεταφέρεται ενέργεια προς µία συγκεκριµένη κατεύθυνση και
χαρακτηριστικά της µορφής του µέσου όπως τα µέγιστα και
ελάχιστα δεν µετατοπίζονται στον χώρο. Το στάσιµο κύµα
δεν είναι κύµα.

4.	Σηµεία µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών κινούνται µε την
ίδια φορά και έχουν µετατόπιση από τη ΘΙ τους µε το ίδιο
πρόσηµο (θετική ή αρνητική).
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5.	Σηµεία εκατέρωθεν ενός δεσµού (σε απόσταση µέχρι λ/2)
κινούνται µε αντίθετη φορά και έχουν µετατοπίσεις (από τη
ΘΙ) µε αντίθετο πρόσηµο.
6.	Όλα τα σηµεία φθάνουν ταυτόχρονα στις ακραίες θέσεις
ταλάντωσης. Αυτό συµβαίνει τις χρονικές στιγµές:

[ ]

συν 2πt = ± 1
Τ

2πt νπ
=
Τ

t = ν T ,  ν = 0, 1, 2,...
2

7.	Όλα τα σηµεία διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση y = 0.
Αυτό συµβαίνει τις χρονικές στιγµές:

[ ]

2πt (2ν 1) π , ν 0, 1, 2,...
=
+
=
2
Τ

συν 2πt = 0
Τ

t = (2ν + 1)

Τ
, ν = 0, 1, 2,...
4

Tις στιγµές αυτές, η χορδή αποκτά οριζόντιο σχήµα.

ΙΙ. Χορδή µε ελεύθερο άκρο στη θέση x = 0.
Στο διπλανό σχήµα, το αριστερό άκρο της χορδής (χ = 0) είναι ελεύθερο. Σε αυτή την περίπτωση, ένα τρέχον αρµονικό κύµα, που προσπίπτει στο σηµείο χ = 0, ανακλάται παράγοντας ένα πανοµοιότυπο
κύµα (όχι αντεστραµµένο). Η συµβολή των δύο τρεχόντων αρµονικών
κυµάτων δηµιουργεί πάλι στάσιµο κύµα.
Αποδεικνύουµε σε Ένθετο ότι η y-συντεταγµένη των σηµείων της
χορδής περιγράφεται από την εξίσωση:

Εξίσωση Στάσιµου Κύµατος για Ελεύθερο Άκρο χ = 0:

[ ][ ]

y (x , t ) = 2y0 συν 2πχ ηµ 2πt
λ
Τ

Σε αυτή την περίπτωση παρατηρούνται δεσµοί στις θέσεις:

[ ]

συν 2πχ = 0
λ

2πχ (2ν 1) π
=
+
λ
2

x = (2ν + 1) λ , ν = 0, 1, 2,...
4

x = λ , 3λ , 5λ ,...
4 4 4
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Οι κοιλίες παρατηρούνται στις θέσεις:

[ ]

συν 2πχ = ±1
λ

2πχ νπ
=
λ

x = ν λ , ν = 0, 1, 2,...
2

x = 0,   λ , λ,...
2

Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, εάν λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων κυµάτων, που δηµιουργούν το στάσιµο κύµα:
•

Γειτονικοί δεσµοί απέχουν κατά λ/2.

•

Γειτονικές κοιλίες απέχουν κατά λ/2.

•

Μία κοιλία απέχει από τους γειτονικούς της δεσµούς
κατά λ/4.

Στα επόµενα συνοψίζουµε τις διαφορές ανάµεσα σε ένα στάσιµο
κύµα και ένα τρέχον αρµονικό κύµα:

∆ιαφορές του Στάσιµου Κύµατος από το Τρέχον Αρµονικό Κύµα
Στάσιµο Κύµα

Τρέχον Αρµονικό Κύµα

Το στάσιµο κύµα δεν είναι κύµα. Η κίνηση
ενός σηµείου δεν διαδίδεται στο µέσο: Συγκεκριµένα σηµεία (δεσµοί) παραµένουν συνεχώς ακίνητα, και συγκεκριµένα σηµεία (κοιλίες) ταλαντώνονται µε µέγιστο πλάτος.

Η κίνηση ενός σηµείου διαδίδεται στο µέσο.
Τα µέγιστα και τα ελάχιστα µετακινούνται µε
την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος.

∆εν µεταφέρεται ενέργεια.

Μεταφέρεται ενέργεια.

Σηµεία µεταξύ δύο γειτονικών δεσµών ταλαντώνονται µε την ίδια φάση. Σηµεία εκατέρωθεν ενός δεσµού (σε απόσταση µέχρι
λ/2) ταλαντώνονται µε αντίθετη φάση.

Τα σηµεία του µέσου ταλαντώνονται µε διαφορά φάσης, που εξαρτάται από τη θέση
τους.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.17.1. Μ
 ε βάση τα χαρακτηριστικά του στάσιµου κύµατος, να εξηγήσετε γιατί όταν σε µία χορδή σχηµατίζεται στάσιµο κύµα,
η ταλάντωση ενός σηµείου της χορδής δεν διαδίδεται κατά
µήκος της χορδής.
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3.17.2. Σ
 τα τρέχοντα κύµατα µάθατε ότι (α) σε χρονικό διάστηµα
µίας περιόδου διέρχονται από το ίδιο σηµείο του µέσου
δύο διαδοχικά µέγιστα, (β) το µήκος κύµατος ισούται µε την
απόσταση ανάµεσα σε δύο διαδοχικά µέγιστα, (γ) σε µία περίοδο ένα ελάχιστο µετακινείται κατά ένα µήκος κύµατος.
Ποιό(α) από τα πιο πάνω ισχύει(ουν) σε ένα στάσιµο κύµα;
3.17.3. Ν
 α περιγράψετε πώς µεταβάλλεται χρονικά ένα στιγµιότυπο της χορδής, όταν σχηµατίζεται στάσιµο κύµα.

3.17.2. ∆ιαµήκη Στάσιµα Κύµατα
Εάν στο µέσο διαδίδονται δύο πανοµοιότυπα διαµήκη τρέχοντα αρµονικά κύµατα προς αντίθετες κατευθύνσεις, δηµιουργείται ένα διάµηκες στάσιµο κύµα. Στάσιµα διαµήκη κύµατα δηµιουργούνται,
για παράδειγµα, σε ένα ελατήριο ή σε µία στήλη αέρα στο εσωτερικό
ενός ηχητικού σωλήνα.
Για µία κατατοπιστική προσοµοίωση στασίµων διαµήκων κυµάτων,
µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.acs.psu.edu/
drussell/Demos/StandingWaves/StandingWaves.html.
Για να καταλάβουµε τι συµβαίνει σε ένα διάµηκες στάσιµο κύµα,
υπενθυµίζουµε τον τρόπο κίνησης του µέσου σε ένα εγκάρσιο στάσιµο κύµα. Θεωρούµε ως αρχή των χρόνων t = 0 τη στιγµή που τα
διάφορα σηµεία έχουν το µέγιστο πλάτος ταλάντωσής τους και µηδενική ωκύτητα.
Παρατηρούµε ότι:
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•

Oι δεσµοί παραµένουν συνεχώς ακίνητοι.

•

 λα τα σηµεία βρίσκονται ταυτόχρονα στις µέγιστες (κατά µέΌ
τρο) αποµακρύνσεις τους, οπότε έχουν µηδενικές ωκύτητες.

•

 λα τα σηµεία διέρχονται ταυτόχρονα από τη ΘΙ τους, οπότε
Ό
έχουν µέγιστες (κατά µέτρο) ωκύτητες.

•

 α σηµεία ανάµεσα σε δύο δεσµούς κινούνται πάντα προς
Τ
την ίδια κατεύθυνση.

•

 α σηµεία εκατέρωθεν ενός δεσµού (σε απόσταση µέχρι λ/2)
Τ
κινούνται πάντοτε σε αντίθετες κατευθύνσεις.
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Στιγµιότυπα εγκάρσιου στάσιµου
κύµατος

Τα πιο πάνω ισχύουν και για ένα διάµηκες στάσιµο κύµα:
•

 ο κέντρο ενός πυκνώµατος ή αραιώµατος είναι δεσµός (µηΤ
δενική µετατόπιση και ωκύτητα), και τα άκρα του είναι κοιλίες
(µέγιστη κατά µέτρο µετατόπιση και µηδενική ωκύτητα).

•

 α σηµεία εκατέρωθεν του κέντρου ενός πυκνώµατος ή αραιΤ
ώµατος (σε απόσταση µέχρι λ/2) κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.
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H Eικόνα 3-13 απεικονίζει ένα γραµµικό µέσο, στο οποίο σχηµατίζεται ένα στάσιµο διάµηκες κύµα. ∆ιάφορα σωµατίδια του µέσου σηµειώνονται µε τα γράµµατα Α - Ρ. Οι θέσεις ισορροπίας σηµειώνονται
µε διακεκοµµένες γραµµές και οι ωκύτητες µε µαύρα βέλη. Εάν το
µέσο είναι ελατήριο, τα σηµεία Α - Ρ αντιστοιχούν σε σπείρες του
ελατηρίου.
Εικόνα 3-13
Σχηµατισµός διαµήκους στάσιµου κύµατος σε ένα γραµµικό µέσο. Οι ΘΙ υποδεικνύονται µε διακεκοµµένες γραµµές και οι
ωκύτητες µε µαύρα βέλη. Τα στιγµιότυπα   
t = 0 και t = T/2 σχεδιάζονται και στο κάτω
σχήµα, µε τις µετατοπίσεις ως εγκάρσιες.

Τη στιγµή t = 0 (επάνω γραµµή), τα διάφορα σηµεία του µέσου βρίσκονται στη µέγιστη (κατ΄ απόλυτη τιµή) µετατόπιση της ταλάντωσής τους
και έχουν µηδενικές ωκύτητες. Το στιγµιότυπο t = 0 απεικονίζεται
και στο κάτω µέρος του σχήµατος µε εγκάρσια µορφή. Μετατοπίσεις
προς τα δεξιά σχεδιάζονται προς τα πάνω, και µετατοπίσεις προς τα
αριστερά σχεδιάζονται προς τα κάτω.

•
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 α σηµεία Α, Ε, Ι, Ν και Ρ είναι δεσµοί (έχουν συνεχώς µηΤ
δενική µετατόπιση από τη θέση ισορροπίας). Τα σηµεία Γ, Η,
Λ και Ο είναι κοιλίες (έχουν τη µέγιστη, κατ΄ απόλυτη τιµή,
µετατόπιση ανάµεσα σε όλα τα σηµεία του µέσου).
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•

 η στιγµή t = 0, τα τµήµατα Γ∆ΕΖΗ και ΛΜΝΞΟ είναι πυκνώΤ
µατα. Οι δεσµοί Ε, Ν είναι τα κέντρα των πυκνωµάτων.
Το τµήµα ΗΘΙΚΛ είναι «ολόκληρο» αραίωµα, και τα τµήµατα
ΑΒΓ, ΟΠΡ είναι αραιώµατα µε µισή έκταση. Οι δεσµοί  Α, Ι, Ρ
είναι τα κέντρα των αραιωµάτων.

•

 ι κοιλίες Γ, Η, Λ και Ο είναι τα ακραία σηµεία των πυκνωΟ
µάτων και αραιωµάτων.

•

 ις στιγµές t = 0, T/2, T,... όλα τα σηµεία του µέσου είναι ακίΤ
νητα και έχουν τη µέγιστη, κατ΄ απόλυτη τιµή, µετατόπιση από
τη ΘΙ τους.

•

 ις στιγµές t =T/4, 3T/4, 5T/4,... όλα τα σηµεία του µέσου διΤ
έρχονται από τη ΘΙ τους και έχουν τις µέγιστες δυνατές ωκύτητες.

•

 α σηµεία εκατέρωθεν ενός δεσµού (σε απόσταση µέχρι
Τ
λ/2) κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Για παράδειγµα, στο διάστηµα 0 -T/2, τα σηµεία Β, Γ, ∆ κινούνται προς τα
αριστερά και τα σηµεία Ζ, Η, Θ προς τα δεξιά.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.17.4. Σ
 την Εικόνα 3-13:
Α. Σε ποιες χρονικές στιγµές, τα σηµεία του µέσου (α) διέρχονται ταυτόχρονα από τις ΘΙ; (β) αποκτούν τις µέγιστες δυνατές αποµακρύνσεις τους;
Β. Ποια σηµεία είναι κέντρα πυκνωµάτων, ποια είναι κέντρα αραιωµάτων, και ποια είναι κοιλίες τη χρονική στιγµή T ;
Γ. Μετακινούνται οι δεσµοί και οι κοιλίες µε τον χρόνο;
∆. Είναι σωστό να πούµε ότι ένας συγκεκριµένος δεσµός
είναι πάντοτε κέντρο πυκνώµατος;
Ε. Είναι σωστό να πούµε ότι τα σηµεία ενός πυκνώµατος ή
ενός αραιώµατος κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση;

Παράδειγµα 1
Το αριστερό σχήµα, στην επόµενη σελίδα, απεικονίζει διάγραµµα µίας πειραµατικής διάταξης µε
κατακόρυφο ελατήριο, στο οποίο σχηµατίστηκε στάσιµο διάµηκες κύµα. Η συχνότητα της πηγής είναι
20,0 Hz.
(α)	Ο χάρακας έχει ως µικρότερη υποδιαίρεση το 1 cm. Με βάση το πιο κάτω σχήµα να υπολογίσετε το µήκος κύµατος των τρεχόντων κυµάτων, που δηµιουργούν το στάσιµο κύµα και την
ταχύτητα διάδοσης των τρεχόντων κυµάτων στο ελατήριο.
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Εικόνα πραγµατικού ελατηρίου, στο οποίο σχηµατίζεται ένα διάµηκες στάσιµο κύµα. Επειδή οι
σπείρες ταλαντώνονται παράλληλα µε τον άξονα
του ελατηρίου, τα πυκνώµατα και αραιώµατα δεν
διακρίνονται µεταξύ τους.

 το σχήµα υποδεικνύεται το κέντρο ενός πυκνώµατος και το κέντρο του γειτονικού του αραιώΣ
µατος. Τα δύο αυτά κέντρα είναι δεσµοί του στάσιµου κύµατος, και απέχουν κατά λ/2. Με βάση
τον χάρακα, εκτιµούµε ότι: λ/2 = 2,5 cm λ = 5,0 cm. Η ταχύτητα διάδοσης των τρεχόντων κυµάτων είναι
υ = f λ = (20,0 Ηz) x (0,050 m) = 1,0

m
s

(β) 	Να εξηγήσετε ποια αλλαγή θα παρατηρηθεί στη µορφή του στάσιµου κύµατος, εάν αυξηθεί η
συχνότητα της πηγής και δεν γίνει άλλη αλλαγή στην πειραµατική διάταξη.
 ταχύτητα διάδοσης των τρεχόντων διαµήκων κυµάτων δεν θα µεταβληθεί, γιατί εξαρτάται από
Η
τα χαρακτηριστικά του ελατηρίου (το µήκος του, τη µάζα του και τη σταθερά ελατηρίου). Εάν η
συχνότητα της πηγής αυξηθεί, το µήκος κύµατος θα ελαττωθεί έτσι ώστε το γινόµενο υ = f λ να
παραµείνει σταθερό. Οι αποστάσεις µεταξύ πυκνωµάτων και αραιωµάτων και τα µήκη των πυκνωµάτων και αραιωµάτων θα ελαττωθούν.

ΕΝΘΕΤΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ
Ι. ∆εσµός στη θέση χ = 0.
Θεωρούµε ότι το άκρο Α της χορδής διατηρείται συνεχώς ακίνητο στη θέση χ = 0. Έστω ότι διαδίδεται
στη χορδή ένα τρέχον αρµονικό κύµα στην κατεύθυνση -Ox, µε πλάτος y0 και περίοδο T. Η εξίσωση
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του κύµατος είναι:

[ ( )]

y 1(x , t ) = y0ηµ 2π t + χ
T
λ

Το κύµα ανακλάται στη θέση χ = 0. Επειδή το άκρο Α είναι σταθερό, το κύµα είναι αντεστραµµένο.
Άρα, η εξίσωση του ανακλώµενου κύµατος είναι:

[ ( )]

y 2(x , t ) = -y0ηµ 2π t - χ
T
λ

Η εξίσωση της συνολικής διαταραχής προκύπτει από την υπέρθεση των δύο κυµάτων:

[ ( )] [ ( )]

y (x , t ) = y 1(x , t ) + y 2(x , t ) = y0ηµ 2π t + χ
T
λ

- y0ηµ 2π t - χ
T
λ

Χρησιµοποιώντας την τριγωνοµετρική ταυτότητα
ηµ(α +β) - ηµ(α-β) = 2συναηµβ  
η εξίσωση γράφεται στη µορφή:

[ ( )] [ ( )] [ ] [ ]
[ ]

y (x , t ) = y0 ηµ 2π t + χ
T
λ

- ηµ 2π t - χ
T
λ

t ηµ 2π χ
= 2y0 συν 2π
T
λ

Το άκρο Α παραµένει συνεχώς ακίνητο: yA = y (0, t ) = 2y0 συν 2π t ηµ0 = 0.
T
ΙΙ. Κοιλία στη θέση χ = 0.

Εάν το άκρο Α είναι ελεύθερο, το τρέχον κύµα ανακλάται και διαδίδεται χωρίς να είναι αντεστραµµένο. Άρα, η εξίσωση του ανακλώµενου κύµατος είναι:

[ ( )]

y 2(x , t ) = y0ηµ 2π t - χ
T
λ

Η εξίσωση της συνολικής διαταραχής προκύπτει από την υπέρθεση των δύο κυµάτων:

[ ( )] [ ( )]

y (x , t ) = y 1(x , t ) + y 2(x , t ) = y0ηµ 2π t + χ
T
λ

t -χ
+ y0ηµ 2π
T
λ

Χρησιµοποιώντας την τριγωνοµετρική ταυτότητα
ηµ(α +β) + ηµ(α-β) = 2ηµα συνβ  
η εξίσωση του στάσιµου κύµατος γράφεται στη µορφή:

[ ( )] [ ( )]

y (x , t ) = y0 ηµ 2π t + χ
T
λ
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+ ηµ 2π
T
λ

[ ] [ ]

t συν 2π χ
= 2y0 ηµ 2π
T
λ
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Παρατηρήστε ότι το σηµείο Α (χ = 0) πάλλεται µε το µέγιστο δυνατό πλάτος

[ ]

[ ]

yA = y (0, t ) = 2y0 ηµ 2π t συν0 = 2y0 ηµ 2π t ≤2y0
T
T

3.18. Στάσιµα Κύµατα σε Χορδή µε ακίνητα Άκρα στις Θέσεις χ = 0 και χ = L .
Έστω ότι η χορδή είναι στερεωµένη σε δύο σηµεία, που βρίσκονται
στις θέσεις χ = 0 και χ = L . Θα ονοµάζουµε µήκος της χορδής την
απόσταση L µεταξύ των σταθερών σηµείων.
Επειδή το σηµείο χ = 0 είναι ακίνητο, το στάσιµο κύµα περιγράφεται
από την εξίσωση:

[ ] [ ]

y (x , t ) = 2y0 ηµ 2πx συν 2πt
λ
   T

Tο πλάτος ταλάντωσης του σηµείου χ = L είναι επίσης συνεχώς ίσο
µε µηδέν. ΄Αρα:

[ ]

ηµ 2πL = 0
λ

2πL νπ
=
λ

λ = 2L , ν = 1, 2,...
ν  

λ = 2L , 2L ,   2L ,...
2    3   

Να παρατηρήσετε ότι:
•

 ο µήκος λ των τρεχόντων κυµάτων, για τα οποία δηµιουργείΤ
ται στάσιµο κύµα, παίρνει συγκεκριµένες τιµές, που εξαρτώνται από το µήκος L της χορδής. Το µήκος της χορδής είναι
ακέραιο πολλαπλάσιο της ποσότητας λ/2:
λ = 2L , 2L ,   2L ,...
2    3   

•

λ L , 2λ L ,   3λ L ,...
=
=
=
2   
2   
2   

 µοίως, η συχνότητα των τρεχόντων κυµάτων, για τα οποία
Ο
δηµιουργείται στάσιµο κύµα, παίρνει συγκεκριµένες τιµές,
που εξαρτώνται από το µήκος της χορδής:

( )

υ
υ
υ
f =   =  
  = ν
= νf ελαχ , ν = 1, 2,...
λ   (2L /ν)  
2L
Η ελάχιστη συχνότητα f ελαχ = υ   ονοµάζεται θεµελιώδης. Οι υπόλοι2L  
πες συχνότητες είναι ακέραια πολλαπλάσια της θεµελιώδους, και
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ονοµάζονται δεύτερη αρµονική, τρίτη αρµονική κ.ο.κ. Όταν µία χορδή πάλλεται, θέτει σε κίνηση τα γειτονικά µόρια του αέρα και παράγει
ηχητικά κύµατα µε συχνότητες, που δίνονται από την πιο πάνω σχέση.

Σηµείωση
Η ίδια σχέση περιγράφει τις συχνότητες των διαµήκων στασίµων κυµάτων, που σχηµατίζονται σε ένα
ελατήριο µε ακίνητα άκρα στις θέσεις χ = 0 και χ = L .

Παράδειγµα 1
Σε µία χορδή κιθάρας σχηµατίζεται ένα στάσιµο κύµα από δύο τρέχοντα αρµονικά κύµατα µε πλάτος
0,0025 mm. Η χορδή είναι ακίνητη στα σηµεία χ = 0 m και χ = 0,7500 m.
Α. Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος των τρεχόντων κυµάτων που δηµιουργούν το στάσιµο κύµα,
εάν η χορδή πάλλεται µε τη θεµελιώδη συχνότητα και µε τη δεύτερη αρµονική.
To  µήκος της χορδής είναι L = 0,7500 m. Τα µήκη κύµατος είναι αντίστοιχα λ1 = 2L = 1,500 m και
λ2 = L = 0,7500 m
B. Ε
 άν η ταχύτητα διάδοσης του αρµονικού κύµατος στη χορδή ισούται µε υ = 660,0 m , να υποs
λογίσετε τη θεµελιώδη συχνότητα και τη δεύτερη αρµονική.
Η θεµελιώδης συχνότητα είναι f ελαχ = υ   = 660,0   m/s  = 440,0 Hz και η δεύτερη αρµονική είναι
2L   1,500   m  
f = 2f ελαχ = 880,0 Hz.
Γ. 	Να υπολογίσετε τον αριθµό των κοιλιών, που σχηµατίζονται όταν η χορδή πάλλεται µε την τέταρτη αρµονική. Ποια είναι η απόσταση ανάµεσα σε µία κοιλία και τον γειτονικό της δεσµό;
 ταν η χορδή πάλλεται µε την τέταρτη αρµονική, σχηµατίζονται 5 δεσµοί και 4 κοιλίες. Το µήΌ
κος κύµατος είναι 2L/4 και η απόσταση ανάµεσα σε µία κοιλία και τον γειτονικό της δεσµό είναι
λ    2L/4    L   9,375 cm.
=
= =
4  
8  
4  

ΕΝΘΕΤO
Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται µία χορδή µήκους L, η οποία είναι στερεωµένη σε ακλόνητο σηµείο
στο δεξί της άκρο.
Το αριστερό άκρο της χορδής είναι στερεωµένο σε µία λεπίδα, που µπορεί να πάλλεται. Όταν η λεπίδα πάλλεται µε κατάλληλη συχνότητα f = ν (υ/2L), δηµιουργούνται στάσιµα κύµατα στη χορδή.
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Κατά τον σχηµατισµό στασίµων κυµάτων λαµβάνει χώρα συντονισµός, οπότε κάποια σηµεία της
χορδής (κοιλίες των στάσιµων κυµάτων) έχουν πολύ µεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης από το πλάτος ταλάντωσης της λεπίδας. Γι΄ αυτό τον λόγο, η άκρη της χορδής που είναι στερεωµένη στη λεπίδα, µπορεί να θεωρείται σε καλή προσέγγιση δεσµός, όταν η πηγή ταλαντώνεται µε συχνότητα
f = ν (υ/2L).
Το ίδιο ισχύει για ελατήριο, του οποίου το ένα άκρο είναι στερεωµένο σε παλλόµενη πηγή.

Μερικές από τις τιµές µήκους κύµατος λ και συχνότητας f των τρεχόντων κυµάτων, που δηµιουργούν στάσιµο κύµα σε χορδή µε ακίνητα
άκρα στις θέσεις 0 και L , µαζί µε τα αντίστοιχα στιγµιότυπα του κύµατος, απεικονίζονται στον Πίνακα 3-2.

Μήκος Κύµατος (λ)

2L
2 ∆εσµοί
1 Κοιλία

L
3 ∆εσµοί
2 Κοιλίες

2L/3
4 ∆εσµοί
3 Κοιλίες
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Συχνότητα (f )

Στιγµιότυπο Κύµατος

f = f ελαχ
(Θεµελιώδης)

f = 2f ελαχ
(2η αρµονική)

f = 3f ελαχ
(3η αρµονική)
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L/2
5 ∆εσµοί
4 Κοιλίες

f = 4f ελαχ
(4η αρµονική)

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.18.1. ∆
 ύο τρέχοντα αρµονικά κύµατα του ίδιου πλάτους και συχνότητας διαδίδονται  σε αντίθετες κατευθύνσεις κατά µήκος µίας χορδής, µε ταχύτητα 150,0 m/s. Η χορδή έχει ακίνητα άκρα και µήκος L = 0,25 m. Ποια είναι η θεµελιώδης
συχνότητα και οι επόµενες δύο αρµονικές συχνότητες;
3.18.2. Π
 ώς µεταβάλλεται η θεµελιώδης συχνότητα µίας χορδής
µε δύο ακίνητα άκρα, εάν (i) διπλασιασθεί το µήκος της, (ii)
διπλασιασθεί η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος, (iii) διπλασιασθεί το πλάτος ταλάντωσης της χορδής;
3.18.3. Μ
 ε ποια αρµονική πάλλεται µία χορδή µε δύο ακίνητα άκρα,
εάν σχηµατίζεται στάσιµο κύµα µε τρεις κοιλίες;
3.18.4. Έ
 νας βιολιστής χτυπά µία χορδή του βιολιού, µήκους L , µε
το δοξάρι του, έτσι ώστε να σχηµατίζεται µία µοναδική κοιλία στο µέσο της χορδής. Πώς θα µεταβληθεί η συχνότητα
που παράγει η χορδή, εάν ο βιολιστής δηµιουργήσει µε το
δοξάρι του στάσιµο κύµα µε δύο κοιλίες στα σηµεία L /4 και  
3L /4;

Ερωτήσεις Κατανόησης
Να συµπληρώσετε τον πιο κάτω Πίνακα µε την Ένδειξη Σωστό/Λάθος. Σε κάθε περίπτωση, να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο τετράδιό σας.
Α/Α     ΠΡΟΤΑΣΗ

1

Η συµβολή δύο πανοµοιότυπων τρεχόντων κυµάτων, που διαδίδονται στην
ίδια κατεύθυνση, δηµιουργεί στάσιµο κύµα.

2

Ένα στάσιµο κύµα δηµιουργείται µόνο από την υπέρθεση εγκαρσίων
τρεχόντων κυµάτων.
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3

Το στάσιµο κύµα έχει την ίδια συχνότητα ταλάντωσης µε τα τρέχοντα
κύµατα που το δηµιουργούν.

4

Σε ένα στάσιµο κύµα, όλα τα σηµεία του µέσου ταλαντώνονται µε το ίδιο
πλάτος.

5

Σε ένα στάσιµο κύµα, όλα τα σηµεία διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση
ισορροπίας και αποκτούν ταυτόχρονα το µέγιστο τους πλάτος.

6

Οι κοιλίες ενός στάσιµου κύµατος µετακινούνται κατά µήκος του µέσου
µε ταχύτητα υ = f λ.

7

Οι δεσµοί (ακίνητα σηµεία) και οι κοιλίες (σηµεία µεγίστου πλάτους
ταλάντωσης) παρατηρούνται πάντοτε στις ίδιες θέσεις.

8

Η απόσταση µεταξύ δύο γειτονικών δεσµών ισούται µε ένα µήκος κύµατος.

9

Η απόσταση µεταξύ ενός δεσµού και της γειτονικής κοιλίας ισούται
µε µισό µήκος κύµατος.

10

Ένα στάσιµο κύµα σχηµατίζεται σε µία χορδή µε ακίνητα άκρα στα σηµεία    
χ = 0 και χ = L .

α

Τα σηµεία χ = 0 και χ = L είναι δεσµοί.

β

Το µέγιστο µήκος κύµατος ισούται µε 2L .

γ

Τα επιτρεπόµενα µήκη κύµατος είναι υποπολλαπλάσια της ποσότητας 2L .

δ

Το στάσιµο κύµα µπορεί να έχει οποιαδήποτε συχνότητα.

ε

Oι επιτρεπόµενες συχνότητες του στάσιµου κύµατος είναι πολλαπλάσια
της ποσότητας υ/2L .

Ασκήσεις
1

 να στάσιµο κύµα δηµιουργείται σε µία χορδή από δύο τρέχοντα κύµατα µε το ίδιο πλάτος,
Έ
µήκος κύµατος και συχνότητα. Η χορδή έχει ακίνητα άκρα στις θέσεις 0 και L . Η εξίσωση του
στάσιµου κύµατος είναι

[(

y (x , t ) = (0,0150 m) ηµ 17,9

) ] [(

)]

rad
rad
χ συν 2070
t
m
s

Α. Nα υπολογίσετε: (α) το µήκος λ και τη συχνότητα f του στάσιµου κύµατος, (β) το πλάτος και
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την ταχύτητα διάδοσης κάθε τρέχοντος κύµατος, (γ) το ελάχιστο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί, µέχρις ότου η µετατόπιση µίας κοιλίας να µεταβληθεί από 0,0150 m σε -0,0150 m.
Β. Ε
 άν στη χορδή σχηµατίζονται 3 κοιλίες, να υπολογίσετε (α) το µήκος της χορδής, (β) τη θέση
κάθε κοιλίας πάνω στη χορδή, (γ) τη θέση κάθε δεσµού στη χορδή, (δ) τη θεµελιώδη συχνότητα.
2

 ε µία χορδή µε ακίνητα άκρα στα σηµεία χ = 0 και χ = L σχηµατίζεται ένα στάσιµο κύµα µε την
Σ
τρίτη αρµονική συχνότητα. Το χρονικό διάστηµα ανάµεσα σε δύο διαδοχικά στιγµιότυπα, στα
οποία η χορδή έχει οριζόντιο σχήµα, είναι 0,00250 s. Η ταχύτητα διάδοσης των αντίστοιχων
αρµονικών κυµάτων στη χορδή είναι 40,0 m/s. Ποιο είναι το µήκος της χορδής;

3

 το πιο κάτω σχήµα φαίνεται η πειραµατική διάταξη µε την οποία επιτυγχάνουµε τη δηµιουργία
Σ
στάσιµου κύµατος σε χορδή. Στη θέση χ = 0 βρίσκεται ο διεγέρτης. Τα άκρα της χορδής, στις
θέσεις της πηγής και της τροχαλίας, παραµένουν ακίνητα. Η χορδή τείνεται µε δύναµη µέτρου
Τ, υπό την επίδραση των βαριδίων.

Η γραφική παράσταση δείχνει δύο στιγµιότυπα του στάσιµου κύµατος.

A. Να χρησιµοποιήσετε τη γραφική παράσταση για να βρείτε:
(i)
το µήκος κύµατος των τρεχόντων κυµάτων που παράγουν το στάσιµο κύµα, και
(ii)
τη θέση ενός δεσµού και µιας κοιλίας.
(iii)
Να υπολογίσετε την ταχύτητα των δύο τρεχόντων κυµάτων, εάν η συχνότητα της πηγής είναι 60,0 Hz.
(iv)
Να υπολογίσετε τη θεµελιώδη συχνότητα του στάσιµου κύµατος.
(v)
Να προσδιορίσετε τη συχνότητα της πηγής, για την οποία σχηµατίζονται δύο αντί έξι
βρόχοι στη χορδή.
Β. Το µέτρο της ταχύτητας διάδοσης ενός εγκάρσιου κύµατος σε µια χορδή δίνεται από τη σχέ-
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ση υ =   Τ /µ, όπου Τ είναι το µέτρο της τείνουσας δύναµης και µ είναι η γραµµική πυκνότητα
της χορδής.
 ρησιµοποιώντας την πιο πάνω πειραµατική διάταξη, να περιγράψετε ένα πείραµα που θα
Χ
πραγµατοποιούσατε για να επιβεβαιώσετε ότι η ταχύτητα υ
Τ.
Γ. Π
 ώς θα µεταβληθεί η θεµελιώδης συχνότητα των στασίµων κυµάτων, εάν το µέτρο της τείνουσας δύναµης τετραπλασιαστεί;
∆. Π
 ώς θα µεταβληθεί το µήκος κύµατος της δεύτερης αρµονικής συχνότητας, εάν χρησιµοποιηθεί χορδή µε το ίδιο µήκος, την ίδια τείνουσα δύναµη και εννιαπλάσια γραµµική πυκνότητα;
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Απαντήσεις Ελέγχου Κατανόησης Εννοιών
3.2.1.

Όχι, γιατί τα ηχητικά κύµατα είναι µηχανικά και δεν διαδίδονται στο κενό.

3.2.2. (α) Τοποθετούµε το ξυπνητήρι στον κώδωνα και αφαιρούµε τον αέρα µε την αντλία. Ο ήχος του
ξυπνητηριού δεν γίνεται αντιληπτός στο εξωτερικό του κώδωνος. (β) Τοποθετούµε τον φακό και
επαναλαµβάνουµε το πείραµα. Το φως του φακού γίνεται αντιληπτό στο εξωτερικό του κώδωνος.

3.2.3. Στο εσωτερικό της θάλασσας ακούµε τον ήχο της µηχανής ενός ταχύπλοου σκάφους. Εάν ακουµπήσουµε το αυτί µας σε έναν τοίχο, ακούµε τον ήχο του καρφιού που χτυπάµε σε ένα µακρινό
δωµάτιο.

3.2.4. Θα αντιλαµβάνονταν το φως της έκρηξης.
3.2.5. Ηλεκτροµαγνητικά.

3.5.1. Α. Όχι. Κάθε µόριο νερού κινείται σε µία µικρή περιοχή του χώρου. Αυτό που διαδίδεται σε µεγάλη
απόσταση είναι η κίνηση  των αρχικών µορίων: δηλαδή, τα µόρια νερού κοντά στην Καλιφόρνια
επαναλαµβάνουν (προσεγγιστικά) τις αρχικές κινήσεις των µορίων νερού κοντά στη Χαβάη.
Β.

 αι. Κατά τη διάδοση του κύµατος, µεταφέρεται ενέργεια από το αρχικό σηµείο σχηµατισµού
Ν
του κύµατος σε άλλα σηµεία του µέσου.

3.5.2. Τοποθετούµε τα κοµµάτια φελλού στην επιφάνεια του νερού της λεκάνης. ∆ηµιουργούµε κύµατα
στην επιφάνεια του νερού και παρατηρούµε την κίνηση των κοµµατιών φελλού.

3.5.3. Εκτεταµένες καταστροφές πόλεων, κατολισθήσεις, δηµιουργία τσουνάµι.

3.6.1. Τα κύµατα είναι διαµήκη γιατί είναι µηχανικά και διαδίδονται στον αέρα.
3.6.2. ∆ιαµήκη.
3.6.3. Είναι σε υγρή κατάσταση.
3.6.4. (α) οριζόντια, (β) κατακόρυφα.

3.7.1. (α) Τριπλασιάζεται, (β) υποδιπλασιάζεται.
3.7.2. Από κάτω προς τα πάνω η τείνουσα δύναµη αυξάνεται, εξαιτίας του βάρους του σχοινιού. Άρα, η
ταχύτητα αυξάνεται.
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3.8.1. + = πάνω, - = κάτω. Πάνω αριστερά: Α(-), Β(0), Γ(+), ∆(0). Πάνω δεξιά: Α(+), Β(0), Γ(-), ∆(0). Κάτω
αριστερά: Α(+), Β(-), Γ(0), ∆(+). Κάτω δεξιά: Α(+), Β(-), Γ(0), ∆(+).

3.11.1.

(Α) ηµιτονοειδές. (Β) 0,700 m . (Γ) 42 cm. (∆) 0 cm.

3.11.2.

T
 o πλάτος του κύµατος ισούται µε το πλάτος της ΑΑΤ κάθε σηµείου. Από τη µελέτη της ΑΑΤ γνωρίζουµε ότι η µέγιστη ωκύτητα (ταχύτητα ταλάντωσης) συνδέεται µε το πλάτος της ταλάντωσης µε
τη σχέση υ0 = ωy 0 = (2πf )y 0. Άρα, η ωκύτητα θα διπλασιαστεί και στις δύο περιπτώσεις. Η ταχύτητα
διάδοσης παραµένει η ίδια και στις δύο περιπτώσεις.

3.12.1.  Α. Από την απόσταση µεταξύ διαδοχικών µεγίστων ή ελαχίστων. Β. Η περίοδος ισούται µε το χρονικό διάστηµα, στο οποίο το σηµείο ολοκληρώνει έναν πλήρη κύκλο ταλάντωσης.
3.12.2.

Α. Ηµιτονοειδές. Β. 80,0 cm. Γ. ∆t   = 1/f = 2,0 s.  ∆. υ = f λ = 0,40 m/s. Ε. 1,6 m.

3.12.3.

3,2 m.

3.12.4.

Η ταχύτητα διάδοσης παραµένει αµετάβλητη και τo µήκος κύµατος υποδιπλασιάζεται.

3.12.5.

Τα κύµατα διαδίδονται µε την ίδια ταχύτητα, άρα το κύµα µήκους λ έχει διπλάσια συχνότητα.

3.12.6.

Α. 	(i) Κέντρο πυκνώµατος για t  = T, 2T (µέγιστη ωκύτητα µακριά από την πηγή και µηδενική µετατόπιση. Το σηµείο Α της στιγµής 0 ικανοποιεί τα ίδια κριτήρια, αλλά ακόµα δεν έχει σχηµατισθεί
πύκνωµα) (ii) κέντρο αραιώµατος για t  = T/2, 3T/2, 5T/2 (µέγιστη, κατά µέτρο, ωκύτητα προς
την πηγή και µηδενική µετατόπιση) (iii) ενδιάµεσο σηµείο (κοιλία) για t  = T/4, 3T/4, 5T/4, 7T/4,
9T/4 (µηδενική ωκύτητα και µέγιστη, κατά µέτρο, µετατόπιση).
Β.

∆ύο πυκνώµατα (Γ∆ΕΖΗ, ΛΜΝΞΟ) και τρία αραιώµατα (ΑΒΓ, ΗΘΙΚΛ, ΟΠΡ).

Γ.

 κρα πυκνωµάτων: Γ και Η, Λ και Ο. Κέντρα πυκνωµάτων: Ε και Ν. Άκρα αραιωµάτων: Γ, Η και
Ά
Λ, Ο. Κέντρα αραιωµάτων: Α, Ι, Ρ.

∆.

5T/4, 9T/4.

3.13.1.

(α) 0,00500 m, (β) 0,0 450 m, (γ) 1,50 s.Το κύµα διαδίδεται στην κατεύθυνση +Οx.

3.13.2.

(α) 0,00250 m, (β) 0,5003 m, (γ) 2,00 s. Το κύµα διαδίδεται στην κατεύθυνση -Οx.

(

3.13.3. θ  = 2π

(

3.13.4. θ  = 3,14
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)

3,00 s 0,0600 m
   -   
= 2π (2,00 - 1,33) rad = 4,21 rad
1,50 s 0,0450 m

)

(

  

)

rad
rad
x (0,500 s) + 12,56
x (0,0150 m) = 1,76 rad
s
s
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3.13.5.

A. θ1 - θ2 = 6π rad. Το σηµείο 1 (µικρότερου x ) έχει µεγαλύτερη φάση.
B. ∆θ1 = ∆θ2 = 2π/4 rad.

3.13.6.

A. θ1 - θ2 = -π rad. Το σηµείο 2 (µεγαλύτερου x ) έχει µεγαλύτερη φάση.
B. ∆θ1 = ∆θ2 = 5π rad.

3.14.1.

 . (i) 0,100 m, (ii) 0,0500 m, (iii) 0,0250 m. B. 12,5 m/s, Γ. (i) 0,002000 s, (ii) 0,004000 s,
Α
(iii) 0,008000 s. ∆. Όχι, διότι χρειάζεται να γνωρίζουµε και την κατεύθυνση της κίνησής του.

3.16.1.	Οι δύο παλµοί κινούνται συνεχώς προς την ίδια κατεύθυνση µε το ίδιο σχήµα, χωρίς να αλληλοεπηρεάζονται. Στο διάστηµα που αλληλεπικαλύπτονται, προκύπτει ένας σύνθετος παλµός για τον οποίο
ισχύει η αρχή της υπέρθεσης.
 ι δύο σφαίρες σε καµία χρονική στιγµή δεν µπορούν να καταλάβουν τον ίδιο χώρο, και σε καµία
Ο
χρονική στιγµή δεν δηµιουργούν µία «σύνθετη σφαίρα», που να περιγράφεται από την αρχή της
υπέρθεσης. Μετά τη σύγκρουση, οι σφαίρες συνεχίζουν να κινούνται µε διαφορετικές τελικές ορµές, που προκύπτουν από την Αρχή της ∆ιατήρησης της συνολικής ορµής.
3.16.2.	Το (δ).
3.16.3.	Το (β).

3.17.1.	Κάθε σηµείο της χορδής ταλαντώνεται µε διαφορετικό πλάτος, και κάποια σηµεία (δεσµοί) δεν κινούνται καθόλου.
3.17.2.	Κανένα από τα (α) - (γ) δεν ισχύει σε ένα στάσιµο κύµα. Οι κοιλίες (µέγιστα και ελάχιστα) παρατηρούνται στα ίδια σηµεία και δεν µετακινούνται κατά µήκος του µέσου.
3.17.3.	Τα σηµεία µεταξύ δεσµών κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και τα σηµεία εκατέρωθεν ενός
δεσµού προς αντίθετες κατευθύνσεις. Όταν τα σηµεία από τη µία πλευρά του δεσµού έχουν τις
µέγιστες θετικές µετατοπίσεις, τα σηµεία από την άλλη πλευρά  του δεσµού έχουν τις πιο αρνητικές
µετατοπίσεις. Όλα τα σηµεία αποκτούν ταυτόχρονα µηδενικές µετατοπίσεις.
3.17.4.	Α.

(α) t  = T/4, 3T/4, 5T/4, (β) 0, T/2, T.

B.

 έντρα πυκνωµάτων: Ε, Ν. Κέντρα αραιωµάτων: Α, Ι, Ρ. Κοιλίες (µέγιστες κατά µέτρο ωκύτητες,
K
µέγιστες κατά µέτρο µετατοπίσεις): Γ, Η, Λ, Ο.

Γ.

Όχι, όπως και στα εγκάρσια στάσιµα κύµατα.

∆.

Όχι, ένας δεσµός γίνεται εναλλάξ κέντρο πυκνώµατος ή αραιώµατος.
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Ε.

 χι (αυτά ισχύουν στα τρέχονταν διαµήκη κύµατα). Στα στάσιµα διαµήκη κύµατα, ένας δεσµός
Ό
είναι κέντρο πυκνώµατος, αλλά τα σηµεία εκατέρωθεν του δεσµού κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

3.18.1.	300,0 Hz, 600,0 Hz, 900,0 Hz.
3.18.2. (i) Υποδιπλασιάζεται, (ii) ∆ιπλασιάζεται, (iii) ∆εν επηρεάζεται.
3.18.3. Με την τρίτη αρµονική.
3.18.4. Θα διπλασιασθεί.
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Ενότητες 3.19. - 3.37.

Στις Ενότητες 3.19. - 3.37. του Κεφαλαίου 3B:
Περιγράφουµε τα κυκλικά, σφαιρικά και επίπεδα κύµατα.
Μελετούµε τη συµβολή κυµάτων από δύο σύµφωνες πηγές.
Συζητούµε το φαινόµενο της κυµατικής περίθλασης.
∆ιατυπώνουµε την αρχή του Huygens.
Ορίζουµε τα ηχητικά κύµατα.
Περιγράφουµε το ηχητικό κύµα στον αέρα.
Αναφέρουµε παραδείγµατα συµβολής και περίθλασης ηχητικών κυµάτων.
Aναφέρουµε παραδείγµατα της ταχύτητας του ήχου σε διάφορα µέσα.
Συζητούµε το εύρος συχνοτήτων που διεγείρουν το αίσθηµα της ακοής
		

στον άνθρωπο.
Εξάγουµε τη σχέση για την ενέργεια κύµατος σε χορδή και τον αέρα.
Ορίζουµε την ένταση του κύµατος.

KYMATA
Ενότητες 3.19. - 3.37.
Περιγράφουµε την µεταβολή της έντασης σφαιρικού κύµατος µε την απόσταση
από την πηγή.
Εξηγούµε την κλίµακα έντασης του ήχου.
Συζητούµε το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα.
Αναφέρουµε παραδείγµατα περίθλασης ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.
Μελετούµε το πείραµα του Young.
Yπολογίζουµε το µήκος κύµατος µονοχρωµατικής πηγής από το πείραµα
		

Υoung.

3.19. Κυκλικά, Σφαιρικά και Επίπεδα Κύµατα
Στις προηγούµενες ενότητες µελετήσαµε τη διάδοση παλµών και κυµάτων σε µονοδιάστατα µέσα (χορδή ή ελατήριο). Στην Ενότητα 3.9
αναφέραµε και µερικά παραδείγµατα κυµάτων, που διαδίδονται σε
περισσότερες διαστάσεις, όπως τα κύµατα στην επιφάνεια µίας λίµνης, και τα ηχητικά κύµατα στον αέρα. Για να περιγράψουµε αυτά τα
κύµατα, θα εισαγάγουµε τις έννοιες της ισοφασικής καµπύλης και
ισοφασικής επιφάνειας ή µετώπων κύµατος.

Κυκλικά Κύµατα, που παράγονται από σηµειακή Πηγή στην
Επιφάνεια Ήρεµης Λίµνης
Έστω ότι τη στιγµή t = 0 αρχίζουµε να χτυπούµε ρυθµικά ένα σηµείο
Π της ήρεµης επιφάνειας µίας λίµνης, όπως φαίνεται στην Εικόνα
3-14. Το σηµείο Π αρχίζει να εκτελεί µία παλινδροµική κίνηση κάθετα
στην επιφάνεια του νερού, ανάµεσα σε µία µέγιστη θέση +y0 και µία
ελάχιστη θέση -y0. Επειδή το σηµείο Π ασκεί δυνάµεις στα γειτονικά
σηµεία της επιφάνειας, η κίνησή του διαδίδεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι, στην επιφάνεια της λίµνης σχηµατίζονται διαδοχικά µέγιστα (όρη) και ελάχιστα (κοιλάδες), τα οποία έχουν τη µορφή οµόκεντρων κύκλων µε κέντρο το σηµείο Π. Συνεπώς, το σηµείο Π ενεργεί
ως πηγή κυκλικών κυμάτων.
Εικόνα 3-14
∆ιάδοση κυµάτων µίας σηµειακής πηγής Π
στην επιφάνεια µίας ήρεµης λίµνης.

Εάν το κύµα διαδίδεται µε ταχύτητα µέτρου υ, κάθε κύκλος της Εικόνας 3-14 απλώνεται µε αυτή την ταχύτητα. Μετά από χρονικό διάστηµα ∆t = d/υ, το κύµα φθάνει σε απόσταση d από την πηγή Π.
Τα σηµεία σε αυτή την απόσταση βρίσκονται στην περιφέρεια ενός
κύκλου ακτίνας d  µε κέντρο την πηγή Π και κινούνται µε χρονική κα-

θυστέρηση  ∆t  = d/υ, σε σχέση µε την πηγή. Εάν τη χρονική στιγµή t
η φάση της πηγής είναι θΠ = (2π/Τ )t, όλα τα σηµεία του κύκλου έχουν
την ίδια φάση:

( ) (

) ( )

θ = 2π t - d = 2π t - d = 2π t - d
υ
T υT
T λ
T

Τα σηµεία του κύκλου αποτελούν µία ισοφασική καµπύλη ή µέτωπο
του διαδιδόµενου κύµατος.

Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα δισδιάστατο µέσο, το σύνολο των σηµείων του µέσου µε την ίδια
φάση αποτελούν µία ισοφασική καµπύλη ή µέτωπο κύµατος. Μία διεύθυνση διάδοσης του κύµατος
είναι κάθετη στο µέτωπο κύµατος.

Επειδή τα σηµεία ενός µετώπου κύµατος έχουν την ίδια φάση, εκτελούν την ίδια κίνηση: σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή έχουν την
ίδια µετατόπιση από τη ΘΙ τους και την ίδια ταχύτητα. Για παράδειγµα,
διέρχονται ταυτόχρονα από µέγιστο ή ελάχιστο.
Όπως και στους γραµµικούς παλµούς, ισχύουν τα εξής:

•

Η απόσταση ανάµεσα σε δύο διαδοχικά µέγιστα ή δύο διαδοχικά ελάχιστα ισούται µε το µήκος κύµατος  λ.

•

Το χρονικό διάστηµα, στο οποίο διέρχονται από το ίδιο σηµείο δύο διαδοχικά µέγιστα ή ελάχιστα,
ισούται µε την περίοδο T του κύµατος.

•

Η ταχύτητα διάδοσης, η συχνότητα και το µήκος κύµατος ικανοποιούν την εξίσωση:
υ= λ = f λ
T

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.19.1. Χ
 τυπούµε ρυθµικά την επιφάνεια µίας ήρεµης λίµνης µε
ένα ξύλο, δηµιουργώντας κυκλικά κύµατα. Υπό την επίδραση των κυµάτων, ένα φυλλαράκι, που επιπλέει στη λίµνη,
αρχίζει να κινείται κατακόρυφα ανάµεσα σε δύο ακραία
σηµεία ±y0. Εάν το φυλλαράκι ολοκληρώνει τη µετάβαση
y0     -y0 σε 0,5 s και η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος είναι 4,0 cm/s, ποια είναι η απόσταση ανάµεσα σε δύο διαδοχικά όρη του κύµατος, κατά µήκος µίας ευθείας διάδοσης
του κύµατος;

102

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3B

KYMATA

Σφαιρικά Κύµατα, που παράγονται στον Αέρα από σηµειακή
Ηχητική Πηγή
Μία σηµειακή ηχητική πηγή Π δηµιουργεί διαδοχικά πυκνώµατα και
αραιώµατα στον ακίνητο αέρα, που διαδίδονται προς όλες τις κατευθύνσεις µε την ίδια ταχύτητα. Τα σηµεία του αέρα, που βρίσκονται
στην ίδια απόσταση από την πηγή Π, έχουν την ίδια φάση και εκτελούν την ίδια κίνηση. Τα σηµεία αυτά ορίζουν µία σφαιρική επιφάνεια µε κέντρο την πηγή Π, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-15. Άρα, οι
ισοφασικές επιφάνειες ενός ηχητικού κύµατος που παράγεται στον
αέρα από σηµειακή πηγή, είναι οµόκεντρες σφαιρικές επιφάνειες
µε κέντρο την πηγή. Το παραγόµενο κύµα είναι διάµηκες σφαιρικό
κύµα.
Εικόνα 3-15
∆ιάδοση ηχητικών κυµάτων µίας σηµειακής πηγής Π στον ακίνητο αέρα.

Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα τρισδιάστατο µέσο, το σύνολο των σηµείων του µέσου µε την ίδια
φάση αποτελούν µία ισοφασική επιφάνεια ή µέτωπο κύµατος. Μία διεύθυνση διάδοσης του κύµατος
είναι κάθετη στο µέτωπο κύµατος.

Επίπεδα Κύµατα
Στο επόµενο σχήµα απεικονίζονται ισοφασικές καµπύλες ενός κυκλικού κύµατος, που διαδίδεται στην επιφάνεια µίας λίµνης. Θεωρούµε
ένα σηµείο Α, που βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από την πηγή Π.
Σχεδιάζουµε µία κυκλική ισοφασική καµπύλη στο σηµείο Α, και την
αντίστοιχη εφαπτοµενική ευθεία. Η ακτίνα της καµπύλης ισούται µε
την απόσταση d = ΠΑ. Επειδή η τιµή d   είναι µεγάλη, ένα αρκετά µεγάλο κυκλικό τόξο της ισοφασικής καµπύλης, µε κέντρο το σηµείο Α,
συµπίπτει περίπου µε την εφαπτοµένη ευθεία στο Α. Το ίδιο συµβαίνει
και µε τις γειτονικές ισοφασικές καµπύλες. Συνεπώς, µπορούµε να
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θεωρούµε ότι οι ισοφασικές καµπύλες κοντά στο Α είναι παράλληλες
µεταξύ τους ευθείες. Η διεύθυνση των ευθειών είναι κάθετη στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος (ευθεία ΠΑ).

Τα µέτωπα ενός κυκλικού κύµατος, µακριά από τη σηµειακή πηγή, µπορούν να προσεγγισθούν ως παράλληλες µεταξύ τους ευθείες, κάθετες στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος.

Στην περίπτωση σφαιρικών κυµάτων, εάν ένα σηµείο Α του µέσου
βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από τη σηµειακή πηγή Π, η σφαιρική
ισοφασική επιφάνεια, που διέρχεται από το Α, µπορεί να προσεγγισθεί από ένα επίπεδο, που εφάπτεται στη σφαιρική επιφάνεια στο
σηµείο Α.

Τα µέτωπα ενός σφαιρικού κύµατος, µακριά από τη σηµειακή πηγή, µπορούν να προσεγγισθούν ως
παράλληλα µεταξύ τους επίπεδα, κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος.

Ισοφασικά ευθύγραµµα ή επίπεδα µέτωπα κύµατος µπορούν να σχηµατισθούν και από µη σηµειακές πηγές. Για παράδειγµα, µία ευθύ-
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γραµµη σανίδα, που πάλλεται στην επιφάνεια του νερού µίας λεκάνης
κυµάτων ή µίας πισίνας, δηµιουργεί ευθύγραµµα µέτωπα κύµατος.
Οµοίως, µία επίπεδη µεµβράνη που πάλλεται στον αέρα, δηµιουργεί
επίπεδα ηχητικά κύµατα.

3.20 Υπέρθεση (Συµβολή) Κυµάτων από δύο Σύµφωνες Πηγές
Στην Ενότητα 3.16 µελετήσαµε την ταυτόχρονη διάδοση δύο παλµών
σε ένα µονοδιάστατο υλικό µέσο. Εξηγήσαµε ότι η αλληλεπικάλυψη
των παλµών δηµιουργεί έναν σύνθετο παλµό, που υπολογίζεται γενικά µε την Αρχή της Υπέρθεσης. Η υπέρθεση δύο ή περισσοτέρων
παλµών ή κυµάτων, που διαδίδονται στο ίδιο µέσο, ονοµάζεται κυµατική συµβολή. Τα στάσιµα κύµατα, που µελετήσαµε στις Ενότητες
3.17 - 3.18, αποτελούν παράδειγµα συµβολής δύο κυµάτων του ίδιου
πλάτους και συχνότητας, που διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις
στο ίδιο γραµµικό µέσο.
Το φαινόµενο της συµβολής παρατηρείται και σε κύµατα που διαδίδονται σε δύο ή τρεις διαστάσεις. Θα χρησιµοποιήσουµε ως παράδειγµα
τα κύµατα στην επιφάνεια µίας λεκάνης νερού.

Εικόνα 3-16
Πειραµατική διάταξη λεκάνης κυµάτων νερού.

Στην Εικόνα 3-16 απεικονίζεται µία πειραµατική διάταξη λεκάνης
κυµάτων νερού. Η διάταξη αυτή περιέχει µία οριζόντια ράβδο, πάνω
στην οποία είναι στερεωµένες δύο πανοµοιότυπες µικρές σφαίρες.
Όταν η ράβδος είναι σε ηρεµία, οι σφαίρες εφάπτονται µε την επιφάνεια του νερού στα σηµεία Α και Β. Εάν η ράβδος τεθεί σε κατακόρυφη ταλάντωση, οι σφαίρες δηµιουργούν κυκλικά κύµατα µε πηγές τα
σηµεία Α και Β.
Επειδή οι σφαίρες είναι πανοµοιότυπες και συγχρονισµένες, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι εξαναγκάζουν τα σηµεία Α και Β του νερού να
ενεργούν ως πηγές που εκτελούν την ίδια κίνηση, µε την ίδια περίοδο και την ίδια φάση.

∆ύο πηγές µε την ίδια περίοδο και σταθερή διαφορά φάσης ονοµάζονται σύµφωνες.

Οι πηγές Α και Β είναι σύµφωνες µε την ίδια φάση. Στην Εικόνα 3-17
παρουσιάζεται το διάγραµµα θέσης - χρόνου των πηγών Α και Β. Τα
κύµατα είναι εγκάρσια, µε το ίδιο πλάτος, και οι πηγές έχουν τις ίδιες
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Εικόνα 3-17
∆ιάγραµµα θέσης-χρόνου δύο σύµφωνων
πηγών µε την ίδια φάση.

µετατοπίσεις κάθε χρονική στιγµή. Για παράδειγµα, διέρχονται ταυτόχρονα από ένα µέγιστο, ελάχιστο, ή τις ΘΙ τους.

Υπολογισµός της ∆ιαφοράς Φάσης των Κυµάτων
δύο Σύµφωνων Πηγών σε ένα Σηµείο του Επιπέδου
Έστω ότι σε µία χρονική στιγµή t οι πηγές Α και Β έχουν φάση
θΑ = θΒ = θ, και τα κύµατα των δύο πηγών έχουν διαδοθεί σε κάποιο
σηµείο Χ του επιιπέδου, το οποίο απέχει κατά d1 από την πηγή Α και
κατά d2 από την πηγή Β. Εάν οι αποστάσεις d1 και d2 είναι διαφορετικές, τα κύµατα των δύο πηγών φθάνουν µε διαφορετικές φάσεις στο
σηµείο Χ.
Για να υπολογίσουµε τη διαφορά φάσης των κυµάτων στο σηµείο Χ,
σκεφτόµαστε ως εξής:
Εικόνα 3-18
Οι σύµφωνες πηγές Α και Β, της ίδιας φάσης, παράγουν κύµατα που φθάνουν στο
σηµείο Χ µε διαφορές φάσης ∆θ1 και ∆θ2.

Σε απόσταση ενός µήκους κύµατος λ από µία πηγή, η φάση του κύµατος είναι µικρότερη κατά 2π rad. Αρα, σε απόσταση x από την ίδια
πηγή η φάση του κύµατος είναι µικρότερη κατά µία τιµή ∆θ, που υπολογίζεται από την αναλογία:
2π ∆θ
=
x
λ

∆θ = 2π x
λ

Εάν τη χρονική στιγµή t η πηγή έχει φάση θ, την ίδια στιγµή το σηµείο
Χ έχει φάση
θ - ∆θ = θ - 2π x
λ
Έστω ότι τη χρονική στιγµή t οι σύµφωνες πηγές Α και Β έχουν φάση
θ. Την ίδια στιγµή οι φάσεις των κυµάτων στο σηµείο Χ είναι:
θ1 = θ - 2π d 1    (φάση του κύµατος Α στο σηµείο Χ)
λ
και
θ2 = θ - 2π d 2    (φάση του κύµατος Β στο σηµείο Χ)
λ
Η διαφορά φάσης των δύο κυµάτων στο σηµείο Χ είναι:
∆θ = θ1 - θ2 = 2π d 2 -d 1
λ
Εάν η διαφορά αυτή είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π, τα δύο κύ-
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µατα φθάνουν στο σηµείο Χ σε φάση: ∆ύο µέγιστα κύµατος φθάνουν ταυτόχρονα και δύο ελάχιστα φθάνουν ταυτόχρονα. Στο σηµείο
Χ λαµβάνει χώρα ενισχυτική συµβολή.

Συνθήκη Ενισχυτικής Συµβολής:
2π d 2 -d 1 = ν (2π)
λ

  d 2 -d 1 = νλ, ν = 0, ±1, ±2,...

Εάν τα δύο κύµατα είναι εγκάρσια µε την ίδια κατεύθυνση ταλάντωσης, και φθάνουν στο σηµείο Χ µε το ίδιο πλάτος y0, το Χ θα εκτελεί
κίνηση µε διπλάσιο πλάτος 2y0.1  
Εάν η διαφορά φάσης των δύο κυµάτων είναι περιττό πολλαπλάσιο
του π, ένα µέγιστο κύµατος από τη µία πηγή φθάνει στο σηµείο Χ µαζί
µε ένα ελάχιστο κύµατος από την άλλη πηγή. Στο σηµείο Χ λαµβάνει
χώρα καταστροφική συµβολή.

Συνθήκη Καταστροφικής Συµβολής:
2π d 2 -d 1 = (2ν + 1)π
λ

  d 2 -d 1 = 2ν + 1 λ,  ν = 0, ±1, ±2,...
2

Εάν τα δύο κύµατα είναι εγκάρσια µε την ίδια κατεύθυνση ταλάντωσης, και φθάνουν στο σηµείο Χ µε το ίδιο πλάτος y0, το Χ θα παραµένει ακίνητο.1

Σηµείωση
Η υπέρθεση (συµβολή) είναι µία γενική ιδιότητα των κυµάτων. Όµως, για να παρατηρείται ενισχυτική
ή καταστροφική συµβολή σε συγκεκριµένα σηµεία του µέσου, πρέπει οι πηγές των κυµάτων να είναι
σύµφωνες.

 Το πλάτος ενός κυκλικού ή σφαιρικού κύµατος µεταβάλλεται µε την απόσταση από

1

την πηγή. Για παράδειγµα, στην Ενότητα 3.30 δείχνουµε ότι το πλάτος ταλάντωσης
σφαιρικών κυµάτων είναι αντιστρόφως ανάλογο µε την απόσταση. Εάν το Χ βρίσκεται σε διαφορετικές αποστάσεις από τις δύο πηγές, τα κύµατα των πηγών φθάνουν
στο Χ µε διαφορετικά πλάτη.
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Παραδείγµατα σηµείων ενισχυτικής και καταστροφικής συµβολής
απεικονίζονται στην Εικόνα 3-19.

Εικόνα 3-19
Οι πηγές Α και Β είναι σύµφωνες, µε την
ίδια φάση. Στα σηµεία Κ (σχήµα (α)) και Λ
(σχήµα (β)) παρατηρείται ενισχυτική συµβολή. Στο σηµείο Μ (σχήµα (γ)) παρατηρείται καταστροφική συµβολή.

Σηµείωση
Εάν οι πηγές έχουν σταθερή διαφορά φάσης π, οι προηγούµενες σχέσεις αντιστρέφονται:
•

Σχέση ενισχυτικής συµβολής για πηγές µε διαφορά φάσης π:

d 2 -d 1 = 2ν + 1 λ,  ν = 0, ±1, ±2,...
2
•

Σχέση καταστροφικής συµβολής για πηγές µε διαφορά φάσης π:

d 2 -d 1 = νλ, ν = 0, ±1, ±2,...

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.20.1. Η
 συµβολή κυµάτων ισχύει: Α. Μόνο για εγκάρσια κύµατα.
Β. Τόσο για εγκάρσια, όσο και για διαµήκη κύµατα.
3.20.2. Να εξηγήσετε γιατί οι σχέσεις ενισχυτικής και καταστροφικής συµβολής αντιστρέφονται, εάν οι πηγές έχουν σταθερή
διαφορά φάσης π.
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3.21. Καµπύλες Συµβολής Κυκλικών Κυµάτων από Σύµφωνες Πηγές
Στην Εικόνα 3-20 απεικονίζεται ένα στιγµιότυπο της επιφάνειας µίας
λεκάνης νερού, πάνω στην οποία διαδίδονται κυκλικά κύµατα µήκους
κύµατος λ από δύο σύµφωνες πηγές Α και Β µε την ίδια φάση. Η απόσταση των πηγών ισούται µε 2λ. Μέτωπα κύµατος που αντιστοιχούν
σε µέγιστα (όρη) αναπαρίστανται από τους κόκκινους κύκλους. Μέτωπα κύµατος που αντιστοιχούν σε ελάχιστα (κοιλάδες) αναπαρίστανται
από τους µπλε διακεκοµµένους κύκλους.
•

KYMATA

 α σηµεία πάνω στη µεσοκάθετο του τµήµατος ΑΒ ισαπέΤ
χουν από τις δύο πηγές (d 2 -d 1 = 0). Να παρατηρήσετε ότι δύο
κόκκινοι κύκλοι ίσης ακτίνας ή δύο µπλε κύκλοι ίσης ακτίνας
τέµνονται πάνω στη µεσοκάθετο. Άρα, τη χρονική στιγµή που
αντιστοιχεί στο στιγµιότυπο, στα σηµεία τοµής φθάνουν ταυτόχρονα από τις δύο πηγές δύο µέγιστα ή δύο ελάχιστα µε την
ίδια φάση, και συµβάλλουν ενισχυτικά. Η µεσοκάθετος του
ΑΒ είναι η καµπύλη ενισχυτικής συµβολής µηδενικής τάξης.
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Εικόνα 3-20
∆ιάδοση κυκλικών κυµάτων από δύο σηµειακές πηγές Α και Β. Τα κόκκινα µέτωπα
κύµατος αντιστοιχούν σε µέγιστα και τα
µπλε διακεκοµµένα µέτωπα σε ελάχιστα.
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•

 ι καµπύλες Κ1Λ1 και Κ2Λ2 απεικονίζουν σηµεία της επιφάΟ
νειας του νερού, στα οποία φθάνουν µέτωπα κύµατος από
τις δύο πηγές µε διαφορά φάσης ±π. Πάνω σε αυτές τις καµπύλες φθάνει ταυτόχρονα ένα µέγιστο από τη µία πηγή και
ένα ελάχιστο από τη δεύτερη πηγή, οπότε συµβάλλουν καταστρεπτικά. Σε συµφωνία µε αυτή την παρατήρηση, πάνω στις
δύο καµπύλες παρατηρούµε σηµεία τοµής ενός κόκκινου κύκλου µε κέντρο την µία πηγή και ενός µπλε κύκλου µε κέντρο
την άλλη πηγή.
 ι αποστάσεις των σηµείων των καµπυλών Κ1Λ1 και Κ2Λ2
Ο
από τις πηγές Α και Β ικανοποιούν τις σχέσεις:
  d Β -d Α = + λ   (καµπύλη Κ1Λ1)
2
  d Β -d Α = - λ   (καµπύλη Κ2Λ2)
2

Σηµείωση
Το σύνολο των σηµείων του επιπέδου µε σταθερή διαφορά αποστάσεων από δύο σηµεία Α και Β του
επιπέδου,

d Β -d Α = c 0
ορίζουν µία υπερβολή µε εστίες τα Α και Β. Οι υπερβολές ενισχυτικής και καταστροφικής συµβολής
(καµπύλες Κ1Λ1 - Κ6Λ6 της Εικόνας 3-20) έχουν εστίες τις δύο πηγές.

 ι Κ1Λ1 και Κ2Λ2 είναι υπερβολές καταστροφικής συµβολής
Ο
(απόσβεσης) πρώτης τάξης.
•

 ι καµπύλες Κ3Λ3 και Κ4Λ4 απεικονίζουν σηµεία της επιφάνειΟ
ας του νερού, στα οποία φθάνουν µέτωπα κύµατος από τις
δύο πηγές µε διαφορά φάσης ±2π. Πάνω σε αυτές τις καµπύλες φθάνουν ταυτόχρονα δύο µέγιστα ή δύο ελάχιστα από
τις πηγές, οπότε συµβάλλουν ενισχυτικά. Οι αποστάσεις των
σηµείων των καµπυλών Κ3Λ3 και Κ4Λ4 από τις πηγές Α και Β
ικανοποιούν τις σχέσεις:
  d Β -d Α = + λ  (καµπύλη Κ3Λ3)
  d Β -d Α = -λ  (καµπύλη Κ4Λ4)
 ι Κ3Λ3 και Κ4Λ4 είναι υπερβολές ενισχυτικής συµβολής (ενίΟ
σχυσης) πρώτης τάξης.
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•

 ι καµπύλες Κ5Λ5 και Κ6Λ6 απεικονίζουν σηµεία της επιφάΟ
νειας του νερού, στα οποία φθάνουν µέτωπα κύµατος από
τις δύο πηγές µε διαφορά φάσης ±3π. Πάνω σε αυτές τις
καµπύλες φθάνει ταυτόχρονα ένα µέγιστο από τη µία πηγή
και ένα ελάχιστο από τη δεύτερη πηγή, οπότε συµβάλλουν
καταστρεπτικά. Οι αποστάσεις των σηµείων των καµπυλών
Κ5Λ5 και Κ6Λ6 από τις πηγές Α και Β ικανοποιούν τις σχέσεις:
  d Β -d Α = + 3 λ   (καµπύλη Κ5Λ5)
2
  d Β -d Α = -3 λ   (καµπύλη Κ6Λ6)
2
 ι Κ5Λ5 και Κ6Λ6 είναι υπερβολές απόσβεσης δεύτερης τάΟ
ξης.

•

 φού η απόσταση µεταξύ των πηγών ισούται µε 2λ, τα σηµεία
Α
της ευθείας Κ7Λ7 (εκτός του τµήµατος ΑΒ) ικανοποιούν τη
σχέση

d Β -d Α = ±2λ  (καµπύλη Κ7Λ7)
 ευθεία Κ7Λ7 (εκτός του τµήµατος ΑΒ) είναι καµπύλη ενισχυΗ
τικής συµβολής δεύτερης τάξης.
Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.21.1. Τ
 ο µήκος κύµατος των κυµάτων της Εικόνας 3-20 είναι
λ = 12,0 cm. Να υπολογίσετε τη διαφορά δρόµου των κυµάτων από τις πηγές Α και Β, όταν φθάνουν σε σηµεία των
καµπυλών Κ3Λ3 και Κ5Λ5.

Εξάρτηση των Υπερβολών Συµβολής από το Μήκος Κύµατος
και την Απόσταση των Πηγών
Στην Εικόνα 3-21 απεικονίζονται δύο σύµφωνες πηγές µε την ίδια
φάση, που παράγουν όµοια κυκλικά κύµατα.
Από τις αποστάσεις µεταξύ διαδοχικών κύκλων συµπεραίνουµε ότι
το µήκος κύµατος ελαττώνεται από το αριστερό στο δεξί σχήµα. Τα
σηµεία τοµής των κόκκινων κύκλων και τα σηµεία τοµής των µπλε κύκλων βρίσκονται πάνω σε υπερβολές ενισχυτικής συµβολής.
Παρατηρούµε ότι:
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Εικόνα 3-21
Το µήκος κύµατος ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Οι υπερβολές πυκνώνουν και ο αριθµός των υπερβολών αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Ε = ενισχυτική και Κ = καταστροφική συµβολή.

Οταν ελαττώνεται το µήκος κύµατος, ο συνολικός αριθµός των παρατηρούµενων υπερβολών συµβολής αυξάνεται και οι υπερβολές πυκνώνουν.

Στα σχήµατα της Εικόνας 3-22, οι πηγές παράγουν κύµατα µε το ίδιο
µήκος, αλλά η απόσταση των πηγών αυξάνεται από τα αριστερα στα
δεξιά.
Εικόνα 3-22
Ο αριθµός υπερβολών συµβολής αυξάνεται και οι υπερβολές πυκνώνουν από αριστερά προς τα δεξιά, καθώς αυξάνεται η
απόσταση µεταξύ των πηγών. Ε = ενισχυτική και Κ = καταστροφική συµβολή.

Παρατηρούµε ότι:

Όταν αυξάνεται  η  απόσταση µεταξύ των πηγών, ο αριθµός των παρατηρούµενων υπερβολών συµβολής αυξάνεται και οι υπερβολές πυκνώνουν.
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Η συµπεριφορά αυτή εξηγείται στο Ένθετο και στην Ενότητα 3.36
(συµβολή Young). Εκεί δείχνουµε ότι ο αριθµός υπερβολών αυξάνεται µε το πηλίκο a/λ, όπου a η απόσταση µεταξύ των πηγών και λ το
µήκος κύµατος.

Aνακεφαλαιώνουµε:
Για σύµφωνες πηγές µε την ίδια φάση, τα σηµεία, στα οποία παρατηρείται ενισχυτική συµβολή ικανοποιούν την εξίσωση:
2π d 2 -d 1 = 2πν     d 2 -d 1 = νλ,  ν = 0, ±1, ±2,...
λ
Κάθε τιµή ν 0 του ακεραίου ορίζει µία συγκεκριµένη υπερβολή ενισχυτικής συµβολής πάνω στο επίπεδο, µε εστίες τις πηγές Α και Β. Η τιµή ν = 0 αντιστοιχεί σε σηµεία του επιπέδου που ισαπέχουν από
τις δύο πηγές, και βρίσκονται στη µεσοκάθετο του ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ.
Τα σηµεία στα οποία παρατηρείται καταστροφική συµβολή ικανοποιούν την εξίσωση
2π d 2 -d 1 = (2ν + 1)π     d 2 -d 1 = 2ν + 1 λ,  ν = 0, ±1, ±2,...
λ
2
Κάθε τιµή του ακεραίου ν ορίζει µία συγκεκριµένη υπερβολή καταστροφικής συµβολής (υπερβολή
απόσβεσης) πάνω στο επίπεδο.
Οι υπερβολές ενίσχυσης εκατέρωθεν της µεσοκαθέτου απαριθµώνται µε τη σειρά ως υπερβολή ενίσχυσης πρώτης, δευτέρης, τρίτης τάξης κ.ο.κ. Το ίδιο ισχύει για τις υπερβολές απόσβεσης.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.21.2. Ν
 α αναφέρετε δύο τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να
αυξήσουµε τον αριθµό υπερβολών συµβολής, που παράγονται σε µία λεκάνη κυµάτων από δύο σύµφωνες πηγές.

ΕΝΘΕΤO: ΟΙ KΑΜΠΥΛΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ
Στην Εικόνα 3-23 απεικονίζονται δύο σύµφωνες πηγές Α και Β, που απέχουν µεταξύ τους κατά 2d
και παράγουν κύµατα στην επίπεδη επιφάνεια µίας λεκάνης νερού. Θα περιγράψουµε τις θέσεις των
διαφόρων σηµείων της επίπεδης επιφάνειας µε το σύστηµα αξόνων Οxy του σχήµατος. Ο άξονας Oy
διέρχεται από τις πηγές Α και Β, και το σηµείο αναφοράς Ο βρίσκεται στο µέσο του τµήµατος ΑΒ. Στο
σύστηµα αυτό, η πηγή Α έχει συντεταγµένες (0, +d ) και η πηγή Β έχει συντεταγµένες (0, -d ).
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Εικόνα 3-23
Συµβολή κυµάτων από δύο σύµφωνες
πηγές Α και Β της ίδιας συχνότητας.
Οι κόκκινοι και µπλε κύκλοι συµβολίζουν ισοφασικές επιφάνειες µεγίστων
και ελαχίστων. Στο σηµείο Κ λαµβάνει
χώρα ενισχυτική και στο σηµείο Μ καταστροφική συµβολή.

Μία καµπύλη ενισχυτικής συµβολής περιγράφεται από την εξίσωση

d 2 -d 1 = νλ = 2c
όπου θέσαµε για ευκολία νλ = 2c.
Ένα σηµείο Κ της καµπύλης ενισχυτικής συµβολής (αριστερό σχήµα) έχει διάνυσµα θέσης r K µε συντεταγµένες (χ, y ). Επειδή το σηµείο Κ απέχει κατά d 1  από την πηγή Α, ισχύει:

Ι

Ι  

d 1 = r K - r A =   (x K -x Α)2 + (y K -y Α)2 =   x 2 + (y -d )2
Oµοίως, επειδή το σηµείο K απέχει κατά d 2  από την πηγή Β, ισχύει:

Ι

Ι  

d 2 = r K - r B =   (x K -x B)2 + (y K -y B)2 =   x 2 + (y +d )2
Άρα:

d 2 = d 1 + 2c  

   x 2 + (y +d )2  =   x 2 + (y -d )2 + 2c

  Yψώνοντας στο τετράγωνο βρίσκουµε:

x 2 + (y +d )2  = x 2 + (y -d )2 + 4c   x 2 + (y -d )2 + 4c 2
4dy - 4c 2 = 4c   x 2 + (y -d )2
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(d

2

)

- c 2 y 2 + c 4 = c 2x 2 + d 2c 2  

(d

2

)

(

)

- c 2 y 2 - c 2x 2 = c 2 d 2 - c 2

y2
x2
- 2
= 1 c 0, d 2 - c 2 0   
2
c
d - c2
   
y2 x2
(νλ) 2
H τελευταία σχέση είναι εξίσωση υπερβολής, της µορφής 2 - 2 = 1, µε β 2 = d 2 - c 2 = d 2 .
c
β
4
Από τον ορισµό της σταθεράς β προκύπτει ότι:
2d
2d
2d
4d 2 > (νλ) 2 ν <
<ν <
λ
λ
λ
  
Ο αριθµός των υπερβολών ενισχυτικής συµβολής ισούται µε το πλήθος επιτρεπτών τιµών του ακεραίου ν. Από την τελευταία σχέση συµπεραίνουµε ότι οι επιτρεπτές τιµές ν εξαρτώνται από την απόσταση 2d   των πηγών και το µήκος κύµατος λ. Για µεγαλύτερες αποστάσεις µεταξύ των πηγών
ή µικρότερα µήκη κύµατος εµφανίζονται περισσότερες υπερβολές ενισχυτικής συµβολής. Για
ν = 0 (c = 0), η καµπύλη ενισχυτικής συµβολής είναι η µεσοκάθετος του ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ.
Για ν = ± 2d (β = 0), η καµπύλη ενισχυτικής συµβολής είναι η ευθεία ΑΒ (εάν το πηλίκο d/λ είναι ακέλ
ραιος).
β2= d 2 -

(νλ) 2
>0
4

Ι Ι  

Στο δεξί σχήµα απεικονίζεται ένα σηµείο Μ, που ανήκει σε καµπύλη καταστροφικής συµβολής. Οι
αποστάσεις του σηµείου Μ από τις πηγές Α και Β ικανοποιουν την εξίσωση:

d 2 -d 1 = 2ν + 1 λ = 2c
2
Ακολουθώντας την ίδια πορεία µε πριν, βρίσκουµε ότι οι συντεταγµένες του σηµείου Μ ικανοποιούν
[(ν + 1/2)λ]2 .
y2 x2
την εξίσωση υπερβολής   2 - 2 = 1, µε c = 2ν + 1 λ και β 2 = d 2 - c 2 = d 2 c
β
4
4
Ο ακέραιος ν ικανοποιεί την ανισότητα:
β2= d 2-

[(ν + 1/2)λ]2 ≥ 0
4

4d 2  ≥ [(ν + 1/2)λ]2

Ι Ι  

2d
ν+ 1 ≤
λ
2

-

2d 1
2d 1
- ≤ ν ≤  
λ
λ
2
2

Ο αριθµός των υπερβολών καταστροφικής συµβολής ισούται µε το πλήθος επιτρεπτών τιµών του
ακεραίου ν. Για µεγαλύτερες αποστάσεις (2d ) µεταξύ των πηγών ή για µικρότερα µήκη κύµατος
εµφανίζονται περισσότερες υπερβολές καταστροφικής συµβολής.

ΕΝΘΕΤO: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ∆ΥΟ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΠΗΓΕΣ
Στο επόµενο σχήµα απεικονίζονται δύο σύµφωνες πηγές Α και Β που παράγουν εγκάρσια κύµατα
στην επίπεδη επιφάνεια µίας λεκάνης νερού.
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Έστω ότι οι πηγές ταλαντώνονται αρµονικά µε περίοδο Τ  και πλάτος y0, και παράγουν εγκάρσια τρέχοντα αρµονικά κύµατα στην ίδια διεύθυνση (κάθετα στην επιφάνεια του νερού), µε µήκος κύµατος λ.
Οι εξισώσεις κίνησης των πηγών είναι:

( )

yA = yB = y0ηµ 2π t
T

Ένα σηµείο X του µέσου απέχει κατά d 1 και d 2 από τις πηγές. Υποθέτουµε ότι στο σηµείο Χ φθάνουν
κύµατα του ίδιου πλάτους. Τη χρονική στιγµή t   οι δύο σύµφωνες πηγές έχουν φάση θ = 2π t . Tην
T
ίδια στιγµή, οι  φάσεις των κυµάτων στο σηµείο Χ είναι:
  θ1 = θ - 2π
και
  
θ2 = θ - 2π

(

)

(

)

d1
t   - d 1 (φάση του κύµατος Α στο σηµείο Χ)
= 2π
T   λ
λ

d2
t   - d 2 (φάση του κύµατος Β στο σηµείο Χ)
= 2π
T  
λ
λ

Εξαιτίας του κύµατος από την πηγή Α, το σηµείο Χ έχει µετατόπιση:

[ ( )]

d
y1 = y0ηµ 2π t   - 1
T   λ

Οµοίως, εξαιτίας του κύµατος από την πηγή Β, το σηµείο Χ έχει µετατόπιση:

[ ( )]

d
y2 = y0ηµ 2π t   - 2
T   λ

Από την αρχή της υπέρθεσης προκύπτει ότι η συνολική µετατόπιση του Χ είναι το διανυσµατικό άθροισµα των δύο µετατοπίσεων. Επειδή οι µετατοπίσεις είναι στην ίδια διεύθυνση (παράλληλες), προστίθενται αλγεβρικά:

[ ( )] [ ( )]

d
y Χ = y1 + y2  = y0ηµ 2π t   - 1
T   λ
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Η πιο πάνω σχέση απλοποιείται µε τη βοήθεια της τριγωνοµετρικής ταυτότητας:

( )( )

ηµα + ηµβ = 2συν

α-β
α+β
ηµ
2
2

Εφαρµόζοντας την πιο πάνω ταυτότητα, βρίσκουµε:

y Χ = 2y0συν

[(

[ ( ) ( )]
)]
[ ( )] [ (

) (

1
d
d
2π t   - 1 - 2π t   - 2
2
T   λ
T   λ

y Χ = 2y0συν 2π

d2 - d1
2λ

)]

ηµ

1
d
d
2π t   - 1 + 2π t   - 2
2
T   λ
T   λ

d d
ηµ 2π t   - 2 + 1
T  
2λ

Η τελευταία σχέση περιγράφει τη µετατόπιση ενός τυχαίου σηµείου Χ, το οποίο απέχει κατά d 1 και d 2
από τις πηγές. Το πλάτος ταλάντωσης του Χ είναι:

Ι

[(

Α =  2y0 συν 2π

d2 - d1
2λ

)]Ι

Από την τελευταία σχέση εξάγουµε ξανά τις συνθήκες ενισχυτικής και καταστροφικής συµβολής:
• Eάν d 2 - d 1 = νλ, ν = 0, ±1,...,  

Α =  2y0Ισυν(πν)Ι =  2y0         (στο Χ παρατηρείται ενισχυτική συµβολή).

• Ε
 άν d 2 - d 1 = (2ν +1)λ , ν = 0, ±1,...,  
2
φική συµβολή).

Ι

Ι

Α =  2y0 συν[(2ν +1)π/2] =  0           (στο Χ παρατηρείται καταστρο-

Ασκήσεις
1

 ύο σύµφωνες πηγές µε την ίδια φάση παράγουν κυκλικά κύµατα στην επιφάνεια µίας λεκάνης
∆
νερού. Ένα σηµείο της επιφάνειας του νερού απέχει κατά 0,25 m και 0,30 m από τις πηγές.
A. Ποιο είναι το µήκος κύµατος εάν το σηµείο ανήκει σε υπερβολή απόσβεσης πρώτης τάξης;
B. Έ
 να δεύτερο σηµείο βρίσκεται σε υπερβολή ενίσχυσης δεύτερης τάξης. Ποια η διαφορά
δρόµων του σηµείου από τις πηγές;

2

 ύο σύµφωνες πηγές µε την ίδια φάση παράγουν κυκλικά κύµατα στην επιφάνεια µίας λεκάνης
∆
νερού µε συχνότητα f = 2,0 Hz. Τα κύµατα διαδίδονται µε ταχύτητα 6,0 cm/s. Ποια η διαφορά
δρόµων από τις πηγές:
A. Ενός σηµείου σε υπερβολή ενίσχυσης τρίτης τάξης (ν = 3);
B. Ενός σηµείου σε υπερβολή απόσβεσης τρίτης τάξης (ν = 2);
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3

Οι πηγές της άσκησης 2 ρυθµίζονται έτσι ώστε να έχουν σταθερή διαφορά φάσης π.
A. Τ
 ι είδους συµβολή παρατηρείται στη µεσοκάθετο του ευθύγραµµου τµήµατος, µε άκρα τις
πηγές;
B. Π
 οια είναι η σχέση ενισχυτικής συµβολής της πρώτης υπερβολής ενίσχυσης; Ποια είναι η
διαφορά δρόµων των σηµείων αυτής της υπερβολής από τις πηγές;
Γ. Π
 οια είναι η σχέση καταστροφικής συµβολής της δεύτερης υπερβολής απόσβεσης; Ποια η
διαφορά δρόµων των σηµείων της υπερβολής από τις πηγές;

4

 ύο σηµεία Α και Β στην επιφάνεια µίας ήρεµης λίµνης λειτουργούν σαν σύµφωνες πηγές µε την
∆
ίδια φάση και παράγουν κύµατα µήκους κύµατος 16,0 cm. Τα σηµεία απέχουν κατά 1,65 m.
 άν προχωρήσουµε πάνω στο ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ, ξεκινώντας από το µέσο του ΑΒ µε κατεύΕ
θυνση προς το Α, σε ποια απόσταση από το µέσο θα συναντήσουµε:
(i) το πρώτο κατά σειρά σηµείο καταστροφικής συµβολής;
(ii) το τρίτο κατά σειρά σηµείο ενισχυτικής συµβολής;
(iii) Το πιο κοντινό στην πηγή Α σηµείο ενισχυτικής συµβολής;
(iv) Το πιο κοντινό στην πηγή Α σηµείο καταστροφικής συµβολής;
(v) Μ
 ε βάση τις απαντήσεις σας στα ερωτήµατα (iii - iv), να βρείτε τον αριθµό των παρατηρούµενων υπερβολών ενισχυτικής και καταστροφικής συµβολής.

3.22. Περίθλαση
Εκτός από την κυµατική συµβολή, ένα δεύτερο, αποκλειστικά κυµατικό φαινόµενο παρατηρείται όταν ένα κύµα διέρχεται από κάποιο
εµπόδιο ή άνοιγµα. Το φαινόµενο αυτό, ονοµάζεται περίθλαση.
(α)

(β)

(γ)

(δ)

Στην Εικόνα 3-24(α) απεικονίζεται ένα επίπεδο κύµα, το οποίο προσπίπτει σε ένα πέτασµα µε µία πολύ µικρή οπή. Το κύµα συνεχίζει να
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διαδίδεται πίσω από την οπή, αλλά τα µέτωπα του κύµατος µεταβάλλονται από επίπεδα σε σφαιρικά (σε τρεις διαστάσεις) ή κυκλικά (σε
δύο διαστάσεις), µε κέντρο την οπή. Το κύµα διαδίδεται σε ακτινικές
διευθύνσεις, µε αρχή την οπή και κατεύθυνση µακριά από την οπή.
Στις Εικόνες 3-24(β) και 3-24(γ) το µέγεθος της οπής γίνεται προοδευτικά µεγαλύτερο σε σχέση µε το µήκος κύµατος. Η µεταβολή
στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος αλλάζει (δεν είναι πια κυκλικό
ή σφαιρικό). Άρα, η περίθλαση εξαρτάται από το µήκος κύµατος και
το µέγεθος της οπής. Το πηλίκο λ/α δίνει µία εκτίµηση του µεγέθους
της γωνίας θ (0 ≤ θ ≤ 90ο, σχήµα 3-24(β)), κατά την οποία ανοίγει ένα
κύµα µήκους κύµατος λ όταν διέρχεται από µία οπή πλάτους α. Η
γωνία θ είναι µικρή εάν λ/α << 1 και µεγάλη εάν λ > α.

Εικόνα 3-24
(α) Τα µέτωπα κύµατος είναι επίπεδα
εµπρός από τη σηµειακή οπή και διαδίδονται οριζόντια, µε κατεύθυνση προς τα δεξιά. Πίσω από την οπή γίνονται σφαιρικά (ή
κυκλικά) και διαδίδονται σε ακτινικές κατευθύνσεις µε αφετηρία την οπή. Αυτή η
µεταβολή στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος ονοµάζεται περίθλαση. (β) - (γ) Καθώς αυξάνεται το µέγεθος της οπής σε
σχέση µε το µήκος κύµατος, η µεταβολή στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος
ελαττώνεται. (δ) ∆ιάδοση του κύµατος, εάν
δεν ελάµβανε χώρα περίθλαση.

Στο σχήµα 3-24(δ) απεικονίζεται η διάδοση του κύµατος χωρίς περίθλαση (θ = 0). Με εξαίρεση τον χώρο πίσω από την οπή, στον υπόλοιπο χώρο µετά το πέτασµα εµφανίζεται «σκιά» (χώρος που δεν διαδίδεται το κύµα). Μία βροχή από σωµατίδια, που πέφτει κάθετα στο
πέτασµα, συνεχίζει να διαδίδεται ευθύγραµµα πίσω από το πέτασµα
µε τον τρόπο του σχήµατος 3-24(δ). Η περίθλαση είναι χαρακτηριστική συµπεριφορά των κυµάτων.
Στην Εικόνα 3-25 απεικονίζεται ένα κύµα που διαδίδεται προς τα δεξιά και συναντά ένα εµπόδιο. Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται περίθλαση, χάρη στην οποία τα µέτωπα κύµατος κάµπτονται γύρω
από τις άκρες του εµποδίου, και εισέρχονται πίσω του.

Εικόνα 3-25
Περίθλαση κύµατος πίσω από ένα εµπόδιο. Καθώς το κύµα προσπερνά το εµπόδιο, τα µέτωπα κάµπτονται στην περιοχή
πίσω από το εµπόδιο. Εάν το εµπόδιο είναι
πολύ µικρό σε σύγκριση µε το µήκος κύµατος (σχήµα (α)), δεν εµφανίζεται σχεδόν καθόλου σκιά πίσω του.

Εάν το µήκος κύµατος είναι αρκετά µεγαλύτερο από το πλάτος του
εµποδίου (σχήµα (α)), το κύµα διαδίδεται πίσω από το εµπόδιο χωρίς
να επηρεάζεται. Εάν το µήκος κύµατος είναι µικρότερο από το πλάτος
του εµποδίου (σχήµα (β)), πίσω από το εµπόδιο εµφανίζεται σηµαντική σκιά.
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Σηµείωση
Περίθλαση παρατηρείται και όταν τα µέτωπα κύµατος, που προσπίπτουν στην οπή ή το εµπόδιο δεν είναι
επίπεδα.

Η µεταβολή της διεύθυνσης διάδοσης ενός κύµατος, κατά την πρόσπτωση του κύµατος σε ένα εµπόδιο
ή σε ένα άνοιγµα, ονοµάζεται περίθλαση.

Η Εικόνα 3-26 παρουσιάζει χαρακτηριστικά παραδείγµατα περίθλασης κυµάτων της θάλασσας.

(α)

Εικόνα 3-26
(α) Περίθλαση κυµάτων πίσω από πλοίο.
Η αρχική διεύθυνση των κυµάτων είναι από
κάτω προς τα πάνω. (β) Περίθλαση κοιµάτων καθώς εισέρχονται στο λιµάνι της Αλεξάνδρειας. (γ) Περίθλαση κυµάτων από
την άκρη της προβλήτας La Grande-Motte,
στη Γαλλία.  

(β)

(γ)

Περίθλαση υφίστανται επίσης και τα ηχητικά και τα ηλεκτροµαγνητικά
κύµατα. Θα συζητήσουµε τέτοια παραδείγµατα περίθλασης αργότερα.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.22.1. Κ
 ύµατα που διαδίδονται πάνω στην επιφάνεια µίας λίµνης
συναντούν έναν πάσσαλο. Στην περιοχή του νερού ακριβώς πίσω από τον πάσσαλο δεν θα παρατηρούνται κύµατα
εάν:
Α. Ο πάσσαλος έχει πολύ µεγαλύτερες διαστάσεις από το
µήκος κύµατος.
Β. Ο πάσσαλος έχει πολύ µικρότερες διαστάσεις από το
µήκος κύµατος.
3.22.2. Η περίθλαση ενός κύµατος εξαρτάται:
Α. Μόνο από το µέγεθος του εµποδίου, το οποίο συναντά
το κύµα.
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Β. Μ
 όνο από το µήκος του κύµατος.
Γ. Τόσο από το µέγεθος του εµποδίου, όσο και από το µήκος κύµατος.
3.22.3. ∆ύο άνθρωποι στέκονται σε έναν ανοικτό χώρο, ο ένας
πίσω από τον άλλο. Ο µπροστινός άνθρωπος µιλά και ο
πίσω άνθρωπος ακούει τη φωνή του. Να εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν αυτό.

3.23. Αρχή του Huygens
Η κυµατική περίθλαση εξηγείται από την Αρχή των Huygens-Fresnel,
που διατυπώθηκε αρχικά από τον Ολλανδό φυσικό Christiaan
Huygens (Χόιχενς) (1629-1695), και συµπληρώθηκε αργότερα (18151818) από τον Γάλλο φυσικό Αugustin-Jean Fresnel (Φρενέλ).
Σύµφωνα µε την Αρχή του Huygens (Εικόνα 3-27):

Κάθε σηµείο ενός µετώπου κύµατος συµπεριφέρεται σαν σηµειακή πηγή δευτερογενών σφαιρικών κυµάτων. Η εφαπτοµενική επιφάνεια σε όλα τα δευτερογενή µέτωπα αποτελεί το νέο συνολικό µέτωπο
κύµατος.

Ο Ηuygens διατύπωσε αυτή την αρχή για τα φωτεινά κύµατα, αλλά η
ίδια αρχή περιγράφει και µηχανικά κύµατα. Με βάση αυτή την αρχή, ο
Huygens µπόρεσε να ερµηνεύσει την ανάκλαση και τη διάθλαση του
φωτός. Ο Γάλλος φυσικός Fresnel συνδύασε αργότερα την αρχή του
Huygens µε το φαινόµενο της κυµατικής συµβολής, και ερµήνευσε το
φαινόµενο της περίθλασης.
Με βάση την αρχή του Huygens, όταν α << λ, η οπή του σχήµατος
3-24(α) λειτουργεί σαν σηµειακή πηγή, που παράγει κυκλικά κύµατα
πίσω από το εµπόδιο. Στα σχήµατα 3-24(β - δ), πολλά σηµεία της οπής
λειτουργούν ως σηµειακές πηγές που συµβάλουν ενισχυτικά ή καταστροφικά σε συγκεκριµένα σηµεία του χώρου, µε αποτέλεσµα να πα-
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Εικόνα 3-27
Αρχή του Huygens. Τα σηµεία ενός επίπεδου (αριστερό σχήµα) ή σφαιρικού (δεξί
σχήµα) µετώπου κύµατος λειτουργούν σαν
δευτερογενείς πηγές σφαιρικών κυµάτων.
Μετά από χρονικό διάστηµα ∆t, τα δευτερογενή σφαιρικά κύµατα έχουν διαδοθεί
σε απόσταση υ∆t. H εφαπτόµενη επιφάνεια στα δευτερογενή σφαιρικά µέτωπα
αποτελεί ένα νέο επίπεδο (αριστερό σχήµα) ή σφαιρικό (δεξί σχήµα) µέτωπο κύµατος.
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ρατηρείται το φαινόµενο της περίθλασης. Η εφαπτοµενική καµπύλη
των κυκλικών µετώπων από αυτές τις πηγές δηµιουργεί το συνολικό
µέτωπο κύµατος.

O Christiaan Huygens (1629 - 1695) ήταν Ολλανδός µαθηµατικός
και αστρονόµος, σύγχρονος του Νεύτωνα και από τους πιο σπουδαίους φυσικούς επιστήµονες της εποχής του. Παρατήρησε τους
δακτυλίους του Κρόνου,  ανακάλυψε τον δορυφόρο του Κρόνου,
Τιτάνα, και κατασκεύασε το πρώτο ρολόι εκκρεµές. Μελέτησε την
ελαστική κρούση σωµάτων και εξήγαγε πρώτος τη σχέση ταχύτητας
- ακτίνας για την κεντροµόλο δύναµη. Το 1678 διατύπωσε την πρώτη
µαθηµατική θεωρία για τη διάδοση του φωτός, στην οποία υποστήριξε ότι το φως είναι κύµα. Η κυµατική θεωρία του Huygens ήρθε σε
αντίθεση µε τη σωµατιδιακή θεωρία του Νεύτωνα για το φως, που
διατυπώθηκε το 1705. Η θεωρία του Huygens τελικά επικράτησε µε
τα πειράµατα συµβολής του φωτός του Thomas Young, το 1801.
Σύµφωνα µε τη µοντέρνα Φυσική, το φώς εκδηλώνει  τόσο κυµατική
όσο και σωµατιδιακή συµπεριφορά. Σε Ένθετο της Ενότητας 3.36
περιγράφουµε το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, που ερµηνεύεται µε
βάση τη σωµατιδιακή συµπεριφορά του φωτός.

Ερωτήσεις Κατανόησης
Να συµπληρώσετε τον πιο κάτω Πίνακα µε την Ένδειξη Σωστό/Λάθος. Σε κάθε περίπτωση, να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο τετράδιό σας.
Α/Α     ΠΡΟΤΑΣΗ
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1

Η αρχή του Huygens ισχύει:

α

Μόνο για ηλεκτροµαγνητικά κύµατα.

β

Μόνο για το ορατό φώς.

γ

Και για ηλεκτροµαγνητικά και για µηχανικά κύµατα.

2

Το φαινόµενο της περίθλασης δεν παρατηρείται όταν:

α

Το µήκος κύµατος είναι πολύ µικρότερο από το µέγεθος του εµποδίου
ή της οπής.

β

Το µήκος κύµατος είναι πολύ µεγαλύτερο από το µέγεθος του εµποδίου
ή της οπής.

Σωστό / Λάθος
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3

Η περίθλαση ενός κύµατος εξαρτάται:

α

Μόνο από το µήκος κύµατος.

β

Μόνο από τις διαστάσεις του εµποδίου ή της οπής.

γ

Και από τα δύο πιο πάνω µεγέθη.

4

Στη συµβολή από δύο σύµφωνες πηγές σε ένα δεδοµένο µέσο διάδοσης,
οι υπερβολές ενίσχυσης και απόσβεσης αραιώνουν όταν:

α

Η απόσταση µεταξύ των δύο πηγών αυξάνεται.

β

Το µήκος κύµατος αυξάνεται.

γ

Η συχνότητα του κύµατος ελαττώνεται.

3.24. Ηχητικά Κύµατα
Ως ηχητικά κύµατα ορίζονται γενικά όλα τα διαµήκη µηχανικά κύµατα. Θα ασχοληθούµε µε διαµήκη κύµατα στον αέρα. Τέτοια κύµατα
δηµιουργούνται π.χ. όταν ένα αντικείµενο (ηχητική πηγή) κινείται στον
αέρα και θέτει σε παλινδροµική κίνηση τα γειτονικά σε αυτό µόρια του
αέρα. Τα µόρια του αέρα συγκρούονται µεταξύ τους, µε τελικό αποτέλεσµα τη δηµιουργία διαδοχικών περιοχών υψηλότερης πυκνότητας
(πυκνώµατα) και χαµηλότερης πυκνότητας (αραιώµατα). Γι΄ αυτό τον
λόγο, τα ηχητικά κύµατα ονοµάζονται και κύµατα πυκνότητας. ∆ιάφορα παραδείγµατα ηχητικών πηγών απεικονίζονται στην Εικόνα 3-28.
(α)

(β)

(γ)

(δ)
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Εικόνα 3-28
Παραδείγµατα ηχητικών πηγών. (α) ∆ιαπασών, (β) η µεµβράνη ενός τυµπάνου, (γ)
η χορδή και το σώµα µίας κιθάρας, (δ) Τα
χέρια ενός ανθρώπου σε χειροκρότηµα.
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Τα πυκνώµατα και αραιώµατα, που δηµιουργούνται από την κίνηση
των µορίων, διαδίδονται στον αέρα µε συγκεκριµένη ταχύτητα, που
εξαρτάται από τις ιδιότητες του αέρα (τη θερµοκρασία και την πυκνότητα του αέρα, ή ισοδύναµα την ατµοσφαιρική πίεση).
Εάν η ηχητική πηγή θέτει τα µόρια του αέρα σε απλή αρµονική ταλάντωση, δηµιουργείται ένα τρέχον αρµονικό ηχητικό κύµα. Μία ηχητική
πηγή, που δηµιουργεί σε πολύ καλή προσέγγιση ένα αρµονικό κύµα
συγκεκριµένης συχνότητας, είναι το διαπασών. Τα ηχητικά κύµατα
που παράγονται από τα µουσικά όργανα ή τις φωνητικές µας χορδές
αποτελούν υπέρθεση κυµάτων διαφορετικών συχνοτήτων.
Όταν ένα ηχητικό κύµα φθάσει στο αισθητήριο όργανο της ακοής,
ωθεί το ακουστικό τύµπανο σε ταλάντωση µε τελικό αποτέλεσµα το
αίσθηµα του ήχου.

3.25. Περιγραφή του Ηχητικού Κύµατος στον Αέρα
Εικόνα 3-29
(α) Όταν η στήλη αέρα ηρεµεί, έχει οµοιόµορφη πυκνότητα και πίεση ίση µε την
ατµοσφαιρική. (β) Όταν το έµβολο αρχίζει να παλινδροµεί, δηµιουργεί διαδοχικά
πυκνώµατα (περιοχές υψηλής πυκνότητας
και υψηλότερης πίεσης από την ατµοσφαιρική) και αραιώµατα (περιοχές χαµηλής
πυκνότητας και µικρότερης πίεσης από
την ατµοσφαιρική).

124

Στην Εικόνα 3-29 απεικονίζεται ένας στενόµακρος ηχητικός σωλήνας, γεµάτος µε αέρα. Η µία άκρη του σωλήνα είναι φραγµένη από
ένα κινητό έµβολο. Μπορούµε να φαντασθούµε ότι η στήλη του αέρα
µέσα στον σωλήνα είναι χωρισµένη σε πολύ λεπτά τµήµατα. Όταν το
έµβολο είναι ακίνητο, ο αέρας στο εσωτερικό του σωλήνα ηρεµεί.
Η πυκνότητα ηρεµίας ρ του αέρα είναι οµοιόµορφη, και η πίεση του
αέρα είναι παντού ίση µε την ατµοσφαιρική (Ρ = Ρατµ) (Εικόνα 3-29(α)).
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Εάν το έµβολο αρχίσει να εκτελεί παλινδροµική κίνηση, πιέζει ρυθµικά το τµήµα αέρα, που βρίσκεται σε επαφή µαζί του. Το τµήµα του
αέρα αρχίζει να κινείται κατά µήκος του σωλήνα και πιέζει το γειτονικό
τµήµα αέρα. Με αυτό τον τρόπο δηµιουργούνται στον αέρα διαδοχικά πυκνώµατα και αραιώµατα, που διαδίδονται κατά µήκος του σωλήνα (Εικόνα 3-29(β)). Στα πυκνώµατα, οι τιµές της πυκνότητας και
της πίεσης του αέρα είναι υψηλότερες από τις τιµές ηρεµίας (προτού
διαταραχθεί ο αέρας). Στα αραιώµατα, οι τιµές της πυκνότητας και
της πίεσης είναι µικρότερες από τις τιµές ηρεµίας. Η διάδοση των
πυκνωµάτων και αραιωµάτων κατά µήκος του σωλήνα συνιστά ένα
διάµηκες κύµα.
Εάν το έµβολο θέτει τα τµήµατα του αέρα σε απλή αρµονική ταλάντωση, δηµιουργείται ένα (µονοδιάστατο) τρέχον αρµονικό ηχητικό κύµα.
Η κίνηση των τµηµάτων του αέρα σε ένα τέτοιο κύµα περιγράφεται
από τους κανόνες, που διατυπώσαµε στην Ενότητα 3.12, για τα τρέχοντα διαµήκη αρµονικά κύµατα. Θυµίζουµε τους κανόνες πιο κάτω:
•

 ε ένα πύκνωµα, το τµήµα στο κέντρο του πυκνώµατος διΣ
έρχεται από τη ΘΙ του µε τη µέγιστη ωκύτητα. Το τµήµα στο
ακραίο σηµείο από τη µεριά της πηγής έχει µηδενική ωκύτητα
και την πιο θετική µετατόπιση από τη ΘΙ του. Το ακραίο τµήµα
µακριά από την πηγή έχει µηδενική ωκύτητα και την πιο αρνητική µετατόπιση.

•

 ε ένα αραίωµα, το κεντρικό τµήµα διέρχεται από τη ΘΙ του,
Σ
έχοντας την πιο αρνητική ωκύτητα. Το ακραίο τµήµα από τη
µεριά της πηγής έχει την πιο αρνητική µετατόπιση, και το
ακραίο τµήµα µακριά από την πηγή την πιο θετική µετατόπιση.

Η πίεση κατά µήκος του σωλήνα επίσης ταλαντώνεται αρµονικά γύρω
από την τιµή ισορροπίας Ρατµ (Εικόνα 3-29).
•

 ε ένα πύκνωµα, η πίεση γίνεται µέγιστη στο κέντρο του πυΣ
κνώµατος και ισούται µε την τιµή ηρεµίας Ρατµ στα ακραία σηµεία.

•

 ε ένα αραίωµα, η πίεση γίνεται ελάχιστη στο κέντρο του
Σ
αραιώµατος και ισούται µε την τιµή ηρεµίας Ρατµ στα ακραία
σηµεία.

Συµπεραίνουµε ότι ένα ηχητικό κύµα στον αέρα µπορεί να περιγραφεί ως ένα κύµα µετατόπισης, µε βάση την κίνηση των τµηµάτων, ή
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ως ένα κύµα πίεσης, µε βάση τη διάδοση µεταβολών στην πίεση του
αέρα.
Τα τελευταία δύο σχήµατα της Εικόνας 3-29 απεικονίζουν γραφικές
παραστάσεις της πίεσης και µετατόπισης κατά µήκος του σωλήνα, για
ένα συγκεκριµένο στιγµιότυπο. Να παρατηρήσετε ότι:
•

 ταν η µετατόπιση των τµηµάτων του αέρα γίνεται µέγιστη ή
Ό
ελάχιστη (άκρα πυκνώµατος ή αραιώµατος) η µεταβολή της
πίεσης µηδενίζεται (Ρ = Ρατµ).

•

 ντίστροφα, όταν η πίεση είναι µέγιστη ή ελάχιστη (κέντρα πυΑ
κνώµατος ή αραιώµατος), η µετατόπιση µηδενίζεται.

Μαθηµατικά, εκφράζουµε αυτές τις διαφορές λέγοντας ότι το κύµα
πίεσης και το κύµα µετατόπισης έχουν διαφορά φάσης π/2.

Hχητικά κύµατα στον αέρα µπορούν να οπτικοποιηθούν µε µία
τεχνική που ονοµάζεται «schlieren photography». Εάν µία δέσµη
φωτός εισέλθει σε µία περιοχή του αέρα µε ανοµοιόµορφη πυκνότητα, αλλάζει πορεία. H τεχνική schlieren χρησιµοποιεί την αλλαγή
πορείας και καταγράφει τις ανοµοιοµορφίες στην πυκνότητα του
αέρα εξαιτίας ενός ηχητικού κύµατος. Για µία οπτικοποίηση µερικών ηχητικών κυµάτων συµβουλευθείτε το video: https://www.
youtube.com/watch?v=px3oVGXr4mo.
Απεικόνιση “schlieren” ωστικών κυµάτων που δηµιουργούνται στον αέρα γύρω από ένα αεροπλάνο, όταν κινείται
µε µεγαλύτερη ταχύτητα από τον ήχο.
Πηγή: Leonard Weinstein / NASA.

3.26. Συµβολή και Περίθλαση Ηχητικών Κυµάτων
Εάν στο εσωτερικό του σωλήνα διαδοθούν δύο πανοµοιότυπα τρέχοντα αρµονικά ηχητικά κύµατα σε αντίθετες κατευθύνσεις, δηµιουργείται ένα στάσιµο ηχητικό κύµα. Περιγράψαµε στάσιµα διαµήκη κύµατα
στην Ενότητα 3.17.2 και την Εικόνα 3-13.
Στο σωλήνα δηµιουργούνται διαδοχικά πυκνώµατα και αραιώµατα
(Εικόνα 3-30). Τα κέντρα των πυκνωµάτων και των αραιωµάτων παραµένουν συνεχώς ακίνητα και αποτελούν δεσµούς µετατόπισης. Τα
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άκρα των πυκνωµάτων και των αραιωµάτων ταλαντώνονται µε µέγιστο
πλάτος και είναι κοιλίες µετατόπισης. Τα τµήµατα του αέρα εκατέρωθεν ενός δεσµού κινούνται πάντοτε προς αντίθετες κατευθύνσεις.
Μέσα σε χρονικό διάστηµα t = T/2 τα πυκνώµατα µετατρέπονται σε
αραιώµατα και αντίστροφα.  

Εικόνα 3-30
Σε ένα στάσιµο ηχητικό κύµα, η πίεση γίνεται µέγιστη ή ελάχιστη σε δεσµό µετατόπισης, και παραµένει ίση µε την ατµοσφαιρική σε κοιλία µετατόπισης.

Με παρόµοιο τρόπο ταλαντώνεται και η πίεση στα διάφορα σηµεία
του ηχητικού σωλήνα. Σε έναν δεσµό µετατόπισης (κέντρο πυκνώµατος ή αραιώµατος) η πίεση µεταβάλλεται από µέγιστη σε ελάχιστη,
καθώς το πύκνωµα µετατρέπεται σε αραίωµα. Άρα, ένας δεσµός
µετατόπισης είναι κοιλία πίεσης. Σε µία κοιλία µετατόπισης (άκρο
πυκνώµατος ή αραιώµατος) η πίεση παραµένει συνεχώς ίση µε την
ατµοσφαιρική. Άρα, µία κοιλία µετατόπισης είναι δεσµός πίεσης
(Εικόνα 3-30).
Φαινόµενα συµβολής παρατηρούνται και σε δισδιάστατα και τρισδιάστατα ηχητικά κύµατα. Για παράδειγµα, τα κύµατα που παράγονται
από δύο σύµφωνες σηµειακές ηχητικές πηγές συµβάλλουν και δηµιουργούν κροσσούς ενισχυτικής και καταστροφικής συµβολής.
Για τη συµβολή ηχητικών κυµάτων ισχύουν οι κανόνες συµβολής που
περιγράψαµε προηγουµένως:
•
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ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος (τα κύµατα φθάνουν στο Χ σε φάση), λαµβάνει χώρα ενισχυτική συµβολή:
δύο µέγιστα πίεσης ή δύο ελάχιστα πίεσης φθάνουν ταυτόχρονα στο σηµείο Χ. Ισοδύναµα, στο Χ φθάνουν ταυτόχρονα
δύο πυκνώµατα ή δύο αραιώµατα από κάθε πηγή ξεχωριστά,
τα οποία ενισχύουν το ένα το άλλο.
•

 άν η διαφορά δρόµων από τις δύο πηγές στο σηµείο X είναι
Ε
ηµιακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος (η διαφορά φάσης των κυµάτων στο Χ είναι περιττό πολλαπλάσιο του π), ένα
µέγιστο πίεσης φθάνει ταυτόχρονα µε ένα  ελάχιστο πίεσης,
και λαµβάνει χώρα καταστροφική συµβολή. Εάν τα κύµατα
που συµβάλλουν έχουν το ίδιο πλάτος, η πίεση στο Χ θα παραµένει ίση µε την ατµοσφαιρική. Ισοδύναµα στο Χ φθάνουν
ταυτόχρονα ένα πύκνωµα και ένα αραίωµα, τα οποία αναιρούν (µερικώς2) το ένα το άλλο.

Τα Ακουστικά Αναίρεσης Θορύβου
(noise cancelling earphones)
Τα ακουστικά αυτά περιέχουν συνήθως ένα µικρόφωνο που
συλλαµβάνει τον ήχο του περιβάλλοντος, και ένα ηλεκτρονικό σύστηµα που δηµιουργεί έναν ήχο παρόµοιου πλάτους
και συχνοτήτων, αλλά µε διαφορά φάσης π από τον ήχο του
περιβάλλοντος. Η συµβολή των δύο ήχων είναι καταστροφική, µε αποτέλεσµα ο συνολικός ήχος που φθάνει στα αυτιά µας να είναι πολύ εξασθενημένος.

Τα ηχητικά κύµατα υφίστανται επίσης περίθλαση από ανοίγµατα και
εµπόδια. Το µήκος κύµατος των ηχητικών κυµάτων στον αέρα είναι
µεγάλο (17 m - 0,10 m για ένα σηµαντικό εύρος συχνοτήτων της ανθρώπινης ακοής 20 Hz - 3400 Hz). Η περίθλαση ηχητικών κυµάτων
από εµπόδια µε συνηθισµένες διαστάσεις είναι σηµαντική.

 Η µετατόπιση ενός διαµήκους κύµατος είναι παράλληλη µε τη διεύθυνση διάδοσής

2

του. Εάν τα διαµήκη κύµατα φθάνουν στο X από διαφορετικές διευθύνσεις, τα διανύσµατα των µετατοπίσεων δεν είναι παράλληλα, οπότε οι σχέσεις y   0 (απόσβεση)
και y   2y 0 (ενίσχυση) δεν ικανοποιούνται. Εάν η απόσταση Χ - πηγών είναι µεγάλη,
οι διευθύνσεις διάδοσης και οι µετατοπίσεις των κυµάτων είναι περίπου παράλληλες και οι πιο πάνω σχέσεις ικανοποιούνται.
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Παράδειγµα 1
Ηχητική πηγή παράγει ένα κύµα συχνότητας 680 Hz στο εσωτερικό ενός δωµατίου. Γιατί ο ήχος της
πηγής ακούγεται καθαρά και έξω από το δωµάτιο;
Επειδή η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στον αέρα είναι περίπου ίση µε 340 m/s, το παραγόµενο κύµα
υ 340 m/s
έχει µήκος κύµατος λ = =
= 0,50 m. Εάν το κύµα συναντήσει ένα άνοιγµα µε συγκρίσιµο
f
680 s-1
µέγεθος (π.χ. το άνοιγµα ανάµεσα σε µία µισόκλειστη πόρτα και στο πλαίσιο της πόρτας), υφίσταται
περίθλαση και συνεχίζει να διαδίδεται στον χώρο πίσω από την πόρτα σε διάφορες διευθύνσεις. Ένας
άνθρωπος πίσω από την πόρτα ακούει άνετα το παραγόµενο κύµα από διάφορα σηµεία του χώρου,
στον οποίο βρίσκεται.
Για τον ίδιο λόγο, ο ήχος που εκπέµπει ο άνθρωπος Α στο αριστερό σχήµα της Εικόνας 3-31 υφίσταται περίθλαση στη γωνία του κτιρίου, και γίνεται αντιληπτός από τον άνθρωπο Β.
Εικόνα 3-31
Αριστερά:  Ο ήχος που παράγει ο άνθρωπος Α περιθλάται στη γωνία του
σπιτιού και αλλάζει διεύθυνση διάδοσης, οπότε γίνεται αντιληπτός από τον
άνθρωπο Β. ∆εξιά: Το φώς, που διαχέεται από τον άνθρωπο Β, δεν περιθλάται στη γωνία επειδή έχει πολύ µικρότερο µήκος κύµατος, οπότε διαδίδεται
ευθύγραµµα και δεν φθάνει στον Α.

Παράδειγµα 2
Ένας άνθρωπος στο εσωτερικό ενός δωµατίου ακούει από το µισάνοιχτο παράθυρο τους ήχους της
κίνησης ενός κοντινού πολυσύχναστου δρόµου. Γιατί εάν ο άνθρωπος βγει στον δρόµο, διαπιστώνει ότι ακούει πιο καθαρά και τις υψηλότερες συχνότητες;
Από τη σχέση συχνότητας-µήκους κύµατος γνωρίζουµε ότι οι ήχοι χαµηλότερης συχνότητας έχουν
µεγαλύτερα µήκη κύµατος. Συνεπώς, ήχοι χαµηλότερης συχνότητας περιθλώνται σε µεγαλύτερο
βαθµό, και γίνονται πιο εύκολα αντιληπτοί µέσα στο δωµάτιο.

Παράδειγµα 3
∆ύο µεγάφωνα Α και Β είναι συνδεδεµένα µε την ίδια αρµονική πηγή ήχου και βρίσκονται σε απόσταση α = 4,00 m µεταξύ τους. Τοποθετούµε έναν ανιχνευτή ήχου στη µεσοκάθετο των σηµείων Α και
Β, σε απόσταση D = 4,00 m από το µέσο του ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ.
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Εάν µετακινήσουµε τον ανιχνευτή παράλληλα προς την ευθεία που ενώνει τα µεγάφωνα, διαπιστώνουµε ότι παρατηρούνται διαδοχικοί κροσσοί ενίσχυσης και απόσβεσης.
Έστω ότι ο πρώτος κροσσός απόσβεσης παρατηρείται στο σηµείο Π, που απέχει κατά x = 0,25 m από
τη µεσοκάθετο. Θα υπολογίσουµε το µήκος κύµατος του ήχου.
Οι αποστάσεις του σηµείου Π από τις πηγές Α και Β είναι

d 1 = AΠ =   D 2 + (α/2 - χ )2 =   (4,00 m)2 + (1,75 m)2  = 4,37 m
d 2 = BΠ =   D 2 + (α/2 + χ )2 =   (4,00 m)2 + (2,25 m)2 = 4,59 m
Άρα:

d2 - d1 =

λ
2

λ = 2 χ (d 2 - d 1) = 2 χ (4,59 m - 4,37 m) = 0,44 m

Ασκήσεις
1

 το πιο κάτω σχήµα, δύο πηγές S1 και S2 εκπέµπουν ηχητικά κύµατα µε την ίδια συχνότητα και
Σ
φάση, µήκος κύµατος 2 m και πλάτος AΠ.
 α συγκρίνετε τα πλάτη του κύµατος AQ στο σηµείο Q και AP στο σηµείο P µε το πλάτος κύµατος
Ν
AΠ κάθε πηγής.  

2
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 ύο µεγάφωνα στις θέσεις Α και Β του επόµενου σχήµατος λειτουργούν σαν σύµφωνες πηγές
∆
µε την ίδια φάση που παράγουν τρέχοντα αρµονικά ηχητικά κύµατα.
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A. Να υπολογίσετε τη διαφορά δρόµων από τα δύο µεγάφωνα στο σηµείο Χ.
B. Ν
 α προσδιορίσετε τις δυνατές συχνότητες που πρέπει να έχει ο παραγόµενος ήχος, για να
λαµβάνει χώρα στο σηµείο Χ:
(i) ενισχυτική συµβολή.
(ii) καταστροφική συµβολή.
Να θεωρήσετε ότι η ταχύτητα του ήχου είναι 350 m/s.

3.27. Ταχύτητα του Ήχου σε διάφορα Υλικά Μέσα
Τα ηχητικά κύµατα δεν διαδίδονται στο κενό αλλά διαδίδονται σε
οποιοδήποτε υγρό, στερεό ή αέριο µέσο, µε ταχύτητα διάδοσης, που
εξαρτάται από ιδιότητες του µέσου. Θυµίζουµε ότι η ταχύτητα διάδοσης ενός κύµατος σε µία χορδή ή ελατήριο, εξαρτάται από τη γραµµική πυκνότητα, το µήκος ή τη µεταβολή στο µήκος, και την τείνουσα
δύναµη (Ενότητα 3.7). Σε ένα αέριο ή υγρό, η ταχύτητα του ήχου
εξαρτάται από ιδιότητες του µέσου όπως η πυκνότητα, η θερµοκρασία και η συµπιεστότητα.3  
Η ταχύτητα του ήχου στα αέρια αυξάνεται µε την θερµοκρασία και
ελαττώνεται µε τη µοριακή µάζα του αερίου. Στον αέρα, η ταχύτητα του ήχου ισούται µε 331 m/s σε 0oC και αυξάνεται σε 343 m/s
στους 20oC.  Σε ελαφρύτερα αέρια η ταχύτητα του ήχου είναι µεγαλύ-

 Ένα µέσο έχει µεγάλη συµπιεστότητα όταν ο όγκος του ελαττώνεται πολύ µε την

3

αύξηση της πίεσης. Τα αέρια έχουν µεγάλη συµπιεστότητα επειδή τα µόριά τους
βρίσκονται σε µεγάλες αποστάσεις µεταξύ τους. Τα υγρά και τα στερεά έχουν πολύ
µικρή συµπιεστότητα: ο όγκος ενός υγρού ή στερεού ελαττώνεται ελάχιστα εάν αυξηθεί η εξωτερική πίεση σε αυτό, επειδή τα µόριά του είναι ήδη σε επαφή µεταξύ
τους.
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τερη. Για παράδειγµα, στο αέριο ήλιο ο ήχος διαδίδεται µε ταχύτητα
972 m/s και στο αέριο υδρογόνο µε ταχύτητα 1286 m/s στους 0oC.
Η ταχύτητα του ήχου είναι µεγαλύτερη στα υγρά και πολύ µεγαλύτερη
στα στερεά µέσα. Για παράδειγµα, σε 25oC η ταχύτητα του ήχου είναι
1493 m/s στο νερό και 5100 m/s στο αλουµίνιο. Γενικά, όταν ελαττώνεται η συµπιεστότητα του µέσου, η ταχύτητα διάδοσης των ηχητικών
κυµάτων αυξάνεται. Τα υγρά και τα στερεά έχουν µικρότερη συµπιεστότητα από τα αέρια, οπότε η ταχύτητα του ήχου είναι µεγαλύτερη
σε αυτά.

Ασκήσεις
1

 α υπολογίσετε το µήκος κύµατος των ήχων µε τις ακραίες συχνότητες 20 Hz και 20000 Hz, που
Ν
αντιλαµβάνεται ένας άνθρωπος. Να θεωρήσετε ότι η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι 346
m/s.

2

 ι µήκη κύµατος έχει ένας ήχος 1000 Hz σε 25oC (α) στον αέρα, (β) στο νερό, (γ) στο αλουµίνιο;
Τ
Να θεωρήσετε ότι η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι 346 m/s σε 25oC.

3.28. Συχνότητες Ακουστικών Κυµάτων που διεγείρουν
το Αισθητήριο της Ακοής στον Άνθρωπο
Τα ηχητικά κύµατα, που µπορεί να διεγείρουν το αίσθηµα της ακοής στον άνθρωπο, έχουν συχνότητες περίπου στην περιοχή 20 Hz
- 20000 Hz. H πραγµατική έκταση συχνοτήτων που αντιλαµβάνεται
ένας άνθρωπος εξαρτάται από την καταπόνηση των αυτιών του και
την ηλικία. Σε µεγαλύτερες ηλικίες ελαττώνεται η ικανότητα ακοής µεγαλύτερων συχνοτήτων. Το ανθρώπινο αυτί παρουσιάζει τη µεγαλύτερη ευασθησία σε συχνότητες 2000 Hz - 5000 Hz.
Ήχοι µε συχνότητες µικρότερες των 20 Hz ονοµάζονται υπόηχοι και
ήχοι µε συχνότητες µεγαλύτερες των 20000 Hz ονοµάζονται υπέρηχοι.
Οι υπέρηχοι έχουν διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρµογές στην
Ιατρική. Σε µία τυπική συσκευή υπερήχων, ένας ποµπός παράγει
ήχους συχνοτήτων 1 MHz - 10 MHz, οι οποίοι εισέρχονται στο ανθρώπινο σώµα. Οι υπέρηχοι ανακλώνται στην επιφάνεια διαφόρων οργάνων, ή στις διαχωριστικές επιφάνειες µεταξύ ιστών, και επιστρέφουν
στον ποµπό/δέκτη µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα.
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Ανάλυση αυτού του χρονικού διαστήµατος και της έντασης των υπερήχων επιτρέπει τον υπολογισµό της απόστασης των διαφόρων οργάνων του σώµατος από τον ποµπό. Έτσι, η συσκευή σχηµατίζει µία
εικόνα του εσωτερικού του σώµατος. Επειδή οι υπέρηχοι έχουν πολύ
µικρό µήκος κύµατος, υφίστανται περίθλαση µόνο από πολύ µικρά
εµπόδια και οπές, οπότε παράγουν εικόνες υψηλής ευκρίνειας.
∆ιάφορα ζώα παράγουν και ακούν ήχους σε συχνότητες υπερήχων
20 kHz - 200 kHz. Οι γάτες αντιλαµβάνονται ήχους µέχρι 80 kHz και οι
σκύλοι µέχρι 45 kHz. Οι νυχτερίδες παράγουν ήχους συχνοτήτων µέχρι 200 kHz, που ανακλώνται και επιστρέφουν σε αυτές. Αναλύοντας
την ηχώ, οι νυχτερίδες υπολογίζουν το µέγεθος και την απόσταση
των θηραµάτων τους.

Εικόνα ενός εµβρύου στο σώµα της µητέρας του, που δηµιουργήθηκε µε χρήση
υπερήχων. Πηγή: Wikipedia.

Παράδειγµα 1
Η µέση ταχύτητα διάδοσης του ήχου στο ανθρώπινο σώµα είναι 1540 m/s (παρόµοια µε την ταχύτητα
του ήχου στο νερό). Θα υπολογίσουµε το µήκος κύµατος υπερήχων συχνότητας 1,0 MHz στο ανθρώπινο σώµα.
Από την εξίσωση ταχύτητας - µήκους κύµατος, παίρνουµε:
λ=

υ
1540 m/s
=
= 1,5 x 10-3 m = 1,5 mm
f 1,0 x 106 s-1

Το µέγεθος των λεπτοµερειών που µπορούν να αποτυπωθούν καθαρά στην εικόνα υπερήχων (διαχωριστικές επιφάνειες, κύστεις, όγκοι)  είναι συγκρίσιµο µε το µήκος κύµατος που υπολογίσαµε (~mm).
Λεπτοµέρειες µε µικρότερες διαστάσεις προκαλούν περίθλαση και αλλαγή της πορείας των ηχητικών
κυµάτων και δεν αποτυπώνονται ευκρινώς.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.28.1. Ο
 ι υπέρηχοι που χρησιµοποιούνται στις ιατρικές απεικονίσεις έχουν συχνότητες 1 MHz - 10 MHz. Είναι σηµαντική η
περίθλαση αυτών των υπερήχων από το άνοιγµα µιας µισάνοιχτης πόρτας;
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3.28.2. Μερικές νυχτερίδες µπορούν να εντοπίζουν µικρά έντοµα
στο απόλυτο σκοτάδι µε χρήση υπερήχων µέχρι 200 kHz.
Γιατί χρησιµοποιούν ήχους τόσο υψηλών συχνοτήτων;

ΕΝΘΕΤO: ΤΟ AΝΘΡΩΠΙΝΟ AΥΤΙ
Το αυτί χωρίζεται µορφολογικά σε τρία µέρη: το εξωτερικό, το µεσαίο και το εσωτερικό αυτί.
Το εξωτερικό αυτί περιλαµβάνει το πτερύγιο και τον σωλήνα (ακουστικό πόρο), που ξεκινά από το
πτερύγιο και καταλήγει σε µία λεπτή µεµβράνη, το ακουστικό τύµπανο. Το µεσαίο αυτί περιλαµβάνει το ακουστικό τύµπανο και τρία πολύ µικρά οστά (τη σφύρα, τον άκµονα και τον αναβολέα). Το
εσωτερικό αυτί περιλαµβάνει τον κοχλία, τα ακουστικά νεύρα και τους ηµικυκλικούς σωλήνες (που
υποβοηθούν στην ισορροπία και στον προσανατολισµό).

Τα ηχητικά κύµατα, που εισέρχονται στον ακουστικό πόρο, δηµιουργούν το ηχητικό αίσθηµα σε τέσσερα στάδια:
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1.

 α ηχητικά κύµατα διαδίδονται στον ακουστικό πόρο και προκαλούν δονήσεις του ακουστικού
Τ
τυµπάνου.

2.

 ι δονήσεις του τυµπάνου µεταδίδονται στα τρία οστά του µεσαίου αυτιού, και µέσω αυτών
Ο
στον κοχλία.

3.

 ο εσωτερικό του κοχλία είναι γεµάτο µε υγρό, µέσα στο οποίο αρχίζουν να διαδίδονται κύµαΤ
τα. Τα κύµατα αυτά προκαλούν δονήσεις σε διάφορα σηµεία του κοχλία. Η περιοχή του κοχλία,
στην οποία µεγιστοποιείται το πλάτος αυτών των δονήσεων, εξαρτάται από τη συχνότητα των
κυµάτων (τη συχνότητα του αρχικού ήχου).

4.

 ι δονήσεις του κοχλία µεταδίδονται σε τριχίδια κατάλληλων κυττάρων (τριχοφόρων κυττάρων).
Ο
Οι κινήσεις των τριχιδίων τελικά προκαλούν διάδοση ηλεκτρικών παλµών στο ηχητικό νεύρο.
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Ο ακουστικός πόρος έχει µήκος L = 2,5 cm και λειτουργεί σαν ηχητικός σωλήνας µε µία ανοικτή άκρη
(πτερύγιο) και µία κλειστή άκρη (τύµπανο). Ένας τέτοιου τύπου ηχητικός σωλήνας δηµιουργεί στάσιµα
ηχητικά κύµατα µε µήκος κύµατος λ = 4L = 10 cm και συχνότητες

f  = υ/λ = (340 m/s)/(0,10 m) = 3400 Hz
Γι αυτό τον λόγο, το ανθρώπινο αυτί είναι ευαίσθητο κυρίως σε συχνότητες στην περιοχή γύρω από
τα 3000 Hz.
Για πληροφορίες σχετικά µε το αυτί, µπορείτε να συµβουλευτείτε το video https://www.youtube.
com/watch?v=rC1dsTa4bs8.

3.29. Ενέργεια και Ένταση Κύµατος
Όπως αναφέραµε στην Ενότητα 3.5, η διάδοση ενός κύµατος σε ένα
µέσο συνοδεύεται από µεταφορά ενέργειας, αλλά όχι από µεταφορά ύλης. Θα δείξουµε από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η ενέργεια
ενός κύµατος, χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα ένα εγκάρσιο κύµα
σε χορδή.
Θεωρούµε ένα τρέχον αρµονικό κύµα που διαδίδεται κατά µήκος
µιας οριζόντιας τεντωµένης χορδής γραµµικής πυκνότητας µ, από τα
αριστερά προς τα δεξιά.
Στο πιο κάτω σχήµα απεικονίζεται το στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική στιγµή t . Το κύµα µόλις έχει φθάσει στο σηµείο Α:  Όλα τα σηµεία

αριστερά του Α εκτελούν ΑΑΤ, µε κυκλική συχνότητα ω και πλάτος y0,
ενώ τα σηµεία δεξιά του Α είναι ακίνητα. Μετά από µικρό χρονικό διάστηµα ∆t  τίθεται επίσης σε ΑΑΤ ένα στοιχειώδες τµήµα της χορδής
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δεξιά του σηµείου Α µε µήκος ∆χ = υ∆t, όπου υ η ταχύτητα διάδοσης
του κύµατος. Η µάζα του τµήµατος ισούται µε ∆m = µ∆χ = µυ∆t.
Το στοιχειώδες τµήµα εκτελεί ΑΑΤ µε πλάτος y0 και κυκλική συχνότητα ω. Άρα, η συνολική ενέργεια του τµήµατος ισούται µε την ενέργεια
ενός αρµονικού ταλαντωτή, κυκλικής συχνότητας ω και πλάτους y0.
Ένας αρµονικός ταλαντωτής διέρχεται από τη ΘΙ του µε τη µέγιστη
δυνατή ταχύτητα υ = υ0 = ωy0, και έχει συνολική ενέργεια ίση µε την
κινητική του ενέργεια στη θέση αυτή:
1
1
Eταλ = m υ02 = m (ωy0)2
2
2
Η συνολική ενέργεια του ταλαντωτή είναι συνεχώς σταθερή (αν δεν
υπάρχει απόσβεση). Συνεπώς, η τελευταία σχέση εκφράζει την συνολική ενέργεια του ταλαντωτή σε όλα τα σηµεία της τροχιάς του.
Η ίδια σχέση δίδει την ενέργεια που µεταφέρθηκε στο στοιχειώδες
τµήµα της χορδής δεξιά του σηµείου Α, κατά το διάστηµα ∆t :
∆E =

1
1
∆m (ωy0)2 = µυ∆t (ωy0)2
2
2

Συνεπώς, η ενέργεια ανά µονάδα χρόνου (ισχύς), που µεταφέρει το
αρµονικό κύµα στη χορδή, δίδεται από τη σχέση:

Ισχύς Αρµονικού Κύµατος σε Χορδή
Ρ=

∆E 1
= µυω2y02
2
∆t

Να παρατηρήσετε ότι η ισχύς του κύµατος είναι ανάλογη µε (α) το
τετράγωνο του πλάτους, (β) το τετράγωνο της κυκλικής συχνότητας
και (γ) την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος. Για κύµατα που διαδίδονται σε ένα συγκεκριµένο µέσο, η ταχύτητα διάδοσης είναι δεδοµένη.
Για να αυξήσουµε την ισχύ ενός κύµατος συγκεκριµένης συχνότητας,
αυξάνουµε το πλάτος της ταλάντωσης.
Με παρόµοιο τρόπο αποδεικνύεται ότι η Ισχύς που µεταφέρει ένα τρέχον αρµονικό ηχητικό κύµα, το οποίο διαδίδεται σε µία στήλη αέρα,
ισούται µε:
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Ισχύς Αρµονικού Κύµατος σε Στήλη Αέρα

Ρ=

∆E 1
= ρΑ υω2y02
2
∆t

όπου ρ η πυκνότητα ηρεµίας του αέρα, Α το εµβαδόν της διατοµής του σωλήνα, υ η ταχύτητα διάδοσης
του ηχητικού κύµατος, ω η κυκλική συχνότητα και y0  το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελούν τα λεπτά
τµήµατα αέρα, καθώς διαδίδεται το κύµα.

Η διατοµή του σωλήνα είναι κάθετη στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος. Εάν διαιρέσουµε την ισχύ του αρµονικού κύµατος µε το εµβαδόν Α της διατοµής του σωλήνα, προκύπτει η ισχύς που µεταφέρει το
κύµα ανά µονάδα κάθετης επιφάνειας στη διεύθυνση διάδοσης. Το
µέγεθος αυτό ονοµάζεται Ένταση του κύµατος:

Ένταση Κύµατος I =

Ισχύς Κύµατος
∆E
=
Κάθετη Επιφάνεια στη ∆ιεύθυνση ∆ιάδοσης του Κύµατος
Α ∆t

Η ένταση συµβολίζεται µε το γράµµα Ι από την αγγλική λέξη intensity, και έχει µονάδες µέτρησης W/m2.

Χρησιµοποιώντας τον ορισµό της έντασης, βρίσκουµε την ένταση
ενός τρέχοντος αρµονικού κύµατος στον αέρα:

Ένταση Αρµονικού Κύµατος στον Αέρα
I=

1
ρυω 2y02
2

όπου ρ η πυκνότητα ηρεµίας του αέρα, υ η ταχύτητα διάδοσης του ηχητικού κύµατος, ω η κυκλική
συχνότητα και y0  το πλάτος της ταλάντωσης που εκτελούν τα λεπτά τµήµατα  αέρα καθώς διαδίδεται το
κύµα.

Παράδειγµα 1
Σε µία στήλη αέρα διαδίδεται ένα ηχητικό κύµα συχνότητας 3400 Hz. Η πυκνότητα του αέρα είναι
1,2 kg/m3 και η ταχύτητα διάδοσης του ήχου ισούται µε 340 m/s. Εάν το πλάτος ταλάντωσης είναι
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1,0 x 10-8 m, θα υπολογίσουµε την ένταση του παραγόµενου ήχου.

I=

1
ρυω 2y02 =
2

( )( )

1
kg
m
W
2
2
x 1,2 3 x 340
x (2 x 3,14 x 3400 s-1) x (1,0 x 10-8 m) = 9,3 x 10-6 2
2
m
s
m

Παράδειγµα 2
Ένας ήχος συχνότητας 1000,0 Hz γίνεται αντιληπτός όταν η έντασή του γίνει µεγαλύτερη ή ίση µε
1,0 x 10-12   W/m2. Η πυκνότητα του αέρα είναι 1,2 kg/m3. Θα υπολογίσουµε τo ελάχιστο πλάτος
ταλάντωσης του αέρα που αντιστοιχεί σε αυτή τη συχνότητα.
Από τον ορισµό της έντασης, λύνουµε ως προς το πλάτος της ταλάντωσης:

I=

1
ρυω 2y02
2

y02 =

2Ι
ρυω 2

y0 =

1 2Ι
   
ω ρυ

Αντικαθιστώντας, βρίσκουµε:

y0 =

2 x (1,0 x 10-12  W/m2)
1 2Ι
1
   0,004902 J/kg
x 10-6 = 1,12 x 10-11 m
   
=
=
-1     
-1
3
2
x
π
x
1000
s
ω ρυ 2 x π x 1000 s
1,2
kg/m
x
340
m/s
(
) (
)

Να παρατηρήσετε ότι το ανθρώπινο αυτί είναι ευαίσθητο σε ταλαντώσεις πλάτους µικρότερου από το
µέγεθος του ατόµου (10-10 m !!).

Ενίσχυση του Ήχου στα Έγχορδα Όργανα
Η ισχύς του ηχητικού κύµατος στον αέρα είναι ανάλογη µε την επιφάνεια του τµήµατος του αέρα που πάλλεται. Μία χορδή έχει µικρή
επιφάνεια επαφής µε τον αέρα, οπότε δεν µπορεί από µόνη της να
παράξει ηχητικό κύµα µεγάλης ισχύος στον αέρα.
Για να αυξηθεί η ισχύς του παραγόµενου ήχου, τα σώµατα των εγχόρδων µουσικών οργάνων, όπως το πιάνο, η κιθάρα και το βιολί,
έχουν µεγάλες επιφάνειες. Οι επιφάνειες αυτές τίθενται σε εξαναγκασµένη ταλάντωση από την παλλόµενη χορδή, και έρχονται σε
επαφή µε πολύ µεγαλύτερη επιφάνεια του αέρα, σε σύγκριση µε τη
χορδή. Έτσι τίθεται σε κίνηση µεγαλύτερος αριθµός µορίων αέρα,
και ο παραγόµενος ήχος έχει µεγαλύτερη ισχύ. H ένταση του πα-
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ραγόµενου ήχου αυξάνεται επιπρόσθετα από το αντηχείο του οργάνου, λόγω συντονισµού της αέριας
στήλης στο εσωτερικό του.
Προτεινόµενη δραστηριότητα
Να θέσετε σε ταλάντωση ένα διαπασών και να το ακουµπήσετε στην έδρα της τάξης σας. Πώς µεταβάλλεται η ισχύς του παραγόµενου ήχου; Να εξηγήσετε αυτή την παρατήρηση.

Ασκήσεις
Στις επόµενες ασκήσεις να θεωρήσετε διάδοση του ήχου σε µία στήλη αέρα.
1

Στο όριο του πόνου, ένας ήχος έχει ένταση 1,0 W/m2. Eάν ο ήχος έχει συχνότητα 2000,0 Hz, να
υπολογίσετε τo πλάτος ταλάντωσης του αέρα που αντιστοιχεί σε αυτή τη συχνότητα. Η πυκνότηkg
τα του αέρα είναι 1,2 3 . Να θεωρήσετε ότι η ταχύτητα του ήχου στον αέρα ισούται µε 340 m/s.
m

2

Ένα αρµονικό ηχητικό κύµα συχνότητας 1000,0 Hz διαδίδεται στον αέρα και έχει πλάτος ταλάντωσης 1,0 x 10-8 m. Να υπολογίσετε την ένταση του ήχου, εάν η ταχύτητα του ήχου στον αέρα
kg
είναι 340 m/s και η πυκνότητα του αέρα είναι 1,2 3 .
m

3.30. Ένταση Σφαιρικού Κύµατος
Στην Ενότητα 3.19 περιγράψαµε σφαιρικά ηχητικά κύµατα που παράγονται από µία σηµειακή πηγή. Τα µέτωπα κύµατος είναι οµόκεντρες
σφαίρες µε κέντρο την πηγή, και όλα τα σηµεία ενός µετώπου κύµατος ταλαντώνονται µε τον ίδιο τρόπο. Άρα, η ισχύς P0   που εκπέµπει
η πηγή ισοκατανέµεται πάνω σε ένα σφαιρικό µέτωπο κύµατος. Εάν
το µέτωπο έχει ακτίνα r, η ένταση του κύµατος σε όλα τα σηµεία του
µετώπου ισούται µε το πηλίκο της ισχύος της πηγής προς το εµβαδόν
της σφαιρικής επιφάνειας:

Ένταση Σφαιρικού Κύµατος σαν συνάρτηση
της απόστασης από την Πηγή
I=
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Να παρατηρήσετε ότι η ένταση είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης από την πηγή. Ο λόγος των εντάσεων δύο
σφαιρικών µετώπων κύµατος µε ακτίνες r 1 και r 2 είναι

r 22
I1
=   2
r1
I2

Σηµείωση
Επειδή η ένταση του κύµατος σε κάποιο σηµείο είναι ανάλογη του τετραγώνου του πλάτους της ταλάντωσης, συµπεραίνουµε ότι:

Το πλάτος ταλάντωσης ενός σφαιρικού κύµατος είναι αντιστρόφως ανάλογο µε την απόσταση από την πηγή, y0   1/r .

Παράδειγµα
Μία σηµειακή ηχητική πηγή εκπέµπει σφαιρικό κύµα µε ένταση 10-5 W/m2 σε απόσταση 1,0 m από
την πηγή.
Ποια θα είναι η ένταση του κύµατος σε απόσταση 100,0 m από την πηγή;

(

)

1,0 m 2
I 1 r 22
= 2 =
= 10-4
100,0 m
I2 r1
Άρα, σε απόσταση 100,0 m η ένταση γίνεται 10-9 W/m2.

3.31. Κλίµακα Έντασης του Ήχου
Οι πιο ασθενείς ήχοι, που µπορεί να ανιχνεύσει το ανθρώπινο αυτί στη
συχνότητα των 1000 Hz, έχουν ένταση της τάξης 10-12 W/m2. Η ένταση αυτή ονοµάζεται κατώφλιο ακουστότητας. Στην προηγούµενη
Ενότητα δείξαµε ότι αυτή η ένταση αντιστοιχεί σε πλάτος ταλάντωσης
της τάξης των 10-11 m. Οι πιο δυνατοί ήχοι που αντέχει το ανθρώπινο
αυτί στη συχνότητα 1000 Hz έχουν ένταση περίπου 1 W/m2. Η ένταση
αυτή αποτελεί το όριο πόνου. Ήχοι µε µεγαλύτερη ένταση γίνονται
επίσης αντιληπτοί, αλλά προκαλούν αίσθηµα πόνου στο αυτί µας.
Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι το ανθρώπινο αυτί ανιχνεύει
ένα πολύ µεγάλο εύρος εντάσεων. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιούµε
λογαριθµική κλίµακα για να περιγράψουµε πόσο δυνατός είναι ένας
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ήχος. Η κλίµακα αυτή ονοµάζεται επίπεδο έντασης του ήχου και εκφράζεται στη µονάδα bel ή decibel (1 decibel = 10-1 bel), από τον
ιδρυτή της και εφευρέτη του τηλεφώνου, Alexander Graham Bell. Το
decibel γράφεται σε συντοµία ως db.
Για να ορίσουµε το επίπεδο έντασης ενός ήχου, θέτουµε ως ένταση
αναφοράς I 0 το κατώφλιο ακουστότητας, I 0 = 10-12 W/m2. Ορίζουµε
ότι το κατώφλι ακουστότητας έχει επίπεδο έντασης β0  = 0 db. Το επίπεδο έντασης ενός ήχου oποιασδήποτε έντασης I υπολογίζεται από
τη σχέση:

Επίπεδο Έντασης Ήχου

()

β  = 10 log

I
(db)
I0

Με βάση αυτόν τον ορισµό, δύο ήχοι µε εντάσεις I 1  και I 2  έχουν διαφορά στο επίπεδο έντασης:

()

()

()

I2
I
I
- 10 log 1 = 10 log 2 (db)
I0
I0
I1

β2 - β1  = 10 log

Άρα: Ένας ήχος µε δεκαπλάσια ένταση από το κατώφλι ακουστότητας, I 1 = 10-11 W/m2, έχει επίπεδο έντασης 10 db:

(

β1 - β0  = β1  = 10 log

)

10-11 W/m2
db = 10 log (10) db = 10 db
10-12 W/m2

Oµοίως, ένας ήχος µε δέκα φορές µεγαλύτερη ένταση από τον ήχο
έντασης I 1  έχει επίπεδο έντασης 20 db:

(

β2 - β1  = 10 log

)

10-10 W/m2
db = 10 log (10) db
10-11 W/m2

β2 = 10 db

Άρα:

•

Κάθε ∆εκαπλασιασµός της έντασης του ήχου αντιστοιχεί σε αύξηση του επιπέδου έντασης του
ήχου κατά 10 db.

•

Kάθε Υποδεκαπλασιασµός της έντασης του ήχου αντιστοιχεί σε ελάττωση του επιπέδου έντασης
του ήχου κατά 10 db
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Προσοχή
Εάν η ένταση του ήχου αυξηθεί κατά 20 φορές, το επίπεδο της έντασης δεν αυξάνεται κατά 20 db.

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.31.1. Π
 όσο αυξάνεται το επίπεδο έντασης ενός ήχου, εάν η ένταση του ήχου διπλασιασθεί;
3.31.2. Π
 όσο αυξάνεται το επίπεδο έντασης ενός ήχου, εάν η ένταση του ήχου αυξηθεί κατά 20 φορές;

Παράδειγµα 1
Ένας ήχος έχει ένταση 10-5 W/m2. Ποιο είναι το επίπεδο της έντασής του;
Από τον ορισµό του επιπέδου έντασης, βρίσκουµε:

(

)

10-5 W/m2
db = 10 log (107) = 70 db   
10-12 W/m2

β = 10 log

Εναλλακτικά, µπορούµε να σκεφτούµε ως εξής: Αύξηση της έντασης κατά 10 φορές προκαλεί αύξηση του επιπέδου έντασης κατά 10 db. Άρα, αύξηση κατά 107 φορές προκαλεί αύξηση του επιπέδου
έντασης κατά 7 x (10 db) = 70 db.

Παράδειγµα 2
Ποια είναι η διαφορά στο επίπεδο έντασης δύο ήχων µε εντάσεις I 1 = 10-11 W/m2 και I 2 = 10-2 W/m2;
Eφαρµόζοντας την αντίστοιχη σχέση, βρίσκουµε:

(

β2 - β1  = 10 log

)

10-2  W/m2
db = 10 log (109) db = 90 db
10-11  W/m2

Εναλλακτικά σκεφτόµαστε:
Αφού οι δύο εντάσεις διαφέρουν κατά έναν παράγοντα 109, τα επίπεδα έντασής τους θα διαφέρουν
κατά 90 db.

Εάν γνωρίζουµε το επίπεδο έντασης ενός ήχου, υπολογίζουµε την
έντασή του από τη σχέση:

()

β  = 10 log
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Παράδειγµα 3
Το όριο του πόνου έχει επίπεδο έντασης 120 db. Ποια είναι η ένταση του ήχου, που αντιστοιχεί στο
όριο του πόνου;
Eφαρµόζοντας την πιο πάνω σχέση, βρίσκουµε:

I = I 0 x 10 120/10 = (10-12 W/m2) x 10 12 = 1 W/m2

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.31.3. Έ
 νας ήχος έχει  επίπεδο έντασης 30 db. Ποιά είναι η ένταση
του ήχου;
3.31.4. ∆
 ύο ήχοι µε εντάσεις I 1   και I 2 < I 1 διαφέρουν κατά 40 db.
Ποιό είναι το πηλίκο I 2 /I 1  των εντάσεων;
3.31.5. Π
 όσο µεταβάλλεται το επίπεδο έντασης ενός ήχου, εάν η
ένταση υποδιπλασιασθεί;
3.31.6. Έ
 να παιδί τραγουδά και παράγει ήχο έντασης I = 10-7 W/m2.
Ποιο είναι το επίπεδο έντασης (db) του ήχου (Α) του παιδιού; (Β) µίας χορωδίας από δέκα παρόµοια παιδιά; (Γ)
µίας χορωδίας από είκοσι παιδιά; (∆) από εκατό παιδιά; (Να
αγνοήσετε φαινόµενα συµβολής των ήχων των παιδιών).

Στον διπλανό πίνακα αναφέρουµε ενδεικτικές χαρακτηριστικές τιµές
του επιπέδου έντασης διαφόρων ηχητικών πηγών.
Η παρατεταµένη έκθεση σε υψηλής έντασης ήχους µπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή. Γι΄ αυτό και πρέπει να χρησιµοποιούµε
ωτοασπίδες όταν είµαστε εκτεθειµένοι σε ήχους µε επίπεδο έντασης
µεγαλύτερο των 90 db.
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Επίπεδο
Έντασης (db)

Θρόισµα φύλλων

10

Ψίθυρος

30

Κουνούπι

40

Συνοµιλία

65

Θόρυβος τροχαίας
κυκλοφορίας

70

Ηλεκτρική σκούπα

70

Συναυλία ροκ

120

Σειρήνα

120

Πολυβόλο

130

Κινητήρας
αεροπλάνου σε
απόσταση 30 m

140
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Παράδειγµα 4
Ο κινητήρας ενός αεροπλάνου παράγει ήχο µε επίπεδο έντασης 140 db σε απόσταση 30 m. Ποιο θα
είναι το επίπεδο έντασης του ήχου σε απόσταση 300 m από το αεροπλάνο;
H ένταση του ήχου είναι αντιστρόφως ανάλογη µε το τετράγωνο της απόστασης. Η ένταση σε απόσταση 300 m γίνεται:

( ) ( )

r1 2
30 m 2 I 1
I2 = I1 x
I1 x
=
=
r2
300 m
100
  
Αφού για κάθε υποδεκαπλασιασµό της έντασης ο ήχος ελαττώνεται κατά 10 db, η ένταση I 2  είναι κατά
20 db µικρότερη από την ένταση I 1. Να παρατηρήσετε ότι ο ήχος του αεροπλάνου παραµένει στο όριο
πόνου σε απόσταση 300 m. Γι΄ αυτό τον λόγο οι εργαζόµενοι στις πίστες των αεροδροµίων φορούν
συχνά προστατευτικά ακουστικά.

Ασκήσεις
1

 να πυροτέχνηµα εκρήγνυται και προκαλεί ήχο έντασης 102 W/m2. Ποιό είναι το επίπεδο ένταΈ
σης του παραγόµενου ήχου (σε db); Υπερβαίνει το όριο πόνου;

2

Ποια είναι η ένταση (W/m2) του ήχου ενός κουνουπιού και µίας συνοµιλίας; Συµβ. τον πίνακα.

3

 νας ανεµιστήρας παράγει ήχο µε επίπεδο έντασης 50 db, σε απόσταση 2 m. Ποιο είναι το επίΈ
πεδο της έντασης του ήχου του ανεµιστήρα σε απόσταση 20 m;

4

 ύο ήχοι έχουν εντάσεις I 1   και I 1/104. Κατά πόσα db είναι µικρότερο το επίπεδο έντασης του
∆
δεύτερου ήχου;

5

 να ραδιόφωνο παίζει µουσική µε επίπεδο έντασης 40 db. Πόσες φορές αυξάνεται η ένταση του
Έ
ήχου, εάν το επίπεδο έντασης γίνει 70 db;

6

 ύο µοτοσυκλέτες παράγουν ήχους µε έντασεις I 1 = 10-5 W/m2 και I 2 = 10-1 W/m2. Ποια είναι η
∆
διαφορά στα επίπεδα έντασης των ήχων;

7

Ένας άνθρωπος που ψιθυρίζει παράγει ήχο µε επίπεδο έντασης 30 db.
A. Ποια είναι η ένταση του ήχου του ανθρώπου (W/m2);
B. Ποια είναι η ένταση του ήχου δύο ανθρώπων που ψιθυρίζουν ταυτόχρονα;
Γ. Π
 οιο είναι το επίπεδο έντασης (db)  του ήχου, που παράγουν οι δύο άνθρωποι; (Να αγνοήσετε
φαινόµενα συµβολής στα ερωτήµατα Β και Γ).
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3.32. Κυµατική Φύση του Φωτός - Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα
Πολλά φαινόµενα που σχετίζονται µε το φως µπορούν να ερµηνευθούν µε βάση τη Γεωµετρική Οπτική, που βασίζεται στην υπόθεση
ότι το φως διαδίδεται ευθύγραµµα µε τη µορφή φωτεινών ακτίνων.
Υπάρχουν όµως φαινόµενα που ερµηνεύονται µόνο εάν θεωρήσουµε
ότι το φως διαδίδεται σαν κύµα. Για παράδειγµα, το φως που παράγεται από δύο σύµφωνες πηγές δηµιουργεί φωτεινούς και σκοτεινούς
κροσσούς συµβολής. Το ίδιο συµβαίνει όταν το φως διέρχεται από
δύο λεπτές σχισµές. Όταν το φως συναντά κάποιο εµπόδιο ή διέρχεται από µία µικρή οπή, παρατηρούνται φαινόµενα περίθλασης.
Ο Christian Huygens (1629 -1695) ερµήνευσε τους νόµους της ανάκλασης και της διάθλασης του φωτός, διατυπώνοντας την οµώνυµη
αρχή του (συµβ. Ενότητα 3.24). Η αρχή του Huygens κάνει την υπόθεση ότι το φως είναι κύµα. Σπουδαίοι φυσικοί όπως ο Francesco
Grimaldi (1618 -1663), o Τhomas Young (1773 - 1829) και ο Augustin
Fresnel (1788 -1829) µελέτησαν πειραµατικά φαινόµενα συµβολής
και περίθλασης του φωτός και θεµελίωσαν την κυµατική θεωρία του
φωτός.
Τον 19ο αιώνα, ο Βρετανός θεωρητικός φυσικός James Clerk Maxwell
(1831 -1879) απέδειξε ότι το φως αποτελεί είδος ηλεκτροµαγνητικού
κύµατος. Το ηλεκτροµαγνητικό κύµα είναι η διάδοση ενός ηλεκτρικού και ενός µαγνητικού πεδίου, που δηµιουργούνται το ένα από τις
µεταβολές του άλλου. Σε αντίθεση µε τα µηχανικά κύµατα, τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα διαδίδονται και στον κενό χώρο µε ταχύτητα
ίση µε την ταχύτητα του φωτός στο κενό, c = 299792458 m/s. Όλα
τα είδη ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων παράγονται από επιταχυνόµενα
ηλεκτρικά φορτία.
Υπάρχουν πολλές µορφές ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, που διαφέρουν ως προς τη συχνότητα. Το σύνολο των συχνοτήτων των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων ονοµάζεται ηλεκτροµαγνητικό φάσµα.
Επειδή η συχνότητα παίρνει συνεχείς τιµές, το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα είναι συνεχές. Η συχνότητα ενός ηλεκτροµαγνητικού κύµατος
συνδέεται µε το µήκος κύµατος στο κενό µε τη σχέση ταχύτητας-συχνότητας:

f  =

c
λ

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή τµηµάτων του ηλεκτροµαγνητικού
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To Ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα

φάσµατος, κατά  φθίνουσα σειρά ως προς το µήκος κύµατος (αύξουσα σειρά ως προς τη συχνότητα).

Ραδιοκύµατα

Το παρατηρητήριο Very Large Array (VLA),
στο Νέο Μεξικό (ΗΠΑ) αποτελείται από 27
κεραίες, που συλλαµβάνουν µικροκύµατα
µεγέθους του cm. Το VLA µελετά τα µικροκύµατα και τα ραδιοκύµατα που εκπέµπονται από γαλαξίες, αστέρια, quasars,
µαύρες τρύπες και άλλα αστρικά σώµατα
και χαρτογραφεί το σύµπαν.

Όταν σε µία κεραία ραδιοφώνου ή τηλεόρασης ταλαντώνονται φορτισµένα σωµατίδια (ηλεκτρόνια), εκπέµπονται ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Έχουν µεγάλα µήκη κύµατος, της τάξης λ ≥ 1 m, και χαµηλές συχνότητες, f ≤ 300 MHz. Χωρίζονται στα µακρά κύµατα, τα οποία έχουν
πολύ µεγάλα µήκη κύµατος, τα µεσαία και τα βραχέα κύµατα µε σχετικά µικρότερα µήκη κύµατος. Χρησιµοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες
υποβρυχίων, στα ηλεκτρικά δίκτυα διανοµής, στις τηλεπικοινωνίες σε
ναυτιλία και αεροναυτιλία, στα ραδιοσυστήµατα πλοήγησης, στη ραδιοφωνία και στην τηλεόραση.
Τα µακρά κύµατα µε συχνότητες 20 Hz - 20 kHz προκαλούν µηχανικές ταλαντώσεις σε συσκευές. Τα ηχητικά κύµατα που παράγονται
από τη διέγερση αυτών των συσκευών γίνονται αντιληπτά από το ανθρώπινο αυτί.

Μικροκύµατα
Έχουν µήκη κύµατος 10-3 m - 1 m και συχνότητες 300 MHz - 300 GHz
και παράγονται από ηλεκτρικά κυκλώµατα. Πολλές πηγές τα αναφέρουν ως υποκατηγορία των ραδιοκυµάτων. Χρησιµοποιούνται σε συστήµατα ραντάρ, στην παραγωγή τηλεοπτικού και δορυφορικού σήµατος, στην κινητή τηλεφωνία και στους φούρνους µικροκυµάτων για
το ζέσταµα φαγητού. Το Σύµπαν κατακλύζεται από θερµική ακτινοβο-
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λία µικροκυµάτων, θερµοκρασίας περίπου 30 Κ, η οποία ονοµάζεται
ακτινοβολία υποβάθρου µικροκυµάτων. Ανακαλύφθηκε από τους
φυσικούς A. Penzias και R. Wilson το 1965, και αποτελεί υπόλειµµα
της ακτινοβολίας που εξέπεµπε το Σύµπαν όταν βρισκόταν σε θερµοκρασία 3000 Κ, περίπου 380000 χρόνια µετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

Υπέρυθρη Ακτινοβολία, µε µήκη κύµατος 10-6 m - 10-3 m. Εκπέµπεται από διάφορα θερµά σώµατα και µόρια. Απορροφάται πολύ
εύκολα από τα περισσότερα υλικά. Είναι χρήσιµη στη φυσιοθεραπεία
και στην υπέρυθρη φωτογραφία. Στο διπλανό σχήµα απεικονίζεται µία
εικόνα υπέρυθρης ακτινοβολίας από µία πόλη.

Ορατό φως
Είναι το τµήµα του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος το οποίο διεγείρει το
αίσθηµα της όρασης στον άνθρωπο. Ορατό φως παράγεται κατά τις
διεγέρσεις ηλεκτρονίων στα άτοµα και στα µόρια. Τα µονοχρωµατικά φωτεινά κύµατα έχουν συγκεκριµένο µήκος κύµατος. Το ερυθρό
φως έχει το µεγαλύτερο µήκος κύµατος (ή τη µικρότερη συχνότητα),  
λερ = 750 nm = 7,5 x 10-7 m. Το ιώδες φως έχει το µικρότερο µήκος
κύµατος, λιδ = 400 nm = 4 x 10-7 m. Η διακριτική ικανότητα του ανθρώπινου οφθαλµού γίνεται µέγιστη για µήκη κύµατος της τάξης 560 nm   
(κίτρινο - πράσινο φως).

Υπεριώδης ακτινοβολία, µε µήκη κύµατος στην περιοχή 10 nm 400 nm. Ένα µεγάλο ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας είναι υπεριώδης. Μικρή έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι ωφέλιµη
διότι υποβοηθά την παραγωγή βιταµίνης D. H υπερβολική έκθεση
στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι βλαβερή για τον άνθρωπο. Το µεγαλύτερο ποσοστό της υπεριώδους ακτινοβολίας που παράγεται στον
Ήλιο απορροφάται από το αέριο όζον (Ο3) στα ανώτερα στρώµατα της
ατµόσφαιρας και µετατρέπεται σε εσωτερική ενέργεια της ατµόσφαιρας.

Ακτίνες Χ, µε µήκη κύµατος στην περιοχή 10-3 nm - 10 nm. Παράγονται από ταχέα ηλεκτρόνια, όταν αυτά επιβραδύνονται καθώς προσκρούουν σε µέταλλα. Είναι πολύ χρήσιµες στην ιατρική για διαγνώσεις, παραγωγή ακτινογραφιών και αξονικές τοµογραφίες (Computer
Tomography ή CT - scans) και για την καταστροφή καρκινικών όγκων.
Οι ακτίνες Χ περιθλώνται από άτοµα επειδή το µήκος κύµατός τους
είναι συγκρίσιµο µε την απόσταση µεταξύ των ατόµων σε µόρια και
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κρυστάλλους. Περίθλαση ακτίνων Χ χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της θέσης των ατόµων σε µόρια και κρυστάλλους. To διπλανό
σχήµα δείχνει τη δοµή του ανθρώπινου ριβοσώµατος, µίας µοριακής
µηχανής µε ΜΒ 1,2 x 106, στην οποία γίνεται η σύνθεση πρωτεϊνών
του κυττάρου. Ο προσδιορισµός της πρώτης δοµής ριβοσώµατος
έγινε µε περίθλαση ακτίνων Χ από τους Ada Yonath (Weizmann, Ισραήλ), Thomas Steitz (Yale, ΗΠΑ) και Venkatraman Ramakrishnan
(Cambridge, ΗΒ), οι οποίοι τιµήθηκαν µε βραβείο Nobel Χηµείας το
2009.

Ακτίνες γ
Εκπέµπονται κατά τη διάρκεια πυρηνικών αντιδράσεων που λαµβάνουν χώρα σε ορισµένους ραδιενεργούς πυρήνες, σε πυρηνικές
εκρήξεις και κατά τη διάσπαση στοιχειωδών σωµατιδίων όπως το
αφόρτιστο µεσόνιο π0. Έχουν πολύ µικρά µήκη κύµατος, της τάξης
λ ≤ 10-12 m. Οι ακτίνες αυτές είναι πολύ βλαβερές επειδή καταστρέφουν τα κύτταρα των οργανισµών.
Στο διπλανό σχήµα απεικονίζεται µία εικόνα του ουρανού, στην οποία
έχουν αποτυπωθεί οι ακτίνες γ από τον Γαλαξία µας (κεντρική φωτεινή ζώνη) και άλλες πηγές.  H φωτογραφία πάρθηκε από το διαστηµικό
τηλεσκόπιο ακτίνων-γ Fermi.
Πηγή: https://www.nasa.gov/content/fer
mi-gamma-ray-space-telescope

3.33. Χαρακτηριστικά των Ηλεκτροµαγνητικών Κυµάτων
Όπως αναφέραµε στην Ενότητα 3.2, τo ηλεκτροµαγνητικό κύµα αποτελεί τη διάδοση του ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου στον χώρο.
(Σηµ: Θα µελετήσουµε το µαγνητικό πεδίο στο επόµενο Κεφάλαιο).
Ένα αρµονικό επίπεδο ηλεκτροµαγνητικό κύµα διαδίδεται κατά µήκος
µίας ευθείας κάθετης στα µέτωπα του κύµατος. Τα διανύσµατα του
ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδίου είναι κάθετα στη διεύθυνση
διάδοσης και κάθετα µεταξύ τους. Συνεπώς, τα ηλεκτροµαγνητικά
κύµατα είναι εγκάρσια. Στα διάφορα σηµεία κατά µήκος της ευθείας
διάδοσης του κύµατος, τα µέτρα των πεδίων ταλαντώνονται µε τον
χρόνο.
Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα διαδίδονται και σε διάφορα υλικά µε
ταχύτητα διάδοσης που εξαρτάται από το υλικό αλλά και από το µήκος
κύµατος. Στο κενό το φως διαδίδεται µε ταχύτητα c = 3 x 108 m/s

148

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3B

KYMATA

(η ακριβής τιµή είναι 2,99792458 x 108  m/s). Σε οποιοδήποτε άλλο
µέσο, η ταχύτητα του φωτός είναι µικρότερη από την ταχύτητα
του φωτός στο κενό. Εξαιτίας της διαφοράς ταχυτήτων, το λευκό  
φώς αναλύεται στα διάφορα χρώµατά του όταν περνά από ένα διαφανές µέσο όπως ένα πρίσµα.

3.34. Περίθλαση Ηλεκτροµαγνητικών Κυµάτων
Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα υφίστανται περίθλαση από εµπόδια ή
οπές, εάν το µήκος κύµατος δεν είναι πολύ µικρότερο από το µέγεθος της οπής ή του εµποδίου.
Στo διπλανό σχήµα απεικονίζεται ένα ξυράφι, που φωτίζεται από µία
πηγή ορατού φωτός (πίσω από το ξυράφι). Κοντά στην εξωτερική και
την εσωτερική άκρη του ξυραφιού σχηµατίζονται φωτεινά περιγράµµατα, εξαιτίας της περίθλασης του ορατού φωτός από τις άκρες του
ξυραφιού.
Η πρώτη περιγραφή της περίθλασης ορατού φωτός έγινε από τον Ιησουίτη µοναχό και φυσικό Francesco Maria Grimaldi (1618-1663), o
οποίος παρατήρησε ότι στην περιφέρεια της σκιάς ενός αντικειµένου
δηµιουργούνταν φωτεινές ζώνες.

Παράδειγµα 1
Όπως αναφέραµε στην Ενότητα 3.32, τα µήκη κύµατος του ορατού φωτός παίρνουν τιµές από 400
nm (ιώδες) έως 750 nm (κόκκινο). Θυµίζουµε ότι 1 nm = 10-9 m = 10-6 mm. Η περίθλαση των ακτίνων
του ορατού φωτός είναι πολύ µικρή από αντικείµενα µε διαστάσεις του µέτρου, όπως το άνοιγµα µίας
πόρτας, ή η άκρη ενός κτηρίου. Το φώς που διαχέεται στον άνθρωπο Β, στο δεξί σχήµα της Εικόνας
3-31, συνεχίζει να διαδίδεται ευθύγραµµα όταν συναντήσει την άκρη του κτηρίου, οπότε δεν είναι
ορατό από τον άνθρωπο Α.

Προτεινόµενη δραστηριότητα
Να τοποθετήσετε την παλάµη του χεριού σας ανάµεσα στα µάτια σας και σε µια φωτεινή πηγή, έτσι
ώστε ο δείκτης και ο αντίχειρας να είναι τεντωµένοι σε µικρή απόσταση µεταξύ τους. Να µειώσετε την
απόσταση δείκτη-αντίχειρα, έτσι ώστε να βρίσκονται σχεδόν σε επαφή. Θα παρατηρήσετε να σχηµατίζονται φωτεινές και σκοτεινές περιοχές ανάµεσα στα δύο δάχτυλα. Οι περιοχές αυτές οφείλονται
σε περίθλαση του ορατού φωτός από τη σχισµή ανάµεσα στα δάχτυλα.
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Παράδειγµα 2
Tα ραδιοφωνικά κύµατα µεγάλου µήκους κύµατος (long wave - LW) είναι ηλεκτροµαγνητικά κύµατα
µε µήκη κύµατος της τάξης του km. Tα κύµατα αυτά υφίστανται περίθλαση από ψηλά κτήρια και ανωµαλίες του εδάφους (π.χ. κορυφές βουνών) και διαδίδονται πίσω από αυτά χωρίς αναµεταδότες. Tα
κύµατα µεγάλου µήκους µπορούν να ανιχνευθούν σε αποστάσεις 2000 km από τον ποµπό.
Αντίθετα, τα κύµατα της τηλεόρασης και τα κύµατα πολύ υψηλής συχνότητας (very high frequency
- VHF) είναι ηλεκτροµαγνητικά κύµατα µε τυπικά µήκη κύµατος της τάξης του cm. Τα κύµατα αυτά
σχηµατίζουν σκιά πίσω από ψηλά κτήρια και βουνά. H διάδοση αυτών των κυµάτων σε µεγάλες αποστάσεις γίνεται µε αναµεταδότες.
Εικόνα 3-32
Αριστερό σχήµα: Τα ραδιοφωνικά κύµατα µεγάλου µήκους δεν χρειάζονται
αναµεταδότη για να φθάσουν στην πόλη, επειδή υφίστανται σηµαντική περίθλαση από το βουνό. ∆εξί σχήµα: Τα
κύµατα της τηλεόρασης δεν υφίστανται σηµαντική περίθλαση και χρειάζονται αναµεταδότη στην κορυφή του
βουνού.

3.35. Το Πείραµα του Young
Ο Βρεττανός φυσικός Thomas Young (1773-1829) διεξήγαγε ένα σηµαντικό πείραµα το 1803, µε το οποίο κατόρθωσε να αποδείξει ότι το
φως έχει κυµατική συµπεριφορά. Χάρη σε αυτό το πείραµα εγκαταλείφθηκε η σωµατιδιακή θεωρία του φωτός του Ισαάκ Νεύτωνα.

Ο Thomas Young (1773-1829) ήταν Άγγλος ιατρός, που ασχολήθηκε
µε το φως και την οπτική, τη µηχανική, τη φυσιολογία, τη µουσική και
την Αιγυπτιολογία, και συνέβαλε στην αποκρυπτογράφηση της τρίγλωσσης επιγραφής της Ροζέττας, η οποία περιείχε αιγυπτιακά ιερογλυφικά και τελικά διαβάστηκε από τον Jean-Francois Champollion.
Γνώριζε πολλές γλώσσες, ανάµεσα στις οποίες Ελληνικά, Λατινικά,
Γαλλικά, Ιταλικά, Εβραϊκά, Γερµανικά, Αραµαϊκά, Αραβικά, Περσικά
και Τουρκικά. Απέκτησε τη φήµη ότι “ήταν ο τελευταίος άνθρωπος
που γνώριζε τα πάντα.”

Το πείραµα απεικονίζεται στην Εικόνα 3-33. Μέτωπα κύµατος εκπέµπονται από τη σηµειακή µονοχρωµατική φωτεινή πηγή Φ και προσ-
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πίπτουν σε ένα πέτασµα µε δύο πολύ λεπτές σχισµές Α και Β. Οι
σχισµές λειτουργούν ως δευτερογενείς σύµφωνες πηγές της ίδιας
φάσης, που παράγουν νέα µέτωπα κύµατος. Τα κύµατα αυτά συµβάλλουν µεταξύ τους και δηµιουργούν επιφάνειες ενισχυτικής και καταστροφικής συµβολής µε τον τρόπο που εξηγήσαµε στην Ενότητα
3.21 και στην Εικόνα 3-20. Εάν παρεµβάλλουµε πίσω από τις σχισµές
ένα πέτασµα Π, οι επιφάνειες σχηµατίζουν επάνω στο πέτασµα διαδοχικές φωτεινές και σκοτεινές περιοχές. Οι φωτεινές περιοχές είναι κροσσοί ενισχυτικής συµβολής και οι σκοτεινές περιοχές είναι
κροσσοί καταστροφικής συµβολής.

Εικόνα 3-33
Πείραµα συµβολής Young. Οι σχισµές Α
και Β λειτουργούν ως σύµφωνες πηγές µε
την ίδια φάση, που σχηµατίζουν κροσσούς
ενισχυτικής και καταστροφικής συµβολής
πάνω σε υπερβολές. Εάν παρεµβάλλουµε
ένα πέτασµα πίσω από τις σχισµές, παρατηρούµε επάνω του διαδοχικές φωτεινές
και σκοτεινές περιοχές.

Οι περιοχές του πετάσµατος, όπου παρατηρούνται οι κροσσοί συµβολής, προκύπτουν από τις εξισώσεις ενισχυτικής και καταστροφικής
συµβολής της Ενότητας 3.21.
•

 την περιοχή του πετάσµατος που ισαπέχει από τις δύο σχιΣ
σµές παρατηρείται µία κεντρική φωτεινή περιοχή, που αντιστοιχεί στον κεντρικό κροσσό συµβολής µηδενικής τάξης:
ν=0
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•

 ι επόµενοι κροσσοί ενισχυτικής συµβολής παρατηρούνται
Ο
σε σηµεία του πετάσµατος, για τα οποία ισχύει:

d 2 - d 1 = νλ, ν = ±1, ±2,...
•

 ι κροσσοί καταστροφικής συµβολής (απόσβεσης) παρατηΟ
ρούνται σε σηµεία του πετάσµατος, για τα οποία ισχύει:

d 2 - d 1 = 2ν + 1 λ, ν = 0, ±1,...
2
Οι κροσσοί ενίσχυσης εκατέρωθεν του κεντρικού κροσσού ενίσχυσης µηδενικής τάξης απαριθµώνται µε τη σειρά ως κροσσός ενίσχυσης πρώτης, δεύτερης, τρίτης τάξης κ.ο.κ. Το ίδιο ισχύει για τους
κροσσούς απόσβεσης.

3.36. Υπολογισµός Μήκους Κύµατος Άγνωστης Μονοχρωµατικής Πηγής Φωτός
Από τις πιο πάνω σχέσεις ενισχυτικής και καταστροφικής συµβολής
µπορούµε θεωρητικά να υπολογίσουµε το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας. Για παράδειγµα, εάν ο κροσσός ενισχυτικής συµβολής 1ης
τάξης εµφανίζεται σε αποστάσεις d 1  και d 2  από τις σχισµές, το µήκος
κύµατος ισούται µε
λ = Ιd 2 - d 1Ι
Όµως, όταν το µήκος κύµατος είναι πολύ µικρό, οι αποστάσεις αυτές είναι περίπου ίσες. Για παράδειγµα, για το ορατό φως η διαφορά
Ιd 2 - d 1Ι   είναι συγκρίσιµη µε το µήκος κύµατος του ορατού φωτός,
400 nm - 750 nm. Η ακριβής µέτρηση µίας τόσο µικρής διαφοράς
είναι πολύ δύσκολη. Ένας καλύτερος τρόπος υπολογισµού του µήκους κύµατος γίνεται µε βάση τη γωνία θ, στην οποία εµφανίζονται
οι κροσσοί ενισχυτικής ή καταστροφικής συµβολής. Ο τρόπος αυτός
εξηγείται στην Εικόνα 3-34.

Εικόνα 3-34
(α) Οι ακτίνες, που προέρχονται από τις
δύο σχισµές Α και Β, συµβάλλουν στο
σηµείο Κ, υπό γωνία θ µε την κάθετο στα
πετάσµατα. (β) Μεγέθυνση της περιοχής
γύρω από τις σχισµές. Η διαφορά δρόµων
των δύο ακτίνων ισούται µε την κάθετη
πλευρά ΒΓ του ορθογώνιου τριγώνου
ΑΒΓ.
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Στο σχήµα 3-34(α) απεικονίζεται η διάταξη Young από µεγάλη απόσταση. Στην κλίµακα απεικόνισης, οι δύο σχισµές Α και Β δεν διακρίνονται µεταξύ τους επειδή η απόσταση α µεταξύ των σχισµών είναι
πολύ µικρή. Οι σχισµές παράγουν ακτίνες, που συναντώνται πάνω στο
πέτασµα στο σηµείο Κ. Οι ακτίνες αυτές είναι σχεδόν παράλληλες
µεταξύ τους, και σχηµατίζουν γωνία θ µε τη µεσοκάθετο της ευθείας
ΑΒ.
Στο σχήµα 3-34(β) απεικονίζεται σε µεγέθυνση η περιοχή γύρω από
τις σχισµές Α και Β. Αποδεικνύουµε σε Ένθετο ότι η διαφορά διαδροµών των δύο ακτίνων ισούται µε

d 2 - d 1 = αηµθ     ηµθ =

d2 - d1
α

όπου α είναι η απόσταση ανάµεσα στις δύο σχισµές. Από τις συνθήκες ενισχυτικής και καταστροφικής συµβολής, συµπεραίνουµε:

Σχέση Γωνίας εµφάνισης Κροσσών - Μήκους Κύµατος
λ
, ν = 0, ±1,...  (Ενισχυτική συµβολή)
α
  
λ
2ν
1
+
ηµθ =  
, ν = 0, ±1,...  (Καταστροφική συµβολή)
2 α
ηµθ = ν

Εάν γνωρίζουµε τις γωνίες θ, υπολογίζουµε από τις τελευταίες σχέσεις το µήκος κύµατος. Να παρατηρήσετε ότι:

•

Οι κροσσοί ενισχυτικής και καταστροφικής συµβολής εµφανίζονται σε συγκεκριµένες γωνίες που
καθορίζονται από τον λόγο λ/α, δηλαδή από το µήκος κύµατος και την απόσταση µεταξύ των
σχισµών.

•

Οι γωνίες παρατήρησης των κροσσών αυξάνονται εάν αυξηθεί το µήκος κύµατος ή εάν ελαττωθεί
η απόσταση µεταξύ των σχισµών.

Σηµείωση
Να ανατρέξετε στην Ενότητα 3.21. Αντίστοιχες παρατηρήσεις είχαµε κάνει για τις υπερβολές ενισχυτικής και καταστρεπτικής συµβολής κυµάτων από δύο σύµφωνες πηγές στην επιφάνεια του νερού
(Εικόνες 3-21 και 3-22).
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Σχέση Μήκους Κύµατος - Θέσης Εµφάνισης των Κροσσών
στο Πέτασµα στην Προσέγγιση Μικρής Γωνίας θ.
Εάν το πηλίκο λ/α είναι πολύ µικρό, οι γωνίες θ θα είναι επίσης πολύ
µικρές:
λ/α << 1

ηµθ 0

θ 0ο

Σε µία τυπική διάταξη Young µε ορατό φως, το µήκος κύµατος του
ορατού φωτός είναι (λ = 0,400 χ 10-3 mm - 0,750 χ 10-3 mm) και
η απόσταση µεταξύ των σχισµών είναι α ~ 0,1 mm. Άρα, το πηλίκο
λ/α ~ 10-4 και οι γωνίες εµφάνισης των κροσσών είναι πολύ µικρές.
Σε επόµενο Ένθετο δείχνουµε ότι για γωνίες θ ≤ 10ο- 15ο (0,17 rad
- 0,26 rad), ισχύει η προσέγγιση ηµθ εφθ θ (σε ακτίνια). Σε αυτή την
περίπτωση, η γωνία θ ενός κροσσού ισούται µε το πηλίκο χ /D, όπου χ
είναι η απόσταση του κροσσού από τον κεντρικό κροσσό, και D  είναι
η απόσταση του πετάσµατος από τις σχισµές (Εικόνα 3-34):

Προσέγγιση Μικρής Γωνίας
θ=

x
   (σε ακτίνια)
D

Να παρατηρήσετε ότι η γωνία θ είναι ανάλογη µε την απόσταση
χ , στην οποία εµφανίζεται ο αντίστοιχος κροσσός ενισχυτικής ή
καταστροφικής συµβολής.

Tα πηλίκα χ /D  και λ/α συνδέονται µεταξύ τους µε τις σχέσεις:

x νλ
, ν = 0, ±1, ±2,...   (Ενισχυτική συµβολή)
=
D α
x
(2ν + 1)λ
, ν = 0, ±1, ±2,...   (Καταστροφική συµβολή)
=
D
2α
Από τις πιο πάνω εξισώσεις, το µήκος κύµατος υπολογίζεται ως εξής:

Υπολογισµός Μήκους Κύµατος από τη Θέση Εµφάνισης του ν - οστού Κροσσού Ενισχυτικής ή Καταστροφικής Συµβολής (Προσέγγιση Μικρής Γωνίας)
   λ =
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   λ =

2α(χ /D )
, ν = 0, ±1, ±2,...   (Καταστροφική συµβολή)
2ν + 1

Σηµείωση
Για να ελαττώσουµε το σφάλµα, εκτιµούµε το µήκος κύµατος από περισσότερους του ενός κροσσούς
ενισχυτικής ή καταστροφικής συµβολής:
λi =

α(χ i /D )
α(χ K /D )
,..., λK =
  
νi
νK + 1/2

Από τις εκτιµήσεις υπολογίζουµε µία µέση τιµή για το µήκος κύµατος:
λ=

λ1 + ... + λK
K

Προτεινόµενη Eνδεικτική ∆ραστηριότητα
Προσδιορισµός του πάχους µίας τρίχας µε τη βοήθεια δείκτη laser

Προσοχή
Προσοχή: Η χρήση του δείκτη laser πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή, ακολουθώντας τις
οδηγίες του/της καθηγητή/ριας σας. ∆εν πρέπει να κοιτάτε τον δείκτη ή να τον στρέφετε προς
τους/τις συµµαθητές/ριες σας.

Υλικά / Εργαλεία
Ένα κοµµάτι σκληρό χαρτόνι µε µία τρύπα, κολλητική ταινία, δείκτης laser, µετροταινία.
Οδηγίες
• Στερεώνουµε τεντωµένη την τρίχα πάνω στο χαρτόνι, µπροστά από την τρύπα, µε τη βοήθεια της
κολλητικής ταινίας.
•

Τοποθετούµε το χαρτόνι έτσι ώστε να στέκεται κατακόρυφο, µπροστά από ένα κατακόρυφο πέτασµα (έναν τοίχο ή ένα δεύτερο κατακόρυφο χαρτόνι).

•

Μετρούµε την απόσταση D µεταξύ του χαρτονιού και του πετάσµατος.

•

Φωτίζουµε την τρίχα µε τον δείκτη laser, έτσι ώστε η δέσµη του φωτός να είναι κάθετη στο χαρτόνι. Παρατηρούµε ότι στο πέτασµα σχηµατίζονται εναλλάξ φωτεινές και σκοτεινές περιοχές (κροσσοί ενισχυτικής και καταστροφικής συµβολής).

•

Εντοπίζουµε την κεντρική φωτεινή περιοχή και την πρώτη γειτονική φωτεινή περιοχή. Μετρούµε

KYMATA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3B

155

τις αποστάσεις χ11 και χ12  ανάµεσα στo κέντρo της κεντρικής φωτεινής περιοχής και στις άκρες
χ
χ
της πρώτης φωτεινής περιοχής. Η µέση τιµή χ1 = 11 + 12 είναι η απόσταση ανάµεσα στο κέντρο
2
της κεντρικής περιοχής και το κέντρο της πρώτης φωτεινής περιοχής.
•

Προσδιορίζουµε την πρώτη εκτίµηση για το πάχος α της τρίχας από τη σχέση:

χ1 λ
=
D
α1
•

α1 =

Dλ
χ1

Επαναλαµβάνουµε µε τη δεύτερη φωτεινή περιοχή: Μετρούµε τις αποστάσεις χ21 και χ22  ανάµεσα
στo κέντρo της κεντρικής φωτεινής περιοχής και στις άκρες της δεύτερης φωτεινής περιοχής.
χ
χ
Η µέση τιµή χ2 = 21 + 22 είναι η απόσταση ανάµεσα στο κέντρο της κεντρικής περιοχής και το
2
κέντρο της δεύτερης φωτεινής περιοχής. Προσδιορίζουµε µία δεύτερη εκτίµηση για το πάχος α
της τρίχας από τη σχέση:

χ 2 2λ
=
D
α2
•

2D λ
χ2

Για την k  φωτεινή περιοχή, η αντίστοιχη σχέση γίνεται:

χk kλ
=
D
αk
•

α2 =

αk =

kD λ
χk

∆ιεξάγουµε µετρήσεις µε τις φωτεινές περιοχές και από τις δύο µεριές του κεντρικού κροσσού.
Εάν συνολικά είναι ορατές k   φωτεινές περιοχές, η τελική εκτίµησή µας είναι η µέση τιµή των
αντίστοιχων εκτιµήσεων:
α=

α1 + ... + αk
k

Ερµηνεία
Εξαιτίας του φαινοµένου της περίθλασης, οι δύο άκρες της τρίχας λειτουργούν σαν δευτερογενείς
σύµφωνες πηγές, που απέχουν κατά το πάχος α της τρίχας. Tα κύµατα αυτά δηµιουργούν κροσσούς
συµβολής στο πέτασµα. Η θέση των κροσσών υπολογίζεται όπως σε ένα πείραµα Young µε δύο πηγές που απέχουν κατά α.
Ερώτηση
Να συγκρίνετε την τιµή που υπολογίσατε µε τις τυπικές τιµές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία.
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Προσέγγιση Μικρής Γωνίας
Όταν το πηλίκο λ/α είναι πολύ µικρό, οι γωνίες θ, στις οποίες παρατηρούνται κροσσοί, είναι επίσης
πολύ µικρές.
  θ (µοίρες)

  θ (ακτίνια)

ηµθ

εφθ

5

0,0873

0,0871

0,0875

10

0,174

0,174

0,176

15

0,262

0,259

0,268

20

0,349

0,342

0,363

25

0,426

0,422

0,466

30

π/6 = 0,523

0,500

0,577

45

π/4 = 0,785

0,707

1,000

60

π/3 = 1,05

0,866

1,73

Στον Πίνακα δείχνουµε ότι για µικρές γωνίες θ ≤ 10ο- 15ο, ισχύει πολύ ικανοποιητικά η προσέγγιση
ηµθ εφθ θ (µε τη γωνία θ εκφρασµένη σε ακτίνια).
Το µήκος κύµατος του ορατού φωτός είναι (λ = 0,400 χ 10-3 mm - 0,750 χ 10-3 mm). Σε µία τυπική
διάταξη Young, η απόσταση µεταξύ των σχισµών είναι α ~ 0,1 mm. Άρα, σε µία διάταξη Young µε
ορατό φως, το πηλίκο λ/α είναι πολύ µικρό (10-3 - 10-4) και οι κροσσοί εµφανίζονται σε µικρές γωνίες.
Από το σχήµα 3-33(α) προκύπτει ότι εφθ = χ /D.  
Από την προσέγγιση εφθ = ηµθ συµπεραίνουµε:
  
x νλ
εφθ = ηµθ
, ν = 0, ±1, ±2,...   (ενισχυτική συµβολή), και
=
D
α
  

x
(ν + 1/2)λ
, ν = 0, ±1, ±2,...   (καταστροφική συµβολή)
=
D
α

Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.36.1. Μ
 ε το πείραµα του Young µπορούµε να µετρήσουµε: (Α) Το
µήκος κύµατος, (Β) την απόσταση πηγών - πετάσµατος, (Γ)
την απόσταση µεταξύ των πηγών, (∆) όλα τα προηγούµενα.
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3.36.2. Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε ένα πείραµα Young ηχητικών κυµάτων, εάν χρησιµοποιήσετε δύο µεγάφωνα ως
ηχητικές πηγές, και µετρήσετε την ένταση του ήχου σε κάποια απόσταση. Να αναφέρετε οµοιότητες και διαφορές
ανάµεσα στις διατάξεις πειραµάτων Young µε φωτεινά και
ηχητικά κύµατα.

Παράδειγµα 1
Oι δύο σχισµές µίας διάταξης Young απέχουν κατά α = 0,100 mm, και το πέτασµα απέχει από τις σχισµές κατά D = 2,00 m. Φως µήκους κύµατος λ = 650,0 nm προσπίπτει πάνω στις σχισµές. Θα υπολογίσουµε την απόσταση από την κεντρική περιοχή, στην οποία εµφανίζονται οι κροσσοί ενισχυτικής
συµβολής πρώτης (ν = 1) και δεύτερης τάξης (ν = 2), και την αντίστοιχη γωνία.
Από τη σχέση για τους κροσσούς ενισχυτικής συµβολής, βρίσκουµε για ν = 1:

χ νλ
=
D
α

χ1=

λD (650,0 x 10-9 m) x (2,00 m)
=
= 13,0 mm
α
0,100 x 10-3 m

και

χ2=

2λD
= 2χ 1 = 26,0 mm
α

Η γωνία θ για τον πρώτο κροσσό υπολογίζεται (χωρίς προσέγγιση) από τη σχέση:
εφθ1 =

x1 13,0 x 10-3 m
=
= 6,50 x 10-3
D
2,00 m

θ1 = τοξεφ(6,50 x 10-3) = 0.37ο = 6,50 x 10-3  rad
  
Να παρατηρήσετε ότι η γωνία θ1  είναι πολύ µικρή, και ισχύουν οι προσεγγίσεις που χρησιµοποιήσαµε:
ηµθ1 = ηµ(0.37ο) = 6,46 x 10-3   εφθ1 θ1 (rad)
H γωνία εµφάνισης του επόµενου κροσσού ενισχυτικής συµβολής είναι:
θ2

x2 2x1
ο
=
= 2θ1 = 13,0 x 10-3 rad = 0,74
D     D

Παράδειγµα 2
Oι δύο σχισµές µίας διάταξης Young απέχουν κατά α = 0,120 mm, και το πέτασµα απέχει από τις
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σχισµές κατά D = 55,0 cm. Ο κροσσός ενίσχυσης πρώτης τάξης (ν = 1) εµφανίζεται σε απόσταση
x = 2,60 mm από το κέντρο του πετάσµατος. Θα υπολογίσουµε:
A. Το µήκος κύµατος του φωτός.
B. Τη διαφορά δρόµων για τον κροσσό απόσβεσης 2ης τάξης (ν = 1).
Γ. Τη γωνία στην οποία εµφανίζεται ο κροσσός ενίσχυσης 2ης τάξης.
Α. Εφαρµόζοντας τη σχέση για τους κροσσούς ενίσχυσης µε ν = 1, βρίσκουµε:
λ=

α(χ /D ) (0,120 x 10-3 m) x (2,60 x 10-3 m/0,550 m)
=
= 567 x 10-9 m = 567 nm
ν
1

Η τιµή αυτή αντιστοιχεί στο πράσινο χρώµα.
567 nm
Β. Η διαφορά δρόµων είναι d 2 - d 1 = 3 λ = 3 x
= 851 nm.
2
2
Γ. Εφαρµόζουµε την σχέση για την προσέγγιση µικρής γωνίας:
θ=

χ 2,60 x 10-3 m
=
rad = 4,73 x 10-3 rad
D
0,550 m

Παράδειγµα 3
Oι δύο σχισµές µίας διάταξης Young απέχουν κατά α = 0,20 mm. Eάν χρησιµοποιήσουµε φως µήκους
κύµατος λ = 450 nm, ο κροσσός ενίσχυσης δεύτερης τάξης εµφανίζεται σε απόσταση x = 4,50 mm
από το κέντρο του πετάσµατος. Θα υπολογίσουµε την απόσταση των πηγών από το πέτασµα.
Εφαρµόζοντας τη σχέση για τους κροσσούς ενισχυτικής συµβολής µε ν = 2, βρίσκουµε:
λ=

α(χ /D )
ν

D =

αχ (0,20 x 10-3 m) x (4,50 x 10-3 m)
=
= 1,0 m
νλ
2 x (450 x 10-9 m)

Παράδειγµα 4
Ένας ραδιοφωνικός σταθµός χρησιµοποιεί δύο πανοµοιότυπους ποµπούς Α και Β, που απέχουν µεταξύ τους κατά α = 3 km (βλ. σχήµα).
Oι ποµποί λειτουργούν σαν σύµφωνες πηγές, που παράγουν κύµατα συχνότητας f = 1800 kHz. Σε αρκετά µεγάλη απόσταση από τις κεραίες, σε γωνία θ ως προς τη µεσοκάθετο στο εύθύγραµµο τµήµα
ΑΒ, βρίσκεται µία πόλη.
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A. Θα υπολογίσουµε την τιµή της γωνίας, ώστε η πόλη να λαµβάνει ισχυρό ραδιοφωνικό σήµα.
B. Θα συγκρίνουµε την ακριβή σχέση µε την προσέγγιση µικρής γωνίας.
Α. Γ
 ια να λαµβάνει ισχυρό σήµα η πόλη, πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή όπου τα κύµατα των ποµπών
συµβάλλουν ενισχυτικά. Θα υποθέσουµε ότι η πόλη βρίσκεται πάνω στον κροσσό ενίσχυσης πρώτης τάξης (ν = 1).
H ζητούµενη γωνία ικανοποιεί τη σχέση:
ηµθ =
θ=

λ
  (ακριβής σχέση) ή
α

λ
  (σε ακτίνια) (προσέγγιση µικρής γωνίας)
α

 προσέγγιση µικρής γωνίας είναι ικανοποιητική όταν θ ≤ 15ο = 0,26 rad (συµβ. προηγούµενο πίΗ
νακα). Αυτό ισχύει εάν λ/α ≤ 0,26, επειδή τότε λ/α θ (rad).
Το µήκος κύµατος υπολογίζεται από την εξίσωση του κύµατος:
λ=

c
f

όπου c  είναι η ταχύτητα του φωτός. Άρα, το πηλίκο

c
λ
3,0 x 108 m/s
=
=
= 0,056
α f α (1800 x 103 s-1) x (3,0 x 103 m)
Aντικαθιστώντας στην ακριβή σχέση, βρίσκουµε τη γωνία:
ηµθ =

λ
α

θ  = τοξηµ

()

λ
ο
= τοξηµ(0,056) = 3,2
α

Β. Η προσέγγιση µικρής γωνίας δίνει παρόµοιο αποτέλεσµα:
θ=
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Εξάρτηση της Απόστασης µεταξύ διαδοχικών Κροσσών από το
Μήκος Κύµατος
Έστω ότι δύο διαδοχικοί κροσσοί ενισχυτικής συµβολής, µε τάξεις ν
και ν + 1, παρατηρούνται σε αποστάσεις xν και xν + 1 από το κέντρο του
πετάσµατος. Από την εξίσωση ενισχυτικής συµβολής, συµπεραίνουµε:
α
α

χν
= νλ
D

D
x ν = ν λ, και
α

xν + 1
= (ν + 1)λ
    D

x ν + 1 = (ν + 1)

D
λ
α

Αφαιρούµε κατά µέλη τις πιο πάνω εξισώσεις, και βρίσκουµε:

x ν + 1 -  x ν = ∆x =

D
λ
α

Σηµείωση
Η ίδια ακριβώς σχέση περιγράφει την απόσταση ανάµεσα σε διαδοχικούς κροσσούς καταστροφικής
συµβολής. Σας προτείνουµε να το επιβεβαιώσετε.

Παρατηρούµε ότι η απόσταση ανάµεσα σε διαδοχικούς κροσσούς
είναι ανάλογη µε το µήκος κύµατος λ. Φως µεγαλύτερου µήκους κύµατος σχηµατίζει κροσσούς σε µεγαλύτερη απόσταση µεταξύ τους,
επειδή περιθλάται σε µεγαλύτερη γωνία.
Εάν πραγµατοποιήσουµε το πείραµα Young µε κόκκινο φως (λ 650
nm) ή µπλε φως (λ 450 nm), θα διαπιστώσουµε ότι οι κροσσοί συµβολής του κόκκινου φωτός απέχουν περισσότερο µεταξύ τους.
Έλεγχος Κατανόησης Εννοιών:
3.36.3. Σε ένα πείραµα Young ηχητικών κυµάτων, δύο µεγάφωνα
Μ1 και Μ2 συνδέονται µε µια γεννήτρια συχνοτήτων και εκ-
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πέµπουν ηχητικά κύµατα. Μπροστά από τα µεγάφωνα και
κατά µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ, ανιχνεύονται
από ένα µικρόφωνο µέγιστα και ελάχιστα της έντασης του
ήχου.
 ώς θα µεταβληθεί η απόσταση µεταξύ διαδοχικών µεγίΠ
στων εάν αυξηθεί η συχνότητα του ήχου της πηγής;

Kροσσοί Συµβολής από Λευκό Φως
Το λευκό φως αποτελεί υπέρθεση φωτεινών κυµάτων, µε µήκη κύµατος στο φάσµα του ορατού φωτός (από το ιώδες ως το ερυθρό).
Εάν χρησιµοποιήσουµε λευκό φως στο πείραµα Young, θα σχηµατισθούν κροσσοί συµβολής διαφορετικών χρωµάτων. Στο επόµενο
σχήµα απεικονίζεται ο κεντρικός κροσσός και οι κροσσοί ενισχυτικής
συµβολής πρώτης τάξης.

Επειδή η θέση του κεντρικού κροσσού συµβολής (x = 0) είναι ανεξάρτητη από το µήκος κύµατος του φωτός, στη θέση αυτή συµβάλλουν
ενισχυτικά όλα τα κύµατα που αποτελούν το λευκό φως. Γι΄ αυτό τον
λόγο, ο κεντρικός κροσσός έχει λευκό χρώµα.
Οι υπόλοιποι ενισχυτικοί κροσσοί συµβολής σχηµατίζονται µε τη σειρά (από το κέντρο προς τα άκρα): ιώδες, βαθύ κυανό, κυανό, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Οι αποστάσεις x από τον κεντρικό
κροσσό, αυξάνονται µε το µήκος κύµατος του αντίστοιχου χρώµατος.

Παράδειγµα
Πραγµατοποιούµε το πείραµα Young µε µία λευκή δέσµη φωτός. Oι δύο σχισµές απέχουν κατά
α = 0,50 mm και το πέτασµα απέχει από τις σχισµές κατά D = 2,50 m. Θα υπολογίσουµε την απόσταση ανάµεσα στους κροσσούς ενισχυτικής συµβολής 1ης τάξης µε κόκκινο και ιώδες χρώµα. Τα
αντίστοιχα µήκη κύµατος είναι λΚ = 700, nm και λI = 400, nm.
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Εφαρµόζοντας τη σχέση για τους κροσσούς ενισχυτικής συµβολής 1ης τάξης (ν = 1), βρίσκουµε:

x=

D
λ
α

x K -  x I  =

D
2,50 m
(λ K -  λ I) =
(7,00 x 10-7 m - 4,00 x 10-7 m) = 1,5 x 10-3 m
α
0,50 x 10-3 m

ΕΝΘΕΤO: ΑΠO∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧEΣΗΣ d 2 - d 1 = αημθ ΣΤΗ ∆ΙAΤΑΞΗ YOUNG
Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η διάταξη Young, για την περίπτωση που το πέτασµα βρίσκεται σε
αρκετά µεγάλη απόσταση από τις σχισµές.

Θεωρούµε τις ακτίνες ΑΚ και ΒΚ, οι οποίες ξεκινούν από τις σχισµές Α και Β και συναντώνται πάνω
στο πέτασµα, στο σηµείο Κ. Οι πλευρές ΑΒ, ΑΚ και ΒΚ σχηµατίζουν το τρίγωνο ΑΒΚ (κάτω σχήµα).
Εάν το πέτασµα είναι µακριά από τις σχισµές, η απόσταση ΑΒ µεταξύ των σχισµών είναι σχεδόν αµελητέα σε σχέση µε τα µήκη ΑΚ και ΒΚ (τα σηµεία Α και Β σχεδόν συµπίπτουν). Άρα, οι πλευρές ΑΚ και
ΒΚ είναι σχεδόν παράλληλες, και η γωνία AΚB = φ 0ο.
Πάνω στην πλευρά ΒΚ επιλέγουµε το σηµείο Γ, έτσι ώστε ΓΚ = ΑΚ. Άρα, η διαφορά δρόµων των δύο
ακτίνων ισούται µε ΒΚ - ΑΚ = ΒΓ.
Επειδή το τρίγωνο ΑΓΚ είναι ισοσκελές, οι γωνίες ΚΑΓ και ΚΓΑ είναι ίσες. Από το τρίγωνο ΑΓΚ προκύπτει:
ΚΑΓ + ΚΓΑ + AΚΓ = 180ο

ΚΑΓ = ΚΓΑ = 90ο -

AΚΓ
2

90ο

Συνεπώς, οι γωνίες ΚΑΓ και ΚΓΑ είναι περίπου ορθές και το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο. Επειδή
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AΓ ΓΚ και AΒ ΒΟ, προκύπτει ΒΑΓ = θ. Από το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ συµπεραίνουµε ΒΓ = ΑΒηµθ
d 2 -  d 1  = αηµθ.

ΕΝΘΕΤO: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΟΥ
Τα συµβολόµετρα είναι συσκευές που χρησιµοποιούνται σε πολλές επιστηµονικές εφαρµογές. Ένα
τυπικό συµβολόµετρο απεικονίζεται στο πιο κάτω σχήµα.

Μία πηγή laser Α παράγει µία δέσµη φωτός, που διασπάται σε δύο δέσµες στο σηµείο Β. Η δέσµη 1
ακολουθεί τη διαδροµή ΒΓΒΕ, ενώ η δέσµη 2 τη διαδροµή Β∆ΒΕ. Οι δύο δέσµες συµβάλλουν στο
σηµείο Ε. Εάν οι αποστάσεις ΒΓ και Β∆ είναι ίσες, οι δέσµες συµβάλλουν ενισχυτικά στο σηµείο Ε.
Εάν οι αποστάσεις ΒΓ και Β∆ είναι διαφορετικές, οι δέσµες φθάνουν στο σηµείο Ε µε διαφορά φάσης.
Για παράδειγµα, εάν διαφέρουν κατά λ/4 (όπου λ το µήκος κύµατος της δέσµης laser), οι δέσµες συµβάλλουν καταστροφικά στο σηµείο Ε (επειδή η διαφορά των διαδροµων ΒΓΒ και Β∆Β θα είναι λ/2).
To 1887 οι Αµερικανοι Φυσικοί Albert Michelson και Edward Morley χρησιµοποίησαν ένα τέτοιο συµβολόµετρο για να ανιχνεύσουν την κίνηση της Γης µέσα στον αιθέρα. Το πείραµα απέτυχε να δείξει
ότι υπήρχε τέτοια κίνηση, και συνεισέφερε στην εγκατάλειψη της θεωρίας για την ύπαρξη του αιθέρα.
Προτεινόµενη δραστηριότητα
Να αναζητήσετε πληροφορίες για το πείραµα Michelson-Morley.

ΕΝΘΕΤO: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
Τα βαρυτικά κύµατα είναι διαταραχές στη γεωµετρία του χώρου και του χρόνου, οι οποίες προβλέφθηκαν από τον Einstein στη γενική θεωρία της σχετικότητας (1915). Βαρυτικά κύµατα ανιχνεύονται
µε τη βοήθεια συµβολοµέτρων, όπως αυτό στο προηγούµενο Ένθετο.
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Το συµβολόµετρο βαρυτικών κυµάτων
LIGO (Laser-Interferometer Gravitational Wave Observatory) στο Livingstone της Λουιζιάνας. Οι δύο κάθετες
µεταξύ τους σήρραγες, µήκους 4 km,
περιέχουν τις διαδροµές ΒΓ και Β∆,
στις οποίες κινείται η δέσµη όταν διασπασθεί.

Στο συµβολόµετρο βαρυτικών κυµάτων, οι αποστάσεις ΒΓ και Β∆ είναι κατασκευασµένες έτσι ώστε
στο σηµείο Ε να λαµβάνει χώρα καταστροφική συµβολή και να µην υπάρχει σήµα.
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Εάν στην περιοχή του συµβολόµετρου φθάσει ένα βαρυτικό κύµα, προκαλεί σύντοµη διαταραχή της
γεωµετρίας του χώρου. Εξαιτίας αυτής της διαταραχής, µεταβάλλονται µε αντίθετο τρόπο οι αποστάσεις ΒΓ και Β∆: Όταν η απόσταση ΒΓ αυξάνεται, η απόσταση Β∆ ελαττώνεται, και αντιστρόφως.
Κατά τη διάρκεια της διέλευσης του κύµατος, η συνθήκη καταστροφικής συµβολής δεν ισχύει και ο
ανιχνευτής Ε καταγράφει σήµα. Η εµφάνιση σήµατος ερµηνεύεται ως διέλευση βαρυτικού κύµατος.
H πρώτη παρατήρηση βαρυτικού κύµατος έγινε στις 14 Σεπτεµβρίου 2015, 100 χρόνια µετά την διατύπωση της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Το κύµα είχε δηµιουργηθεί από την αλληλεπίδραση
και τη συνένωση δύο µαύρων οπών, σε απόσταση 1,5 δισεκατοµµυρίων ετών φωτός.
To συµβολόµετρο LIGO µπορεί να ανιχνεύσει εξαιρετικά µικρές µεταβολές στη γεωµετρία του χώρου. Το βαρυτικό κύµα, που ανιχνεύθηκε το 2015, µετέβαλλε τις διαδροµές ΒΓ και Β∆, µήκους 4 km,
κατά απόσταση συγκρίσιµη µε το ένα χιλιοστό της διαµέτρου του πρωτονίου (~ 10-18 m). Αναλογικά,
είναι σαν η απόσταση από τη Γη µέχρι το κοντινότερο αστέρι εκτός του Ηλιακού συστήµατος να µεταβλήθηκε κατά την διάµετρο µίας τρίχας. Το βραβείο Νobel 2017 δόθηκε στους πρωτεργάτες αυτής
της ανακάλυψης, Reiner Weiss (MIT), Barry Barish and Kip Thorne (Caltech).
Πηγή: Caltech/MIT LIGO Laboratories.

ΕΝΘΕΤO: TΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚO ΦΑΙΝOΜΕΝΟ
Παρόλο που η κυµατική οπτική ερµηνεύει πολλά φαινόµενα που συνδέονται µε το φως, αδυνατεί να
ερµηνεύσει άλλα που σχετίζονται µε τις αλληλεπιδράσεις του φωτός µε ηλεκτρόνια και άτοµα. Όταν
µία δέσµη από µονοχρωµατικό φως µε συχνότητα µεγαλύτερη από µια οριακή τιµή προσπίπτει στην
επιφάνεια ενός µετάλλου, απελευθερώνονται ηλεκτρόνια. Επειδή η πρόσπτωση φωτός προκαλεί ροή
φορτίων (ηλεκτρικό ρεύµα), το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται φωτοηλεκτρικό.

Όταν ένα κύµα της θάλασσας προσπέσει στην ακτή, προσδίδει στα σωµατίδια της ακτής την ενέργεια
που µεταφέρει. Όσο µεγαλύτερη είναι η ένταση του κύµατος, τόσο µεγαλύτερη είναι η ενέργεια που
µεταφέρει το κύµα στην ακτή ανά µονάδα χρόνου και επιφάνειας. Οµοίως, η κυµατική θεωρία του
φωτός προβλέπει ότι όσο µεγαλύτερη είναι η ένταση του φωτός, τόσο µεγαλύτερη ενέργεια πρέπει να
αποκτούν τα ηλεκτρόνια που εκπέµπονται από το µέταλλο. Όµως, πειραµατικές µετρήσεις δείχνουν
ότι η κινητική ενέργεια των εκπεµπόµενων ηλεκτρονίων είναι ανεξάρτητη από την ένταση του φωτός.
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Ο Einstein ερµήνευσε αυτή την παρατήρηση χρησιµοποιώντας την ιδέα του  Max Planck ότι η ενέργεια του φωτός είναι «κβαντισµένη», δηλαδή εµφανίζεται σε διακριτές ποσότητες, τα φωτόνια. Η
ενέργεια ενός φωτονίου είναι ανάλογη προς τη συχνότητα του φωτός

E = hf
όπου h = 6,63 x 10-34 Js είναι η σταθερά του Planck.
Με βάση αυτή τη θεώρηση, όταν το φως αλληλεπιδρά µε το µέταλλο, συµπεριφέρεται σαν «µία βροχή» από σωµατίδια (τα φωτόνια). Κάθε φωτόνιο έχει συγκεκριµένη ορµή και ενέργεια. Όταν ένα φωτόνιο προσπέσει στη µεταλλική επιφάνεια, αλληλεπιδρά µε ένα ηλεκτρόνιο του µετάλλου και του προσδίδει την ορµή και ενέργειά του. Όταν αυξάνεται η ένταση µίας µονοχρωµατικής φωτεινής δέσµης,
δεν αυξάνεται η ενέργεια κάθε φωτονίου, αλλά αυξάνεται ο αριθµός των φωτονίων που αποτελούν τη
δέσµη. Γι΄αυτό, η ενέργεια των εκπεµπόµενων ηλεκτρονίων δεν εξαρτάται από την ένταση του φωτός.
Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο χρησιµοποιείται σε πολλές εφαρµογές, όπως οι αυτόµατες πόρτες, οι
φωτοπολλαπλασιαστές και οι συσκευές νυχτερινής όρασης. Όταν εισέρχεσθε σε έναν ανελκυστήρα
ή σε ένα κατάστηµα µε αυτόµατη πόρτα, διακόπτετε κάποια δέσµη φωτός. Η διακοπή αυτή προκαλεί
µεταβολή στην εκποµπή ηλεκτρονίων και ενεργοποιεί τον µηχανισµό της πόρτας.
Η ιδιότητα του φωτονίου να εκδηλώνει σωµατιδιακές και κυµατικές ιδιότητες  αποτελεί παράδειγµα
δυϊσµού σωµατιδίου - κύµατος.  O Albert Einstein τιµήθηκε µε το βραβείο Nobel το 1921 για την
ερµηνεία του φωτοηλεκτρικού φαινοµένου.

3.37. Κυµατικά Φαινόµενα στα Μικροκύµατα
Κυµατικά φαινόµενα συµβολής και περίθλασης παρατηρούνται και σε
µικροκύµατα. Για τα φαινόµενα αυτά ισχύουν οι κανόνες που διατυπώσαµε στις προηγούµενες ενότητες. Στην επόµενη δραστηριότητα,
µπορείτε να βασισθείτε στον σχηµατισµό στασίµων κυµάτων σε φούρνο µικροκυµάτων για να προσδιορίσετε την ταχύτητα του φωτός ή τη
συχνότητα των µικροκυµάτων.

Προτεινόµενη ∆ραστηριότητα (για το σπίτι)
Μέτρηση της Ταχύτητας του Φωτός µε τη χρήση Φούρνου Μικροκυµάτων
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µία µπάρα σοκολάτας µεγάλου µήκους, ή ένα πιάτο στο οποίο
απλώνουµε τριµµένο τυρί. Τοποθετούµε το πιάτο µε τη σοκολάτα στο εσωτερικό του φούρνου. Εάν ο
φούρνος έχει περιστρεφόµενη πλατφόρµα, την αφαιρούµε, έτσι ώστε το πιάτο να µην περιστρέφεται.
Θέτουµε τον φούρνο σε λειτουργία για µικρό χρονικό διάστηµα, και  κατόπιν αφαιρούµε το πιάτο από
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τον φούρνο. Εάν παρατηρήσουµε τη σοκολάτα ή το τυρί, παρατηρούµε ότι έχει λιώσει σε µερικά σηµεία, ενώ σε άλλα σηµεία δεν έχει επηρεαστεί.
Εξήγηση
Στο εσωτερικό του φούρνου δηµιουργούνται στάσιµα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα (σε τρεις διαστάσεις). Τα κύµατα αυτά έχουν δεσµούς και κοιλίες, όπως τα στάσιµα κύµατα που µελετήσαµε στη
χορδή. Τα σηµεία της σοκολάτας, όπου σχηµατίζονται κοιλίες του στάσιµου κύµατος, απορροφούν
το µέγιστο ποσό ενέργειας των µικροκυµάτων και λιώνουν γρηγορότερα. Η απόσταση d ανάµεσα σε
δύο γειτονικές λιωµένες περιοχές ισούται µε την απόσταση µεταξύ διαδοχικών κοιλιών του στάσιµου
κύµατος, d = λ/2, όπου λ το µήκος κύµατος των µικροκυµάτων.
Μετρούµε την απόσταση d   µεταξύ των κέντρων δύο διαδοχικών περιοχών, στις οποίες η σοκολάτα
άρχισε να λιώνει. Από το manual της συσκευής (ή από την πλακέτα στο πίσω µέρος της συσκευής)
βρίσκουµε τη συχνότητα f   των παραγόµενων µικροκυµάτων. Από τη σχέση ταχύτητας - συχνότητας
του κύµατος υπολογίζουµε την ταχύτητα του φωτός:

c = f λ = f (2d )
Σηµείωση
Αν θεωρήσουµε ως γνωστή την ταχύτητα του φωτός, µπορούµε να προσδιορίσουµε τη συχνότητα των
παραγόµενων µικροκυµάτων:

f=

c
c
=
λ
2d

Ερωτήσεις Κατανόησης
Να συµπληρώσετε τον πιο κάτω Πίνακα µε την Ένδειξη Σωστό/Λάθος. Σε κάθε περίπτωση, να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στο τετράδιό σας.
Α/Α     ΠΡΟΤΑΣΗ
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1

Σε µία διάταξη Υoung, η απόσταση µεταξύ διαδοχικών κροσσών
ενισχυτικής ή καταστροφικής συµβολής αυξάνεται όταν:

α

Η απόσταση µεταξύ των δύο οπών αυξάνεται.

β

Το µήκος κύµατος αυξάνεται.

γ

Η απόσταση σχισµών - πετάσµατος αυξάνεται.

2

Σε µία διάταξη Υoung, οι γωνίες εµφάνισης των κροσσών συµβολής
ελαττώνονται όταν η απόσταση σχισµών - πετάσµατος αυξάνεται.

Σωστό / Λάθος
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Ασκήσεις
Στις ακόλουθες ασκήσεις η ταχύτητα του φωτός είναι 3,0 χ 108 m/s.
1

 νας ραδιοφωνικός σταθµός χρησιµοποιεί δύο πανοµοιότυπους ποµπούς Α και Β, που απέχουν
Έ
µεταξύ τους κατά α = 3,0 km.

 ι ποµποί λειτουργούν σαν σύµφωνες πηγές της ίδιας φάσης, που παράγουν κύµατα συχνότηO
τας f = 1500 kHz. Ποια είναι η µικρότερη µη µηδενική γωνία θ, στην οποία πρέπει να βρίσκεται η
πόλη ώστε να λαµβάνει ισχυρό ραδιοφωνικό σήµα; Να χρησιµοποιήσετε την ακριβή σχέση και
την προσέγγιση µικρής γωνίας.
2

 νας ραδιοφωνικός σταθµός εκπέµπει στα FM σε συχνότητα 106,0 ΜΗz. O σταθµός έχει δύο
Έ
ποµπούς, που απέχουν µεταξύ τους κατά 15,0 m και λειτουργούν σαν σύµφωνες πηγές της ίδιας
φάσης. Σε ποιες γωνίες σε σχέση µε τη µεσοκάθετο των δύο ποµπών εµφανίζεται ο κροσσός καταστροφικής συµβολής 1ης τάξης (ν = 0) και ο κροσσός ενισχυτικής συµβολής 1ης τάξης (ν = 1);

3

 ύο ποµποί ραδιοφώνου A και Β βρίσκονται σε απόσταση 180,0 m µεταξύ τους, και εκπέµπουν
∆
σύµφωνα ραδιοφωνικά κύµατα µε την ίδια φάση και συχνότητα 5,65 MHz.

 νας ραδιοφωνικός δέκτης µετακινείται κάθετα προς την ευθεία ΑΒ, κατά µήκος της ευθείας
Έ
ΒΓ. Στο σηµείο Γ παρατηρείται για πρώτη φορά καταστροφική συµβολή. Να προσδιορίσετε την
απόσταση του Γ από τον ποµπό Β.
4

 ι δύο σχισµές µίας διάταξης Young απέχουν µεταξύ τους κατά 0,045 mm. Οι διαδοχικοί κροσΟ
σοί ενισχυτικής συµβολής, που παρατηρούνται πάνω σε πέτασµα, σε απόσταση 5,00 m, απέχουν
µεταξύ τους κατά 6,5 cm. Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος και τη συχνότητα του φωτός.

5

 ία δέσµη laser µε µήκος κύµατος 680 nm προσπίπτει σε δύο σχισµές και δηµιουργεί κροσσούς
Μ
συµβολής πάνω σε πέτασµα, σε απόσταση 2,0 m. O κροσσός ενισχυτικής συµβολής 4ης τάξης   
(ν = 4) απέχει από τον κεντρικό κροσσό κατά 38 mm. Ποιά είναι η απόσταση µεταξύ των δύο
σχισµών;

KYMATA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3B

169

6

 ε ένα πείραµα Young, µπλε φως (470 nm) και κόκκινο φως (660 nm) διέρχεται από δύο λεπτές
Σ
σχισµές, που απέχουν µεταξύ τους κατά 0,300 mm. Οι κροσσοί συµβολής παρατηρούνται πάνω
σε ένα πέτασµα, που απέχει κατά 5,00 m από τις σχισµές. Να υπολογίσετε την απόσταση ανάµεσα στους κροσσούς ενισχυτικής συµβολής 1ης τάξης (ν = 1) των δύο χρωµάτων.

7

 τον πιο κάτω πίνακα αναγράφονται οι τιµές µηκών κύµατος του φωτός που παράγεται από οριΣ
σµένα στοιχεία.
Στοιχείο

Μήκος κύµατος (nm)

Nάτριο

589,0

Κάλιο

404,4

Νέον

640,2

Λίθιο

610,4

Α. Σ
 ε ένα πείραµα Young χρησιµοποιούνται διαδοχικά πηγές που περιέχουν αυτά τα στοιχεία.
Να κατατάξετε τις πηγές µε βάση την απόσταση µεταξύ διαδοχικών κροσσών συµβολής (από
τη µικρότερη στη µεγαλύτερη απόσταση). Τα µεγέθη α και D  παραµένουν σταθερά.
B. Ο
 ι διαδοχικοί κροσσοί ενισχυτικής ή καταστροφικής συµβολής µίας πηγής νατρίου απέχουν
κατά 1,0 mm. Πόσο θα απέχουν µεταξύ τους οι διαδοχικοί κροσσοί ενισχυτικής ή καταστροφικής συµβολής, (i) µίας πηγής νέου, (ii) µίας πηγής καλίου;
8

 ε ένα πείραµα Υοung χρησιµοποιούνται διαδοχικά πέντε µονοχρωµατικές πηγές φωτός Α - Ε.
Σ
Η απόσταση µεταξύ των σχισµών είναι α = 1,50 mm και η απόσταση των σχισµών από το πέτασµα
είναι D = 2,50 m.
 ι αποστάσεις µεταξύ διαδοχικών κροσσών ενισχυτικής συµβολής καταγράφονται στον πιο κάτω
Ο
πίνακα.
Πηγή

Απόσταση (mm)

Α

0,692

Β

0,850

Γ

0,967

∆

1,07

Ε

1,20

Mήκος Κύµατος (nm)

Χρώµα

Α. Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος του φωτός κάθε πηγής.
B. Α
 φού συµβουλευθείτε τα δεδοµένα για το φάσµα του ορατού φωτός, να συµπληρώσετε το
χρώµα του φωτός κάθε πηγής.
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Γ. Π
 ώς θα µεταβληθούν οι αποστάσεις µεταξύ των κροσσών, εάν (i) διπλασιασθεί η απόσταση α   
µεταξύ των σχισµών, (ii) διπλασιασθεί η απόσταση D των σχισµών από το πέτασµα;
9

KYMATA

 ε ένα πείραµα Young, το µπλε χρώµα µήκους κύµατος 460 nm δίνει κροσσό ενισχυτικής συµΣ
βολής 2ης τάξης σε κάποιο σηµείο του πετάσµατος. Ποιό µήκος κύµατος του ορατού φωτός θα
είχε κροσσό καταστροφικής συµβολής στο ίδιο σηµείο; Σε τι χρώµα αντιστοιχεί αυτό το µήκος
κύµατος; Να θεωρήσετε ότι το ορατό φως έχει µήκη κύµατος στην περιοχή 400 nm - 750 nm.
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Απαντήσεις Ελέγχου Κατανόησης Εννοιών
3.19.1. 4,0 cm.

3.20.1. Σωστή απάντηση είναι η Β.
3.20.2.	Έστω ότι µία χρονική στιγµή t οι πηγές Α και Β έχουν φάσεις θ και θ + π, αντίστοιχα. Την ίδια στιγµή
οι φάσεις των κυµάτων στο σηµείο Χ είναι:
  θ1 = θ - 2π d 1   (φάση του κύµατος Α στο σηµείο Χ)
λ

και

  θ2 = θ + π - 2π d 2   (φάση του κύµατος Β στο σηµείο Χ)
λ
Η διαφορά φάσης των δύο κυµάτων στο σηµείο Χ είναι:
∆θ = θ1 - θ2 = 2π d 2 -d 1 - π
λ
Εάν η διαφορά αυτή είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π, δύο µέγιστα κύµατος φθάνουν ταυτόχρονα και
δύο ελάχιστα φθάνουν ταυτόχρονα, και στο σηµείο Χ λαµβάνει χώρα ενισχυτική συµβολή.
Συνθήκη ενισχυτικής συµβολής για πηγές µε διαφορά φάσης π:
∆θ = 2πν

2π d 2 -d 1 - π = 2πν
λ

d 2 -d 1 = 2ν + 1 λ, ν = 0, ±1,...
2

Οµοίως αποδεικνύεται ότι:
Συνθήκη καταστροφικής συµβολής για πηγές µε διαφορά φάσης π:
∆θ = (2ν -1)π

2π d 2 -d 1 - π = (2ν -1)π
λ

  d 2 -d 1 = νλ, ν = 0, ±1,...

3.21.1. Κ3Λ3 : 12,0 cm, Κ5Λ5 : 18,0 cm.
  

3.21.2. Με ελάττωση του µήκους κύµατος ή µε αύξηση της απόστασης µεταξύ των πηγών.

3.22.1. Σωστή απάντηση είναι η Α.
3.22.2. Σωστή απάντηση είναι η Γ.
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3.22.3.	Ο ήχος που παράγει ο µπροστινός άνθρωπος υφίσταται περίθλαση από το κεφάλι και το σώµα του,
οπότε διαδίδεται και προς τα πίσω.

3.28.1.	Τα µήκη κύµατος αυτών των υπερήχων είναι 0,34 mm - 0,034 mm, πολύ µικρότερα από το άνοιγµα µίας µισάνοιχτης πόρτας (δεκάδες εκατοστά). Άρα, οι υπέρηχοι δεν υφίστανται περίθλαση και
διαδίδονται ευθύγραµµα µέσα από το άνοιγµα της πόρτας. Πίσω από τους τοίχους που ορίζουν το
άνοιγµα της πόρτας σχηµατίζεται «σκιά».

3.28.2.	Το µήκος κύµατος είναι πολύ µικρό 1,7 mm, και ο υπέρηχος εντοπίζει µε ακρίβεια έντοµα αυτών
των διαστάσεων.

3.31.1. β2 - β1 = 10 log2 db = 10 x 0,30 db = 3,0 db.	
3.31.2.	β2 - β1 = 10 log20 db = 10(log10 + log2) db = 10 x 1,30 db = 13,0 db.
3.31.3. I = 10-9 W/m2.
3.31.4.	10-4.
3.31.5.	Eλαττώνεται κατά 3,0 db.
3.31.6.	A. 50 db, B. 60 db, Γ. 63 db, ∆. 70 db.

3.36.1. Σωστή απάντηση είναι η ∆.
3.36.2.	Και στις δύο περιπτώσεις εµφανίζονται κροσσοί ενισχυτικής και καταστροφικής συµβολής. Για να
εµφανισθούν αυτοί οι κροσσοί, πρέπει το µήκος κύµατος να είναι µικρότερο από την απόσταση
των πηγών, λ < α. Επειδή τα ηχητικά κύµατα έχουν πολύ µεγαλύτερο µήκος κύµατος (m-mm) από
τα φωτεινά κύµατα (450 nm - 700 nm), η απόσταση µεταξύ των µεγαφώνων πρέπει να είναι πολύ
µεγαλύτερη από την απόσταση των σχισµών στο πείραµα Young.

3.36.3.	Εάν αυξηθεί η συχνότητα ελαττώνεται το µήκος κύµατος, οπότε ελαττώνεται και η απόσταση µεταξύ
µεγίστων.
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