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Θέσεις στους προβληµατισµούς που έθεσε ο Διονύσης 
 

1)  Στην διεύθυνση   

http://ylikonet.gr/group/themata/forum/topics/3647795:Topic:297241?commentId=3647795

%3AComment%3A297476&groupId=3647795%3AGroup%3A5901 

γράφεις ∆ιονύση: 

 
«...α) Ας µιλήσουµε για διάδοση ενός παλµού. 

Αν έχεις ένα γραµµικό ελαστικό µέσο σε ισορροπία και κάποια  στιγµή εκτρέψεις µια µικρή περιοχή, δη-

µιουργώντας έναν παλµό, όπως στο σχήµα: 

 
προφανώς η διαταραχή θα διαδοθεί και προς τις δύο κατευθύνσεις και µάλιστα µε την ίδια µορφή. ∆εν 

υποστήριξα ποτέ το αντίθετο! Αυτή είναι µια ελεύθερη ταλάντωση του µέσου. 

β) Αν όµως έχω το άκρο του ελαστικού µέσου Α, το οποίο θέσω σε ταλάντωση, θα διαδοθεί µια κυµατο-

µορφή προς τα δεξιά µόνο, της µορφής: 

 
Εδώ έχουµε µια εξαναγκασµένη ταλάντωση του µέσου. 

Τα ερωτήµατα λοιπόν που µπαίνουν είναι: 

• Είναι σωστές οι δύο παραπάνω διατυπώσεις; 

• Στη δεύτερη περίπτωση έχουµε διάδοση κύµατος ή όχι; (Αν θέλουµε να το αποκαλούµε "παλµό" 

ας τον πούµε παλµό, αλλά ας δώσουµε πρώτα έναν άλλο ορισµό για το κύµα...) 

• Αν στο δεύτερο παράδειγµα έχουµε διάδοση κύµατος, αυτό θα ικανοποιεί µια εξίσωση της µορ-

φής: y=Α·ηµ(2πt/Τ-2πx/λ+φ0) 

Αν οι απαντήσεις είναι αρνητικές, θα ήθελα να διαβάσω, τις αντίστοιχες "σωστές" ή εναλλακτικές διατυ-

πώσεις.» 

 

Απάντηση 

α) Θα έχουµε δύο παλµούς (κύµατα) που θα διαδίδονται προς αντίθετες κατευθύν-

σεις. Η κυµατική εξίσωση µε τις αρχικές συνθήκες που επέβαλες προβλέπει ότι θα 

υπάρξουν αυτοί οι δύο παλµοί. Αν δεν κάνω λάθος εκτίµηση (γιατί µια υπεύθυνη α-

πάντηση θέλει να κάνω πράξεις) οι παλµοί θα έχουν το ίδιο σχήµα µε το αρχικό σχή-

µα που επέβαλες στο µέσο («µισό ηµίτονο»)  

Η διαφορά των δύο παλµών µε το «µισο-ηµίτονο σχήµα» που δώσαµε ως αρχική 

συνθήκη στο µέσο είναι ότι θα έχουν µικρότερο πλάτος ταλάντωσης από την αρχική 

διέγερση, ώστε να διατηρείται η ενέργεια. 
 

Θέλω να πω ∆ιονύση ότι  η ταλάντωση του µέσου που θα προκύψει και κατά την 

οποία δύο παλµοί θα διαδίδονται αντίθετα, είναι ταλάντωση λόγω κυµάτων. Οι παλ-

µοί είναι κύµατα. Οι παλµοί είναι ουσιαστικά τα πιο πραγµατικά κύµατα και τους 

περιγράφει η κυµατική εξίσωση.  

Όσον αφορά τον ορισµό του κύµατος τον έδωσα, σαφέστατα και µε µαθηµατική α-

κρίβεια ελπίζω, στο συνηµµένο εδώ 
http://ylikonet.gr/group/themata/forum/topics/3647795:Topic:297241?commentId=3647795

%3AComment%3A297581&groupId=3647795%3AGroup%3A5901 

 

β)  Με το να κουνάµε το χέρι ∆ιονύση, δε θα προκύψει αυτό που σχεδίασες και µε τις 

ιδιότητες που του προσάπτεις.  

Θα προσπαθήσω να µιλήσω όσο πιο απλά : 
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• Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε µαθηµατικά, το σχήµα που έδωσες εξασφαλί-

ζει στο «µέτωπο» του ακαριαία µέγιστη ταχύτητα δηλαδή εξασφαλίζει ακα-

ριαία πλάτος ταλάντωσης ίδιο µε το πλάτος ταλάντωσης της «πηγής». Αυτό 

όµως ξέρουµε ότι δεν είναι συνεπές 

• Το κυριότερο: Η µορφή που σχεδίασες ∆ιονύση δεν προβλέπεται ως κύµα 

από την κυµατική εξίσωση, δηλαδή η µορφή που σχεδίασες δε µπαίνει στη 

µαθηµατική µορφή  ( ) ( ) ( ),y x t f x t g x tυ υ= − + +  που αποτελεί τη γενική 

λύση της κυµατικής, γιατί η παραπάνω γενική λύση προϋποθέτει κατάλληλες 

αρχικές συνθήκες που θα οδηγήσουν στη διατήρηση σχήµατος του παλµού 

(του κύµατος δηλαδή), ενώ αυτό που σχεδίασες δεν διατηρεί το σχήµα του 

και συνεπώς και την έκτασή του καθώς διαδίδεται. 

 

Το κοµµάτι ηµιτονοειδούς συνάρτησης που σχεδίασες όσο και να ευχόµαστε εµείς 

να µεγαλώνει συνεχώς σε έκταση, η ευχή µας δεν πιάνει γιατί αντιτίθεται στην κυµα-

τική εξίσωση ακόµη κι αν επιβάλουµε οποιεσδήποτε αρχικές συνθήκες στο µέσο.  

Αυτές οι διαταραχές στις οποίες αναφέρεσαι ∆ιονύση είναι τα «κύµατα» που διδά-

σκουµε στη Γ΄ Λυκείου και συνεπώς έχουν όλα τα τρωτά  αυτών. 

Το να αποδώσουµε µόνοι µας τη συνάρτηση y=Α·ηµ(2πt/Τ-2πx/λ+φ0) σε αυτό που 

σχεδιάσαµε, έστω κι αν βάλουµε µε το χέρι µαθηµατικούς περιορισµούς, δε σηµαίνει 

ότι κάναµε κύµα τη συνάρτηση.  

Η συνάρτηση y=Α·ηµ(2πt/Τ-2πx/λ+φ0)  για να θεωρηθεί κύµα πρέπει να 

διαδίδει αµετάβλητα τον εαυτό της και αυτό µπορεί να γίνει µόνο αν έχει άπειρη 

έκταση. 
Ο ορισµός του κύµατος σύµφωνα µε την κυµατική εξίσωση που µελετάµε είναι σα-

φέστατος, προϋποθέτει για το κύµα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και ήδη τον έχω 

δώσει και έχω δώσει και τα χαρακτηριστικά των κυµάτων περί των οποίων ο λόγος. 

Όµως εκείνο που έχει κεφαλαιώδη αξία, όπως θα δούµε παρακάτω στη «συνέντευ-

ξη» που παίρνω από τον εαυτό µου, είναι ότι το κύµα θέλει οπωσδήποτε αρχικές συν-

θήκες και ίσως και συνοριακές.  

∆ε σχεδιάζουµε δηλαδή ό,τι νάναι και µετά περιµένουµε από αυτό το «ό,τι να εί-

ναι» που σχεδιάσαµε να είναι κύµα και µάλιστα διαδιδόµενο, επειδή το ζωγραφίσαµε 

εµείς σα κύµα. 

∆ιαταραχές πεπερασµένης έκτασης δεν είναι δυνατό ούτε από άποψη µαθηµατικών 

ούτε από φυσικής να είναι µονοχρωµατικές της µορφής y=Α·ηµ(2πt/Τ-2πx/λ+φ0)   
 

«Σκουλήκι –αρµονικό κύµα» που να ξετρυπώνει και να διαδίδεται, συνεχώς µεγα-

λώνοντας σε έκταση και εξασφαλίζοντας ακαριαία πλάτος Α ακόµη και στο ακραίο 

σηµείο του, δεν προβλέπεται από την κυµατική εξίσωση και δεν υπάρχει στη Φύση.  

 

 

 

2) ∆ιονύση στην παρακάτω διεύθυνση  

http://ylikonet.gr/group/themata/forum/topics/3647795:Topic:297241?commentId=364779

5%3AComment%3A297508&groupId=3647795%3AGroup%3A5901 
 

α)  κάνεις κι έναν παραλληλισµό µε το µοντέλο «στερεό»  

β)  γράφεις:  
«…το απολύτως «µαθηµατικό κύµα» που διδάσκουµε, δεν υπάρχει στη φύση. Αν αυτό είναι το πρόβλη-

µά µας, το τελειώσαµε. ∆εν υπάρχει τέτοιο πράγµα». 
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Το θέµα για µένα, είναι θα µείνουµε στο πρόβληµα που δηµιουργείται στο µέτωπο του κύµατος, για ένα 

µικρό χρονικό διάστηµα, ή θα το παρακάµψουµε, αφού είναι µια µικρή λεπτοµέρεια, σε σχέση µε τον 

στόχο που πρέπει να έχει η διδασκαλία µας; 

Είναι θέση κάποιων φίλων, ότι αφού συµβαίνει αυτό το τροµερό!!! σφάλµα, θα πρέπει να φύγει από 

τη διδασκαλία µας το µέτωπο του κύµατος. 

 

Απάντηση 

α)  Ό,τι και να απαντήσω στο α) θα είναι πολύ λιγότερο από την απάντηση του 

Βαγγέλη (Κορ) εδώ 
http://ylikonet.gr/group/themata/forum/topics/3647795:Topic:297241?commentId=364779

5%3AComment%3A297796&groupId=3647795%3AGroup%3A5901 
 

Την αναπαράγω λοιπόν και υπογραµµίζω συµπληρώνοντας µόνο µια λέξη: 

«...Εποµένως µονοχρωµατικά κύµατα που να καταλαµβάνουν έστω και ηµιευθεία δεν 

υπάρχουν. 

Η φύση του προβλήµατος είναι διαφορετική από το "δεν υπάρχουν λεία τραπέζια". 

Η κλασσική  µηχανική δεν απαγορεύει την ύπαρξη λείων τραπεζιών.  

Κατά την γνώµη µου, η ένσταση του Θρασύβουλου έχει την ίδια σηµασία µε το εξής: 

Η θεωρία δεν απαγορεύει την ύπαρξη απλής µηχανής µε συντελεστή απόδοσης 1.  

Έτσι ένα µοντέλο απλής µηχανής µε συντελεστή απόδοσης 1 είναι µια προσέγγιση της 

πραγµατικότητας. 

Ένα µοντέλο θερµικής µηχανής µε συντελεστή απόδοσης 1 είναι απορριπτέο διότι πα-

ραβιάζει θεµελιώδεις νόµους και δεν µπορεί να θεωρηθεί ούτε σαν προσέγγιση. 

Έτσι ένα µονοχρωµατικό οδεύον κύµα ακόµη και ηµιάπειρης έκτασης  είναι α-
πορριπτέο διότι παραβιάζει φυσικούς (και µαθηµατικούς) νόµους....»  
 

β)  Το τι πρέπει να διδάξουµε από τα κύµατα  y=Aηµ2π(t/T±x/λ)  και το τι πρέπει 

να επιδιώξουµε µε τη διδασκαλία τους είναι µια άλλη υπόθεση. 

Αλλά όσα γράφηκαν για τα κύµατα και σε αυτή τη συζήτηση και σε προηγούµενες 

έπρεπε να γραφούν. ∆εν είναι δυνατόν αυτή τη στιγµή να αντιµετωπίζεται αυτή η συ-

ζήτηση ως περιττή και σχολαστικισµός, λες και όλοι ξέραµε από πάντα όλα όσα ει-

πώθηκαν στα κύµατα και το µόνο που µας έλειπε ήταν να συµφωνήσουµε ότι θα πα-

ρακάµψουµε όσα προσεγγιστικά συµβαίνουν στο µέτωπο. Αυτά τα του «µετώπου» 

της συνάρτησης που επιχειρεί να προσεγγίσει τα κύµατα y=Aηµ2π(t/T±x/λ) το έχω 

ήδη έχω ξαναπεί θέλουν έλεγχο και όχι εύκολη αποδοχή. 
 

∆ιονύση θα µου επιτρέψεις να µιλήσω λίγο πιο καθαρά, ώστε να µην αδικήσουµε 

αυτή τη συζήτηση: 

∆εν είναι δυνατό να υποτιµάµε το γεγονός ότι αρκετοί συνάδελφοι που διδάσκουνε 

τα ανεκδιήγητα «κύµατα» της Γ΄ Λυκείου ή έχουνε ξεχάσει τελείως τα κύµατα ή αρ-

κετά πράγµατα από τα κύµατα και από όσα αναφέρθηκαν σε αυτή τη συζήτηση δε τα 

µάθανε ποτέ στο πανεπιστήµιο.  

Επίσης δεν πρέπει να υποτιµάται το γεγονός ότι ένας πολύ µεγάλος αριθµός συνα-

δέλφων που σήµερα διδάσκουν «κύµατα» στα παιδιά, «έµαθαν» όσα διδάσκουν µέσα 

από µια άκρατη ασκησιολογία «κυµάτων» λανθασµένη και εννοιολογικά και µαθη-

µατικά και φυσικά.  

Το χειρότερο βέβαια είναι ότι αυτοί οι συνάδελφοι όταν νόµισαν ότι έµαθαν τα 

«κύµατα», άρχισαν να βγάζουν και δικές τους ασκήσεις κάνοντας τα λάθη ακόµη µε-

γαλύτερα και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνοντας και µέχρι τη διαστροφή. 
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Νοµίζω ότι δεν πρέπει να λέµε στους συναδέλφους και ειδικά στους νεώτερους, 

πράγµατα του τύπου «δε βαριέσαι µια µικρή λεπτοµέρεια είναι στην άκρη του κύµα-

τος και για ένα µικρό χρονικό διάστηµα και δεν κάνουµε και κανένα µεγάλο σφάλµα 

αν τα παραλείψουµε όλα αυτά µιας και σηµασία έχει η διδασκαλία µας». 

 Γιατί θα ρωτήσω για ποια διδασκαλία να µιλήσουµε, όταν αγνοούµε το σωστό; 

Αν αδιαφορήσουµε για το σωστό και µείνουµε στο «δε βαριέσαι» γρήγορα αυτή η 

κατάσταση θα φέρει στο προσκήνιο όρους απαράδεκτους και λογικές ασυνεπέστατες 

µε τους ορισµούς και µε τις εξισώσεις µας. Και η κυµατική εξίσωση δεν αφήνει και 

πολλά περιθώρια αυτενεργειών... 

Εξάλλου πώς µπορώ να παραβλέψω ότι κάποιοι συνάδελφοι µίλησαν ήδη για µετα-

βατικά φαινόµενα στα κύµατα!!!!! Αλήθεια υπάρχουν µεταβατικά φαινόµενα στα 

«κύµατα» που διδάσκουµε; Ή έστω στα κύµατα;... Υπάρχουν;  

Αν ναι τώρα το µαθαίνω, ζητώ συγγνώµη για το πάθος µου και θα ήθελα να διευ-

κρινιστεί περισσότερο. 
 

Στο σηµείο αυτό θέλω να ξανατονίσω ότι απαιτείται να µάθουµε πρώτα το σωστό 

για τα κύµατα που διδάσκουµε στη Γ΄ Λυκείου και µετά να προσαρµόσουµε τη διδα-

σκαλία µας.  Και το να µάθουµε το σωστό δε σηµαίνει ότι έχουµε δικαίωµα να σνο-

µπάρουµε τις λεπτοµέρειες όσο µικρές και να είναι αυτές. Πρέπει να τους δώσουµε 

και τη σηµασία και την αξία που τους πρέπει. 

 

 

 

3)  Εδώ  

http://ylikonet.gr/group/themata/forum/topics/3647795:Topic:297241?commentId

=3647795%3AComment%3A297509&groupId=3647795%3AGroup%3A5901 
 

γράφεις ∆ιονύση 
 

«... και γω µε τη λογική των κυµάτων θα το αντιµετωπίσω. Εντάξει είναι ένας περιορισµένος παλµός. 

Αλλά νοµίζω ότι υπάρχει διάδοση ενέργειας και ορµής, οπότε καλύπτοµαι από τον ορισµό του κύµατος... 

Αλλά ειλικρινά δεν ξέρω τι ακριβώς ψάχνουµε; 

Να δώσω µια τρελή απάντηση; 

Σε ένα άπειρο µέσον, χωρίς αρχή και τέλος, χωρίς αρχή και τέλος χρόνου, δεν υπάρχει τίποτα:-) 

Μια "µόνιµη" κατάσταση.....για πάντα! 

Μας ικανοποιεί; 

Έχει σχέση µε κάποια πραγµατικότητα που πρέπει να µελετήσουµε ως φυσική πραγµατικότητα, ή είναι 

νοητικό πρόβληµα, ένα µαθηµατικό νοητικό πρόβληµα;...» 

 

Απάντηση 
Νοµίζω ότι σε αυτό έχω απαντήσει επανειληµµένα. Και δεν είναι λίγα αυτά που 

ψάχνουµε. 

∆ιονύση το θέµα δεν είναι τι µας ικανοποιεί, αλλά το να συνειδητοποιήσουµε, ως 

διδάσκοντες σε παιδιά, ποιο είναι το σωστό ώστε να µην ασκησιολογούµε µπουρδο-

λογώντας µε κάτι που ενώ µαθηµατικά και φυσικά έπρεπε να είναι άπειρο, εµείς όχι 

µόνο το κάναµε «σκουλήκι-αρµονικό κύµα» που ξετρυπώνει µε απίθανες εξωπραγ-

µατικές ιδιότητες, αλλά φτάσαµε στο σηµείο να αγνοούµε ότι αυτά που εφευρίσκουµε 

γι΄αυτό το «σκουλήκι» παραβιάζουν νόµους Φυσικής και µαθηµατικές εξισώσεις. 

∆εν είναι δυνατό να υποτιµάµε τα y=Α·ηµ(2πt/Τ-2πx/λ+φ0) ως άπειρα και συνεπώς 

εξωπραγµατικά, ενώ την ίδια στιγµή να νιώθουµε ικανοποιηµένοι που τα διδάσκουµε 

τελείως λανθασµένα (µε νεοανακαλυφθέντα µεταβατικά κυµατικά φαινόµενα) και να 

χαιρόµαστε όταν εφευρίσκουµε ασκήσεις αδιανόητες και έξω από τους φυσικούς νό-

µους. 



 5 

Την αξία των y=Α·ηµ(2πt/Τ-2πx/λ+φ0) την έχω ήδη αναφέρει στα συνηµµένα µου 

και σε αυτή τη συζήτηση και σε άλλες. 

 

 

 

4)  Εδώ  

http://ylikonet.gr/group/themata/forum/topics/3647795:Topic:297241?commentId

=3647795%3AComment%3A297830&groupId=3647795%3AGroup%3A5901 
 

γράφεις ∆ιονύση 
 

«... Να θέσω δυο ερωτήµατα. 

α) Αν σε ένα ελαστικό µέσο δηµιουργηθεί µια διαταραχή, µπορούµε να έχουµε διάδοση µιας µορφής, 

όπως στο σχήµα; 

      

 
Αν ναι, αυτό είναι κύµα; Μήπως κύµα, είναι µόνο το αρµονικό; Αν είναι κύµα η διάδοση αυτή, γιατί να 

µην την διδάσκουµε; Τα σηµεία του µέσου αυτού θα εκτελέσουν αρµονική ταλάντωση;  Γιατί επιλέγουµε 

(και όχι µόνο στο Ελληνικό Λύκειο, αλλά από όσο ξέρω, σε όλον τον κόσµο) να διδάσκουµε ένα αρµονι-

κό κύµα και το διδάσκουµε ως παράδειγµα διάδοσης κύµατος; 

β) Θα µπορούσατε να µου δώσετε ένα παράδειγµα ΑΑΤ που να συµβαίνει στον κόσµο µας; Όχι περίπου 

ΑΑΤ, θέλω µια «πραγµατική ΑΑΤ». Αν υπάρχει δυσκολία, γιατί καθόµαστε και διδάσκουµε, κάτι που δεν 

υπάρχει; 

 

Απάντηση 
 

α) Το πρόβληµα τίθεται ως εξής: 

Σε ένα ελαστικό µέσο επιβάλλω αρχικές θέσεις (αρχικό σχήµα) και αρχικές ταχύτη-

τες στα σηµεία του. Η κυµατική εξίσωση τότε θα µου δώσει το κύµα που θα διαδοθεί 

στο µέσο.  

Ίσως λοιπόν κατάλληλες αρχικές συνθήκες να παράγουν τον παραπάνω παλµό στον 

οποίο αναφέρεσαι ∆ιονύση. Τότε αυτός ο παλµός είναι το κύµα που παράχθηκε 

από τις αρχικές συνθήκες που επιβάλαµε. Είναι κύµα.  
Κύµατα εκφυλισµένα µε την έννοια που έδωσα σε προηγούµενα συνηµµένα µου, 

αλλά κύµατα µε όλα τα χαρακτηριστικά των κυµάτων (εκφυλισµένα όµως κάποια) 

είναι και τα αρµονικά y=Aηµ2π(t/T±x/λ) .  

Η κίνηση των σηµείων από τα οποία θα περάσει το κύµα (παλµός) που έδωσες ∆ιο-

νύση θα πληρούν γενικά µια εξίσωση κίνησης της µορφής 

 ( ) ( ) ( ),y x t f x t g x tυ υ= − + +  
 

Αυτή η εξίσωση κίνησης δεν είναι απαραίτητο να είναι αρµονική ταλάντωση. 
 

Κύµατα δεν είναι µόνο τα αρµονικά, αλλά όλα τα ( ) ( ) ( ),y x t f x t g x tυ υ= − + +  

µε τις κατάλληλες αρχικές συνθήκες 

Το γιατί επιλέγουµε τα αρµονικά ως διδασκαλία το έχω δικαιολογήσει στα προη-

γούµενα συνηµµένα µου. 
 

 

β)  Όσον αφορά την ΑΑΤ , νοµίζω έχει απαντήσει ο Κορφιάτης.  

Ας πω και εγώ τούτο: 
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Άλλο να χειρίζεσαι µε συνέπεια ένα µοντέλο και να ξέρεις τα όριά του και τις προ-

σεγγίσεις του και άλλο να χειρίζεσαι µοντέλα µε τρόπο α-φύσικο, α-µαθηµάτικο και 

διαλύοντας νόµους και σχέσεις Φυσικής, όπως κάνουµε εµείς µε τα κύµατα της Γ΄ 

Λυκείου και την άκρατη ασκησιολογία στην οποία µας παρέσυρε το «πνεύµα των πα-

νελλαδικών» και την οποία, αρκετοί από εµάς χωρίς καµιά άµυνα γνώσης, υπηρετού-

µε 

 

 

 

5)  Εδώ  

http://ylikonet.gr/group/themata/forum/topics/3647795:Topic:297241?commentId

=3647795%3AComment%3A297933&groupId=3647795%3AGroup%3A5901 
 

∆ιονύση γράφεις: 
 

«...α) Είναι σωστό να περιγράφουµε το τρέχον κύµα ως ταλάντωση άπειρου µέσου; 

β) Η "ταλάντωση" ενός µέσου είναι µια κατάσταση όπου τα σηµεία του µέσου ταλαντώνονται συγχρο-

νισµένα - σε συµφωνία ή σε αντίθεση φάσης, είναι δηλαδή ένα στάσιµο κύµα. 

γ) Όταν ταλαντώνεται ένα µέσο (µετά το µεταβατικό στάδιο) ταλαντώνεται µε κάποιον (ή περισσότε-

ρους) κανονικό τρόπο ταλάντωσης, ταλαντώνεται δηλαδή µε κάποια ή περισσότερες από τις ιδιοσυχνότη-

τές του. 

Σε ένα πεπερασµένο ελαστικό µέσο είναι πεπερασµένος και ο αριθµός των κανονικών τρόπων ταλά-

ντωσης ανάλογα µε τους βαθµούς ελευθερίας του. 

Σε ένα άπειρο µέσο υπάρχουν άπειροι κανονικοί τρόποι, µπορεί εποµένως να ταλαντώνεται µε οποια-

δήποτε συχνότητα, αλλά µιλάµε πάντα για στάσιµο. 

δ) Γι' αυτό εξάλλου νοµίζω ότι θεωρούµε το στάσιµο σε άπειρο µέσο, µπορεί θεωρητικά να προκύψει 

ως αποτέλεσµα συµβολής δύο κυµάτων y1=Aηµ(ωt-2πx/λ) και y2=Aηµ(ωt+2πx/λ), οποιωνδήποτε συ-

χνοτήτων. 

Πράγµατι το y=2Aσυν(2πx/λ)ηµ(ωt) είναι ταλάντωση άπειρου µέσου. 

Το τρέχον όµως; 

Μπορούµε να το χαρακτηρίζουµε ως ταλάντωση άπειρου µέσου, µε τη φάση να τρέχει; 

 

 

Απάντηση 

α)  Είναι σωστό ∆ιονύση και το έχεις ήδη κάνει πολύ σωστά και συ. Στο έχω υπο-

γραµµίσει παραπάνω. 

Προσωπικά δε θέλω να σπαταλώ τις λέξεις. Άλλο ταλάντωση µέσου, άλλο τρόπος 

ταλάντωσης µέσου, άλλο κανονικός τρόπος ταλάντωσης, άλλο στάσιµο κύµα. Αν κά-

ποιες φορές οι έννοιες συµπίπτουν ή η µία επικαλύπτει την άλλη ως πιο γενική αυτό 

είναι άλλη υπόθεση. 

Ένα κατάλληλο κύµα µπορεί να προκαλέσει ταλάντωση σε ένα µέσο. Αλλά ταλά-

ντωση µπορώ να έχω και χωρίς να έχω κύµα ή κανονικό τρόπο ταλάντωσης. 

Αλλά δε βρίσκω κανένα λόγο να λέω ταλάντωση και να εννοώ κανονικό τρόπο τα-

λάντωσης  
 

 

β)  Όχι. Αυτό που περιγράφεις είναι ένα στάσιµο κύµα ή έστω ένας ορισµένος κα-

νονικός τρόπος ταλάντωσης. Και σίγουρα είναι µια ταλάντωση µέσου. Αλλά η έννοια 

ταλάντωση µέσου είναι πιο γενική έννοια από το στάσιµο κύµα. Το στάσιµο είναι µια 

ταλάντωση µέσου, αλλά µια ταλάντωση µέσου δεν είναι απαραίτητα στάσιµο κύµα. 
 

γ) ∆εν καταλαβαίνω τί εννοείς µε τη φράση µεταβατικό στάδιο. Υπάρχουν µεταβα-

τικά στάδια στα κύµατα; 
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Όσον αφορά τα υπόλοιπα που θέτεις:   

• ∆εν είναι απαραίτητο ένα µέσο να ταλαντώνεται µε κάποιον ή κάποιους από 

τους κανονικούς τρόπους ταλάντωσής του.  

• Η χορδή στερεωµένη στα δύο της άκρα για παράδειγµα είναι ένα πεπερα-

σµένο µέσο. Νοµίζω όµως ότι έχει άπειρους κανονικούς τρόπους ταλάντω-

σης. ∆ηλαδή οι άπειροι κανονικοί τρόποι ταλάντωσης δεν είναι χαρακτηρι-

στικό των άπειρης έκτασης µέσων.  

• Σε ένα άπειρο µέσο µπορώ να έχω ταλάντωσή του που να οφείλεται σε στά-

σιµο κύµα, ή σε τρέχον κύµα ή σε συνδυασµούς στασίµων ή σε συνδυα-

σµούς τρεχόντων ή ... ή ... ΄ 
 

Όταν λέµε ταλάντωση µέσου δεν είναι απαραίτητο να εννοούµε στάσιµο και ακόµη 

χειρότερα να εννοούµε κανονικό τρόπο ταλάντωσης. Ε 

Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να λέω ταλάντωση και να εννοώ κανονικό 

τρόπο ταλάντωσης. Γιατί; Είναι καθιερωµένη παγκόσµια τακτική; 
 

δ)  Στο δ) νοµίζω ότι ήδη απάντησα. Και µε τη φάση να τρέχει... Και που τρέχει η 

φάση τί έγινε; ∆εν ταλαντώνεται το άπειρο µέσο; 

∆ιονύση ήδη υπογράµµισα σηµεία όπου και εσύ µιλάς για ταλάντωση µέσου και 

δεν εννοείς φαντάζοµαι κανονικό τρόπο ταλάντωσης. 

∆ε βλέπω να διαφωνούµε κάπου.  

Και τα στάσιµα και τα τρέχοντα είναι ταλαντώσεις µέσου. Οι κανονικοί τρόποι τα-

λάντωσης µέσου είναι ένα άλλο πράγµα.. Η έννοια δεν αφορά µόνο τα µέσα αλλά και 

συστήµατα σωµάτων ακόµη και δύο µόνο... 

 

Και κάτι τελευταίο:  
 

Αν σε ένα µέσο, πεπερασµένο ή άπειρο, µπλέξουν πάρα πολύ κανονικοί τρόποι τα-

λάντωσης (πράγµα όχι σπάνιο) τότε ας ξεχάσουµε τις όµορφες εικόνες των στάσιµων 

κυµάτων µε τους δεσµούς και τις κοιλίες. 

 

Πήλιο, Παρασκευή 1 Μαΐου 2015 

 

 

                                                                   Θρασύβουλος Κων. Μαχαίρας 


