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Η εξίσωση κύματος και η φάση 

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδεται ένα αρ-

μονικό κύμα, προς τα δεξιά, και στο διπλανό σχήμα βλέπουμε ένα 

τμήμα του μέσου (το κύμα έχει διαδοθεί πολύ πιο μακριά από το 

δεξιό άκρο της εικόνας). Τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι: 

i) Ποια η εξίσωση του κύματος αυτού; Υπάρχει μία ή περισσότερες εξισώσεις για το παραπάνω κύμα; 

ii) Η φάση της απομάκρυνσης ενός σημείου Σ του μέσου, μπορεί να πάρει αρνητικές τιμές; Ποια θα ήταν η 

φυσική σημασία μιας αρνητικής τιμής φάσης; 

Απάντηση: 

i) Για να γράψουμε μια μαθηματική εξίσωση για το κύμα, απαιτούνται δύο πράγματα. Πρώτον να ορίσουμε 

ένα προσανατολισμένο άξονα κατά μήκος του γραμμικού ελαστικού μέσου, θεωρώντας κάποιο σημείο ως 

αρχή του άξονα και μια θετική φορά προσανατολισμού και δεύτερο να ορίσουμε κάποια στιγμή ως t0=0. 

Δεν μπορούμε να μιλάμε για εξίσωση κύματος, χωρίς τον (αυθαίρετο) ορισμό των παραπάνω. 

Αλλά αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο στα κύματα! 

Ας πάρουμε το αυτοκίνητο του διπλανού σχήματος, το οποίο κινείται 

ευθύγραμμα, όπως στο σχήμα. Ποια η εξίσωση κίνησης του αυτοκινή-

του;  Προφανώς δεν μπορούμε να γράψουμε εξίσωση κίνησης της μορφής x=x0+υ∙(t-t0), αν προηγούμενα 

δεν ορίσουμε το σύστημα αναφοράς μας και ποια στιγμή θα θεωρήσουμε ως t0! 

Έτσι επιστρέφοντας στο κύμα, ορίζουμε (αυθαίρετα) ένα άξονα 

x με αρχή το σημείο Ο του σχήματος και t0=0 τη στιγμή που η 

εικόνα είναι αυτή που μας δόθηκε. Τώρα το σημείο Ο στη θέση 

x=0, βρίσκεται στη θέση ισορροπίας του και κινείται προς τα πάνω (θεωρούμε την προς τα πάνω κατεύ-

θυνση ως θετική), οπότε η εξίσωση της απομάκρυνσης δεν έχει αρχική φάση και είναι της μορφής: 

yο=Α∙ημ(ωt) 

Οπότε η εξίσωση του κύματος θα έχει τη γνωστή μορφή: 
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Έστω όμως, ότι παίρναμε ως αρχή του άξονα το σημείο Ο ,́ όπως 

στο σχήμα. Τότε τη στιγμή t0=0 το σημείο στη θέση x=0 βρίσκεται 

στη μέγιστη θετική απομάκρυνσή του και έχει αρχική φάση φο= 

π/2, οπότε η εξίσωση της απομάκρυνσής του θα έχει τη μορφή: 

yο΄=Α∙ημ(ωt+π/2) 

Τότε όμως η εξίσωση του κύματος θα είχε τη μορφή: 
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Είναι φανερό ότι οι εξισώσεις (1) και (2) μπορούν να περιγράψουν εξίσου καλά το κύμα αυτό. Αλλά 

επίσης είναι φανερό ότι θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε την αρχή του άξονα σε άπειρα άλλα σημεία 

του τμήματος του ελαστικού μέσου, που μας δόθηκε. 

 Όπως επίσης θα μπορούσαμε να πάρουμε ως αρχή μέτρησης των 

χρόνων μια άλλη χρονική στιγμή, όπου η εικόνα του μέσου θα ή-

ταν, για παράδειγμα, όπως αυτή του διπλανού σχήματος. 

ii) Ας έρθουμε τώρα στη φάση του σημείου Σ. 

Αν ισχύει η εξίσωση κύματος (1), τότε τη στιγμή t=0 η φάση του σημείου Σ θα ήταν ίση: 
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Αλλά και η εξίσωση (2) να ίσχυε, πάλι θα είχαμε: 
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Τι σημαίνει ότι η φάση του Σ είναι αρνητική τη στιγμή μηδέν; Τίποτα επί της ουσίας. Απλά έχει μικρότερη 

φάση σε σύγκριση με το σημείο Ο (ή το Ο΄) που (αυθαίρετα) θεωρήσαμε ότι έχει την ίδια στιγμή φάση 

μηδέν! 

Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε αν η αρχή του άξονα ήταν 

στο σημείο Κ. Τότε η φάση του Σ τη στιγμή t=0, θα 

ήταν θετική. 

Θέλετε μια αναλογία; 

Πάμε στο αυτοκίνητο που αναφέραμε προηγούμενα που κινείται 

ευθύγραμμα και ομαλά. Στο πάνω σχήμα τη στιγμή t1, βρίσκεται 

στη θέση x=+40m, ενώ αν πάρουμε την αρχή του άξονα στο Κ, 

όπως στο κάτω σχήμα, το αυτοκίνητο βρίσκεται στη θέση x=-35m! 

Έχει καμιά διαφορά; 

 dmargaris@gmail.com 

 


