
 

ΚΥΜΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ 

 

Η βασική αρχή που πρέπει όλοι να κατανοούμε όταν συζητάμε για την αρχική φάση 

στο κύμα, είναι ότι όλα τα υλικά σημεία του ελαστικού μέσου ηρεμούν στη θέση 

ισορροπίας τους (y = 0) πριν φτάσει σε αυτά το κύμα και όταν τελικά φτάσει το κύμα 

σε κάποιο υλικό σημείο, τότε το σημείο αυτό είτε θα κινηθεί προς τα πάνω με +υ max 

(η συντριπτική πλειοψηφία των κυμάτων που μελετάμε), είτε θα κινηθεί προς τα 

κάτω με -υ max. 

Αν τα υλικά σημεία ξεκινούν να κινούνται προς τα πάνω όταν φτάνει σε αυτά το 

κύμα, τότε το μπροστινό μέρος του στιγμιότυπου θα έχει τη μορφή όρους (σχήμα 1), 

ενώ όταν τα υλικά σημεία ξεκινούν να κινούνται προς τα κάτω, τότε το μπροστινό 

μέρος του στιγμιότυπου θα έχει τη μορφή κοιλάδας (σχήμα 2). 

 
 

Η αρχική φάση του κύματος αναφέρεται στο τι συμβαίνει τη χρονική στιγμή t = 0 με το 

κύμα, ως προς το αν έχει φτάσει ή όχι στο σημείο Ο(x = 0), ανεξάρτητα από το αν το 

κύμα εξαναγκάζει τα υλικά να κινούνται προς τα πάνω ή προς τα κάτω όταν ξεκινάνε. 

Αρχική φάση θα έχει ένα κύμα αν τη χρονική στιγμή t = 0: 

Το κύμα έχει διαδοθεί πέρα από το σημείο Ο(x = 0). (1η περίπτωση) 

Το κύμα δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο Ο(x = 0). (2η περίπτωση) 

Το κύμα μόλις έχει φτάσει στο σημείο Ο(x = 0) (οπότε δεν έχει περάσει 

πέρα από αυτό) αλλά εξαναγκάζει το υλικό σημείο Ο(x = 0) να κινηθεί 

προς τα κάτω. (3η περίπτωση) 

ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΧΥΕΙ: 

 Για να βρούμε τη αρχική φάση ενός κύματος μπορούμε να επιλέξουμε μία εξίσωση 

αναφοράς, συνήθως επιλέγουμε την εξίσωση ταλάντωσης του σημείου στη θέση x1 που τη 

χρονική στιγμή t = 0 ξεκινά να ταλαντώνεται,  και στη συνέχεια αντικαθιστούμε στην 

εξίσωση του κυματος τις τιμές για το σημείο αυτό t=0, x=x1, y=0 με υ>0 ή υ<0(ανάλογα αν 

ξεκινά την ταλάντωση του προς τα πάνω ή κάτω) και υπολογίζουμε την φ0. Μπορούμε 

εναλλακτικά να πάρουμε για το σημείο αυτό (το σημείο που μπάινει σε ταλάντωση την 

δεδομένη στιγμή) φ=0 η φ=π. 

Αν μας δίνουν την εξίσωση ταλάντωσης ενός συγκεκριμένου υλικού σημείου του ελαστικού 

μέσου (ή προκύπτει από τα συμφραζόμενα) χρησιμοποιούμε αυτή ως εξίσωση αναφοράς. 

 Για να βρούμε πόσο μακριά έχει φτάσει το κύμα από το σημείο Ο(x = 0): 

α) Μηδενίζουμε τη φάση αν τα υλικά σημεία ξεκινούν να κινούνται από τη θέση ισορροπίας 

του με φορά προς τα πάνω. 

β) Θέτουμε τη φάση ίση με π rad αν τα υλικά σημεία ξεκινούν να κινούνται από τη θέση 

ισορροπίας του με φορά προς τα κάτω. 

3) Το στιγμιότυπο έχει στο μπροστινό του τμήμα: 

α) Όρος, εφόσον το υλικό σημείο Ο ξεκινά να κινείται με φορά προς τα πάνω (σχήμα 1). 

β) Κοιλάδα, εφόσον το υλικό σημείο Ο ξεκινά να κινείται με φορά προς τα κάτω (σχήμα 2). 

 


