
 

                            ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 

              Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΕΝΑ ΔΥΑΛΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ 

   

     Η απλή χρονική ταλάντωση y=Acos(ωt), είναι η ταλάντωση σημείου χορδής, διαπασών, 
ράβδου, κλπ και παριστάνεται ως, 

                       

     Η χωρική ταλάντωση σημείων χορδής, ή ράβδου είναι y=Acos(2π/λ)x=Acos(kx). 

                             

     H πρόσθεση δύο συνημιτόνων ή ημιτόνων με διαφορετική γωνιακή συχνότητα ω, ή 
διαφορετικό κυματαριθμό k είναι, y=Acos(ω1t)+Acos(ω2t)=2Acos 푡cos 푡 και 
αυτή είναι η συμβολή των κυμάτων και δίνουμε παράσταση, 
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      Στην συμβολή η συχνότητα  περιλαμβάνεται και εξελίσσεται εντός της μικρότερης 

συχνότητας   .  

 

                    ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ 
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      Θεωρείστε μία ταλάντωση χορδής , ελατηρίου κλπ, να συμβαίνει στο Ο και να διαδίδεται 
στον άξονα x. Σε χρόνο Δt=x/v,  φθάνει στο σημείο Α, άρα στο Ο ο χρόνος πλην Δt ακριβώς, 
θα δίδει συνφασική ταλάντωση y=Acosω(t-Δt)=Acosω(t-x/v)=Acos(ωt-kx).   

    H εξίσωση                      

                                               y= Acos(ωt-kx)      

 είναι η γενική χρονική ταλάντωση . 

 

                            ΓΕΝΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ 
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     Στην χορδή ή το ελατήριο διαδίδεται κύμα    x=x0+vt, οπότε στο σημείο x0=x-vt. Άρα σε 
ένα σημείο συμβαίνει η ταλάντωση    y=Acosk(x-vt)=Acos(kx-ωt).  H εξίσωση, 

                                          y= Acos(kx-ωt) 

είναι η γενική χωρική ταλάντωση.  

 

                                 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΧΟΡΔΗ ή ΡΑΒΔΟ 

 

     Με την χρονική μορφή, στην χορδή ισχύει, y=Acos(ω1t-kx). Αλλά το κύμα της χορδής 
ανακλάται στο στερεωμένο άκρο της και επιστρέφει, αλλά τώρα όπως η εξίσωση, 

                                        y=Acos(ω2t+kx) 

και συμβάλλει. Άρα, 

                           y=Acos(ω1t-kx)+ Acos(ω2t+kx)= 

                             =2Acos( − 푘푥)푡cos 푡 

Στην χωρική συμβολή έχουμε,   

                           y=Acos(kx-ω1t)+ Acos(kx+ω2t)= 

                             =2Acos( − 푘푥)푡cos 푡 

Χωρική και χρονική συμβολή είναι ίδιες και δείτε μία ταλαντούμενη χορδή, αν είναι 
παράδειγμα συμβολής.  

      Επειδή το σύμπαν είναι δυαλικό, επειδή σε κάθε ηλεκτρόνιο του μετάλλου της χορδής ή 
της ράβδου, αντιστοιχεί ένα ίσης μάζας πρωτόνιο και επειδή στο κρύσταλλο προηγούνται ας 
πούμε τα πρωτόνια, με την διέγερση της χορδής αυτά θα διεγερθούν σε συχνότητα ω1 και τα 
ηλεκτρόνια σε συχνότητα ω2. Και έχουμε συμβολή, η δε συχνότητα ω1+ω2 είναι στα επίπεδα 
της συχνότητας του φωτός.  

 

                       LASERS-ΠΥΚΝΩΤΕΣ-ΔΙΑΠΑΣΩΝ 

 

     Τα lasers ήταν η αφετηρία της ανακάλυψης και το διαπασών η επιβεβαίωση. Σε μία 
φυσική (Κυματική Κουγιουμζέλη-Περιστεράκη) προπτυχιακού επιπέδου που προμηθεύτηκα 
από παλαιοβιβλιοπωλείο, θα βρείτε το σχήμα. Ένα διαπασών να ηχεί και να έχει περιοχές 
μέγιστου και ελάχιστου. Έ! Πρόκειται για συμβολή. Όταν η σφύρα κτυπά το ένα σκέλος του 
διαπασών, αυτό το σκέλος δονείται σε συχνότητα ω1. Και το άλλο σε λίγο μικρότερη, την ω2.  



     Το ίδιο συμβαίνει και στα μόρια του αερίου ή του υλικού των lasers ή στο ένα οπλισμό 
του πυκνωτή ενός κυκλώματος  Tomson (στον άλλο οπλισμό του πυκνωτή ,λίγο μικρότερη η 
συχνότητα).  

     Στον ένα οπλισμό του πυκνωτή ή το ένα σκέλος του διαπασών, ΑΝΑΚΛΑΤΑΙ η 
ταλάντωση και η εξίσωση είναι,  

                                            y1 =Acos(ω1t+kx1) 

και στον άλλο οπλισμό πάλι,  

                                            y2=Acos(ω2t+kx2) 

τα  x1,x2 διαφέρουν συνήθως επειδή η διαδρομή είναι άνιση. Και, 

                          y=y1+y2=2Acos{ 푡 + (푥 − 푥 )}cos{ 푡 + (푥 + 푥 )} 

Επειδή  (푥 − 푥 )  = (푣 − 푣 )푡   = 2π(ν1-ν2) 

Θα έχουμε, 

                               y=2Acos2π(ν1-ν2)tcos2π(ν1+ν2)t 

Αυτή είναι η εξίσωση των lasers-πυκνωτών-διαπασών.  

 

                         ΤΙ Ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ 

 

     Ο παλμογράφος καταγράφει την ν1-ν2 σαν απλή αρμονική ταλάντωση και δεν μπορεί να 
συλλάβει την ν1+ν2 επειδή βρίσκεται στις συχνότητες του φωτός.  

     Προσέξτε τώρα. Δόθηκαν οι εξισώσεις των χορδών, ή διαπασών, κλπ. Θεωρείστε ότι 
πάλλονται δύο διαπασών. Θα εξάγετε συμβολή που καταγράφεται στους παλμογράφους και 
την φωτεινή συχνότητα που δεν καταγράφεται. Άσκηση για σας.  

 


