Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Κύµατα

Ένα κύµα και η ταλάντωση σηµείου.
Στο άκρο Ο ενός οριζόντιου γραµµικού ελαστικού µέσου, υπάρχει µια πηγή κύµατος, η οποία αρχίζει να
ταλαντώνεται αρµονικά, σε κατακόρυφη διεύθυνση, κινούµενη αρχικά προς την θετική κατεύθυνση (προς τα
πάνω), τη στιγµή t0=0. Το πλάτος ταλάντωσης της πηγής είναι 0,2m και η συχνότητά της 1Ηz. Η διάρκεια
της ταλάντωσης της πηγής είναι ∆t=2,5s. Το παραγόµενο κύµα φτάνει σε ένα σηµείο Σ του µέσου, το οποίο
απέχει 2,5m από το άκρο Ο, τη στιγµή t1=1,25s.
i) Να βρεθεί η εξίσωση του κύµατος, θεωρώντας αρχή του άξονα (x=0) το άκρο Ο.
ii) Να σχεδιάστε στιγµιότυπα του κύµατος τις χρονικές στιγµές:
α) t2=1,75s και

β) t3=4s.

iii) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης του σηµείου Σ, σε συνάρτηση µε το χρόνο.
Απάντηση:
i) Αφού η πηγή ξεκινά την ταλάντωσή της τη στιγµή t=0, κινούµενη προς την θετική κατεύθυνση, η αποµάκρυνσή της είναι της µορφής y=Α·ηµωt ή y=0,2·ηµ2πt (S.Ι.).
Εξάλλου η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος είναι ίση µε υ =

Αλλά υ=λ·f → λ =

υ
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= 2m , οπότε η εξίσωση του κύµατος είναι:
 x
y = 0,2 ⋅ηµ 2π  t −  (S.I.) (1)
 2

ii) Αντικαθιστώντας στην εξίσωση του κύµατος τις χρονικές στιγµές που µας δίνονται έχουµε:




α) y = 0,2 ⋅ηµ 2π  t −

x
x

 = 0,2 ⋅ηµ 2π 1,75 −  = 0,2 ⋅ηµ (3,5π − πx ) (2) ή
2
2

y = -0,2 ⋅ συν (πx)

ενώ το πεδίο ορισµού της σχέσης (2) βρίσκεται αν σκεφτούµε ότι σε κάθε σηµείο στο οποίο έχει φτάσει το κύµα, θα πρέπει να έχει φάση φ≥0 ή 3,5π-πx ≥0 ή x≤3,5m, οπότε το ζητούµενο στιγµιότυπο είναι:




β) y = 0,2 ⋅ηµ 2π  t −

x
x

 = 0,2 ⋅ηµ 2π  4 −  = 0,2 ⋅ηµ (8π − πx ) (3) ή
2
2

y = −0,2 ⋅ηµπx
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Με την ίδια, όπως παραπάνω λογική, το κύµα έχει φτάσει στη θέση: φ≥0 ή 8π-πx ≥0 ή x≤8m. Αλλά σε
χρονικό διάστηµα 2,5s που ταλαντώθηκε η πηγή, έκανε 2,5 ταλαντώσεις και δηµιούργησε κύµα σε µια
περιοχή 2,5λ=5m, οπότε η περιοχή που ταλαντώνεται είναι αυτή που ικανοποιεί την σχέση:
3m ≤ x ≤ 8m
Και η εικόνα του µέσου είναι η παρακάτω:

iii) Θέτοντας στην εξίσωση του κύµατος x=2,5m παίρνουµε:

 x
 2,5 
y = 0,2 ⋅ηµ 2π  t −  = 0,2 ⋅ηµ 2π  t −
 = 0,2 ⋅ηµ (2πt − 2,5π ) (4) ή
2 
 2


y = −0,2 ⋅ συν (2πt )
Με βάση τα δεδοµένα το σηµείο αρχίζει την ταλάντωσή του τη στιγµή 1,25s και θα ταλαντωθεί µέχρι
τη στιγµή t΄=1,25s+2,5s=3,75s, όπου και θα ακινητοποιηθεί και η ζητούµενη γραφική παράσταση είναι η παρακάτω.
y (m)
0,2
0,0

1,25

3,75 t(s)

Σχόλια:
Προηγούµενα χρησιµοποιήσαµε τη φάση για να βρούµε µέχρι που θα χαράξουµε τις γραφικές παραστάσεις.
Θα µπορούσαµε εναλλακτικά να σκεφτούµε την απόσταση που έχει διανύσει το κύµα στο χρονικό διάστηµα
που µας αφορά. Έτσι:
1) Τη στιγµή t2=1,75s το κύµα έχει φτάσει µέχρι τη θέση x1=υ·t2=2·1,75m=3,5m, ενώ η πηγή συνεχίζει να
ταλαντώνεται, συνεπώς υπάρχει διαταραχή στις θέσεις 0 ≤ x ≤ 3,5m.
2) Τη στιγµή t3=4s το κύµα έχει φτάσει µέχρι τη θέση x2=υ·t3=2·4m=8m, ενώ η πηγή έχει στο µεταξύ σταµατήσει να ταλαντώνεται και το «τέλος» του κύµατος έχει µετακινηθεί κατά x3=υ·(t3-∆t)=2·1,5m=3m.
Συνεπώς διαταραχή έχουµε στην περιοχή 3m ≤ x ≤ 8m

Επιµέλεια:

∆ιονύσης Μάργαρης
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