Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Ταλαντώσεις

Εξίσωση αρµονικού κύµατος
Εγκάρσιο αρµονικό κύµα πλάτους Α και συχνότητας f=10Hz διαδίδεται σε γραµµικό ελαστικό µέσο στη
διεύθυνση του άξονα x’Ox και προς την θετική κατεύθυνση µε ταχύτητα µέτρου 4m/s. Το υλικό σηµείο που
βρίσκεται στην αρχή Ο(x=0) του άξονα τη χρονική στιγµή t=0 βρίσκεται για 2η φορά σε ακραία θέση ταλάντωσης έχοντας διαγράψει µήκος τροχιάς s=0,6m από την στιγµή που ξεκίνησε να ταλαντώνεται, και για την
φάση ταλάντωσής του την ίδια χρονική στιγµή ισχύει
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α. Να διερευνήσετε προς ποια κατεύθυνση κινείται κάθε υλικό σηµείο του µέσου όταν φτάνει σε αυτό το
κύµα.
β. Να υπολογίσετε το πλάτος Α και το µήκος λ.
γ. Να βρείτε µέχρι ποιο σηµείο K του µέσου έχει διαδοθεί το κύµα την χρονική t=0.
δ. Να γράψετε την εξίσωση του αρµονικού κύµατος.
ε. Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος στον θετικό ηµιάξονα Οx τη χρονική στιγµή t1=T+ , όπου Τ
η περίοδος του κύµατος.
στ. Να βρείτε τη δύναµη επαναφοράς που δέχεται ένα υλικό σηµείο Μ του ελαστικού µέσου µάζας 0,01g
µετά από χρόνο ∆t =

από τη στιγµή που ξεκίνησε να ταλαντώνεται.

∆ίνεται: π2=10
Λύση:
α) Κατά τη διάδοση ενός αρµονικού κύµατος σε ένα ελαστικό µέσο, τα υλικά σηµεία του µέσου είναι ακίνητα στην θέση ισορροπίας(θέση ηρεµίας) µέχρι να φτάσει σε αυτά το κύµα. Όταν φτάνει σε ένα σηµείο του µέσου, το εξαναγκάζει να κινηθεί κατακόρυφα είτε προς τα πάνω οπότε
η φάση ταλάντωσης του σηµείου την στιγµή αυτή είναι
0 και το µπροστινό µέρος
του κύµατος έχει τη µορφή
όρους(σχήµα 1), είτε προς τα
κάτω οπότε η φάση ταλάντωσης του σηµείου την
στιγµή αυτή είναι π rad και το µπροστινό µέρος του κύµατος έχει τη µορφή κοιλάδας (σχήµα 2).
Στην συγκεκριµένη περίπτωση το σηµείο Ο που το θεωρούµε ως αρχή µέτρησης των αποστάσεων την
t=0 βρίσκεται για 2η φορά σε ακραία θέση ταλάντωσης που σηµαίνει ότι έχει αρχίσει να ταλαντώνεται
πριν από τη στιγµή t=0, οπότε αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη χρονική στιγµή t=0 το κύµα να έχει διαδοθεί
ήδη σε κάποια απόσταση πέρα από το σηµείο Ο.
Εφόσον το σηµείο Ο βρίσκεται σε ακραία θέση ταλάντωσης για 2η φορά από την στιγµή που ξεκίνησε
να ταλαντώνεται δηλαδή έχει διαγράψει την διαδροµή
y=0 (θέση ηρεµίας)→ ακραία θέση(1η φορά)→ y=0 → ακραία θέση(2η φορά)
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η φάση ταλάντωσής του έχει µεταβληθεί κατά

=

από την στιγµή που ξεκίνησε να ταλαντώ-

νεται.
Το ερώτηµα είναι: Το σηµείο Ο ξεκίνησε να ταλαντώνεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω;
Αν ξεκινούσε προς τα πάνω δηλαδή έχοντας µηδενική αρχική φάση φο(x=0)=0, τότε για τη φάση του σηµείου Ο την χρονική στιγµή t=0 θα έπρεπε να ισχύει:
<2

∆φ=φ(x=0,t=0) – φο(χ=0)⇒ φ(x=0,t=0)=∆φ+0=

Προφανώς, το σηµείο Ο ξεκίνησε να ταλαντώνεται προς τα κάτω όταν έφτασε σε αυτό το κύµα δηλαδή
έχοντας αρχική φάση ταλάντωσης φο(x=0)=π rad, διότι τότε για τη φάση του σηµείου Ο την χρονική στιγµή
t=0 ισχύει:
!

∆φ=φ(x=0,t=0) – φο(χ=0)⇒ φ(x=0,t=0)=∆φ+π=

>2

Αυτό σηµαίνει ότι το σηµείο Ο ξεκίνησε να ταλαντώνεται προς τα κάτω προς κάτω όταν έφτασε σε αυτό
το κύµα, και προφανώς και κάθε άλλο σηµείο του µέσου ξεκινά να ταλαντώνεται προς τα κάτω και
άρα και το µπροστινό µέρος του κύµατος θα έχει την µορφή κοιλάδας.

β) Κάθε σηµείο του µέσου που ταλαντώνεται, διαγράφει µήκος τροχιάς s=4A σε κάθε πλήρη ταλάντωση.
Εφόσον το σηµείο Ο βρίσκεται για 2η φορά σε ακραία θέση ταλάντωσης, έχει διαγράψει µήκος τροχιάς
" # = 3% ⇒ ' = , (
Από τη θεµελιώδη εξίσωση της κυµατικής
) = *+ ⇒ , = , (
γ) Το σηµείο Ο την t=0, ταλαντώνεται ήδη για χρονικό διάστηµα ∆t= (ώστε να διαγράψει την απόσταση(y=0→y=-A→y=0→y=+A), άρα το κύµα έχει διαδοθεί κατά

-

πέρα από το σηµείο Ο, άρα την

χρονική στιγµή t=0, το κύµα έχει φτάσει στο σηµείο K µε:
xΚ= ⇒ . = + , (
∆ηλαδή το στιγµιότυπο την χρονική στιγµή to=0 είναι:

δ) Η εξίσωση ταλάντωσης του σηµείου Κ που ξεκινά να ταλαντώνεται την χρονική στιγµή t=0 µε φορά
προς τα κάτω(u<0) θα είναι:
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yK=Aηµ(ωt+π)⇒ yK=Aηµ(2πft+π) ⇒yK=0,2ηµ(20πt+π)

Ένα σηµείο Σ του ελαστικού µέσου στην θέση x του θετικού ηµιάξονα δεξιά από το σηµείο Κ ξεκινά να
ταλαντώνεται την χρονική στιγµή
01 =

23 3 − 36 3 − 0,3
=
=
)4
)4
4

Εποµένως µια τυχαία χρονική στιγµή t το σηµείο Σ θα ταλαντώνεται επί χρόνο t-t1=0 −

9:;,

και η εξί-

σωση αποµάκρυνσής του θα είναι:
<(3, 0) = %=>?@(0 − 01 ) + A ⇒ <(3, 0) = 0,2=> B20 C0 −

3 − 0,3
D+ E
4

<(3, 0) = 0,2 ⋅ =>(20 0 − 5 3 + 1,5 + ) ⇒
I( , ) = , ∙ KL(

−M

+ ,M )

Παρατήρηση:
Όταν γράφουµε την εξίσωση του κύµατος, ουσιαστικά συσχετίζουµε την εξίσωση ταλάντωσης κάποιου σηµείου που είναι γνωστή, και η οποία λαµβάνεται ως εξίσωση αναφοράς, µε την εξίσωση ταλάντωσης κάποιου σηµείου στην θέση x του άξονα διάδοσης του κύµατος. Στην παραπάνω περίπτωση ως εξίσωση αναφοράς θεωρήσαµε την εξίσωση ταλάντωσης του σηµείου Κ στο οποίο φτάνει το κύµα την χρονική στιγµή
t=0. Στο ίδιο αποτέλεσµα όµως θα καταλήγαµε εάν χρησιµοποιούσαµε ως εξίσωση αναφοράς, την εξίσωση
ταλάντωσης οποιουδήποτε άλλου σηµείου για το οποίο γνωρίζουµε πώς ταλαντώνεται την χρονική
στιγµή t=0.
Για παράδειγµα για το σηµείο Ο(x=0),η χρονική εξίσωση ταλάντωσης είναι:
<N = %=> C@0 +

5
5
D ⇒ <N = 0,3=> C20 0 + D
2
2

Το σηµείο Σ του ελαστικού µέσου στην θέση x του θετικού ηµιάξονα δεξιά από το σηµείο Ο ξεκινά να ταλαντώνεται την χρονική στιγµή
01 =

23 3 − 0 3
=
=
)4
)4
4

9

Εποµένως µια τυχαία χρονική στιγµή t το σηµείο Σ θα ταλαντώνεται επί χρόνο t-t1=0 − και η εξίσωση αποµάκρυνσής του θα είναι:
<(3, 0) = %=> B@(0 − 01 ) +

5
3
5
E ⇒ <(3, 0) = 0,2=> B20 O0 − P + E ⇒
4
2
2

I( , ) = , ∙ KL(

−M
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-

Το κύµα την χρονική στιγµή t1=T+T/4 θα έχει διαδοθεί κατά * + πέρα από το σηµείο Κ, δηλαδή θα
έχει φτάσει µέχρι το σηµείο
;,

0,3+0,4+

= 0,8R

To στιγµιότυπο την χρονική στιγµή t1 προκύπτει από το στιγµιότυπο την χρονική στιγµή to=0 µε µετατόπιση προς τα δεξιά κατά * +

-

στ) Για την δύναµη επαναφοράς που ασκείται στο σηµείο Μ ισχύει:
Fεπ=-DyM για t≥ 0T
όπου tM η χρονική στιγµή που το κύµα φτάνει
στο σηµείο Μ και το εξαναγκάζει σε ταλάντωση. Η yM θα µπορούσε εύκολα να υπολογιστεί εάν γνωρίζαµε την τετµηµένη xM του
συγκεκριµένου σηµείου, που όµως δεν την
γνωρίζουµε.
Για να απαντήσουµε µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το περιστρεφόµενο διάνυσµα για
την ταλάντωση του σηµείου Μ. Την χρονική
στιγµή tM, που το σηµείο Μ ξεκινά να ταλα-
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ντώνεται, το περιστρεφόµενο διάνυσµα ταυτίζεται µε τον αρνητικό ηµιάξονα (εφόσον ξεκινά να ταλαντώνε1

ται µε φορά προς τα κάτω). Οπότε σε χρόνο ∆t= " το περιστρεφόµενο διάνυσµα έχει διαγράψει επίκεντρη
γωνία
∆φ=@ ⋅ 20 = 20 ⋅

1

=

!
U

Άρα για την αποµάκρυνση του σηµείου Μ ισχύει:
< = %=>(2V + ) = 0,2=> C +

5
5
1
D = −0,2=> C D = −0,2 C+ D
6
6
2

IX = − , (

Άρα, η δύναµη επαναφοράς στο σηµείο Μ είναι:
Fεπ=-DyM=-mω2yM=-10-5.400π2.(-0,1)⇒ YZ = + ⋅

:

[

Επιµέλεια:

Πέτρος Καραπέτρος
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