Κύµατα

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα. Ερωτήσεις θεωρίας
1) Τι ονοµάζεται µηχανικό κύµα; Να περιγράψετε το µηχανισµό διάδοσής του.
2) Τι χρειάζεται για να δηµιουργηθεί και να διαδοθεί ένα µηχανικό κύµα; ∆ιαδίδονται τα µηχανικά κύµατα
στο κενό; Να αναφέρετε µερικά παραδείγµατα µηχανικών κυµάτων.
3) Μεταφέρεται ύλη κατά τη διάδοση ενός µηχανικού κύµατος; Τι άλλο µεταφέρεται; Αφού η διάδοση του
κύµατος γίνεται µέσω της κίνησης των µορίων, αυτό δεν σηµαίνει ότι µεταφέρεται ύλη;
4) Τι είναι η ταχύτητα διάδοσης ενός κύµατος; Λέγοντας «ταχύτητα διάδοσης του κύµατος» εννοούµε την
ταχύτητα µε την οποία κινούνται τα µόρια του µέσου; Πως µεταβάλλεται µε το χρόνο η ταχύτητα διάδοσης;
5) Από τι εξαρτάται η ταχύτητα διάδοσης ενός µηχανικού κύµατος; Ένα ισχυρός κυµατισµός διαδίδεται
στο ίδιο µέσο µε διαφορετική ταχύτητα από ότι ένας ασθενής; Σε ποια υλικά διαδίδονται τα µηχανικά
κύµατα µε µεγαλύτερη ταχύτητα: στα στερεά, στα υγρά ή στα αέρια;
6) Τι είναι τα εγκάρσια κύµατα και τι τα διαµήκη; Πού διαδίδεται το κάθε είδος; Να αναφέρετε από ένα
παράδειγµα. Σε ποια από τις δύο κατηγορίες µπορούµε να κατατάξουµε τα κύµατα που διαδίδονται στην
επιφάνεια των υγρών;
7) Κατά τη δική σας εκτίµηση, στο ίδιο µέσο ποια κύµατα διαδίδονται ταχύτερα: τα εγκάρσια ή τα διαµήκη;
8) Πώς προκύπτει ένα περιοδικό κύµα; Πότε είναι ένα περιοδικό κύµα ηµιτονοειδές (ή αρµονικό); Πώς
µπορούµε µε τη βοήθεια των µαθηµατικών να µελετήσουµε οποιαδήποτε κυµατική διαταραχή, όσο πολύπλοκη κι αν είναι;
9) Στη συνέχεια λέγοντας για ευκολία «κύµα» θα εννοούµε το ηµιτονοειδές µηχανικό (τρέχον) κύµα. Τι
είδους ταλάντωση εκτελούν τα µόρια του µέσου κατά τη διάδοση ενός τέτοιου κύµατος, µε ποια συχνότητα και γιατί;
10) Ας υποθέσουµε ότι µια σηµειακή πηγή παράγει κύµα που διαδίδεται σε κάποιο (οµογενές και ισότροπο)
µέσο. Αν το κύµα διαδίδεται σε µία διάσταση (π.χ. κατά µήκος τεντωµένου σκοινιού) τότε ονοµάζεται
γραµµικό. Σε δύο διαστάσεις (π.χ. στην επιφάνεια υγρού), επιφανειακό και, σε τρείς διαστάσεις, κύµα
χώρου (π.χ. τα ηχητικά κύµατα στον αέρα). Τι ονοµάζουµε µέτωπο του κύµατος και ποια µορφή εκτιµάτε ότι έχει το µέτωπο σε κάθε µία από τις τρεις αυτές περιπτώσεις;
11) Ας υποθέσουµε ότι κατά τη διάδοση του κύµατος δεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας σε θερµότητα. Σε
ποια από τις τρεις προηγούµενες περιπτώσεις εκτιµάτε ότι µπορεί να διαδίδεται το κύµα χωρίς να εξασθενεί µε την απόσταση (χωρίς δηλαδή να µικραίνει το πλάτος ταλάντωσης των µορίων του µέσου όσο
πιο µακριά βρίσκονται από την πηγή); Σε ποια περίπτωση εκτιµάτε επίσης ότι η εξασθένηση αυτή είναι
πιο σύντοµη;
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12) Τι είναι η περίοδος του κύµατος και τι η συχνότητα; Εξαρτώνται από το µέσο διάδοσης;

13) Στιγµιότυπο κύµατος είναι η απεικόνιση των θέσεων όλων των µορίων του µέσου µια δεδοµένη στιγµή
(µια «φωτογραφία» του κύµατος). Ή αλλιώς, η κυµατική εικόνα τη δεδοµένη στιγµή. Με τη βοήθεια της
κυµατικής εικόνας, να δώσετε έναν εναλλακτικό ορισµό για την περίοδο του κύµατος.
14) Παρατηρώντας ένα στιγµιότυπο εγκαρσίου κύµατος, βλέπουµε ότι υπάρχουν όρη (κορυφές) και κοιλάδες, που εναλλάσσονται διαδοχικά. Τι είναι αυτά τα όρη και οι κοιλάδες και πώς δηµιουργούνται; Συµβαίνει και µε τα διαµήκη κύµατα το ίδιο; Αν όχι, τι ακριβώς συµβαίνει;
15) Ας υποθέσουµε ότι ηχητικό κύµα διαδίδεται στον αέρα. Θα πρόκειται βέβαια για διάµηκες κύµα, αλλά
τα πυκνώµατα και τα αραιώµατα δεν είναι τώρα ορατά. Το αυτί µας όµως, ή ένα µικρόφωνο «αντιλαµβάνεται» τον ήχο αυτό. Μέσω ποιάς φυσικής ιδιότητας του αέρα γίνεται αντιληπτός ο ήχος; Πώς σχετίζεται αυτή η ιδιότητα µε τα πυκνώµατα και τα αραιώµατα;
16) Πώς σχετίζεται η συχνότητα του κύµατος µε τις κορυφές (στο εγκάρσιο) ή µε τα πυκνώµατα (στο διάµηκες κύµα);
17) Τι είναι το µήκος κύµατος; Αν αυξήσουµε τη συχνότητα της πηγής πώς θα επηρεαστεί (στο ίδιο µέσο)
το µήκος κύµατος; Αν το κύµα αυτό περάσει σε διαφορετικό µέσο θα αλλάξει η συχνότητά του και το
µήκος κύµατος;
18) Να αποδείξετε τη σχέση που συνδέει το µήκος κύµατος σε κάποιο µέσο µε τη συχνότητα του κύµατος
και την ταχύτητα διάδοσής του στο µέσο αυτό (θεµελιώδης εξίσωση της κυµατικής).
19) Κατά τη διάδοση κύµατος σε κάποιο µέσο, τα σηµεία του µέσου εκτελούν όπως είπαµε αρµονικές ταλαντώσεις. Οι ταλαντώσεις αυτές έχουν όλες την ίδια φάση ή διαφορετικές φάσεις; Πως το αντιλαµβανόµαστε στην πράξη αυτό; Να δώσετε ποιοτική εξήγηση.
20) Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε γραµµικά αρµονικά κύµατα (διάδοση σε µία διάσταση). Τι έχετε να
παρατηρήσετε για τις κινήσεις δύο σηµείων του µέσου που η απόστασή τους είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος; Μπορείτε µε τη βοήθεια της παρατήρησης αυτής να δώσετε έναν εναλλακτικό
ορισµό για το µήκος κύµατος;
21) Να δείξετε πώς προκύπτει η εξίσωση του τρέχοντος κύµατος. Να την γράψετε σε όσες διαφορετικές
µορφές µπορείτε. Τι µας δίνει η εξίσωση του κύµατος; Τι ονοµάζεται πλάτος του κύµατος;
22) Ένα κύµα διαδίδεται κατά µήκος γραµµικού ελαστικού µέσου κατά τη θετική φορά και περιγράφεται
από την εξίσωση y=A·ηµ2ωt–2πx/λ3. Ας υποθέσουµε ότι το σηµείο Ο του µέσου που βρίσκεται στη
θέση x=0 είναι η πηγή του κύµατος που εκτελεί ταλάντωση µε εξίσωση yo=A·ηµ2ωt3 µε t≥0 και ότι το
κύµα διαδίδεται µόνο κατά τη θετική φορά, ισχύει δηλαδή x≥0. Ποια είναι η φάση τυχαίου σηµείου Μ
του µέσου που βρίσκεται στη θέση x; Τι εκφράζει η παράσταση 2πx/λ;
23) Ας θεωρήσουµε δύο σηµεία Α, Β του προηγούµενου κύµατος σε θέσεις x1, x2. Ποιο από τα δύο έχει, την
ίδια στιγµή, µεγαλύτερη φάση; Αν γνωρίζετε ότι το Α βρίσκεται πιο κοντά στην πηγή, να υπολογίσετε
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τη διαφορά φάσης ∆Ф21 του Β ως προς το Α.

24) Η διαφορά φάσης δύο σηµείων του µέσου κατά τη διάδοση ενός κύµατος, οποιαδήποτε χρονική στιγµή,
είναι ∆Ф21=2πd/λ όπου d η µεταξύ τους απόσταση. Πότε λέµε ότι τα δύο αυτά σηµεία βρίσκονται σε
συµφωνία φάσης και πότε σε αντίθεση φάσης; Πόσο απέχουν δύο τέτοια σηµεία; Ποια είναι η µικρότερη δυνατή απόσταση µεταξύ δύο συµφασικών ή αντιφασικών σηµείων;
25) Από τι εξαρτάται η φάση ενός σηµείου του τρέχοντος κύµατος; ∆ύο σηµεία Α, Β του µέσου βρίσκονται
πάνω στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος και απέχουν απόσταση d. Αν η φάση ΦΑ παίρνει ίδιες τιµές
µε τη φάση ΦΒ µε καθυστέρηση χρόνου ∆t=0,75Τ (Τ η περίοδος του κύµατος), να βρείτε (α) πόσο απέχουν τα δύο σηµεία και (β) προς ποια κατεύθυνση διαδίδεται το κύµα (A→B ή B→A).
26) Τι είναι αυτό που προκύπτει από την εξίσωση του κύµατος, αν θεωρήσουµε (α) µια δεδοµένη χρονική
στιγµή t=t1=σταθ., ή (β) µια ορισµένη θέση πάνω στη διεύθυνση διάδοσης, x=x1=σταθ.;
27) Ένα κύµα διαδίδεται κατά µήκος γραµµικού ελαστικού µέσου κατά τη θετική φορά, έστω προς τα δεξιά,
µε µήκος κύµατος λ. Τη στιγµή που το κύµα έφτασε στο σηµείο Ο του µέσου που βρίσκεται στη θέση
x=0 µηδενίσαµε το χρονόµετρο και άρχισε η µέτρηση του χρόνου. Η ταλάντωση του σηµείου Ο περιγράφεται εποµένως από την εξίσωση yo=A·ηµ2ωt3. Να γράψετε την εξίσωση της ταλάντωσης δύο
τυχαίων σηµείων Μ και Ν που το πρώτο βρίσκεται δεξιά από το Ο (x>0) και το δεύτερο αριστερά
(x<0). Τι συµπέρασµα βγάζετε; Υπάρχουν σηµεία του µέσου µε φάση µεγαλύτερη από τη φάση ωt του
σηµείου Ο; Αν κάποιο σηµείο Α αρχίσει να ταλαντώνεται τη στιγµή t=2sec, µπορείτε να συµπεράνετε
αν το σηµείο αυτό βρίσκεται δεξιά ή αριστερά από το Ο; Ποια στιγµή άρχισε να κινείται το συµµετρικό
σηµείο A΄ του Α ως προς Ο; Έχουν ίδια φάση τα συµµετρικά ως προς το Ο σηµεία Α και Α΄;
28) Τι θα άλλαζε στην εξίσωση του προηγούµενου κύµατος αν η διάδοσή του γινόταν κατά την αρνητική
φορά του άξονα;
29) Ας υποθέσουµε τώρα πάλι ότι το σηµείο Ο που βρίσκεται στην αρχή (x=0) του προσανατολισµένου άξονα x΄x είναι πηγή αρµονικού κύµατος και αρχίζει τη στιγµή t=0 να ταλαντώνεται µε εξίσωση
yo=A·ηµ2ωt3 (µε t≥0). Το παραγόµενο γραµµικό κύµα διαδίδεται και προς τις δύο κατευθύνσεις του
άξονα. Να γράψετε πάλι τις εξισώσεις κίνησης δύο τυχαίων σηµείων Α και Β του αρνητικού Οx΄ και
του θετικού Οx ηµιάξονα αντίστοιχα. Αν τα δύο αυτά σηµεία είναι συµµετρικά ως προς Ο, τι σχέση
έχουν οι φάσεις τους;
30) Σηµειακή πηγή βρίσκεται στην αρχή Ο του άξονα (x=0) και τη στιγµή t=0 αρχίζει να ταλαντώνεται παράγοντας εγκάρσιο κύµα που διαδίδεται κατά τη θετική φορά του άξονα. Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο
του κύµατος τη στιγµή t=5T/2, αν η εξίσωση της ταλάντωσης του σηµείου Ο είναι: (α) yo=A·ηµ2ωt3,
(β) yo=−A·ηµ2ωt3, (γ) yo=A·ηµ2ωt+π/23. Να απεικονίσετε επίσης γραφικά από 0 έως 5T/2, για κάθε
µία από τις πιο πάνω περιπτώσεις, την αποµάκρυνση y(t) του σηµείου που βρίσκεται στη θέση x=+λ.
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