Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

Στιγµιότυπο κύµατος
Στη θέση x=0 ενός γραµµικού οµογενούς ελαστικού µέσου υπάρχει πηγή κύµατος η
οποία αρχίζει να ταλαντώνεται σύµφωνα µε την εξίσωση y= 0,2ηµπt (µονάδες στο
S.Ι.) Το κύµα που δηµιουργείται διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση µε ταχύτητα
υ=1m/s. Να σχεδιάστε στιγµιότυπα του κύµατος τις χρονικές στιγµές t1=1s και
t2=2,5s.
Απάντηση:
Συγκρίνοντας την εξίσωση που µας δίνεται y= 0,2ηµπt µε την εξίσωση y=Α ηµωt
βρίσκουµε
ω=π → 2πf=π → f = 0,5Ηz ή Τ=2s.
Από την θεµελιώδη εξίσωση της κυµατικής υ=λf, βρίσκουµε το µήκος κύµατος λ=

υ
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= 2m.
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Κατόπιν γράφουµε την εξίσωση του κύµατος y = Α ηµ2π  −  και µε αντικατάT λ 
σταση
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y= 0,2 ηµ2π  −  . (1)
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Θέτουµε στην εξίσωση του κύµατος (1) t=1s και παίρνουµε:
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y= 0,2 ηµ2π  −  =0,2 ηµ (π- πx) =0,2 ηµ(πx).
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Πράγµα που σηµαίνει ότι η γραφική παράσταση είναι µια ηµιτονοειδής καµπύλη.
Βρίσκουµε το πεδίο ορισµού της συνάρτησης ή διαφορετικά βρίσκουµε µέχρι ποια
απόσταση έχει διαδοθεί το κύµα. Αυτό µπορούµε να το βρούµε µε δυο τρόπους:
α) H φάση του κύµατος πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση µε το µηδέν.
Άρα π-πx ≥ 0 → x ≥ 1m, οπότε η µέγιστη τιµή του x είναι το 1m. Η φάση λαµβάνεται
πριν να αρχίσουµε τις τροποποιήσεις µε βάση την Τριγωνοµετρία.
β) Η µέγιστη απόσταση που έχει διαδοθεί το κύµα δίνεται από την εξίσωση
x=υt=1m.
Με βάση τις παραπάνω συγκεντρωµένες πληροφορίες χαράσσουµε το στιγµιότυπο,
όπως φαίνεται στo παρακάτω διάγραµµα (α).
∆ουλεύοντας µε τον ίδιο τρόπο για τη χρονική στιγµή t2=2,5s βρίσκουµε:
π
π
 2,5 x 
−  =0,2 ηµ (2,5π-πx) = 0,2 ηµ (2π + –πx) = 0,2 ηµ ( –πx) →
2
2
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y= 0,2 ηµ2π 
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Κύµατα
y=0,2 συν(πx)

δηλαδή η γραφική παράσταση είναι συνηµιτονοειδής, ενώ η διαταραχή έχει διαδοθεί
σε απόσταση x2=υt= 2,5m. Στο διάγραµµα (β) δίνεται το αντίστοιχο στιγµιότυπο.

Σχόλια:
α) Προσέξτε η µορφή µε την οποία προχωράει το κύµα. Ένα «όρος» που µετακινείται προς τα δεξιά.
β) Η χρονική στιγµή t1=1s αντιστοιχεί σε µισή περίοδο, άρα έχει διαδοθεί και µισό
µήκος κύµατος, όπως φαίνεται στο (α) διάγραµµα, ενώ τα 2,5s αντιστοιχούν σε µια
περίοδο (2s) και ένα τέταρτο της περιόδου (0,5s), οπότε έχουν δηµιουργηθεί 1,25 κύµατα, (βλέπε διάγραµµα (β)).

Επιµέλεια
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