Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

Ένα στιγµιότυπο κύµατος.
Ένα κύµα διαδίδεται προς τα δεξιά (θετική κατεύθυνση) κατά µήκος ενός γραµµικού ελαστικού µέσου και
στο παρακάτω σχήµα δίνεται ένα τµήµα του στιγµιότυπου κάποια στιγµή, που θεωρούµε t=0, σε µια περιοχή
του µέσου, µεταξύ των σηµείων Β και Ε. ∆ίνεται ότι τη στιγµή αυτή τα σηµεία ∆ και Ε έχουν µηδενική ταχύτητα ταλάντωσης.

Το σηµείο Ο στη θέση x=0, θα φτάσει για πρώτη φορά σε αποµάκρυνση 0,5cm τη χρονική στιγµή t1=0,3s.
i) Να σηµειώστε πάνω στο σχήµα τις ταχύτητες των σηµείων Β, Ο και Γ τη στιγµή που ελήφθη το παραπάνω στιγµιότυπο.
ii) Να υπολογίσετε το πλάτος του κύµατος, το µήκος κύµατος και την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος.
iii) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σηµείου ∆, για t=0.
iv) Να εξετάσετε αν το κύµα αυτό µπορεί να περιγραφεί από µια εξίσωση της µορφής:
 t x
y = A ⋅ηµ 2π  − 
T λ 

v) Να σχεδιάστε ένα στιγµιότυπο του κύµατος αυτού, για την ίδια περιοχή, τη χρονική στιγµή t2=0,1s.
Απάντηση:
i) Κάθε υλικό σηµείο του µέσου ταλαντώνεται, επειδή «εξαναγκάζεται» σε ταλάντωση εξαιτίας των υλικών σηµείων προς τα αριστερά του. Έτσι τείνει να κινηθεί προς την κατεύθυνση εκείνη που θα το φέρει
κατακόρυφα σε µια θέση, όπου βρίσκονται τα σηµεία στα αριστερά του. Άρα οι ταχύτητες των σηµείων
είναι όπως στο παρακάτω σχήµα

ii) Με βάση το σχήµα το πλάτος του κύµατος είναι ίσο µε 0,5cm, ενώ η οριζόντια απόσταση των σηµείων
Ο και Ε είναι ίση µε λ+λ/4, άρα:
5λ/4=5cm ή
λ=4cm.
Εξάλλου τη στιγµή t=0 το σηµείο Ο κινείται προς τα κάτω, συνεπώς θα χρειαστεί να περάσει χρονικό
διάστηµα ∆t= ¾ Τ για να φτάσει σε µέγιστη θετική αποµάκρυνση. Έτσι έχουµε:
Τ=

4
t 1 = 0,4 s
3
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Συνεπώς η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος θα είναι:

υ=

λ
T

=

4 ⋅10−2 m
= 0,1m / s
0,4s

iii) Για την επιτάχυνση του σηµείου ∆ έχουµε:
α= - ω2·y
όπου ω=2π/Τ= 5π rad/s και τότε:
α= - ω2·y = - 25 π2·(-0,5·10-2) m/s2 ≈ 1,25 m/s2.
iv) Εξίσωση που δίνεται:

t x
y = A ⋅ηµ 2π ( − )
T λ
περιγράφει ένα κύµα, αν το σηµείο που βρίσκεται στη θέση x=0, για t=0 περνά από τη θέση ισορροπίας
του κινούµενο προς την θετική κατεύθυνση, πράγµα που δεν συµβαίνει στην περίπτωσή µας, αφού το
σηµείο Ο, έχει ταχύτητα προς τα κάτω. Η εξίσωση αυτή λοιπόν δεν περιγράφει το παραπάνω κύµα.
v) Η χρονική στιγµή t2 αντιστοιχεί σε ¼ Τ, οπότε το αντίστοιχο στιγµιότυπο είναι αυτό στο παρακάτω
σχήµα.

Επιµέλεια
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