Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

Εύρεση εξίσωσης και στιγµιότυπου κύµατος.
Κατά µήκος ενός γραµµικού ελαστικού µέσου και από αριστερά προς τα δεξιά διαδίδεται ένα αρµονικό
κύµα. Στο διάγραµµα δίνεται ένα στιγµιότυπο του κύµατος που ελήφθη για t=0.

Τη στιγµή αυτή το σηµείο Ο, στη θέση x=0 έχει µηδενική ταχύτητα και παρατηρούµε ότι θα ξαναέχει ταχύτητα µηδέν αφού µετακινηθεί κατά d=4cm σε χρόνο 0,4s.
i) Να βρεθεί η εξίσωση του κύµατος.
ii) Να γίνει το στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική στιγµή t1=1,2s.
Απάντηση:
i) Το σηµείο Ο βρίσκεται στην µέγιστη αρνητική αποµάκρυνσή του και θα έχει ξανά µηδενική ταχύτητα
στην µέγιστη θετική αποµάκρυνση. Συνεπώς η απόσταση 4cm είναι το διπλάσιο του πλάτους ταλάντωσής του. ∆ηλαδή Α=

d
= 2cm . Αντίστοιχα ο χρόνος που απαιτείται για την µετακίνηση αυτή είναι το
2

µισό της περιόδου, άρα Τ=0,8s.
Με βάση το σχήµα που µας δίνεται λ/4=0,3m → λ=1,2m.
Η εξίσωση ταλάντωσης του Ο είναι:
y= Αηµ(ωt+φ0)
και µε αντικατάσταση t=0, y=-0,02 παίρνουµε:
-0,02=0,02ηµφ0 →
ηµφ0= -1 άρα φ0=3π/2
Έτσι η εξίσωση του κύµατος είναι:
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ii) Με αντικατάσταση στην (1) t=1,2 παίρνουµε:
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Ενώ το κύµα θα έχει φτάσει σε κάποιο σηµείο Σ το οποίο θα αρχίσει να ταλαντώνεται από τη θέση
ισορροπίας του µε φορά προς τα κάτω, θα έχει δηλαδή φάση π.
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x≤2,1m
Το κύµα δηλαδή θα έχει φτάσει µέχρι τη θέση 2,1m.
(∆ιαφορετικά: Η ταχύτητα του κύµατος είναι υ=

λ
T

=

1,2
m / s = 1,5m / s οπότε σε χρόνο t1=1,2s θα
0,8

έχει διατρέξει απόσταση d=υt=1,5·1,2m=1,8m συν τα 0,3m δεξιά του Ο που βρισκόταν για t=0, σύνολο 2,1m.
Με βάση τα παραπάνω το στιγµιότυπο του κύµατος είναι:

Επιµέλεια
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