Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

Μια πηγή και δύο κύµατα.
Στη θέση xΡ=6m ενός γραµµικού ελαστικού µέσου υπάρχει µια πηγή κύµατος Ρ, η οποία για t=0, αρχίζει να
ταλαντώνεται σύµφωνα µε την εξίσωση y=1·ηµ(2πt) (µονάδες στο S.Ι.). Η µορφή του µέσου µετά από λίγο,
τη στιγµή t1, είναι αυτή του παρακάτω σχήµατος.

i) Πόσο είναι το πλάτος του κύµατος και πόσο το µήκος του κύµατος, µε βάση την παραπάνω εικόνα;;
ii) Να βρεθεί η στιγµή t1 στην οποία ελήφθη η παραπάνω εικόνα.
iii) Να βρεθούν οι εξισώσεις των κυµάτων, y1=f(t,x) και y2=f(t,x), για τα δύο κύµατα που κινούνται προς
τα δεξιά και προς τ’ αριστερά αντίστοιχα.
iv) Να σχεδιάστε τη µορφή του µέσου τη χρονική στιγµή t2=1,5s.
Απάντηση:
i) Το πλάτος της ταλάντωσης της πηγής είναι 1m που αντιστοιχεί σε 2 γραµµές στο σχήµα µας, ενώ το λ/2
αντιστοιχεί σε 6 γραµµές. Άρα λ/2=3m ή λ= 6m.
Τη στιγµή που φαίνεται στο σχήµα δεξιά και αριστερά της πηγής, έχει διαδοθεί το κύµα σε απόσταση
ίση µε µισό µήκος κύµατος, πράγµα που σηµαίνει ότι η πηγή έχει εκτελέσει µισή ταλάντωση. Αλλά από
την εξίσωση y=2·ηµ(2πt) έχουµε:
ω=2π → Τ=1s
Συνεπώς η εικόνα ελήφθη τη στιγµή t1=0,5s.
ii) Το κύµα για να φτάσει σε ένα σηµείο Β δεξιά του Ε στη θέση x, θα χρειαστεί χρονικό διάστηµα:

t 2=

x−6

υ

όπου υ=λ/Τ=6m/s.
Άρα η εξίσωση ταλάντωσής του θα είναι:
y=1·ηµ(2π(t-t2) =1·ηµ2π(ty1= 1·ηµ2π(t-

x−6
) ή
6

x
+ 1) (S.Ι.) µε t ≥ 0 και x≥ 6m (1)
6

Η παραπάνω εξίσωση είναι η εξίσωση του κύµατος που διαδίδεται προς τα δεξιά.
iii) Έστω τώρα ένα σηµείο Γ στη θέση x, αριστερά του Ρ. Το κύµα για να φτάσει στο Γ, θα χρειαστεί χρονικό διάστηµα:
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t 3=

6− x

υ

Άρα η εξίσωση ταλάντωσής του θα είναι:
y2 =1·ηµ(2π(t-t3) =1·ηµ2π(ty2= 1·ηµ2π(t+

6− x
) ή
6

x
− 1) (S.Ι.) µε t ≥ 0 και x≤ 6m
6

(2)

Η εξίσωση (2) είναι η εξίσωση του κύµατος που διαδίδεται προς τα αριστερά.
iv) Θέτοντας στην (1) t2=1,5s παίρνουµε:
y1= 1·ηµ2π(1,5-

x
+ 1) = 1·ηµ(5π-πx/3) =1·ηµ(πx/3)
6

Εξάλλου στο παραπάνω χρονικό διάστηµα το κύµα έχει διαδοθεί κατά ∆x=υ·t2=9m, φτάνοντας στη θέση x΄=15m. Συνεπώς το πεδίο ορισµού της παραπάνω σχέσης είναι:
6m ≤ x ≤ 15m
Αντίστοιχα αντικαθιστώντας t2=1,5s στην εξίσωση (2) θα πάρουµε:
y2= 1·ηµ2π(t+

x
x
− 1) = 1·ηµ2π(1,5+ − 1) =1·ηµ(π+πx/3)= - 1·ηµ(πx/3)
6
6

Αλλά και αυτό το κύµα διαδόθηκε κατά 15m, οπότε το πεδίο ορισµού της παραπάνω σχέσης είναι:
-3m ≤ x ≤ 6m
Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η µορφή του µέσου, όπου µε κόκκινο είναι το µέρος που το κύµα διαδίδεται προς τα δεξιά και µε µπλε το κύµα προς τα αριστερά.

Παρατηρείστε ότι η κατάσταση δεξιά και αριστερά της πηγής είναι απολύτως όµοια.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης

www.ylikonet.gr

2

