Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

Κύµατα σε δύο ελαστικά µέσα.

∆ύο νήµατα από διαφορετικό υλικό και µε µήκη l1=3m και l2=2m είναι δεµένα µεταξύ τους στο σηµείο Ο
ενώ τα άλλα τους άκρα είναι δεµένα σε δύο τοίχους στα σηµεία Α και Β. Αν το σηµείο Ο, στη θέση x=0,
τεθεί σε ταλάντωση σε κατακόρυφη διεύθυνση µε εξίσωση αποµάκρυνσης y= 0,1 ηµ5πt (S.Ι.), δηµιουργούνται δύο κύµατα, ένα προς τα δεξιά και ένα προς τ’ αριστερά. Τα κύµατα φτάνουν στα άκρα Α και Β σε χρόνους t1=2,4s και t2=2s αντίστοιχα.
i) Ποιες οι εξισώσεις των δύο κυµάτων;
ii) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης των διαφόρων σηµείων των νηµάτων τη χρονική στιγµή t2=0,7s.
iii) Να σχολιαστούν τα αποτελέσµατα.
Απάντηση:
i) Το κύµα προς τα αριστερά διαδίδεται µε ταχύτητα υ1=

δεξιά υ2=

l1
3
=
m / s = 1,25m / s , ενώ το κύµα προς τα
t1 2,4

l2 2
= m / s = 1m / s
t2 2

Από την εξίσωση y= 0,1 ηµ5πt βρίσκουµε την συχνότητα ταλάντωσης της πηγής:
ω=2πf → f=

ω 5π
=
= 2,5 Hz
2π 2π

οπότε και η περίοδος είναι Τ=1/f=0,4s.
Για τα µήκη κύµατος έχουµε:
υ1=λ1·f → λ1=υ1/f= 1,25/2,5 m= 0,5m = ½ m.
ενώ αντίστοιχα λ2 =υ2/f=1/2,5m= 0,4m.
Έτσι η εξίσωση του κύµατος προς τ’ αριστερά έχει εξίσωση:
y1= 0,1 ηµ2π(2,5t + 2x) (1)
ενώ το κύµα προς τα δεξιά:
y2 = 0,1 ηµ2π(2,5t-

x
) (2)
0,4

ii) Με αντικατάσταση στις (1) και (2) t=0,7s παίρνουµε:
y1= 0,1 ηµ2π(2,5t + 2x) = 0,1ηµ(3,5π+4πx) = - 0,1 συν(4πx)
και
y2 = 0,1 ηµ2π(2,5t-

x
) = 0,1ηµ(3,5π-5πx) = - 0,1συν(5πx)
0,4
www.ylikonet.gr

1

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

Το κύµα προς τ’ αριστερά διαδίδεται σε απόσταση d=υ1t= 1,25·0,7m= 0,875m ενώ το κύµα προς τα δεξιά κατά x=υ2 t= 0,7m.
Με βάση τα παραπάνω το στιγµιότυπο είναι:

iii) Παρατηρούµε ότι τα δύο κύµατα έχουν το ίδιο πλάτος, την Ι∆ΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (την συχνότητα της
πηγής), αλλά διαφορετικό µήκος κύµατος, αφού στα δύο µέσα έχουµε διαφορετικές ταχύτητες διάδοσης
των κυµάτων.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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