Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

Κύµατα και προς τις δύο κατευθύνσεις
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 και
προς τις δύο κατευθύνσεις µε ταχύτητα υ=1m/s.
i) Να βρείτε τις εξισώσεις των δύο κυµάτων που δηµιουργούνται.
ii) Να σχεδιάστε τη µορφή του ελαστικού µέσου τις χρονικές στιγµές t1=1s και t2=1,5s.
Απάντηση:
i) Από την εξίσωση της ταλάντωσης της πηγής εξάγουµε ότι ωt=πt → 2πf =π → f=0,5Ηz ή Τ=2s. Αλλά
υ=λf οπότε λ=
a)

υ
f

= 2m. Άρα οι εξισώσεις των δύο κυµάτων είναι:

Για το κύµα που διαδίδεται προς τα δεξιά:
 t x
y= 0,2 ηµ2π  −  (1)
2 2

b)

Ενώ το κύµα που διαδίδεται προς τ’ αριστερά:
 t x
y= 0,2 ηµ2π  +  (2)
2 2

ii) Για τη χρονική t1=1s
Τα κύµατα έχουν διαδοθεί σε απόσταση x=υt= 1m
a)

Για το κύµα προς τα δεξιά:
 t x
y= 0,2 ηµ2π  −  =0,2 ηµ(π·1-πx) = 0,2 ηµ(πx)
2 2

b)

Ενώ για το κύµα προς τ’ αριστερά:
 t x
y= 0,2 ηµ2π  +  = 0,2 ηµ(π + πx) = - 0,2 ηµ(πx)
2 2

(προσοχή όµως το x παίρνει αρνητικές τιµές, οπότε η γραφική παράσταση ξεκινά από θετικές τιµές).
β1) Για τη χρονική στιγµή t2= 1,5s:
Τα κύµατα έχουν διαδοθεί σε απόσταση x=υt= 1,5m
a) Για το κύµα προς τα δεξιά:
 t x
y= 0,2 ηµ2π  −  = 0,2 ηµ (πL1,5 – πx) = - 0,2 συν(πx)
2 2

b) Ενώ για το κύµα προς τ’ αριστερά:
 t x
y= 0,2 ηµ2π  +  = 0,2 ηµ(πL1,5+πx) = -0,2 συν(πx)
2 2

Οπότε µε βάση τις τελικές συναρτήσεις που βρήκαµε χαράσσουµε τα στιγµιότυπα
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Να παρατηρήσουµε ότι οι δύο καµπύλες είναι απολύτως συµµετρικές ως προς την πηγή του κύµατος
που βρίσκεται στη θέση x=0. ∆εν υπάρχει καµιά διαφορά για το κύµα που κινείται προς την θετική κατεύθυνση µε αυτό που κινείται προς την αρνητική. Και αυτό ανεξάρτητα από το + ή το – που παίρνουν
οι εξισώσεις.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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