Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

Στιγµιότυπο κύµατος και διαφορά φάσης.
Αρµονικό κύµα διαδίδεται κατά µήκος ενός γραµµικού ελαστικού µέσου
και στο σχήµα βλέπετε δύο στιγµιότυπά του τις χρονικές στιγµές t0 και
t0+∆t.
i) Ποια η διαφορά φάσης µεταξύ των σηµείων Β και Γ τη χρονική στιγµή t0;
ii) Ποια η αντίστοιχη διαφορά φάσης τη στιγµή t0+∆t;
iii) Πόση θα είναι η διαφορά φάσης µεταξύ των δύο σηµείων τη στιγµή
t0+2∆t;
iv) Να βρεθεί η µεταβολή της φάσης του σηµείου Β για το χρονικό διάστηµα από t0 έως t0+∆t.
Απάντηση:
i) Για t=0 το σηµείο Β ταλαντώνεται ενώ το κύµα έχει προχωρήσει (πέρα του Β) κατά λ/2 που αντιστοιχεί
σε χρονικό διάστηµα Τ/2, άρα το σηµείο Β έχει φάση ίση µε π (rad). Να σηµειωθεί ότι το κύµα έχει
φτάσει σε ένα άλλο σηµείο το οποίο ξεκινά από την θέση ισορροπίας του, µε κατεύθυνση προς την θετική φορά των αποµακρύνσεων, συνεπώς έχει αρχική φάση µηδέν. Προφανώς το σηµείο Γ δεν ταλαντώνεται συνεπώς έχει φάση µηδέν. Συνεπώς ∆φ=π (rad).
ii) Τη χρονική στιγµή t0+∆t το κύµα έχει διαδοθεί κατά 2λ, πέρα του Β, συνεπώς το σηµείο Β έχει εκτελέσει δύο ταλαντώσεις έχοντας φάση φΒ=4π (rad), ενώ το σηµείο Γ, τώρα θα αρχίσει την ταλάντωσή του,
άρα φΓ=0 και ∆φ=φΒ-φΓ= 4π (rad).
iii) Η διαφορά φάσης µεταξύ των σηµείων Β και Γ παραµένει σταθερή, από την στιγµή που ταλαντώνονται
και τα δύο και ίση µε αυτή που υπολογίστηκε στο προηγούµενο ερώτηµα ∆φ= 4π (rad).**
iv) Για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ των δύο στιγµιοτύπων έχουµε:
∆φΒ=φτελ-φαρχ= 4π rad -π rad = 3π rad.
Εξάλλου το χρονικό διάστηµα ∆t µεταξύ των δύο στιγµιοτύπων είναι ίσο µε 1,5Τ όπου Τ η περίοδος
του κύµατος, αφού το κύµα έχει διαδοθεί σε απόσταση d=1,5λ, οπότε η µεταβολή φάσης θα είναι
1,5·2π=3π rad.
**

Μπορεί να αποδειχθεί (απαιτείται απόδειξη στις εξετάσεις…) ότι η διαφορά φάσης µεταξύ δύο ση-

µείων είναι:
∆φ=φ1-φ2= 2π(t/Τ-x1/λ)- 2π(t/Τ- x2/λ) →

∆φ = 2π

x2 − x1

λ

οπότε από την σχέση αυτή βρίσκεται επίσης η διαφορά φάσης µεταξύ των σηµείων Β και Γ:

∆φ = 2π

1,5λ

λ

= 3π rad
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