Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

Ταλαντώσεις - κύµατα - στιγµιότυπο
Κατά µήκος ελαστικής χορδής (ε) διαδίδεται εγκάρσιο αρµονικό κύµα. Έστω τρία σηµεία Β, Γ, ∆ της χορδής. Όταν η χορδή είναι ακόµη ευθεία, η απόσταση µεταξύ των Β και ∆ είναι (Β∆) = 3 m.

Μετά τη διάδοση του κύµατος πάνω στη χορδή, υλικό σηµείο στο Β προηγείται κατά δυο ταλαντώσεις υλικού σηµείου που βρίσκεται στο Γ και κατά τρεις ταλαντώσεις υλικού σηµείου που βρίσκεται στο ∆.
Η ταλάντωση στο Γ περιγράφεται από την εξίσωση yΓ = 0,2ηµωt στο SI.
∆ίνεται ακόµη ότι καθένα από τα σηµεία της χορδής που ταλαντώνονται, βρίσκεται 10 φορές ανά δευτερόλεπτο σε όρος.
i) Ποια είναι η φορά διάδοσης του κύµατος και γιατί ;
ii) Να βρεθούν οι εξισώσεις αποµάκρυνσης χρόνου για τα σηµεία Β και ∆.
iii) Να βρεθεί σε πόσο χρόνο διανύει το κύµα την απόσταση Β∆.
iv) Κάποια χρονική στιγµή t1 το υλικό σηµείο στο Β έχει εκτελέσει 10 ταλαντώσεις. Πόσο απέχει από τη
θέση του Γ στην ευθεία διάδοσης του κύµατος, η θέση υλικού σηµείου Ζ, το οποίο έχει εκτελέσει µέχρι
την ίδια χρονική στιγµή 24 ταλαντώσεις.
v) Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο του κύµατος από το σηµείο Β µέχρι το σηµείο ∆ κάποια χρονική στιγµή
που το Β βρίσκεται σε κοιλάδα.
Απάντηση
i) Αν ΝΒ , ΝΓ , Ν∆ το πλήθος των ταλαντώσεων στα σηµεία Β,Γ, ∆ κάποια χρονική στιγµή µετά τη διάδοση του κύµατος , για τις φάσεις των ταλαντώσεων στα σηµεία αυτά ισχύει ότι
φΒ = 2πΝΒ , φΓ =2πΝΓ , φ∆ =2πΝ∆.
Από τα δεδοµένα του προβλήµατος έχουµε :
α. ΝΒ = ΝΓ + 2 ή 2πΝΒ = 2πΝΓ + 4π ή φΒ = φΓ+ 4π (1) και
β. NB = N∆ + 3 ή 2πΝΒ = 2πΝ∆ +6π ή φΒ = φ∆ +6π (2)
Από τις (1) και (2) προκύπτει φΓ+4π = φ∆+6π ή φ∆ = φΓ - 2π (3)
Από τις (1) και (3) προκύπτει ότι φΒ > φΓ > φ∆ κατά συνέπεια το κύµα διαδίδεται από το σηµείο Β προς
το σηµείο ∆.
ii) Το κάθε σηµείο του µέσου διάδοσης µετά που θα τεθεί σε ταλάντωση, βρίσκεται µια φορά ανά περίοδο
σε όρος ( θέση πλάτους +Α) και αφού, στο συγκεκριµένο κύµα τα εν λόγω σηµεία βρίσκονται 10 φορές
/s σε όρος , συµπεραίνουµε ότι πραγµατοποιούνται 10 ταλαντώσεις/s ή f = 10Hz .
Αλλά ω = 2πf = 2π·10 Hz ή ω = 20π rad/s. (4)
H εξίσωση αποµάκρυνσης – χρόνου στο σηµείο Γ δίνεται yΓ = 0,2ηµωt και µε βάση την (4) γράφεται
yΓ = 0,2ηµ20πt (SI) (5) άρα φΓ = 20πt

SI (6).

Οι (1) , (2) µε βάση την (6) γράφονται φΒ = 20πt+4π στο SI (7) και φ∆ = 20πt – 2π SI (8)
Αλλά yB = AηµφΒ και µε βάση την (7) yB = 0,2ηµ(20πt+4π) στο SI (9)
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Όµοια y∆ = Αηµφ∆ και µε βάση την (8) y∆ = 0,2ηµ(20πt-2π) στο SI (10)
iii) Το σηµείο Β προηγείται κατά 3 ταλαντώσεις του σηµείου ∆ , άρα το σηµείο ∆ τέθηκε σε ταλάντωση
µετά από χρόνο 3T αφότου άρχισε να ταλαντώνεται το σηµείο Β.
Εποµένως η απόσταση Β∆ διανύεται από το κύµα σε χρόνο
∆tΒ∆ = 3Τ=3·2π/ω και µε βάση την (4) ∆tΒ∆ = 0,3 s.
iv) Είναι ΝΒ = ΝΓ +2 ή 10 = ΝΓ + 2 ή ΝΓ = 8 ταλαντώσεις και επειδή ΝΖ =24 ταλαντώσεις
είναι ΝΖ = ΝΓ + 16, άρα το σηµείο Ζ τέθηκε σε ταλάντωση αφού το Γ είχε κάνει 16 πλήρεις
ταλαντώσεις δηλαδή µετά από χρόνο 16Τ άρα (ΓΖ) = 16λ όπου λ το µήκος κύµατος.
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v) Από τις (5), (9), (10) προκύπτει ότι κάθε χρονική στιγµή είναι: yΒ = yΓ = y∆ και επειδή θέλουµε το σηµείο Β να βρίσκεται σε κοιλάδα, θα βρίσκονται σε κοιλάδα και τα σηµεία Γ, ∆ την ίδια χρονική στιγµή.
Εξ άλλου :
α. από την (11) προκύπτει ότι (Β∆) = 3λ
β. επειδή σε διαφορά φάσης 2π αντιστοιχεί ∆χ = λ πάνω στην ευθεία διάδοσης, θα είναι
xΓ = xΒ + 2λ και x∆ = xB+ 3λ.
Με βάση όλα αυτά, το ζητούµενο στιγµιότυπο φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί.

Επιµέλεια

Μανώλης ∆ρακάκης
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