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Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Συµβολή και στάσιµο κύµα. Ερωτήσεις θεωρίας
1) Πότε λέµε ότι δύο ή περισσότερα κύµατα συµβάλλουν; (Τι ονοµάζεται δηλαδή συµβολή κυµάτων;) Τι
λέει η αρχή της επαλληλίας (ή υπέρθεσης) για το αποτέλεσµα της συµβολής των κυµάτων αυτών;
2) Αλληλεπιδρούν µεταξύ τους δύο κύµατα που διαδίδονται στο ίδιο µέσο; (Επηρεάζεται δηλαδή το κάθε
κύµα από την ύπαρξη του άλλου;) Τι ισχύει για την συνεισφορά κάθε κύµατος στην αποµάκρυνση ενός
σηµείου του µέσου;
3) Υπάρχουν περιπτώσεις που να παραβιάζεται η αρχή της επαλληλίας; Να αναφέρετε παραδείγµατα.
4) Πώς µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την αρχή της επαλληλίας, προκειµένου να διευκολυνθούµε στη
µελέτη ενός σύνθετου κυµατικού φαινοµένου;
5) Πότε ονοµάζονται δύο πηγές κυµάτων σύγχρονες; (Αν η διαφορά φάσης τους |∆Φ| είναι σταθερή άλλα
όχι µηδενική τότε λέγονται σύµφωνες).
6) ∆ύο σύγχρονες πηγές δηµιουργούν κύµατα ίδιου πλάτους που συµβάλλουν στην επιφάνεια υγρού. Θεωρώντας ασήµαντη την εξασθένηση των κυµάτων κατά τη διάδοσή τους στην επιφάνεια του υγρού (θεωρώντας δηλαδή σταθερό το πλάτος τους), να βρείτε την εξίσωση που περιγράφει το αποτέλεσµα της
συµβολής των δύο κυµάτων, τη συνισταµένη κίνηση δηλαδή οποιουδήποτε σηµείου της επιφάνειας του
υγρού.
7) Σύµφωνα µε την εξίσωση που βρήκατε προηγουµένως, τι κίνηση κάνουν τα διάφορα σηµεία της επιφάνειας του υγρού; Πρόκειται για αρµονική ταλάντωση; Ποια είναι η συχνότητά της; Είναι το πλάτος της
ίδιο για όλα τα σηµεία της επιφάνειας του υγρού;
8)

Πότε λέµε ότι έχουµε ενίσχυση και πότε απόσβεση στην προηγούµενη περίπτωση της συµβολής των
δύο κυµάτων στην επιφάνεια του υγρού; Ποια συνθήκη πρέπει να ικανοποιείται σε κάθε περίπτωση;

9) Οι συνθήκες r1–r2 = N·λ = 2Ν·λ/2 και r1–r2 = (2N+1)·λ/2 µε Ν = 0, ±1, ±2, ±3, … που γράψατε πιο πάνω, για την περίπτωση της ενίσχυσης και της απόσβεσης αντίστοιχα, είναι γεωµετρικοί τόποι σηµείων.
Τι µορφή έχουν οι γεωµετρικοί αυτοί τόποι; Να σχεδιάσετε σχήµα όπου να φαίνεται η θέση τους σε
σχέση µε τις πηγές και να το περιγράψετε αναλυτικά. Μπορείτε να συµπτύξετε τις δύο αυτές σχέσεις σε
µία, µε κοινή αρίθµηση k = 0, ±1, ±2, … (όπου οι άρτιες ή περιττές τιµές να αντιστοιχούν σε ενίσχυση
ή απόσβεση);
10) ∆ύο σύγχρονες πηγές Π1, Π2 βρίσκονται στην επιφάνεια ενός υγρού, σε απόσταση D και εκτελούν ταλαντώσεις της µορφής yΠ,1=yΠ,2=Aηµ(ωt), δηµιουργώντας στην επιφάνεια του υγρού αρµονικά κύµατα
µήκους κύµατος λ που συµβάλλουν και σχηµατίζονται κροσσοί συµβολής (υπερβολές ενίσχυσης και
απόσβεσης). Να δείξετε ότι η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών υπερβολών πάνω στην ευθεία Π1Π2 είναι d=λ/4.
11) Στην προηγούµενη περίπτωση, να δείξετε ότι οι θέσεις των υπερβολών, αν θεωρήσουµε ως αρχή του
άξονα την πηγή Π1, προσδιορίζονται: Για υπερβολές ενίσχυσης από τη σχέση x = D/2 +N·λ/2, όπου
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−D/λ ≤ Ν ≤ +D/λ. Για υπερβολές απόσβεσης από τη σχέση x = D/2 +(2N+1)·λ/4, όπου −D/λ −½ ≤ Ν ≤
+D/λ −½.
12) Εναλλακτικά, να δείξετε ότι οι θέσεις των υπερβολών µπορούν να προσδιοριστούν από τη σχέση x =
D/2 +k·λ/4, όπου −2D/λ ≤ k ≤ +2D/λ και αν k άρτιος (ή µηδέν) έχουµε ενίσχυση, ενώ αν k περιττός έχουµε απόσβεση.
13) Σε συνέχεια της προηγούµενης ερώτησης, αν λ=80cm, να σχεδιάσετε το σύστηµα κροσσών, ώστε να
φαίνονται όλες οι υπερβολές και να διακρίνονται οι ενισχυτικές από τις αποσβεστικές, στις εξής τρεις
περιπτώσεις: D=120cm, D=140cm και D=160cm. Με τι πλάτος ταλαντώνονται, σε κάθε µία από τις
τρεις αυτές περιπτώσεις τα σηµεία που βρίσκονται πάνω στην ευθεία των δύο πηγών αλλά εκτός του
τµήµατος Π1Π2;
14) Τι ονοµάζουµε στάσιµο κύµα; Γιατί ονοµάστηκε έτσι; Τι είναι οι δεσµοί και τι οι κοιλίες σε ένα στάσιµο
κύµα;
15) Πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε στάσιµο κύµα σε ένα σκοινί στερεωµένο στο ένα του άκρο, που το
κρατάµε τεντωµένο από το άλλο άκρο;
16) Ποιο γενικότερο συµπέρασµα µπορούµε να βγάλουµε για τις φάσεις του προσπίπτοντος και του ανακλώµενου κύµατος στο ακλόνητο άκρο του σκοινιού; Πώς προκύπτει αυτό το συµπέρασµα; Θα συνέβαινε το ίδιο αν το άκρο του σκοινιού ήταν ελεύθερο να κινηθεί;
17) Υποθέτουµε ότι σε ένα γραµµικό ελαστικό µέσο µεγάλου µήκους, που συµπίπτει µε τον προσανατολισµένο άξονα x΄x, διαδίδονται µε αντίθετες κατευθύνσεις δύο κύµατα που περιγράφονται από τις εξισώσεις y1=A·ηµ1ωt–2πx/λ2 και y2=A·ηµ1ωt+2πx/λ2. Να βρείτε την εξίσωση του στάσιµου κύµατος που
δηµιουργείται από τη συµβολή των δύο αυτών κυµάτων.
18) Τι κίνηση κάνουν τα σηµεία του µέσου, σύµφωνα µε την παραπάνω εξίσωση; Πρόκειται για αρµονική
ταλάντωση; Ποια η συχνότητά της; Ταλαντώνονται όλα τα σηµεία µε την ίδια φάση; Με το ίδιο πλάτος;
Πως σχετίζεται το πλάτος αυτό µε το αρχικό πλάτος Α των δύο κυµάτων που δηµιούργησαν το στάσιµο
και από τι εξαρτάται;
19) Στο στάσιµο της πιο πάνω ερώτησης, στο σηµείο Ο που βρίσκεται στην αρχή του άξονα x΄x (δηλ. x=0),
οι εξισώσεις των δύο αρχικών κυµάτων είχαν τις µορφές yΟ,1=A·ηµ1ωt2 και yΟ,2=A·ηµ1ωt2. Μπορείτε
να συµπεράνετε αν στο σηµείο αυτό δηµιουργείται δεσµός, κοιλία ή κάτι ενδιάµεσο;
20) Σε συνέχεια του προηγούµενου να προσδιορίσετε, µε τη βοήθεια της εξίσωσης του στάσιµου, τις θέσεις
των κοιλιών (xΚ) και των δεσµών (x∆) κατά µήκος του µέσου. Ποια είναι η απόσταση µεταξύ: (α) ενός
δεσµού και της πλησιέστερης κοιλίας, (β) δύο διαδοχικών δεσµών, (γ) δύο διαδοχικών κοιλιών;
21) Να περιγράψετε αναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο ταλαντώνονται τα σηµεία που βρίσκονται µεταξύ
δύο διαδοχικών δεσµών (τα σηµεία µιας ατράκτου). Τι παρατηρείτε για τη φάση και για το πλάτος της
ταλάντωσής τους;
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22) Τι γνωρίζετε για τη φάση των σηµείων που βρίσκονται εκατέρωθεν ενός δεσµού, σε αποστάσεις µικρότερες του λ/2 από αυτόν; Πόσες διαφορετικές φάσεις συναντάµε σε ένα στάσιµο;
23) Σε γραµµικό µέσο έχει δηµιουργηθεί στάσιµο, και δύο σηµεία Α, Β που βρίσκονται στις θέσεις x1=1m
και x2=7m ταλαντώνονται µε µέγιστο πλάτος. Αν τα κύµατα που δηµιούργησαν το στάσιµο είχαν στο
µέσο αυτό µήκος κύµατος λ=4m, να βρείτε ποια σηµεία του µέσου, µεταξύ των Α και Β, ταλαντώνονται
σε συµφωνία φάσης µε το Α.
24) Ένα οριζόντιο τεντωµένο σκοινί µήκους L είναι στερεωµένο στη δεξιά του άκρη M. Τη στιγµή t=0 αρχίζουµε να κινούµε την αριστερή άκρη Ο, ώστε να εκτελεί αρµονική ταλάντωση µε εξίσωση
y1,O=Aηµ(ωt). Το κύµα που διαδίδεται στο σκοινί, σε τυχαίο σηµείο Α που απέχει απόσταση x από το
Ο, περιγράφεται από την εξίσωση y1=Aηµ(ωt–2πx/λ) µε 0 ≤ x ≤ L. (α) Να γράψετε την εξίσωση του
κύµατος στο σηµείο στήριξης (y1,Μ), δηλαδή στη θέση x=L, καθώς και την εξίσωση του ανακλώµενου
κύµατος στην ίδια θέση (y2,Μ). (β) Να γράψετε επίσης την εξίσωση y2 του ανακλώµενου κύµατος στο
προηγούµενο σηµείο Α, όπου φτάνει το κύµα αφού διατρέξει απόσταση L-x. (γ) Να δείξετε τέλος ότι αν
για το µήκος L του σκοινιού ικανοποιείται η συνθήκη L = (2k+1)·λ/4, τότε το ανακλώµενο κύµα παίρνει τη µορφή y2=Aηµ(ωt+2πx/λ), µε αποτέλεσµα να σχηµατίζεται στάσιµο µε κοιλία στο άκρο Ο του
σκοινιού.
25) Ποια συνθήκη πρέπει να ικανοποιεί το µήκος L µιας τεντωµένης χορδής στερεωµένης και στα δύο άκρα, προκειµένου να δηµιουργηθεί επάνω της στάσιµο κύµα µε µήκος κύµατος λ;
26) Η εξίσωση y=2A·συν(2πx/λ)·ηµ(ωt) περιγράφει στάσιµο κύµα µε κοιλία στη θέση x=0. Στην περίπτωση του προηγούµενου ερωτήµατος, όπου η τεντωµένη χορδή έχει και τα δύο άκρα της ακλόνητα, τι
µπορούµε να κάνουµε ώστε να χρησιµοποιήσουµε την ίδια εξίσωση χωρίς τροποποίηση για την περιγραφή του στάσιµου που σχηµατίζεται πάνω της;
27) Σε τι διαφέρει ενεργειακά το στάσιµο από το τρέχον κύµα;

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μητρόπουλος
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