Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

Υπερβολές ενίσχυσης και απόσβεσης κατά τη συµβολή.
Στην επιφάνεια ενός υγρού διαδίδονται (ας υποθέσουµε µε σταθερό πλάτος!!!) δύο κύµατα που προέρχονται
από δύο σύγχρονες πηγές, µε µήκος κύµατος λ=20cm.
α)Να βρεθούν τα σηµεία που ταλαντώνονται µε µέγιστο πλάτος και να σηµειωθούν πάνω στο σχήµα, όταν
η απόσταση των πηγών είναι:
i) d= 39cm

ii) d= 40cm

iii) d= 41cm,

iv) 30 cm

β) Πάνω στα παραπάνω σχήµατα να σχεδιαστούν και οι αντίστοιχες γραµµές που να εµφανίζουν τα σηµεία που παραµένουν διαρκώς ακίνητα.
Απάντηση:
α) Έστω ένα σηµείο Σ µεταξύ των δύο πηγών όπου έχουµε ενίσχυση. Τότε:
|r1-r2|=Ν·λ όπου Ν θετικός ακέραιος ή
r1-r2= k·λ, όπου k ακέραιος. (1)
i) Αλλά για d= 39cm έχουµε και r1+r2=39cm (2)
Από (1) και (2) µε πρόσθεση κατά µέλη παίρνουµε:
2r1=39+20k (σε cm)
r1= 19,5+10k
Αλλά 0 < r1 < 39 ή
0 < 19,5 +10k< 39 ή
-1,95<k<1,95
Συνεπώς οι δυνατές τιµές του k είναι: -1,0,1.
Και οι αντίστοιχες τιµές για την απόσταση r1 είναι:
9,5cm, 19,5 cm και 29,5 cm
Συνεπώς έχουµε ενισχυτική συµβολή για όλα τα σηµεία που βρίσκονται πάνω στη µεσοκάθετο και σε
δύο υπερβολές, συµµετρικές ως προς αυτήν, που απέχουν κατά λ/2 (πάνω στην ευθεία που συνδέει τις
δύο πηγές).
Ας πάρουµε τώρα ένα σηµείο πάνω στην ευθεία Ο1Ο2 δεξιά της πηγής Ο2, το οποίο απέχει κατά x από
την Ο2:
r1-r2=(d+x)-x=d=39≠k·λ
Έτσι τα σηµεία που έχουµε ενίσχυση φαίνονται στο παρακάτω σχήµα.
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ii) Για d=40cm και για αποφύγουµε όλη την προηγούµενη ανάλυση, ας στηριχθούµε σε ένα συµπέρασµα
που προέκυψε από το προηγούµενο ερώτηµα. Τα σηµεία ενισχυτικής συµβολής είναι τα σηµεία της µεσοκαθέτου και τόξα υπερβολών δεξιά και αριστερά ανά 10cm=λ/2 (πάνω στο ευθύγραµµο τµήµα Ο1Ο2.
Ας πάρουµε τώρα ένα σηµείο πάνω στην ευθεία Ο1Ο2 δεξιά της πηγής Ο2, το οποίο απέχει κατά x από
την Ο2:
r1-r2=(d+x)-x=d=40cm = 2λ
συνεπώς σε όλα τα σηµεία πάνω στην ευθεία που συνδέει τις δύο πηγές, εξωτερικά του ευθύγραµµου
τµήµατος Ο1Ο2 έχουµε επίσης ενίσχυση. Έτσι τα σηµεία που έχουµε ενίσχυση φαίνονται στο παρακάτω
σχήµα.

iii) Με την ίδια συλλογιστική και για d=41cm, θα πάρουµε την παρακάτω εικόνα:

Προφανώς εξωτερικά του Ο1Ο2 δεν έχουµε πλάτος 2 Α αφού η απόσταση d=41cm δεν είναι ακέραιο
πολλαπλάσιο του λ, αλλά ούτε και µηδέν αφού δεν είναι περιττό πολλαπλάσιο του λ/2.
iv) Και για την απόσταση d=30cm θα έχουµε:

β) Για τις υπερβολές απόσβεσης (µπλε γραµµές), αρκεί να τονίσουµε ότι παρεµβάλλονται µεταξύ των
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υπερβολών απόσβεσης, έτσι ώστε κινούµενοι µεταξύ των δύο πηγών, η απόσταση µεταξύ ενός σηµείου
απόσβεσης και ενός σηµείου ενίσχυσης να είναι ίση µε λ/4=5cm. Με βάση αυτό οι αντίστοιχες εικόνες
θα είναι:

Για d=39cm

Για d=40cm

Για d=41cm

Για d=30cm
Εδώ αν πάρουµε ένα σηµείο εξωτερικά των πηγών θα έχουµε (d+x)-x=d=30cm= 3·λ/2, συνεπώς τα σηµεία
αυτά παραµένουν ακίνητα.
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Συµπέρασµα:
Από τις δύο πηγές δεν περνάνε υπερβολές ενίσχυσης ή απόσβεσης. Αν η απόσταση των δύο πηγών είναι
d=k·λ, τότε οι υπερβολές που θα πέρναγαν από τις πηγές έχουν εκφυλιστεί στις δύο ηµιευθείες δεξιά και αριστερά των πηγών. Όµοια αν d=(2k+1)·λ/2 οι αντίστοιχες υπερβολές απόσβεσης έχουν εκφυλιστεί στις δύο
ηµιευθείες απόσβεσης.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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