Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

Tα ελατήρια και η συµβολή των κυµάτων.
Tα ελατήρια του σχήµατος έχουν σταθερές Κ1=100π2 Ν/m και Κ2=400π2 Ν/m.

Τα σώµατα µε µάζες m1=1kg και m2=4kg ισορροπούν στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο και συνδέονται µε ελαστική χορδή που έχει µήκος 2m και µπορεί πάνω της να διαδίδεται εγκάρσιο κύµα µε ταχύτητα v=2m/s. Tη
χρονική στιγµή t=0 δίνουµε ταυτόχρονα και στις δύο µάζες ταχύτητα µέτρου 3π m/s µε φορά προς τα πάνω.
i) Να σχεδιασθεί η µορφή της ελαστικής χορδής τις χρονικές στιγµές:
α) 0,2s

β) 0,5s

και γ) 0,75s.

ii) Ποια θα ήταν η µορφή του σχοινιού στις παραπάνω χρονικές στιγµές αν η δεύτερη µάζα βαλλόταν την
στιγµή t=0 προς τα κάτω;
Aρχή των αξόνων να θεωρηθεί το σώµα m1.
Απάντηση:
i) Τα δύο σώµατα είναι πηγές κυµάτων που θα διαδοθούν στην ελαστική χορδή. Η συχνότητα του πρώτου
κύµατος που δηµιουργεί το m1 είναι f1 =

1
2π

k
=5Hz και η συχνότητα του δεύτερου κύµατος που δηm

µιουργεί το m2 είναι επίσης f2=f1=5Ηz.To πλάτος ταλάντωσης των σωµάτων θα βρεθεί από την µέγιστη
ταχύτητα ταλάντωσης Vmax=ω·Α από όπου βρίσκουµε A =

Vmax

ω

=

3π
= 0,3m.Το µήκος κύµατος θα
10π

βρεθεί από τον νόµο της κυµατικής v=λ·f άρα λ=2/5 =0,4m.
α) Έτσι την χρονική στιγµή t=0,2s=Τ η κάθε πηγή έχει κάνει µία πλήρη ταλάντωση άρα τα κύµατα έχουν διαδοθεί το καθένα κατά ένα µήκος κύµατος. Έτσι η µορφή της ελαστικής χορδής θα είναι

β) Την χρονική στιγµή 0,5s το κάθε κύµα έχει διανύσει απόσταση s=υ·t=2·0,5=1m από την κάθε πηγή. Είναι δηλαδή τα κύµατα έτοιµα να συναντηθούν αφού η απόσταση µεταξύ των σωµάτων είναι
2m. H πηγές έχουν ταλαντωθεί για 2,5T άρα το σχήµα της χορδής θα είναι
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γ) Την χρονική στιγµή 0,75s τα κύµατα έχουν διανύσει απόσταση s=2·0,75=1,5m από την κάθε πηγή.
Έτσι από το µέσο της χορδής και µέχρι 0,5m από το µέσο και δεξιά και αριστερά του µέσου έχει
σχηµατισθεί στάσιµο κύµα. Έτσι η µορφή της ελαστική χορδής θα είναι
y (m)
0,6
0,3
1

2 x(m)

ii) Αν τώρα το σώµα m2 αρχικά βαλλόταν προς τα κάτω τα σηµεία της χορδής θα ξεκινούσαν να ταλαντώνονται αρχικά προς τα κάτω.
α) Έτσι η µορφή της χορδής θα ήταν για την χρονική στιγµή 0,2s:

β) Ενώ για την χρονική στιγµή 0,5s θα ήταν

γ) Αν σχεδιάσουµε τα στιγµιότυπα των κυµάτων την χρονική στιγµή t=0,75s βλέπουµε ότι από την θέση x1=0,5m έως την θέση x2=1,5m τα σηµεία είναι συνεχώς σε αντίθετη φάση άρα όλα τα σηµεία
θα είναι ακίνητα. Με κόκκινο χρώµα είναι το κύµα που παράγεται από την πηγή 2 ενώ µε µπλε
χρώµα το κύµα που παράγεται από την πηγή 1.
y (m)
0,6
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Άρα συνολικά η χορδή θα έχει µορφή

Επιµέλεια

Χρήστος Ελευθερίου
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