Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

Τρέχον- στάσιµο κύµα και διαφορές φάσης
Κατά µήκος ενός γραµµικού ελαστικού µέσου διαδίδεται ένα εγκάρσιο αρµονικό κύµα µε εξίσωση:
y1= 0,1 ηµ(πt-πx). (1)
i) Ποια η διαφορά φάσης µεταξύ δύο σηµείων Β και Γ τα οποία βρίσκονται στις θέσεις x1=0,75m και
x2=1m.
ii) Να σχεδιάσετε στιγµιότυπα του κύµατος τις χρονικές στιγµές t1= 3,5s και t2= 4s.
Το παραπάνω κύµα συµβάλλει µε ένα δεύτερο κύµα που κινείται αντίθετα µε εξίσωση:
y2= 0,1 ηµ(πt+πx) (2)
iii) Ποια η εξίσωση του στάσιµου κύµατος που δηµιουργείται;
iv) Βρείτε τη διαφορά φάσεως µεταξύ των σηµείων Β και Γ και σχεδιάστε στιγµιότυπα του στάσιµου τις
χρονικές στιγµές t1= 3,5s και t2= 4s, δεχόµενοι ότι για t=0 έχει δηµιουργηθεί το στάσιµο σε µια περιοχή
µήκους 3,5m.
Απάντηση:
i) Η διαφορά φάσης µεταξύ των σηµείων Β και Γ είναι:
∆φ= φΒ-φΓ=πt-πx1-πt+πx2= π(x2-x1) = 0,25π=

π
4

rad.

ii) Από την εξίσωση (1) έχουµε ω=π ! Τ=2s και 2πx/λ=πx! λ=2m.! υ=λf=1m/s.
Από την εξίσωση (1) για t1=3,5s παίρνουµε y= 0,1 ηµ( 3,5π-πx) = 0,1ηµ( 2π+

3π
–πx) →
2

y= -0,1 συν(πx)
ενώ το κύµα έχει διαδοθεί κατά x=υt=1K3,5=3,5m.
Ενώ από την ίδια εξίσωση για t2=4s παίρνουµε y=0,1ηµ(4π-πx) = - 0,1ηµπx και το κύµα έχει διαδοθεί
κατά x=υt =4m/s. Τα δύο στιγµιότυπα του τρέχοντος κύµατος παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήµα.

iii) Η εξίσωση του στάσιµου κύµατος προκύπτει µε εφαρµογή της αρχής της επαλληλίας:
πt −π x −πt −π x 
 πt −π x + πt + π x 
y = y1+ y2 = 0,1 ηµ(πt-πx) + 0,1 ηµ(πt+πx) = 2K0,1 συν 
 · ηµ 
→
2
2





y= 0,2 συν(-πx) ηµ(πt) = 0,2 συν(πx)Kηµ(πt) (3)
iv) Για το σηµείο Β, παίρνουµε την εξίσωση (3) και αντικαθιστώντας x=0,75m παίρνουµε:
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yΒ=0,2 συν

3π
· ηµ(πt) = - 0,1
4

2 ηµ(πt) = 0,1

2 ηµ(πt+π).

Ενώ για το σηµείο Γ, για x=1m έχουµε
y=0,2συνπ· ηµ(πt) = - 0,2 ηµ(πt) = 0,2 ηµ(πt+π).
άρα η διαφορά φάσης µεταξύ των σηµείων Β και Γ είναι ∆φ=πt+π-πt-π =0.
Για να σχεδιάσουµε τα στιγµιότυπα, θέτουµε στην εξίσωση (3) t=3,5s και έχουµε:
y= 0,2 συν(πx)· ηµ3,5π = - 0,2 συν(πx) ,
ενώ για t=4s
y= 0,2 συν(πx)· ηµ4π = 0 .
Έτσι τα δύο στιγµιότυπα φαίνονται στο παρακάτω διάγραµµα.
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Παρατηρήσεις:
Α) Προσέξτε στο παραπάνω σχήµα τη θέση των σηµείων Β και Γ. Βρίσκονται µεταξύ δύο δεσµών του
στάσιµου κύµατος και δεν παρουσιάζουν µεταξύ τους διαφορά φάσης. (Αυτό σηµαίνει ότι ταυτόχρονα περνούν από τη θέση ισορροπίας κινούµενα προς την ίδια κατεύθυνση και ταυτόχρονα φτάνουν
στην ακραία θέση της τροχιάς τους).
Β) Τα σηµεία Β και Γ στο παραπάνω στιγµιότυπο για t=4s περνούν από τη θέση ισορροπίας και στο
σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι ταχύτητές τους.
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