Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

Σηµεία µε απόσβεση µετά από συµβολή.
Στην επιφάνεια ενός υγρού βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές κυµάτων Ο1, Ο2, οι οποίες αρχίζουν να ταλαντώνονται για t=0 µε εξισώσεις y1=y2=0,2·ηµπt (µονάδες στο S.I.). Έτσι στην επιφάνεια του υγρού διαδίδονται δύο κύµατα µε σταθερό πλάτος και µε µήκος κύµατος λ=4m. Η απόσταση των δύο πηγών είναι d=5,8m,
ενώ ένα σηµείο Σ, απέχει αποστάσεις 10m και 8m από τις πηγές Ο1, Ο2 αντίστοιχα.
O1

O2
r2

r1
ε
Σ

i) Ποιο το πλάτος ταλάντωσης του σηµείου Σ, µετά τη συµβολή των δύο κυµάτων;
ii) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης του σηµείου Σ, σε συνάρτηση µε το χρόνο.
iii) Αν κινηθούµε κατά µήκος της ευθείας ε, παράλληλα προς το ευθύγραµµο τµήµα Ο1Ο2, πόσα ακόµη σηµεία θα συναντήσουµε τα οποία θα έχουν το ίδιο πλάτος ταλάντωσης µε το σηµείο Σ;
Απάντηση:
i) Η διαφορά των δρόµων που θα διανύσουν τα κύµατα µέχρι να συµβάλουν στο Σ είναι:
r1- r2= 10m-8m=2m= λ/2
Άρα το πλάτος ταλάντωσης του Σ είναι µηδενικό, ή µε άλλα λόγια το σηµείο Σ θα παραµένει ακίνητο
µετά τη συµβολή των δύο κυµάτων.
ii) Το πρώτο κύµα (από τη πηγή Ο1) θα φτάσει στο Σ τη χρονική στιγµή:
t1= r1/υ (1)
όπου υ η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος:
υ=λ/Τ= 4m/2s=2m/s
(Από την εξίσωση y=0,2·ηµπt παίρνουµε ότι Τ=2π/ω=2s)
Άρα από την (1) παίρνουµε t1=5s.
Αντίστοιχα t2= r2/υ = 8m/2m/s=4s.
Συνεπώς το σηµείο Σ θα ταλαντωθεί εξαιτίας του κύµατος που θα φτάσει εξαιτίας της πηγής Ο2 στο
χρονικό διάστηµα 4s ≤ t <5s.
Η εξίσωση ταλάντωσης του κύµατος που φτάνει στο Σ από την Ο2 είναι:
y=0,2·ηµ2π(t-r2/λ)=0,2·ηµ2π(t-2)
και η γραφική της παράσταση αυτή του παρακάτω σχήµατος.

www.ylikonet.gr

1

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

iii) Τα σηµεία που θα συναντήσουµε και τα οποία θα παραµένουν ακίνητα είναι αυτά τα οποία βρίσκονται
πάνω στις υπερβολές οι οποίες ικανοποιούν τη σχέση:
r1-r2= (2κ+1)

λ
2

Αλλά προφανώς οι υπερβολές αυτές θα περνάνε και από το ευθύγραµµο τµήµα Ο1Ο2. Έστω ένα σηµείο
Ρ µεταξύ των δύο πηγών, το οποίο απέχει κατά x από την Ο1 και d-x από την Ο2.
Συνεπώς:
x-(d-x)=(2κ+1)·2 ή
2x-5,8=4κ+2 ή
x= 2κ+3,9
όµως 0 < x <5,8 m ή
0< 2κ+3,9 < 5,8 ή
-3,9 < 2κ < 1,9 ή
-1,95 < κ < 0,95
Άρα οι δυνατές τιµές του κ είναι κ=-1 και κ=0, µε αποτέλεσµα οι τιµές του x είναι:
x1= 1,9m και x2= 3,9m.
Αφού υπάρχουν λοιπόν µόνο δύο υπερβολές απόσβεσης, θα συναντήσουµε µόνο ένα ακόµη Σ το οποίο
να παραµένει ακίνητο, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα.

Επιµέλεια
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