Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

Εξίσωση κύµατος.
Θέλουµε να διδάξουµε την εξίσωση κύµατος. Ποιο κατά την γνώµη µου είναι το σηµαντικότερο όλων και το
οποίο πρέπει να στοχεύει η διδασκαλία µας; «Το ότι αν υπάρχει µια πηγή αρµονικής διαταραχής που αρχίζει
να ταλαντώνεται για t0=0 µε εξίσωση y=Aηµωt, κάθε σηµείο του µέσου Μ θα αρχίσει να ταλαντώνεται τη
στιγµή t1=x/υ» ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΑΠΟΛΥΤΑ ΟΜΟΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ. Τα εισαγωγικά είναι λόγια του σχολικού βιβλίου και τα κεφαλαία γράµµατα είναι αυτό που εννοεί (αλλά δεν το λέει) και στο οποίο θέλω να
εστιάσουµε την προσοχή µας. Έτσι για το σηµείο Μ όταν µετά από λίγο θα αρχίσει να ταλαντώνεται η εξίσωση της αποµάκρυνσής του σε συνάρτηση µε το χρόνο θα είναι:
y=Aηµω(t-t1) ….. και φτάνουµε στην εξίσωση του σχολικού βιβλίου:

Συχνά περνάµε γρήγορα τα παραπάνω, κρατάµε την εξίσωση (1) και αρχίζουµε να αντικαθοστούµε τιµές
στο t (βρίσκοντας στιγµιότυπα) ή στο x και (παίρνοντας την εξίσωση ταλάντωσης κάποιου σηµείου). Το
ενδιαφέρον εστιάζεται στο πώς ο µαθητής θα χαράξει τις γραφικές παραστάσει και µέχρι ποια θέση θα πρέπει να φτάσει, ή ποια χρονική στιγµή θα αρχίσει η γραφικη παράσταση.

-------------

Προτείνω λοιπόν να εστιάσουµε την προσοχή µας στην εύρεση της εξίσωσης του κύµατος. Αν κάποιος συνηδητοποιήσει ότι βρίσκει την εξίσωση ταλάντωσης ενός σηµείου, γνωρίζοντας την εξίσωση ταλάντωσης
ενός άλλου (προς το παρόν της πηγής), θα έχει κατανοήσει ότι κύµα είναι η διάδοση της ταλάντωσης και
θεωρώ ότι αυτό είναι η ουσία του κύµατος.
Αµέσως µετά το βιβλίο αναφέρει ότι αντίστοιχα για ένα κύµα προς τα αριστερά η εξίσωση θα είναι:

Αλήθεια πώς προκύπτει αυτή η εξίσωση;

Προφανώς η εξίσωση υπονοεί ότι αν το σηµείο Ο που βρίσκεται στη θέση x=0 αρχίζει να ταλαντώνεται για
t0=0 σύµφωνα µε την εξίσωση y=Aηµωt, εξαιτίας ενός κύµατος που διαδίδεται προς τα αριστερά, τότε κάθε
σηµείο Μ δεξιά του Ο θα έχει ξεκινήσει την ταλάντωσή του πριν από το Ο κατά χρονικό διάστηµα t1=x/υ,
οπότε η εξίσωση ταλάντωσης του Μ θα είναι:
y=Aηµω(t+t1) = ….. η εξίσωση (2)
Αλλά για να δούµε τι ακριβώς λέει το βιβλίο. Για ένα κύµα που διαδίδεται προς τα αριστερά. ∆εν µας λέει
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που είναι η πηγή. Πράγµα που σηµαίνει ότι δεν είναι ανάγκη να ξέρουµε πού είναι η πηγή του κύµατος.

ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ∆ΕΞΙΑ ΤΟΥ (αν το κύµα διαδίδεται προς τα δεξιά) ή ΓΙΑ
ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ) για το κύµα προς τα αριστερά).

--------------------------

Ας δούµε λοιπόν κάποια παραδείγµατα
Παράδειγµα 1ο
Ένα κύµα διαδίδεται προς τα δεξιά κατά µήκος γραµµικού ελαστικού µέσου µε ταχύτητα 2m/s και συχνότητα 1Ηz. Το πλάτος ταλάντωσης κάθε σηµείου είναι Α=0,1m Να βρεθεί η εξίσωση του κύµατος αν:
i) Το σηµείο στη θέση x=0 για t=0 περνά από τη θέση ισορροπίας του µε θετική ταχύτητα.
ii) Για t=0, το σηµείο στη θέση x=0, βρίσκεται στην ακραία θέση του µε θετική αποµάκρυνση, για πρώτη
φορά.
iii) Για t=0 ένα σηµείο που βρίσκεται στη θέση x=0 έχει ταχύτητα ταλάντωσης υ= -ωΑ.
Απάντηση:
i) Αφού f=1Ηz, Τ = 1s και υ=λf → λ= 2m
Η εξίσωση ταλάντωσης του σηµείου στη θέση x=0 είναι y= 0,1ηµ(2πt), οπότε η εξίσωση του κύµατος
είναι:

x
2

y1= 0,1·ηµ2π(t- ) (S.Ι.)
ii) Αφού το σηµείο στη θέση x=0 για t=0 βρίσκεται στην ακραία θετική αποµάκρυνση έχει αρχική φάση
φ0=

π
2

οπότε y2= 0,1· ηµ(2πt+

π
2

) και η εξίσωση του κύµατος θα είναι:

y 2 = 0,1 ⋅ηµ (2πt - 2π

x π
x 1
+ ) = 0,1 ⋅ ηµ2π(t - + ) (S.Ι.)
2 2
2 4

iii) Αφού το σηµείο στη θέση x=0 κινείται µε µέγιστη αρνητική ταχύτητα έχει αρχική φάση φ0=π.
Έτσι το κύµα έχει εξίσωση:

y3 = 0,1 ⋅ηµ ( 2πt - 2π

x
x 1
+ π ) = 0,1 ⋅ ηµ2π(t - + ) (S.Ι.)
2
2 2

Παράδειγµα 2ο
Ένα αρµονικό κύµα διαδίδεται µε ταχύτητα 2m/s, κατά µήκος του άξονα x από αριστερά προς τα δεξιά και
για t=0 φτάνει σε ένα σηµείο Ρ στη θέση x1= 4/3 m. Το σηµείο Ρ αρχίζει την ταλάντωσή του από τη θέση
ισορροπίας και κινείται προς την θετική κατεύθυνση µε συχνότητα 1Ηz και πλάτος A=0,2m.
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Να βρεθεί την εξίσωση του κύµατος.
Απάντηση:
Από την θεµελιώδη εξίσωση της κυµατικής έχουµε:
υ=λf → λ=υ·Τ= 2m

Το σηµείο αρχίζει την ταλάντωσή του χωρίς αρχική φάση οπότε η εξίσωση της αποµάκρυνσής του θα είναι:
yP= 0,2ηµ y P = 0,2ηµ

2π
t = 0,2ηµ 2πt (S.Ι.)
T

Στο τυχαίο σηµείο Σ που βρίσκεται στη θέση x, το κύµα θα καθυστερήσει να φτάσει κατά

t1 =

x − x1

υ

=

x−4
2

3 , οπότε η εξίσωση της αποµάκρυνσης θα είναι:

x−4
2π
3) →
y = 0,2ηµ (t −
T
2
y = 0,2ηµ2π (t −

x 5
+ ) (S.Ι.) (1)
2 6

Παράδειγµα 3ο
Κατά µήκος ενός γραµµικού ελαστικού µέσου και από αριστερά προς τα δεξιά διαδίδεται ένα αρµονικό
κύµα.

Στο διάγραµµα δίνεται ένα στιγµιότυπο του κύµατος που ελήφθη για t=0. Τη στιγµή αυτή το σηµείο Ο, στη
θέση x=0 έχει µηδενική ταχύτητα και παρατηρούµε ότι θα ξαναέχει ταχύτητα µηδέν αφού µετακινηθεί κατά
d=4cm σε χρόνο 0,4s.
Να βρεθεί η εξίσωση του κύµατος.
Απάντηση:
Το σηµείο Ο βρίσκεται στην µέγιστη αρνητική αποµάκρυνσή του και θα έχει ξανά µηδενική ταχύτητα στην
µέγιστη θετική αποµάκρυνση. Συνεπώς η απόσταση 4cm είναι το διπλάσιο του πλάτους ταλάντωσής του.
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d
= 2cm . Αντίστοιχα ο χρόνος που απαιτείται για την µετακίνηση αυτή είναι το µισό της πε2

ριόδου, άρα Τ=0,8s.
Με βάση το σχήµα που µας δίνεται λ/4=0,3m → λ=1,2m.
Η εξίσωση ταλάντωσης του Ο είναι:
y= Αηµ(ωt+φ0)
και µε αντικατάσταση t=0, y=-0,02 παίρνουµε:
-0,02=0,02ηµφ0 →
ηµφ0= -1 άρα φ0=3π/2
Έτσι η εξίσωση του κύµατος είναι:




y= 0,02·ηµ  ω (t − t1 ) +

x
3π 
 , όπου t1= →
2 
υ

x 3
 t
−
+  (1)
 0,8 1,2 4 

y=0,02·ηµ2π 
Παράδειγµα 4ο

Κατά µήκος ενός γραµµικού ελαστικού µέσου και από δεξιά προς τα αριστερά διαδίδεται ένα κύµα µε ταχύτητα υ=2m/s. Το κύµα για t=0 φτάνει στο σηµείο Ρ, στη θέση xΡ=2m, το οποίο ξεκινά την ταλάντωσή του
κινούµενο προς την θετική κατεύθυνση (προς τα πάνω).

Τη στιγµή t΄=0,375s το σηµείο Ρ έχει µηδενική ταχύτητα, για δεύτερη φορά, ενώ έχει διανύσει απόσταση
d=0,3m.
Ποια η εξίσωση του κύµατος;
Απάντηση:
Τη χρονική στιγµή t΄ το σηµείο Ρ βρίσκεται στην µέγιστη αρνητική αποµάκρυνσή του, έχει δηλαδή ταλαντωθεί κατά 3Τ/4, άρα Τ= 4/3· t΄=0,5s, ενώ έχει διατρέξει απόσταση d=3Α → Α=0,1m.
Έχουµε ακόµη ότι υ=

λ
T

→ λ = υΤ = 1m

Με βάση τα παραπάνω η εξίσωση ταλάντωσης του Ρ είναι:
y= Αηµωt ή
y= 0,1ηµ4πt (S.Ι.)
Έστω ένα τυχαίο σηµείο Σ στη θέση x, όπως στο σχήµα.
Για να φτάσει το κύµα στο σηµείο Σ θα απαιτηθεί χρόνος t1 =

∆x 2 − x
=
s , οπότε η εξίσωση ταλάντωσης
υ
2

του Σ είναι:
y= 0,1·ηµ4π(t-t1) ή
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y= 0,1· ηµ4π(t-

2− x
)
2

Άρα η εξίσωση του κύµατος είναι:
y= 0,1·ηµ2π(2t+x-2) (S.Ι.)

-------------Τι νοµίζετε αν ακολουθήσουµε την προτεινόµενη πορεία είναι τόσο δύσκολα τα πράγµατα;
Και κάτι ακόµη. ∆εν θεοποιούµε ούτε την εξίσωση (1) ούτε την (2) για να τις παπαγαλίσουµε και χωρίς να
καταλαβαίνουµε σε τι ακριβώς αναφέρονται και τι µας λένε, απλά να τις χρησιµοποιούµε τυπικά σε ασκήσεις. Πώς σας φαίνεται έχουµε πρόβληµα µε την αρχική φάση της πηγής και ποια είναι αυτή και πώς δουλεύουµε όταν έχουµε αρχική φάση κλπ; Περνάνε όλα φυσιολογικά και θεωρώ µε λίγο κόπο και χωρίς να
χάνουµε την ουσία.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης

www.ylikonet.gr

5

