Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Κύµατα

2.2. Συµβολή και στάσιµα κύµατα. Οµάδα Γ.
2.2.21. Κύµατα σε γραµµικό ελαστικό µέσο.
∆ύο σύγχρονες πηγές Ο1 και Ο2 παράγουν αρµονικά κύµατα που διαδίδονται µε ταχύτητα υ=2m/s κατά µήκος ενός γραµµικού ελαστικού µέσου µε άκρα τα σηµείο Ο1 και Ο2 όπου (Ο1Ο2)=4m.

Η εξίσωση ταλάντωσης των πηγών είναι:
y= 5 ηµ2πt (y! cm, t ! s)
i) Να βρεθούν οι εξισώσεις των δύο κυµάτων που παράγονται θεωρώντας x=0 τη θέση της πηγής Ο1.
ii) Να σχεδιάστε στιγµιότυπα που να δείχνει την αποµάκρυνση των διαφόρων σηµείων του µέσου, σε συνάρτηση µε την θέση τους x, τις χρονικές στιγµές:
α) t1= 0,75s.

β) t2= 1,25s και

2.2.22. Επαναληπτικό πρόβληµα στη συµβολή κυµάτων.
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2.2.23. Η επιφανειακή συµβολή, µια συνθήκη, το πλήθος και η ∆φ.
∆ύο σύγχρονες πηγές Ο1 και Ο2 που απέχουν απόσταση d=24cm, αρχίζουν να εκτελούν απλή αρµονική ταλάντωση τη χρονική στιγµή t=0 µε εξισώσεις y1=y2=Aηµωt (y → cm, t → s) αντίστοιχα και δηµιουργούν
εγκάρσια αρµονικά κύµατα που διαδίδονται στην επιφάνεια νερού που ηρεµεί. Τη χρονική στιγµή t1=1,175s
στα σηµεία Σ και Ν που βρίσκονται στην επιφάνεια του νερού και αριστερά της µεσοκαθέτου του ευθύγραµµου τµήµατος Ο1Ο2 , έχει φθάσει µόνο το κύµα που δηµιουργεί η πηγή Ο1. Η φάση του σηµείου Σ τη
χρονική στιγµή t1 είναι φΣ=3π rad. Την ίδια χρονική στιγµή η διαφορά φάσης µεταξύ του σηµείου Σ και του
σηµείου Ν είναι ∆φ =

9π
2

rad . Εάν οι αποστάσεις που απέχει το σηµείο Σ από τις πηγές Ο1 και Ο2 είναι

Ο1Σ= r1=20,5cm και Ο2Σ=r2=24,5cm αντίστοιχα και η απόσταση του σηµείου Ν από την πηγή Ο1 είναι
Ο1Ν= r'1=16cm, να υπολογιστούν:

Α1. Το µήκος κύµατος λ των παραγοµένων από τις πηγές Ο1 και Ο2 αρµονικών κυµάτων καθώς και η περίοδος τους Τ.

Α2. Η ταχύτητα διάδοσης των κυµάτων υ στην επιφάνεια του νερού.
Β1. Εάν µετά την συµβολή των δύο κυµάτων στα σηµεία Σ και Ν, το σηµείο Ν βρίσκεται πάνω σε υπερβολή αριστερά της µεσοκαθέτου του τµήµατος O1O2 και ταλαντώνεται µε ενέργεια ταλάντωσης ίση µε το
µισό της ενέργειας ταλάντωσης του σηµείου Σ, να βρεθεί µία παραµετρική συνθήκη που να συνδέει τις
αποστάσεις r'1 και r'2 από τις πηγές Ο1 και Ο2 των σηµείων της επιφάνειας του νερού που βρίσκονται
µεταξύ των δύο πηγών και ταλαντώνονται µε το ίδιο πλάτος µε το σηµείο Ν. Εάν το Ν βρίσκεται πάνω
στην υπερβολή που αντιστοιχεί στην τιµή 9 της παραµέτρου, να βρεθεί η απόσταση Ο2Ν που απέχει
από την πηγή Ο2.

Β2. Μετά την συµβολή των δύο κυµάτων, να υπολογιστεί το πλήθος των υπερβολών που αποτελούνται από
σηµεία που ταλαντώνονται µε το ίδιο πλάτος µε το σηµείο Ν και βρίσκονται µεταξύ των σηµείων Ν και
Σ.
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Β3. Να υπολογιστεί το πλήθος των σηµείων της επιφάνειας του νερού που βρίσκονται στην ευθεία Ο2Ν και
παραµένουν ακίνητα µετά την συµβολή των δύο κυµάτων.
Γ. Να γίνει η γραφική παράσταση της διαφοράς φάσης ∆φ µεταξύ των σηµείων Ν και Σ σε συνάρτηση µε
τον χρόνο ταλάντωσης t. Να θεωρήσετε ότι όλα τα σηµεία της επιφάνειας του νερού έχουν την ίδια µάζα και ότι τα κύµατα διαδίδονται στην επιφάνεια του νερού χωρίς απώλειες ενέργειας.

2.2.24. Το πλάτος και η διαφορά φάσης στο στάσιµο κύµα.
Στα άκρα Α και Β µιας οµογενούς χορδής ΑΒ µήκους l=64cm που έχει την διεύθυνση του άξονα x ' ox υπάρχουν δύο σύγχρονες πηγές παραγωγής αρµονικών κυµάτων, που ταλαντώνονται µε εξίσωση
y Α = y Β = Aηµωt (S.I.). Τα δύο αρµονικά κύµατα διαδιδόµενα µε αντίθετες φορές συµβάλλουν τη χρονι-

κή στιγµή t=0 στο µέσο O της χορδής που θεωρείται και η αρχή του άξονα x΄o x(x = 0) . Από τη συµβολή
των δύο αρµονικών κυµάτων δηµιουργείται στάσιµο κύµα και στο σηµείο Ο δηµιουργείται κοιλία. Ένα σηµείο Ζ της χορδής (ΧΖ= -24cm) αρχίζει να ταλαντώνεται και µετά από χρόνο ∆t=1,5s τετραπλασιάζεται η
ενέργεια ταλάντωσης του. Η δυναµική ενέργεια ταλάντωσης του σηµείου Ζ γίνεται µέγιστη 20 φορές σε
χρόνο 5s. Όταν µεγιστοποιείται η δυναµική ενέργεια του σηµείου Ζ, η θέση του και η θέση του πλησιέστερου σε αυτό σηµείου που επίσης έχει µέγιστη δυναµική ενέργεια, ορίζουν ευθύγραµµο τµήµα µήκους
d=10cm.
Α. Να γραφεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης του σηµείου Z σε συνάρτηση µε το χρόνο yΖ (t) και να γίνει η
γραφική παράσταση της.
Β1. Να σχεδιάσετε το στιγµιότυπο της χορδής y=f(x) τη χρονική στιγµή t=0,375s.
Β2. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της φάσης των διαφόρων σηµείων της χορδής ΑΒ σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνσή τους x από τη θέση Ο , φ=φ(x), τη χρονική στιγµή t=0,375s.
B3. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση του πλάτους ταλάντωσης των διαφόρων σηµείων της χορδής
ΑΒ σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνσή τους x από τη θέση Ο, A' = A' (x) .
Γ. Να βρεθούν οι αποστάσεις που απέχουν από το σηµείο Ο τα σηµεία της χορδής, που µετά τη δηµιουργία του στασίµου κύµατος, ταλαντώνονται µε ενέργεια ίση µε το 25% της ενέργειας του σηµείου Z και
έχουν την ίδια φάση µε αυτό. Να θεωρήσετε ότι όλα τα σηµεία της χορδής ΑΒ έχουν την ίδια µάζα.

2.2.25. Με αφορµή ένα στιγµιότυπο στάσιµου κύµατος
Σε µια χορδή µεγάλου µήκους, έχει διαµορφωθεί στάσιµο κύµα της µορφής:

 2πx 
y = 2Aσυν 
 ⋅ ηµ(ωt) , όπου Α = 0,2 m και ω = 20π rad/s.
 λ 
Στο σχήµα, δίνεται ένα τµήµα του στιγµιότυπου του στάσιµου κύµατος αυτού κάποια χρονική στιγµή t1,
στην περιοχή από x = 0 µέχρι το σηµείο Μ στη θέση xM = 0,5 m. Στα σηµεία Κ , Λ , Μ είναι δεσµοί ,

ενώ το υλικό σηµείο O στη θέση x = 0 , κινείται κατά την αρνητική φορά.
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Να υπολογίσετε:
i) Το µήκος κύµατος λ.
ii) Την ταχύτητα στη θέση x = 0 την χρονική στιγµή t1 .
iii) Σε πόσο χρόνο ,τα υλικά σηµεία της χορδής που ταλαντώνονται, θα σταµατήσουν να κινούνται για
πρώτη φορά µετά την χρονική στιγµή t1.

 12k + 1  λ
 ⋅ , την χρονική
 3  4

iv) Τα µέτρα των ταχυτήτων στα σηµεία που βρίσκονται στις θέσεις x = xk = 
στιγµή t1 , όπου k = 0,1,2,3,….

2.2.26. Το στάσιµο κύµα είναι ειδική περίπτωση συµβολής
Θεωρούµε µια οριζόντια ελαστική χορδή µεγάλου µήκους, Έστω Σ1Σ2 ένα τµήµα της χορδής µήκους
d=36cm. Την στιγµή t=0 ένα εγκάρσιο αρµονικό κύµα πλάτους Α=5cm συχνότητας f=2Hz και ταχύτητας
διάδοσης υ=48cm/s φτάνει στο σηµείο Σ1 µε φορά διάδοσης από το Σ1 προς το Σ2. Την ίδια χρονική στιγµή
στο σηµείο Σ2 φτάνει ένα δεύτερο κύµα µε το ίδιο πλάτος την ίδια συχνότητα και το ίδιο µήκος κύµατος διαδιδόµενο από το Σ2 προς το Σ1.
Υποθέτουµε ότι τα σηµεία Σ1και Σ2 την στιγµή t=0 έχουν ταχύτητες παράλληλες και οµόρροπες
Α) Να εξηγήσετε γιατί µεταξύ των σηµείων Σ1 και Σ2 θα δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα.
Έστω t1 η χρονική στιγµή κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί η δηµιουργία στασίµου κύµατος σε ολόκληρο το τµήµα Σ1Σ2
B) Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης των σηµείων του τµήµατος Σ1Σ2 ως συνάρτηση της απόστασής τους από το σηµείο Σ1, µετά την χρονική στιγµή t1.
Γ) Να υπολογίσετε το πλήθος και τις θέσεις των δεσµών που σχηµατίζονται στο τµήµα Σ1Σ2.
∆) Να υπολογίσετε το πλήθος και τις θέσεις των κοιλιών που σχηµατίζονται στο τµήµα Σ1Σ2.
Ε) Να κάνετε την γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης των σηµείων του τµήµατος Σ1Σ2 ως συνάρτηση
της απόστασής τους από το σηµείο Σ1 τις στιγµές t2=1s και t3=1,125s
Να µελετηθεί το ίδιο πρόβληµα αν την στιγµή t=0 τα σηµεία Σ1 και Σ2 έχουν ταχύτητες παράλληλες και αντίρροπες.

2.2.27. ∆ιακρότηµα τόσο στην κυµατοµορφή όσο και στο στιγµιότυπο
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Θεωρούµε µια οριζόντια ελαστική χορδή µεγάλου µήκους, Έστω Σ1Σ2 ένα τµήµα της χορδής µήκους d=2m.
Την στιγµή t=0 ένα εγκάρσιο αρµονικό κύµα πλάτους Α=0,5cm γωνιακής συχνότητας ω1=21π rad/s και ταχύτητας διάδοσης υ=1 m/s φτάνει στο σηµείο Σ1 µε φορά διάδοσης από το Σ1 προς το Σ2. Την ίδια χρονική
στιγµή στο σηµείο Σ2 φτάνει ένα δεύτερο κύµα µε το ίδιο πλάτος, την ίδια ταχύτητα διάδοσης και γωνιακή
συχνότητα ω2=19π rad/s διαδιδόµενο από το Σ2 προς το Σ1.
Υποθέτουµε ότι τα σηµεία Σ1και Σ2 την στιγµή t=0 έχουν ταχύτητες παράλληλες και οµόρροπες.
α) Να βρεθεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης από την θέση ισορροπίας του, συναρτήσει του χρόνου, ενός σηµείου Σ του ευθυγράµµου τµήµατος Σ1Σ2 που απέχει απόσταση x από το σηµείο Σ1, από την στιγµή 2s
και µετά.
β) Να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης από την θέση ισορροπίας του µέσου Μ του
ευθυγράµµου τµήµατος Σ1Σ2 από την στιγµή 0 έως την στιγµή 4s (κυµατοµορφή).
γ) Να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης από την θέση ισορροπίας των σηµείων του
ευθυγράµµου τµήµατος Σ1Σ2 συναρτήσει της απόστασής τους από το σηµείο Σ1την χρονική στιγµή t=4s.

2.2.28. Εξισώσεις κυµάτων και συµβολή τους.
Κατά µήκος ενός γραµµικού ελαστικού µέσου και από αριστερά προς τα δεξιά (προς την θετική κατεύθυνση), διαδίδεται ένα εγκάρσιο αρµονικό κύµα, το οποίο φτάνει τη στιγµή t0 =0, στο σηµείο Ο, στη θέση x=0.
Το σηµείο Ο αρχίζει την ταλάντωσή του από την θέση ισορροπίας του, κινούµενο προς την θετική κατεύθυνση και φτάνει στην ακραία θέση της ταλάντωσής του τη στιγµή t1=0,5s, ενώ στο µεταξύ το κύµα έχει
διαδοθεί κατά 0,25m, δεξιότερα του Ο. Η απόσταση των δύο ακραίων θέσεων ταλάντωσης του Ο είναι
0,4m.
i) Να υπολογιστούν η περίοδος, το πλάτος και το µήκος του κύµατος.
ii) Να βρεθεί η εξίσωση του κύµατος.
iii) Να σχεδιάστε ένα στιγµιότυπο του κύµατος τη χρονική στιγµή t2=3s, για τα σηµεία του θετικού ηµιάξονα.
Κατά µήκος του ίδιου ελαστικού µέσου, διαδίδεται ταυτόχρονα ένα δεύτερο κύµα, από δεξιά προς τα αριστερά, µε την ίδια συχνότητα και πλάτος, το οποίο τη στιγµή t0=0 φτάνει σε ένα σηµείο Κ, στη θέση
xΚ=3,5m, το οποίο επίσης αρχίζει να ταλαντώνεται προς την θετική κατεύθυνση.
iv) Να βρεθεί η εξίσωση του κύµατος αυτού.
v) Τα δύο κύµατα συµβάλλουν και έτσι προκύπτει ένα στάσιµο κύµα. Να βρείτε τις θέσεις των δεσµών
στην περιοχή 0 ≤ x ≤ 3,5m
vi) Να σχεδιάστε ένα στιγµιότυπο του στάσιµου κύµατος στην παραπάνω περιοχή τη χρονική στιγµή
t3=9s.
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