Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Σύνθετα θέµατα

Αρµονικό κύµα και ταλάντωση.
Σε γραµµικό ελαστικό µέσο που ταυτίζεται µε το θετικό ηµιάξονα Οx, διαδίδεται εγκάρσιο αρµονικό κύµα
προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα. H πηγή του κύµατος, που βρίσκεται στο αριστερό άκρο Ο του ελαστικού µέσου, την χρονική στιγµή t=0 βρίσκεται στην Θ.Ι. κινούµενη µε u>0 και ταλαντώνεται µε πλάτος
10cm. Τα κύµατα που παράγει έχουν συχνότητα 20 Hz, ενώ η απόσταση µεταξύ των θέσεων ισορροπίας δύο
υλικών σηµείων του µέσου που οι ταλαντώσεις τους έχουν διαφορά φάσης 2π rad ισούται µε 0.2m.
i) Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος και την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος.
ii) Να γράψετε την εξίσωση του αρµονικού κύµατος που διαδίδεται στον θετικό ηµιάξονα Οx.
iii) Να παραστήσετε γραφικά τη φάση των σηµείων του µέσου σε συνάρτηση µε την απόσταση x από την
πηγή Ο την χρονική στιγµή 1s.
Σε απόσταση 6m από το Ο βρίσκεται ένα υλικό σηµείο Σ µάζας 10gr που είναι δεµένο στο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου όπως φαίνεται στο σχήµα.
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iv) Να βρείτε ποια χρονική στιγµή ξεκινά να ταλαντώνεται και ποια είναι η σταθερά του ελατηρίου ώστε το
σύστηµα ελατηρίου-µάζας να ταλαντώνεται σε συντονισµό µε την πηγή Ο.
v) Να βρείτε το πλάτος του διαµήκους κύµατος, που διαδίδεται στο ελατήριο.
∆ίνεται : π²≈10.
Απάντηση:
i) Σύµφωνα µε την εκφώνηση επειδή η απόσταση µεταξύ των θέσεων ισορροπίας δύο υλικών σηµείων του
µέσου που οι ταλαντώσεις τους έχουν διαφορά φάσης 2π rad ισούται µε 0.2m θα ισχύει:
∆φ = 2π∆x/λ → 2π =2π 0.2/λ → λ=0.2m
Από την εξίσωση της κυµατικής έχουµε: u=λ· f = 0.2·20= 4m/s
ii) Επειδή η πηγή Ο την χρονική στιγµή t=0 βρίσκεται στην Θ.Ι. κινούµενη µε u>0 ταλαντώνεται χωρίς αρχική φάση και η εξίσωση ταλάντωσης της θα είναι :
y=Aηµωt = 0.1ηµ40πt (S.I.) (1)
ενώ η εξίσωση του διαδιδόµενου κύµατος στον θετικό ηµιάξονα θα είναι :
y= Aηµ2π(t/T – x/λ) =0.1ηµ2π(20t – 5x) (S.I.) (2)
iii) Η εξίσωση της φάσης του κύµατος είναι :
φ=2π(20t – 5x) και για t=1s θα είναι :
φ=40π – 10πx (S.I.) µε 40π – 10πx ≥ 0 → x ≤ 4m
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iv) Το υλικό σηµείο Σ ξεκινά να ταλαντώνεται την χρονική στιγµή που φτάνει το κύµα σε αυτό, δηλαδή:
xΣ = u·t → t = 1,5s.
Για να έχουµε συντονισµό µεταξύ συστήµατος ελατήριο –µάζα και πηγής, θα πρέπει η ιδιόσυχνότητα
του συστήµατος να είναι ίση µε την συχνότητα του κύµατος, δηλαδή:
fo= f →

1
2π
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= f → 2 = f 2 → k = f 2 4π 2 m = 160 N / m
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v) Στο ελατήριο διαδίδεται ένα διαµήκες κύµα συχνότητας 20 Hz και πλάτους Α΄.

Για τη µάζα m ως τµήµα της χορδής θα ισχύει :
1
Eµηχ .1 = mω 2 Α 2 (3)
2

Για τη µάζα m στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου θα ισχύει:
1
Eµηχ .2 = mωο 2 Α΄ 2 (4)
2

Θα είναι όµως :
Eµηχ.1 = Eµηχ.2 →
1
1
mω 2 Α 2 = mωο 2 Α΄ 2
2
2

και επειδή ω=ωο θα είναι τελικά :
A= A΄ =10cm.

Επιµέλεια

Στελίου Κωνσταντίνος
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