Εξαναγκασµένη ταλάντωση και στάσιµο κύµα
1. Αν το µοτεράκι δεν δουλεύει και
εκτρέψουµε το σώµα κατά Α εκτελεί
ταλάντωση µε συχνότητα που
καθορίζεται από τη µάζα , το
ελατήριο και την απόσβεση. Ας πούµε
ότι αυτή είναι 2 Hz.

Αν ο διεγέρτης δεν δουλεύει και εκτρέψουµε την χορδή (ας πούµε όπως ένας
µπουζουξής) αυτή ταλαντεύεται περίεργα. Όλες οι αρµονικές της σχηµατίζουν στάσιµα
που φυσικά έχουν κοινούς δεσµούς. Αρµονικές είναι οι συχνότητες που δίνουν
δεσµούς στα άκρα. Άλλες συχνότητες δεν επιβιώνουν.
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Αυτές θα µπορούσαν να είναι οι 50 Hz , 100 Hz , 150 Hz , 200 Hz …….
2. Το µοτεράκι περιστρέφεται µε όποια
συχνότητα θέλουµε. Το σώµα εκτελεί
εξαναγκασµένη ταλάντωση ίδιας συχνότητας.
Αν η συχνότητα είναι µακριά από τα 2 Hz (π.χ
0,5 Ηz) το πλάτος είναι µικρό. Περίπου όσο η
απόσταση του σχοινιού από τον άξονα δηλαδή
5 mm. Όταν όµως πλησιάζουµε τα 2 Hz το
πλάτος µεγαλώνει σηµαντικά. Γίνεται κάµποσα
cm. Φυσικά αυτό συµβαίνει για µια πλειάδα
συχνοτήτων όχι διακριτών. Την 1,8 Hz την
1,81 Hz την 1,812 Ηz κ.λ.π.
Η εξαναγκασµένη ταλάντωση γίνεται σε όποια
συχνότητα θέλουµε.
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Ο διεγέρτης δουλεύει µε πλάτος περίπου 2mm. Η χορδή εκτελεί εξαναγκασµένη
ταλάντωση (στάσιµο κύµα) ίδιας συχνότητας.
Αν η συχνότητα είναι 25 Hz το Β γίνεται κοιλία και το πλάτος ταλάντωσης των
κοιλιών είναι 2 mm. Βάζουµε 30 Hz. Το Β δεν είναι ούτε δεσµός ούτε κοιλία αλλά το
πλάτος ταλάντωσης των κοιλιών είναι γελοίο. Οι µαθητές λένε ότι δεν έχουµε στάσιµο.
Αυξάνουµε την συχνότητα και όσο πλησιάζουµε τα 50 Hz τόσο πιο κοντά σε δεσµό
πηγαίνει το Β. Το µήκος της κολοβής ατράκτου µειώνεται και το πλάτος ταλάντωσης
των κοιλιών αυξάνεται παίρνοντας σηµαντικές τιµές (αρκετά cm) όπως δείχνει το
video του Ε.Κ.Φ.Ε Καλλίπολης. Τα ίδια συµβαίνουν σε όλες τις συχνότητες της
χορδής. Οι παραπάνω µεταβολές (σχετική θέση Β-δεσµού , µήκος ατράκτου , πλάτος
ταλάντωσης των κοιλιών) µεταβάλλονται όχι ασυνεχώς.
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Θα πείτε ότι για συχνότητα 98 Hz δεν σχηµατίζεται στάσιµο ; Τότε η
παραµικρή αστάθεια του συστήµατος θα κατέστρεφε το στάσιµο και δεν θα
βλέπαµε ποτέ στάσιµο.
Αν ρωτήσω ποια οµάδα συχνοτήτων θα προτιµούσατε την :
50 Hz , 100 Hz , 150 Hz , 200 Hz …….(δεσµοί στα άκρα)
Ή την :
25 Hz , 75 Hz , 125 Hz , 178 Hz ……. (δεσµός-κοιλία στα άκρα)
τι θα απαντούσατε ;
Αν µόνο ορισµένες συχνότητες δίνουν στάσιµο τότε µια πηγή µε όχι σταθερή συχνότητα
(το χέρι µου) δεν θα καταφέρει ποτέ να δηµιουργήσει στάσιµο αλλά ,,,,,

Το δύσκολο δεν είναι να
κάνεις αλλά να µην κάνεις
στάσιµο.
Ο νεαρός πλησίασε τις
συχνότητες του ελατηρίου
και πέτυχε σηµαντικό πλάτος
και στο χέρι του σχεδόν
δεσµό. Η συχνότητα του
χεριού του δεν µένει σταθερή
και το πλάτος µεταβάλλεται
το χέρι του ταλαντεύεται ως
προς τον οιονεί δεσµό , οι
δεσµοί κινούνται και η
εικόνα θολώνει. Και τι έγινε ;
Μήπως όταν µε το χέρι
προκαλείτε εξαναγκασµένη
ταλάντωση είναι σταθερό το
πλάτος ;

Για να καταλήξω υπάρχει αναλογία µεταξύ εξαναγκασµένης και στασίµου
(εξαναγκασµένη σε συνεχή κατανοµή µάζας).
Αν µόνο ορισµένες συχνότητες έδιναν στάσιµα θα ήταν σπάνια και δεν θα τα διδάσκαµε
ίσως και δεν θα τα ξέραµε.

