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Μια φθίνουσα και µια εξαναγκασµένη µε τριβή ολίσθησης
Στο παρακάτω σχήµα το σώµα ηρεµεί στην θέση ισορροπίας (Θ.Ι) που αντιστοιχεί στο φυσικό µήκος του
ελατηρίου.
Θ.Ι

+

Αποµακρύνω το σώµα από την (Θ.Ι) κατά (Α0) και το αφήνω ελεύθερο να κινηθεί.
1.Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να κινηθεί το σώµα.
2.Αν το σώµα κινηθεί και την στιγµή που περνά από την (Θ.Ι) έχει ταχύτητα ίση µε το 800/0 της ταχύτητας
που θα είχε αν η ταλάντωση ήταν Γ.Α.Τ. να υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επίπεδου.
3.Να βρείτε την ενέργεια που πρέπει να απορροφά σε κάθε περίοδο το σύστηµα για να συντηρείται η Γ.Α.Τ.
µε πλάτος Α0 και συχνότητα ταλάντωσης ίση µε την ιδιοσυχνότητα(ω0).
4. Το σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη Γ.Α.Τ. µε πλάτος (Α0). Nα βρεθεί η σχέση του χρονικού ρυθµού µετατροπής της ενέργειας ταλάντωσης σε θερµότητα µε τον χρόνο. Nα γίνει γραφική η παράσταση της .
Για τους υπολογισµούς γνωστά θεωρούνται : k , m , g , A0 .
Επίσης σ’ αυτές τις ταχύτητες ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι σταθερός.
Απάντηση
Θ.Ι
Fελ
Tστ
+

Α0

1.Φέρνω το σώµα στην ακραία θέση (Α0) και το αφήνω ελεύθερο να κινηθεί.
α. Αν το επίπεδο είναι λείο τότε το σώµα θα αρχίσει να κινείται αµέσως µε την επίδραση της δύναµης του
ελατηρίου.
β. Αν το επίπεδο δεν είναι λείο τότε για να κινηθεί πρέπει η

ό-

που µs o συντελεστής οριακής τριβής.
2.Οταν το αρχίσει να κινείται εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση η δύναµη αντίστασης είναι η είναι η σταθερή
τριβή ολίσθησης:
.
Την στιγµή που φτάνει στην θέση ισορροπίας έχει ταχύτητα:

Εφαρµόζω το Θ.Μ.Κ.Ε. από την ακραία θέση µέχρι την Θ.Ι.:
www.ylikonet.gr
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3.Ζητώ την ενέργεια που πρέπει να απορροφά ανά περίοδο το σύστηµα για να συντηρείται η Γ.Α.Τ.
Η ενέργεια αυτή θα είναι ίση µε την ενέργεια που η τριβή µέσω του έργου της µετατρέπει σε θερµότητα ανά
περιόδου.

Άρα ∆Εαπ = |WToλ| .

Aλλά το έργο της τριβής σε µια περίοδο θα είναι

4. Ο χρονικός ρυθµός µετατροπής της ενέργειας ταλάντωσης σε θερµότητα είναι
(1).
Αλλά η

. Το σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη Γ.Α.Τ. άρα

.

Όµως το σώµα την στιγµή t=0 είναι στην θέση χ = Α0 άρα φ0=π/2 (r) άρα
.

Η σχέση (1) θα γίνει

όµως

www.ylikonet.gr
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Σχόλια: Η ιδέα για την ανάρτηση της παραπάνω άσκησης ξεκίνησε από µια συζήτηση µε τους µαθητές
στην τάξη. Επειδή στην βιβλιογραφία η αναφορά στην δύναµη που προκαλεί την φθίνουσα ταλάντωση είναι
κύρια Fαν=-bυ προκαλεί τις παρακάτω παρανοήσεις:
α. Οποιαδήποτε δύναµη που αντιστέκεται στην ταλάντωση είναι της µορφής Fαν=-bυ.
β. Ισχύουν σε κάθε φθίνουσα ταλάντωση οι σχέσεις που ισχύουν στην περίπτωση της Fαν=-bυ.

Επιµέλεια

∆ογραµατζάκης Γιάννης
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