Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Φθίνουσα Ταλάντωση και ρυθµοί µεταβολής.
Ένα σώµα Σ µάζας m=2kg ηρεµεί, πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεµένο
στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου, σταθεράς k=40Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι σταθερά δεµένο, όπως στο σχήµα. Εκτρέπουµε το σώµα προς τα δεξιά κατά Α0 και για t=0, το αφήνουµε να κινηθεί. Η ταλάντωση, λόγω αντίστασης του αέρα είναι φθίνουσα, µε σταθερά απόσβεσης b=0,2kg/s. Για τη
χρονική στιγµή που το σώµα κατευθύνεται προς την αρχική θέση ισορροπίας
απέχοντας από αυτήν κατά x=0,1m, έχει ταχύτητα µέτρου υ=5m/s, ζητούνται:
i) Ο ρυθµός µεταβολής της δυναµικής ενέργειας ταλάντωσης.
ii) Ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώµατος.
iii) Η ισχύς της δύναµης απόσβεσης. Τι µετράει η ισχύς αυτή;
Απάντηση:
Οι δυνάµεις που ασκούνται στην οριζόντια διεύθυνση είναι η δύναµη του ελατηρίου µε µέτρο Fελ=k·x =40·0,1Ν= 4Ν και φορά προς την αρχική θέση ισορροπίας Ο, η οποία είναι και η δύναµη επαναφοράς για την ταλάντωση του σώµατος και η δύναµη απόσβεσης µε µέτρο Fαπ=bυ= 0,2·5Ν=1Ν και φορά αντίθετη από την ταχύτητα, όπως στο σχήµα.
Το έργο της δύναµης επαναφοράς συνδέεται µε την µεταβολή της δυναµικής ενέργειας µε τη σχέση:
W1→2 =-∆U= U1-U2
i) Έτσι για το ρυθµό µεταβολής της δυναµικής ενέργειας έχουµε:

dU
dw
=−
= − F ⋅ υ ⋅ συνθ
dt
dt
όπου F το µέτρο της δύναµης επαναφοράς, υ το µέτρο της ταχύτητας και θ η γωνία µεταξύ των διανυσµάτων της δύναµης και της ταχύτητας, εδώ θ=0
Οπότε

dU
= - F·υ=- 4·5J/s =- 20J/s.
dt

ii) Για το ρυθµό µεταβολής της κινητικής ενέργειας έχουµε:

dK dWoλ ∑ F ⋅ dx ⋅ συνϕ
=
=
= ∑ F ⋅υ ⋅συνϕ
dt
dt
dt
όπου ΣF το µέτρο της συνισταµένης, υ το µέτρο της ταχύτητας και φ η γωνία µεταξύ των διανυσµάτων


ΣF και υ , εδώ φ=0.
Άρα

dK
= (Fελ-Fαπ)·υ= (4-1)·5 J/s = 15 J/s.
dt

iii) Η ισχύς της δύναµης απόσβεσης είναι Ρ=Fαπ·υ·συνα
όπου Fαπ το µέτρο της δύναµης, υ το µέτρο της ταχύτητας και α η γωνία µεταξύ των διανυσµάτων Fαπ
και υ , εδώ α=180°.
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Με αντικατάσταση έχουµε:
Ρ=Fαπ·υ·συνα = 1·5·(-1) W = -5W.
Η δύναµη απόσβεσης αφαιρεί ενέργεια από το ταλαντούµενο σύστηµα και την µετατρέπει σε θερµότητα.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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