Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Σύνθεση Ταλαντώσεων της ίδιας συχνότητας.

H µελέτη της σύνδεση δύο απλών αρµονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης, µε την ίδια συχνότητα,
που πραγµατοποιούνται γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας, µπορεί να γίνει µε την βοήθεια των περιστρεφόµενων διανυσµάτων (βλέπε Περιστρεφόµενα διανύσµατα και κύκλος αναφοράς Ταλάντωσης.)
Έστω δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις µε εξισώσεις y1=A1ηµωt καιy2=Α2ηµ(ωt+φ).
Για κάθε µια µπορούµε να πάρουµε ένα περιστρεφόµενο διάνυσµα µε µήκος ίσο µε το πλάτος του, όπου η
προβολή του στον άξονα y΄y θα µας δίνει κάθε στιγµή την αποµάκρυνση της ταλάντωσης.
Έστω λοιπόν σε µια στιγµή ότι το διάνυσµα ΟΑ που είναι ίσο µε το πλάτος Α1σχηµατίζει γωνία ωt µε τον
άξονα x. Τότε το διάνυσµα ΟΒ, που παριστάνει το πλάτος Α2 προηγείται κατά τη γωνία φ. Τα δύο διανύσµατα στρέφονται µε την ίδια γωνιακή ταχύτητα και κατά συνέπεια το παραλληλόγραµµο ΟΒΓΑ στρέφεται
µε την ίδια γωνιακή ταχύτητα, γύρω από την κορυφή του Ο, χωρίς να µετασχηµατίζεται. Άρα και η διαγώνιός του ΟΓ στρέφεται επίσης µε την ίδια γωνιακή ταχύτητα.
Η προβολή όµως του διανύσµατος ΟΓ στον κατακόρυφο άξονα είναι ίση µε το αλγεβρικό άθροισµα των
προβολών των διανυσµάτων ΟΑ και ΟΒ. Ή µε άλλα λόγια η αποµάκρυνση του υλικού σηµείου που εκτελεί
την σύνθετη κίνηση, είναι ίση µε το άθροισµα των αποµακρύνσεων των δύο ταλαντώσεων (Αυτό λέει άλλωστε και η αρχή της επαλληλίας). ∆ηλαδή yολ= y1+ y2 Πόσο είναι όµως το µήκος του διανύσµατος ΟΓ;
Από το τύπο που µας δίνει τη συνισταµένη δύο διανυσµάτων έχουµε:
( OΓ ) = ( OA )2 + ( OB )2 + 2( OA )( OB )συνφ
ή
A = A12 + A22 + 2 A1 A2 συνφ
Ενώ για να βρούµε τη διεύθυνση του διανύσµατος ΟΓ υπολογίζουµε τη γωνία θ:
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εφθ =

A2 ηµφ
( Γ∆ )
( AΓ )ηµφ
=
=
( O∆ ) ( OA ) + ( A∆ ) A1 + A2 συνφ

Έτσι η αποµάκρυνση για την σύνθετη ταλάντωση θα είναι:

yολ= Αηµ(ωt+θ)

.
Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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