Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Σύνθεση ταλαντώσεων και ισορροπία.
Ένα σώµα µάζας m=2kg µετέχει ταυτόχρονα σε δύο απλές αρµονικές ταλαντώσεις που γίνονται στην ίδια
διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Η εξίσωση της ταχύτητας του σώµατος σε συνάρτηση µε
το χρόνο για κάθε µία από τις επιµέρους ταλαντώσεις είναι:
υ1=8π·συν(ωt + π) (S.I.) και υ2=υ2,max·συνωt (S.I.)
Η εξίσωση της σύνθετης ταλάντωσης που προκύπτει δίνεται από τη σχέση
x=4·ηµ100πt (x σε cm, t σε s)
i) Να γραφεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης για κάθε µία από τις συνιστώσες ταλαντώσεις.
ii) Ποια θα έπρεπε να ήταν η µέγιστη επιτάχυνση του σώµατος εξαιτίας της δεύτερης ταλάντωσης ώστε το
σώµα να παρέµενε συνεχώς στη θέση ισορροπίας (x=0);
Απάντηση:
i) Έστω Α1, Α2 τα πλάτη των συνιστωσών ταλαντώσεων. Από τις δεδοµένες εξισώσεις ταχυτήτων προκύπτει ότι η διαφορά φάσης των δύο ταλαντώσεων είναι φ=π rad, οπότε θα είναι:
A=A1-A2
Επίσης είναι: υ1,max = ω ⋅ Α1 ⇒ Α1 =

1
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=
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8π
⇒ Α1 = 0,08m
100

Έτσι λόγω της 1 έχουµε:
● A1-A2 = Α ⇒ Α2=Α1-Α ⇒ Α2 = 0,08 – 0,04 ⇒ Α2=0,04m ή
● A1-A2 = -Α ⇒ Α2=Α1+Α ⇒ Α2 = 0,08 + 0,04 ⇒ Α2=0,12m
Γνωρίζουµε όµως ότι όταν η διαφορά φάσης των δύο συνιστωσών ταλαντώσεων είναι π rad, η αρχική
φάση της σύνθετης ταλάντωσης ταυτίζεται µε αυτή της συνιστώσας ταλάντωσης µε το µεγαλύτερο
πλάτος. Η σύνθετη ταλάντωση δεν έχει αρχική φάση όπως επίσης και η x2=f(t).
Εποµένως θα πρέπει: Α2>Α1 οπότε θα είναι Α1=0,08m και Α2=0,12m.
Άρα οι ζητούµενες εξισώσεις είναι αντίστοιχα:
x1=0,08ηµ(100πt+π) (S.I.)
και
x2=0,12ηµ100πt (S.I.)
ii) Για να παραµένει συνεχώς το σώµα στη θέση ισορροπίας(ακίνητο) θα πρέπει το πλάτος της σύνθετης
ταλάντωσης να είναι µηδέν.
∆ηλαδή: A1-A2=0 ⇒ A1=A2 ⇒ Α2=0,08m
Εποµένως η µέγιστη επιτάχυνση της δεύτερης ταλάντωσης θα έπρεπε να ήταν:
α2,max=ω2.Α2 ⇒ α2,max=(100π)2.0,08 ⇒
α2,max=8.103 m/s2.
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