Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Ένα ιστιοφόρο ταλαντώνεται
Ένα ιστιοφόρο πλοίο, είναι αγκυροβοληµένο στ’ ανοιχτά , έξω από το λιµάνι.
Η ορατότητα ανάµεσα στο πλοίο και στο λιµάνι, εµποδίζεται από τον τοίχο ενός λιµενοβραχίονα.
Μια µέρα µε θαλασσοταραχή, ένας παρατηρητής που στέκεται στην προβλήτα, διακρίνει µόνο το πάνω
τµήµα του πιο ψηλού ιστού του πλοίου, να κινείται κατακόρυφα. Με τον χρονοµετρητή του ρολογιού του,
µετρά τον χρόνο που βλέπει την κορυφή του ιστού και τον βρίσκει 10 s, και τον χρόνο που δεν τη βλέπει
20s .
Εκτιµά δε ότι, το µέγιστο µήκος του ιστού πάνω από το λιµενοβραχίονα 0,5 m .
Να θεωρήσετε την κίνηση του ιστού ως απλή αρµονική ταλάντωση, και να βρείτε:
i) Την συχνότητα.
ii) Το πλάτος.
iii) Τις εξισώσεις αποµάκρυνσης – χρόνου και ταχύτητας χρόνου, µε χρονική στιγµή t = 0, την στιγµή
που εµφανίζεται για πρώτη φορά η κορυφή του ιστού πάνω από τον λιµενοβραχίονα και θετική τη φορά
της ταχύτητας τότε.
iv) Τον χρόνο από την στιγµή που εµφανίζεται η κορυφή του ιστού πάνω από τον λιµενοβραχίονα , µέχρι
να σταµατήσει να κινείται για πρώτη φορά, στο κατώτερο σηµείο της τροχιάς της.
Απάντηση
i) Η περίοδος είναι
Τ = 10s+20s = 30s (1) άρα f = 1/T=1/30 Hz (2) .
ii) Ο παρατηρητής βλέπει τη κορυφή του ιστού για χρονικό διάστηµα t2 – t1 = 10s =T/3 .
Άρα 2φ1 = ω·Τ/3 ή 2φ1 = (2π/Τ)·Τ/3 ή φ1 = π/3 rad.
Από τον βοηθητικό κύκλο του σχήµατος παρατηρούµε ότι:
συνφ1 = (Α-∆χ)/Α ή συν(π/3) = (Α-∆χ)/Α ή 0,5 = (Α-0,5)/Α
ή Α = 1m (3)
iii) Είναι ω = 2πf και µε βάση την (1)
ω = π/15 rad/s. (4)
Για την αρχική φάση έχουµε από τον κύκλο αναφοράς ότι:
ηµφο = (Α – ∆χ)/Α = ½ ή φο = π/6 (5)
Η εξίσωση αποµάκρυνσης – χρόνου είναι γενικά :
x = Aηµ(ωt+φο)
και µε βάση τις (3), (4), (5)

x= ηµ[(π/15)t+ π/6] SI.

iv) Θα είναι ωt3 = ∆φ και µε βάση τον βοηθητικό κύκλο
ωt3 = (π+φ1) = (π+π/3)=4π/3 και µε βάση την (4), t3 = 20 s.
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