Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Ένα πρόβληµα δύο ταλαντώσεων
Σώµα είναι κρεµασµένο από κατακόρυφο ελατήριο και εκτελεί Γ.Α.Τ. πλάτους Α1=12cm. ∆ίπλα βρίσκεται
δεύτερο ίδιο σύστηµα που εκτελεί Γ.Α.Τ. πλάτους Α2=4 3 cm ώστε οι θέσεις ισορροπίας να βρίσκονται
στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Τα δύο σώµατα φτάνουν ταυτόχρονα και µε την ίδια φορά σε αποµάκρυνση
y=6cm. Χρησιµοποιώντας στρεφόµενα διανύσµατα να βρείτε τα εξής:
i) Τη διαφορά φάσης των δύο ταλαντώσεων.
ii) Κάθε πότε γίνονται ίσες οι αποµακρύνσεις των δύο σωµάτων;
Απάντηση:

i) Προφανώς οι δύο ταλαντώσεις γίνονται µε την ίδια συχνότητα. Ας υποθέσουµε ότι η πρώτη δεν έχει αρχική φάση, οπότε οι εξισώσεις τους είναι:
y1 = A1·ηµ(ωt) και y2 = A2·ηµ(ωt + φ)
όπου φ η διαφορά φάσης της (2) από την (1).
Οι ταλαντώσεις αυτές απεικονίζονται µε δύο στρεφόµενα διανύσµατα Α1 και Α2 (που οι προβολές τους
στον y άξονα αντιστοιχούν στις αποµακρύνσεις y1, y2).
Τα διανύσµατα αυτά σχηµατίζουν ένα σταθερό τρίγωνο ΟΚΛ, που στρέφεται γύρω από την κορυφή του
Ο.
Όταν συµβαίνει να είναι y1=y2 τότε οι προβολές των Κ και Λ στον y άξονα συµπίπτουν. Εφόσον τότε,
σύµφωνα µε την εκφώνηση, τα κινητά κινούνται µε την ίδια φορά, τα δύο διανύσµατα βρίσκονται τη
στιγµή αυτή στο ίδιο τεταρτηµόριο. Εποµένως, η διαφορά φάσης τους είναι οξεία γωνία.
Στο σχήµα φαίνεται η (2) να προηγείται της (1), δηλαδή φ>0, οπότε η συνθήκη y1=y2 ικανοποιείται στο
1ο και στο 3ο τεταρτηµόριο.
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(Ανάλογη είναι και η περίπτωση φ<0, οπότε y1=y2 στο 2ο και 4ο τεταρτηµόριο).
Έστω λοιπόν ότι τη στιγµή t1 συµβαίνει y1=y2. Για ευκολία υποθέτουµε ότι t1<T/4 Τη στιγµή αυτή θα
είναι y1=y2=6cm και οι προβολές των σηµείων Κ, Λ θα συµπίπτουν στο σηµείο Σ. Εποµένως:
6 = 12·ηµ(ωt1) ══► ωt1 = π/6 και
6 = 4 3 ·ηµ(ωt1 + φ) ══► ωt1 + φ = π/3 οπότε: φ = π/6
Ή πιο γενικά: φ = ± π/6

Είναι εµφανές ότι οι αποµακρύνσεις των δύο κινητών εξισώνονται γενικότερα τις στιγµές:
tΣ = t1 + κ·Τ/2, κ = 0, 1, …

Επιµέλεια
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