Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Γραφικές παραστάσεις στην απλή αρµονική ταλάντωση.
Ένα σηµειακό αντικείµενο εκτελεί απλά αρµονική ταλάντωση, µεταξύ δύο ακραίων θέσεων Κ και Λ, όπου
(ΚΛ)=0,4m και τη χρονική στιγµή t0=0, περνά από το σηµείο Μ, το οποίο απέχει κατά 0,3m από το Λ, κατευθυνόµενο προς τα δεξιά, όπου παίρνουµε την θετική κατεύθυνση.

Τη στιγµή αυτή δέχεται δύναµη επαναφοράς µέτρου F=10Ν. Τη χρονική στιγµή t1=π/30s η ταχύτητα του
σώµατος γίνεται µέγιστη για πρώτη φορά.
i) Να κάνετε το διάγραµµα της φάσης ταλάντωσης, σε συνάρτηση µε το χρόνο σε βαθµολογηµένους άξονες.
ii) Να κάνετε επίσης τη γραφική παράσταση της δυναµικής ενέργειας ταλάντωσης σε συνάρτηση µε την
ταχύτητα του σώµατος σε βαθµολογηµένους άξονες.
iii) Να υπολογίσετε το έργο της δύναµης που ασκείται στο σώµα, από τη στιγµή t0=0, έως τη στιγµή
t1=π/15s.

Απάντηση:
i) Αφού (ΚΛ)=0,4m, το πλάτος ταλάντωσης είναι Α=0,2m και για t=0 το σώµα περνά από τη θέση x=0,1m. Παίρνοντας τον κύκλο αναφοράς της ταλάντωσης έχουµε:

Τη στιγµή t0=0 το σώµα βρίσκεται στο σηµείο Μ, συνεπώς το περιστρεφόµενο διάνυσµα βρίσκεται
είτε στη θέση Μ1 είτε στη θέση Μ2, αλλά µεταξύ των δύο επιλέγουµε το Μ2, αφού το σώµα επιστρέφει στη θέση ισορροπίας του Ο. Στο τρίγωνο όµως ΟΜΜ1 η πλευρά ΟΜ είναι ίση µε το µισό της
υποτείνουσας, συνεπώς η γωνία θ=30°.
Έτσι η αρχική φάση αντιστοιχεί στη γωνία φ0 που είναι σηµειωµένη στο σχήµα και:
φ0=2π-θ= 2π-π/6 = 11π/6
Εξάλλου για να φτάσει το περιστρεφόµενο διάνυσµα σε οριζόντια θέση, οπότε το σώµα περνά από
τη θέση ισορροπίας του και έχει µέγιστη ταχύτητα, περνά χρονικό διάστηµα t1 και έχουµε:

ω=

θ
t1

=

π /6
rad / s = 5rad / s
π / 30

Η εξίσωση της φάσης είναι της µορφής:
www.ylikonet.gr

1

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

φ= ωt+φ0
και µε αντικατάσταση:
φ= 5t+

11π
6

Σε χρόνο ίσο µε την περίοδο όπου Τ=2π/ω = 0,4π, η φάση θα γίνει ίση µε 23π/6 rad οπότε η γραφική
παράσταση είναι αυτή του παρακάτω σχήµατος.

ii) Η δύναµη επαναφοράς δίνεται από την σχέση F=-Dx και αφού για t=0 x=-0,1m παίρνουµε
D=100Ν/m.
Εξάλλου D=mω2 από όπου m=D/ω2 =4kg, ενώ η ενέργεια ταλάντωσης είναι:
Ε=Umαx= ½ D·Α2
και µε αντικατάσταση Ε=2J.
Ενώ η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης είναι:
υmαx= ω·Α = 1m/s.
Η ενέργεια ταλάντωσης παραµένει σταθερή, οπότε:
Κ+U=Ε →
U=Ε- ½ mυ2
Η γραφική παράσταση είναι αυτή του παρακάτω σχήµατος.

iii) Αν πάρουµε την εξίσωση της αποµάκρυνσης έχουµε:
x= Αηµ(ωt+11π/6)
Και για t1=π/15s παίρνουµε:
x= 0,2· ηµ(5·π/15+11π/6) =0,2·ηµ(13π/6) = 0,1m.
Κάνοντας τη γραφική παράσταση της δύναµης επαναφοράς σε συνάρτηση µε την αποµάκρυνση
παίρνουµε το παρακάτω διάγραµµα.
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Το ζητούµενο έργο της δύναµης είναι ίση µε το εµβαδόν του χωρίου που έχει γκρι χρώµα, οπότε:
W= ½ ·0,1·10J+ ½ 0,1·(-10)J = 0
ΥΓ.
Προφανώς το έργο θα µπορούσε να υπολογισθεί και από το ΘΜΚΕ αφού προηγουµένως από την ενέργεια
ταλάντωσης βρίσκαµε ότι Καρχ=Κτελ.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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