Ταλαντώσεις

Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Συσπείρωση ελατηρίου και χρόνοι.
Ένα κατακόρυφο ελατήριο στηρίζεται στο έδαφος, όπως στο σχήµα. Για t=0 τοποθετούµε στο πάνω ελεύθερο άκρο του Ο, ένα σώµα Σ. Το σώµα συµπιέζει το ελατήριο κατά d, πριν κινηθεί ξανά προς τα πάνω και
επιστρέψει στην αρχική θέση Ο τη στιγµή t1. Τη στιγµή αυτή αφήνουµε πάνω στο σώµα Σ, ένα δεύτερο σώµα Σ1 (χωρίς ταχύτητα).

i) Το σύστηµα των δύο σωµάτων θα συµπιέσει κατά d1 το ελατήριο και:
α) Θα επιστρέψει και θα σταµατήσει την προς τα πάνω κίνησή του, σε σηµείο χαµηλότερα του Ο.
β) Θα ξαναφτάσει µέχρι το σηµείο Ο.
γ) Θα κινηθεί µέχρι ένα σηµείο ψηλότερα του Ο.
ii) Αν το σύστηµα των δύο σωµάτων φτάνει ξανά στη θέση Ο τη χρονική στιγµή t2=3t1, τότε η µέγιστη
συσπείρωση του ελατηρίου d1 θα είναι ίση µε:
α) d

β) 2d

γ) 3d

δ) 4d.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας, δεχόµενοι ότι οι κινήσεις είναι ΑΑΤ.
Απάντηση:
Στο διπλανό σχήµα έχει η σχεδιαστεί η θέση ισορροπίας, όπου το ελατήριο έχει
συσπείρωση ∆ℓ, όπου έχουµε:
ΣF=0 ή
k∆ℓ=m1g. (1)
Η αρχική θέση, θέση φυσικού µήκους του ελατηρίου, είναι ακραία θέση ταλάντωσης, αφού το σώµα αφήνεται χωρίς να έχει ταχύτητα, συνεπώς ∆ℓ=Α, όπου Α
το πλάτος της πρώτης ταλάντωσης. Προφανώς d=2Α.
Το ίδιο προφανώς συµβαίνει και στη δεύτερη περίπτωση µε το σύστηµα των δύο
σωµάτων, απλά η νέα θέση ισορροπίας είναι χαµηλότερα, αφού ΣF=0 ή
k∆ℓ1=(m1+m2)g (2)
και ∆ℓ1=Α1, ενώ d1=2 Α1.
i) Αφού το σύστηµα των δύο σωµάτων ξεκινά την ταλάντωσή του από την θέση φυσικού µήκους θα εκτελέσει µια ταλάντωση και σε χρόνο µιας περιόδου θα επιστρέψει ξανά στην ίδια θέση Ο. Άρα η β) πρόταση είναι σωστή.
ii) Η περίοδος της πρώτης ταλάντωσης είναι Τ=t1, ενώ της δεύτερης Τ2= t2-t1= 2t1=2Τ . Αλλά:
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T = 2π

2π

m1
m1 + m2
και T1 = 2π
→
k
k
m1 + m2
m1
= 2 ⋅ 2π
→
k
k

m1+m2=4m1 ή m2=3m1.
Οπότε από τη σχέση (2) παίρνουµε:
(1)
k∆ℓ1=(m1+m2)g = 4m1g →
k∆ℓ1=4·k∆ℓ ή ∆ℓ1=4·∆ℓ ή

d1=2 ∆ℓ1= 8·∆ℓ =8 Α= 4d.
Σωστή η (δ) πρόταση.
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