Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Ταλάντωση και γραφικές παραστάσεις.
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Στο σχήµα φαίνεται µια σφαίρα, µάζας 2kg, να εκτελεί γ.α.τ κρεµασµένη στο άκρο ελατηρίου µε φυσικό
µήκος l0=0,4m, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεµένο σε απόσταση d=1m από το έδαφος. Μετρήσαµε το
ύψος h της σφαίρας από το έδαφος και σχεδιάσαµε την γραφική του παράσταση σε συνάρτηση µε το χρόνο,
παίρνοντας την καµπύλη του διπλανού σχήµατος.
i) Γύρω από ποια θέση ταλαντώνεται η σφαίρα;
ii) Να βρεθεί η σταθερά του ελατηρίου.
iii) Να σχεδιάστε την γραφική παράσταση της αποµάκρυνσης σε συνάρτηση µε το χρόνο, θεωρώντας την
προς τα κάτω κατεύθυνση σαν θετική.
iv) Ποια χρονική στιγµή t1 το σώµα απέχει 0,8m από το έδαφος για πρώτη φορά;
∆ίνεται g=10m/s2.
Απάντηση:

.
i) Από το διάγραµµα του ύψους βλέπουµε ότι η σφαίρα ταλαντώνεται µεταξύ των ακραίων θέσεων που
απέχουν 0,2m και 0,8m από το έδαφος. ∆ηλαδή οι δύο ακραίες θέσεις απέχουν κατά 0,6m, συνεπώς το
πλάτος είναι Α=0,3m και η θέση ισορροπίας απέχει κατά 0,2m+0,3m = 0,5m από το έδαφος ή αν θέλετε
στη θέση ισορροπίας το ελατήριο έχει επιµηκυνθεί κατά ∆l= d-0,4-0,5m= 0,1m.
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ii) Στη θέση ισορροπίας ισχύει ΣF=0 → Fελ-mg=0 → Κ∆l= mg από όπου:
Κ= 2·10/0,1 Ν/m = 200Ν/m.
iii) Για t=0 η σφαίρα βρίσκεται στην χαµηλότερη θέση της και έχει αποµάκρυνση x= Α= + 0,3m οπότε:
x = Αηµ(ωt+φ0) και για t=0→
Α=Α ηµφ0 → ηµφ0= 1 και επειδή η φάση παίρνει τιµές από 0-2π → φ0=

π
2

.

Έχουµε ακόµη Κ=mω2 ή
ω=

K
=
m

200
rad / s = 10rad / s .
2

Συνεπώς:
x= 0,3 ηµ (10t+

π
2

) µονάδες στο S.Ι. και η γραφική παράσταση είναι αυτή του παρακάτω σχήµατος.

0,0

iv) Η περίοδος ταλάντωσης είναι Τ=

2π

ω

= 0,2π s , ενώ t1= Τ/2 = 0,1π s.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης

www.ylikonet.gr

2

