Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Ταλάντωση µετά από εκτίναξη
Ένα σώµα Σ µάζας m = 1kg, είναι δεµένο στο πάνω άκρο ιδανικού ελατηρί-

Σ

ου. Αρχικά, κρατάµε το σώµα έτσι ώστε το ελατήριο να είναι κατακόρυφο
στο φυσικό του µήκος, και µε το ελεύθερο κάτω άκρο του, µόλις να αγγίζει

∆x

Σ

στο οριζόντιο επίπεδο όπως φαίνεται στο σχήµα.
Αν µετατοπίσουµε το σώµα προς τα κάτω κατά ∆x = 30cm και κατόπιν το
αφήσουµε ελεύθερο, παρατηρούµε ότι, εκτινάσσεται προς τα πάνω και φτάνει σε ύψος h = 1,8 m από το σηµείο που το αφήσαµε.
Στερεώνουµε το κάτω άκρο του ελατηρίου στο οριζόντιο επίπεδο, µετατοπίζουµε το σώµα κατακόρυφα προς
τα κάτω κατά την ίδια µετατόπιση ∆x, και παρατηρούµε ότι εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση.
i) Να υπολογίσετε τα παρακάτω µεγέθη της ταλάντωσης αυτής:
α) Την περίοδό της
β) Το πλάτος της.
ii) Το µέγιστο ύψος στο οποίο θα φτάσει το σώµα Σ πάνω από τη θέση που το αφήσαµε, όταν το κάτω άκρο του ελατήριου είναι στερεωµένο.
iii) Την ενέργεια που απαιτήθηκε για τη µετατόπιση του σώµατος Σ από το σηµείο του φυσικού µήκους
του ελατηρίου προς τα κάτω κατά ∆x = 30cm.
∆ίνεται g = 10 m/s², ότι δεν υπάρχουν τριβές, και ότι η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης που θα εκτελέσει το σώµα Σ είναι D = k όπου k η σταθερά του ελατηρίου.
Απάντηση
i) Επειδή είναι h > ∆x το σώµα θα ξεπεράσει το φυσικό µήκος
του ελατηρίου και θα σταµατήσει πιο ψηλά όπως φαίνεται στο
σχήµα 1 εικόνα (ΙΙΙ) , παίρνοντας µαζί του και το ελατήριο, το
οποίο στη θέση αυτή διατηρεί το φυσικό του µήκος.
α) Με βάση την αρχή διατήρησης της ενέργειας (Α∆Ε) από τη
θέση (ΙΙ) που αφήνεται ελεύθερο το σώµα µέχρι τη θέση
(ΙΙΙ) του σχήµατος 1 έχουµε
1
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Η περίοδος της ταλάντωσης είναι: T = 2π
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β) Στη θέση ισορροπίας - σχήµα 2 – έχουµε

 
Fελ + W = 0 ή Fελ = mg ή kxo = mg άρα xo = mg/k = 2,5 cm
Tο σώµα, στο σηµείο που το αφήσαµε, ηρεµούσε στιγµιαία άρα ξεκίνησε να ταλαντώνεται από ακραία
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θέση, κατά συνέπεια το πλάτος της ταλάντωσης είναι
Α = ∆x – xo = 30cm – 2,5cm = 27,5 cm.
ii) Στο µέγιστο ύψος από τη θέση που το αφήσαµε θα βρεθεί όταν σταµατήσει στιγµιαία δηλαδή στην άνω
ακραία θέση της ταλάντωσης.
Άρα Hmax =2A =55 cm .
iii) Με βάση την Α∆Ε από την θέση (I) µέχρι τη θέση (ΙΙΙ) στο σχήµα 1 , έχουµε
mg∆x+Εαπαιτ = mgh ή Εαπαιτ = mgh-mg∆x = 15 j.

Επιµέλεια
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