Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Τρεις ασκήσεις µε το ίδιο σχήµα, ίδιο ζητούµενο...

i) Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ακίνητο σώµα Σ .Το σώµα Σ είναι σταθερά συνδεδεµένο µε
οριζόντιο ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=100 Ν/m. Η άλλη άκρη του ελατηρίου είναι στερεωµένη σε
ακλόνητο κατακόρυφο στήριγµα, όπως φαίνεται στο σχήµα. Ασκούµε στο σώµα σταθερή οριζόντια δύναµη , µέτρου F=10N , και συµπιέζουµε το ελατήριο. Όταν συµπιέσουµε το ελατήριο κατά ∆ ℓ =5 cm
σταµατάµε να ασκούµε την δύναµη F και αφήνουµε το σώµα Σ να ταλαντωθεί ελεύθερα.

Nα προσδιορίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του Σ
ii) Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ακίνητο σώµα Σ. Το σώµα Σ είναι σταθερά συνδεδεµένο µε
οριζόντιο ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=20 Ν/m. Η άλλη άκρη του ελατηρίου είναι στερεωµένη σε ακλόνητο κατακόρυφο στήριγµα, όπως φαίνεται στο σχήµα.. Το ελατήριο στη αρχική θέση ισορροπίας
του Σ είναι στο φυσικό του µήκος. Κάποια χρονική στιγµή αρχίζει να ενεργεί στο Σ σταθερή οριζόντια
δύναµη F=8 N προς τα αριστερά .
Nα προσδιορίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του Σ.

iii) Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ακίνητο σώµα Σ µάζας m=2 Kg. Το σώµα Σ είναι σταθερά
συνδεδεµένο µε οριζόντιο ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=32 Ν/m. Η άλλη άκρη του ελατηρίου είναι
στερεωµένη σε ακλόνητο κατακόρυφο στήριγµα, όπως φαίνεται στο σχήµα. Την χρονική στιγµή to=0
αρχίζουµε να ασκούµε στο σώµα Σ οριζόντια δύναµη F οπότε το σώµα αποκτά σταθερή επιτάχυνση ,
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µέτρου α=1,8m/s2. Την χρονική στιγµή t1= s σταµατάµε να ασκούµε τη δύναµη F οπότε το Σ αρχίζει
3

να ταλαντώνεται.

Nα προσδιορίσετε το πλάτος της ταλάντωσης του Σ.
Απαντήσεις:
i) Αρχικά, όσο ενεργεί η δύναµη F :
ΣF = F – Fελ => ΣF= F-kx
Tο Σ επιταχύνεται (µε επιτάχυνση που το µέτρο της διαρκώς µειώνεται).
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Μόλις πάψει να ενεργεί η δύναµη F στο Σ ασκείται µόνο η δύναµη του ελατηρίου. Το Σ αρχίζει να εκτελεί αρµονική ταλάντωση γύρω από τη θέση Ο , όπου το ελατήριο έχει το φυσικό του µήκος. Η σταθερά της ταλάντωσης είναι ίση µε την σταθερά του ελατηρίου (D=K)
Το έργο της δύναµης F εκφράζει το ποσό της ενέργειας που µεταβιβάστηκε στον ταλαντωτή, δηλαδή είναι ίσο µε την ενέργεια της ταλάντωσης:
WF= ½ K.Α 2 =>
F. ∆ ℓ = ½ K.Α 2 =>
A=
Και µε αντικατάσταση (SI) :

2F ∆ℓ
K

Α= 0,1m

ii) Κατά την διάρκεια της κίνησης του στο Σ ασκούνται δύο δυνάµεις ( η δύναµη F και η δύναµη του ελατηρίου).

Στο σηµείο Ο ΣF=0 =>
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F – Fελ=0 =>
F- K.·∆ ℓ o =0
Άρα ∆ ℓ o =

F
K

(1)

ή (SI)

∆ ℓ o =0,4m

Σε τυχαία αποµάκρυνση x :
(1)
ΣF = F – Fελ => ΣF= F- K(∆ ℓ o +x) →
ΣF= -K.x

Άρα το σύστηµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση γύρω από το σηµείο Ο

(δηλαδή όταν το ελατήριο

είναι συσπειρωµένο κατά ∆lo) και µε σταθερά επαναφοράς D=K
Την χρονική στιγµή που αρχίζει να ενεργεί η F , το σώµα έχει ταχύτητα υ=0. Άρα η θέση αυτή είναι ακραία θέση της ταλάντωσης και επειδή είναι και θέση όπου το ελατήριο είναι στο φυσικό του µήκος του:
Α= ∆ ℓ o
∆ηλαδή

Α=0,4 m

iii) Αρχικά , όταν ασκείται η F το σώµα Σ εκτελεί ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση , χωρίς αρχική
2
ταχύτητα. Τη χρονική στιγµή t1= s θα έχει αποκτήσει ταχύτητα υΒ=α.t1, δηλαδή υΒ=1,2m/s και θα έ3

χει µετατοπιστεί

κατά x= ½ αt1 2

δηλαδή x=0,4 m

Μόλις πάψει να ενεργεί η F το σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση γύρω από τη θέση που το ελατήριο είναι στο φυσικό του µήκος.
Από αρχή διατήρησης ενέργειας για την ταλάντωση:

Και µε αντικατάσταση στο (SI):

Α=0,5m

Επιµέλεια

Παναγιώτης Χαλκιαδάκης
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