Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Μια ταλάντωση σε πλάγιο επίπεδο και κρούση.
.Το

σώµα Α µάζας m1=2kg ηρεµεί σε κεκλιµένο επίπεδο κλίσεως θ=30°, δεµένο στο άκρο ελατηρίου σταθε-

ράς Κ=200Ν/m. Το σώµα Α δεν εµφανίζει τριβές µε το επίπεδο. Μετακινούµε το σώµα συσπειρώνοντας το
ελατήριο κατά d=0,5m και το αφήνουµε να κινηθεί.

i) Να αποδειχθεί ότι το σώµα Α θα εκτελέσει απλή αρµονική ταλάντωση.
ii) Πόση ενέργεια καταναλώσαµε για την µετακίνηση του σώµατος Α κατά d.
iii) Μετά από µετατόπιση του σώµατος Α κατά s=0,9m, συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε άλλο σώµα
Β µάζας m2=1kg, το οποίο ήταν ακίνητο. Μετά την κρούση το σώµα Β διανύει απόσταση 0,8m κατά
µήκος του επιπέδου.
α) Να βρεθεί η τριβή που ασκήθηκε στο σώµα Β κατά την κίνησή του.
β) Να υπολογισθεί η ενέργεια ταλάντωσης του σώµατος Α µετά την κρούση.
γ) Να εξετασθεί αν τα δύο σώµατα θα ξανασυγκρουσθούν.
∆ίνεται g=10m/s2.
Απάντηση:
i) Στο πάνω σχήµα φαίνονται οι δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα Α
στην θέση ισορροπίας:
ΣF=0 → Fελ-wx=0 ή
Κ·∆l = m1·g·ηµθ (1)
Στο κάτω σχήµα φαίνονται οι δυνάµεις στο σώµα Α, σε µια τυχαία θέση που απέχει κατά x από την θέση ισορροπίας του.
ΣFx= Wx- Fελ΄= m1·g·ηµθ – Κ(∆l+x)→
ΣFx = m1·g·ηµθ – K∆l – Kx = -Kx
Συνεπώς το σώµα εκτελεί α.α.τ. αφού η συνισταµένη των δυνάµεων είναι ανάλογη προς την αποµάκρυνση έχοντας αντίθετη φορά.
ii) Το πλάτος της ταλάντωσης αυτής είναι ίσο µε Α=d=0,5m, αφού τη στιγµή που αφήνεται να κινηθεί, βρίσκεται στην ακραία του θέση (υ=0). Έτσι η ενέργεια ταλάντωσης είναι:
Ε= ½ DΑ2 = ½ ΚΑ2 = ½ ·200·0,52J= 25 J.
Την ενέργεια αυτή προσφέραµε στο σώµα κατά την µετακίνησή του.
Η ενέργεια ταλάντωσης παραµένει σταθερή, οπότε ελάχιστα πριν την σύγκρουση των δύο σωµάτων,
όπου το Α σώµα απέχει κατά x1=s-Α=0,3m από τη θέση ισορροπίας, θα ισχύει:
½ Κx12 + ½ m1υ12 = ½ ΚΑ2 ή
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Οι ταχύτητες των δύο σωµάτων µετά την κρούση θα είναι:
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α) Εφαρµόζουµε το ΘΜΚΕ για την κίνηση του σώµατoς Β, µέχρι την θέση που θα σταµατήσει:
Κτελ-Καρχ = Wwx+ Wwy + WT +WΝ
Αλλά Wwy =WΝ = 0 αφού οι δυνάµεις είναι κάθετες στην µετατόπιση.
0- ½ m2 ·υ2΄2 = - m2·g ηµθx- Τ·x →

Τ= ( ½ m2υ22-m2·g·ηµθ·x)/x = (8-5·0,8)/0,8Ν= 5Ν.
β) Η ενέργεια ταλάντωσης του Α σώµατος είναι:
Ε1= ½ Κx12 + ½ m1·υ1΄2 = ½ ·200· 0,09 J+ ½ ·2·1J= 10J.
γ) Στη θέση που σταµατά το Β σώµα ασκούνται πάνω του οι δυνάµεις που
φαίνονται στο διπλανό σχήµα, όπου:
wx= m2·g·ηµθ = 1·10· ½ Ν= 5Ν

και αφού βρήκαµε ότι η τριβή ολίσθησης που ασκήθηκε στο σώµα κατά
την άνοδο ήταν 5Ν, σηµαίνει ότι η µέγιστη τιµή της στατικής τριβής που µπορεί να ασκηθεί στο
σώµα (η οριακή τριβή) είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 5Ν. (Υπενθυµίζεται ότι ο συντελεστής οριακής
τριβής είναι µεγαλύτερος ή ίσος µε τον συντελεστή τριβής ολίσθησης).
Συνεπώς το σώµα δεν θα επιταχυνθεί και θα παραµείνει στην θέση του, οπότε τα σώµατα δεν θα
συγκρουσθούν ξανά.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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