Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Ταλάντωση συστήµατος σωµάτων.

Το σώµα Σ1 µάζας m1=5kg ηρεµεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, το άλλο άκρο του οποίου
στηρίζεται στο έδαφος, προκαλώντας του συσπείρωση κατά 0,25m. Για t=0 αφήνουµε πάνω στο σώµα
Σ1 ένα δεύτερο σώµα Σ2 µάζας m2=3kg.
i) Ν’ αποδειχθεί ότι το σύστηµα των δύο σωµάτων θα εκτελέσει απλή αρµονική ταλάντωση.
ii) Να βρεθεί η περίοδος και το πλάτος της ταλάντωσης του συστήµατος.
iii) Να γίνει η γραφική παράσταση σε συνάρτηση µε το χρόνο, της δύναµης που δέχεται το σώµα Σ2 από το
Σ1, αν η προς τα πάνω κατεύθυνση θεωρηθεί θετική.
∆ίνεται g=10m/s2.
Απάντηση:

i) Στη θέση ισορροπίας του σώµατος Σ1 έχουµε:
ΣF= 0 → Fελ= m1g ή kd1 = m1g →
k = m1g/d1 = 50/0,25 N/m = 200N/m.
Η θέση ισορροπίας του συστήµατος είναι η Θ.Ι. 2. για την οποία ισχύει:
ΣF=0 → Fελ=mολg → k(d1+d2) = (m1+m2)g →
kd2=m2g → d2=m2g/k=30/200m= 0,15m.
Παίρνουµε το σύστηµα σε µια τυχαία θέση, που απέχει κατά x από την Θ.Ι.2:
ΣF= wολ-Fελ= (m1+m2)g- k(d1+d2+x) = (m1+m2)g- k(d1+d2) – kx = -kx,
∆ηλαδή το σύστηµα εκτελεί α.α.τ. µε σταθερά D=k.
ii) Το σύστηµα αρχίζει την ταλάντωσή του µε µηδενική ταχύτητα, άρα ξεκινά από την πάνω ακραία θέση,
οπότε Α= d2= 0,15m.
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Η περίοδος ταλάντωσης είναι:
Τ= 2π

m
= 2π
k

8
= 0,4π s
200

iii) Το σύστηµα ξεκινά την ταλάντωσή του από την θετική ακραία θέση,
οπότε έχει αρχική φάση φ0=π/2 (γιατί;) και για την αποµάκρυνση έχουµε:
x= Αηµ(ωt+π/2) = 0,15 · ηµ(5t+π/2) (S.Ι.)
Για το σώµα Σ2:
ΣF= - D2x →
Ν-m2g = - m2ω2x →
Ν= m2g – m2ω2·x →
Ν= 30-3·25·0,15ηµ(5t+ π/2) = 30-11,25ηµ(5t+π/2) ή
Ν= 30 – 11,25· συν5t (µονάδες στο S.Ι.)

Η ζητούµενη γραφική παράσταση δίνεται παρακάτω.

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης

www.ylikonet.gr

2

