Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Μια οριζόντια ταλάντωση.
Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεµένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς
k=200Ν/m. Σε µια στιγµή που θεωρούµε t=0, ασκούµε στο σώµα µια σταθερή οριζόντια δύναµη, όπως στο
σχήµα, µέτρου F=40Ν.

i) Να αποδείξετε ότι το σώµα θα εκτελέσει α.α.τ. και να υπολογίστε το πλάτος της ταλάντωσης.
ii) Θεωρώντας την προς τα δεξιά κατεύθυνση ως θετική, να βρείτε την εξίσωση της ταχύτητας του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο και να κάνετε τη γραφική της παράσταση.
Απάντηση:

i) Το σώµα αρχικά επιταχύνεται προς τα δεξιά, οπότε επιµηκύνεται το ελατήριο, οπότε µετά από λίγο
φτάνει σε µια θέση, όπου στον οριζόντιο άξονα x η συνισταµένη των δυνάµεων µηδενίζεται. Αυτή είναι
η θέση ισορροπίας:
ΣFy=0 ή Ν-w=0
ΣF=0
ΣFx=0 ή F=Fελ= k·∆ℓ (1) Άρα ∆ℓ=0,2m
Παίρνουµε το σώµα σε µια τυχαία θέση που απέχει κατά x από τη θέση ισορροπίας. Για τη συνισταµένη στον άξονα x θα έχουµε:
ΣFx=F-Fελ= F-k(∆ℓ+x) = F-k∆ℓ-kx
Και λόγω της σχέσης (1)
ΣFx= - kx
Συνεπώς το σώµα θα εκτελέσει α.α.τ. γύρω από τη θέση ισορροπίας, που το ελατήριο θα έχει επιµηκυνθεί κατά 0,2m.
Αλλά αυτή η θέση, απέχει από την αρχική θέση ηρεµίας του (συνεπώς και ακραία θέση) απόσταση ∆ℓ,
οπότε τόσο θα είναι και το πλάτος. ∆ηλαδή Α=0,2m.
ii) Η εξίσωση της αποµάκρυνσης είναι της µορφής
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x=Αηµ(ωt+φ0) (2)
Όπου k=mω2 → ω=

k
200
=
r / s = 10r / s
m
2

Εξάλλου για t=0, x=-Α, οπότε από την (2) παίρνουµε:
ηµφ0= -1 ή φ0=

3π
rad
2

και η εξίσωση (2) γίνεται:
x=0,2·ηµ(10t+

3π
) (S.Ι.)
2

Έτσι η εξίσωση της ταχύτητας είναι:
υ=Α·ω·συν(10t+

3π
3π
) = 2·συν(10t+
) (S.Ι.)
2
2

Η ζητούµενη γραφική παράσταση έχει τη µορφή:

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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