Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Η δύναµη του ελατηρίου σε µια ΑΑΤ.
Με τη βοήθεια του MultiLog πήραµε τη γραφική παράσταση της δύναµης του ελατηρίου στην περίπτωση
ενός σώµατος που ταλαντώνεται κατακόρυφα, στο άκρο ελατηρίου, η οποία είναι αυτή του παρακάτω σχήµατος.

i) Με βάση πληροφορίες που µπορείτε να αντλήσετε από τη γραφική παράσταση, χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες.
α) Το ελατήριο είναι σε όλη τη διάρκεια της ταλάντωσης τεντωµένο.
β) Τη στιγµή t=0 το σώµα βρίσκεται στην πάνω ακραία θέση της ταλάντωσής του.
γ) Τη στιγµή t΄=0,25s το σώµα περνά από τη θέση ισορροπίας του.
δ) Τη στιγµή t1=0,5s το σώµα έχει επιτάχυνση µε φορά προς τα κάτω.
ii) Να βρεθεί η µάζα του σώµατος που ταλαντώνεται, καθώς και η περίοδος ταλάντωσης.
iii) Να βρεθεί η σταθερά του ελατηρίου.
iv) Ποια η ταχύτητα του σώµατος τη χρονική στιγµή t1=0,25s και ποιος ο ρυθµός µεταβολής της ορµής του
τη στιγµή που το σώµα βρίσκεται στο ανώτερο σηµείο της τροχιάς του;
∆ίνονται ότι η µάζα του ελατηρίου θεωρείται αµελητέα g=10m/s2 και π2≈10.
Απάντηση:
i) Οι δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα είναι το βάρος του και η δύναµη του ελατηρίου, µε φορά προς τα
πάνω. Με βάση τη γραφική παράσταση η δύναµη του ελατηρίου είναι πάντα θετική, συνεπώς θετική είναι η φορά προς τα πάνω και το ελατήριο είναι πάντα τεντωµένο, όπου τη χρονική στιγµή t=0 έχει το
µεγαλύτερο µέτρο, συνεπώς τη στιγµή αυτή το ελατήριο έχει την µέγιστη επιµήκυνσή του και το σώµα
βρίσκεται στην χαµηλότερη θέση του. Κατά συνέπεια τη στιγµή t΄=0,25s περνά από τη θέση ισορροπίας
και για t1=0,5s βρίσκεται στην πάνω ακραία θέση της ταλάντωσής του. Με βάση αυτά οι απαντήσεις είναι:
α) Σ.

β) Λ.

γ) Σ.

δ) Σ.

ii) Στο διπλανό σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα στη θέση ισορροπίας και σε
µια τυχαία θέση.
Στην τυχαία θέση έχουµε:
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ΣF=-Dx ή Fελ-mg= - kx ή
Fελ= mg – k·Α·ηµ(ωt+φ0) (1)
Η παραπάνω εξίσωση µας λέει ότι η δύναµη είναι αρµονική συνάρτηση του χρόνου, µετατοπισµένη όµως κατά mg προς τα πάνω. Με σύγκριση τώρα µε τη γραφική παράσταση που µας δίνεται βρίσκουµε:
mg=5Ν ή m=0,5kg.
Ενώ µε βάση το σχήµα η περίοδος είναι Τ= 1s.
iii) Η περίοδος ταλάντωσης είναι ίση T = 2π

m
4π 2 m 4π 2 ⋅ 0,5
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iv) Τη στιγµή t=0 η δύναµη του ελατηρίου έχει το µεγαλύτερο µέτρο της, συνεπώς το ελατήριο έχει τη µεγαλύτερη επιµήκυνσή του και το σώµα βρίσκεται στην κάτω αρνητική θέση του x=-Α, οπότε:
Fελ= mg – k·(-Α) ή
A=

Fελ − mg 9N − 5N
=
= 0,2m
k
20N / m

Η εξίσωση της αποµάκρυνσης είναι της µορφής x=Α·ηµ(ωt+φ0), οπότε για t=0 έχουµε:
-Α=Α·ηµφ0 → ϕ0 =

3π
3π 

, συνεπώς x = 0,2 ⋅ηµ  2π t +
 (S.Ι.)
2
2 


Έτσι τη χρονική στιγµή t1=0,25s η ταχύτητα του σώµατος είναι:



υ = Α ⋅ ω ⋅ συν  2π t +

3π
2

3π


 = 0,2 ⋅ 2π ⋅ συν  2π ⋅ 0,25 +
2




 = 0,4π m/s


Ενώ ο ρυθµός µεταβολής της ορµής του σώµατος είναι:
dP
= Σ F = − Dx = −kA = −20 ⋅ 0,2kgm / s 2 = −4kgm / s 2
dt

Επιµέλεια

∆ιονύσης Μάργαρης
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