Υλικό Φυσικής-Φημείας

Ταλαντώσεις

Ασκώντας μια δύναμη για λίγο.
Έλα ζώκα, εξεκεί ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν, δεκέλν ζην άθξν νξηδόληηνπ
ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k=100Ν/m. Σε κηα ζηηγκή t=0, ζην ζώκα α-
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ζθείηαη κηα ζηαζεξή νξηδόληηα δύλακε F=20Ν, όπσο ζην ζρήκα, κέρξη ηε
ζηηγκή πνπ ζα κεδεληζηεί γηα πξώηε θνξά ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο, νπόηε
θαη ε δύλακε θαηαξγείηαη.
i) Να απνδείμεηε όηη γηα όζν ρξόλν αζθείηαη ε δύλακε F, ην ζώκα εθηειεί ΑΑΤ, ηεο νπνίαο λα ππνινγίζεηε ην πιάηνο θαη ηελ ελέξγεηα ηαιάλησζεο.
ii) Πόζε είλαη ε ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη ζην ζώκα, κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακε F;
iii) Να βξεζεί ην πιάηνο θαη ε ελέξγεηα ηεο λέαο ηαιάλησζεο ηνπ ζώκαηνο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο δύλακεο F.
iv) Πνηα από ηηο δύν ηαιαληώζεηο έρεη κεγαιύηεξε πεξίνδν θαη γηαηί;
Απάντηση:
i) Σην δηπιαλό ζρήκα έρεη ζρεδηαζηνύλ νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην
ζώκα ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο όπνπ ην ειαηήξην έρεη επηκήθπλζε Δ 
θαη ζε κηα ηπραία ζέζε, ε νπνία απέρεη θαηά x από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (Γηα λα κελ επηβαξπλζεί ην ζρήκα, έρνπλ παξαιεθζεί νη θαηα-
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θόξπθεο δπλάκεηο, βάξνο θαη θάζεηε αληίδξαζε ηνπ επηπέδνπ).
Γηα ηελ ζέζε ηζνξξνπίαο ΣFx=0 ή F=Fει ή

F
F=k Δ  →    0,2m.
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Γηα ηελ ηπραία ζέζε:

ΣF=F-F΄ελ=k  -k(x+  )=-kx
Σπλεπώο ην ζώκα εθηειεί ΑΑΤ, κε ζηαζεξά D=k, γύξσ από κηα ζέζε πνπ ην ειαηήξην έρεη επηκεθπλζεί
θαηά   0,2m.
Αιιά αθνύ ην ζώκα μεθηλά ηελ ηαιάλησζή ηνπ ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα, από ηε ζέζε θπζηθνύ κήθνπο
ηνπ ειαηεξίνπ, ηόηε Α1=  =0,2m, ελώ ε ελέξγεηα ηαιάλησζεο είλαη ίζε:
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ii) Η ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεηαη από ηε δύλακε F ζην ζώκα, είλαη ίζε κε ην έξγν ηεο:

WF  F  s  F  2 A  20  0,4 J  8J
iii) Μόιηο πάςεη λα αζθείηαη ε δύλακε F, ην ζώκα απέρεη θαηά 0,4m από ηε ζέζε θπζηθνύ κήθνπο ηνπ ειαηεξίνπ, ζέζε, ε νπνία ζα είλαη ε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο, γηα ηελ λέα ηαιάλησζε πνπ ζα επαθνινπζήζεη. Αιιά αθνύ ζε απηή ηε ζέζε έρεη κεδεληθή ηαρύηεηα, ηόηε ην λέν πιάηνο ζα είλαη:

A2  2 A1  0,4m
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Καη ε ελέξγεηα ηαιάλησζεο:
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iv) Η πεξίνδνο θαη ησλ δπν ηαιαληώζεσλ είλαη ίδηα, αθνύ δελ εμαξηάηαη από ηηο δπλάκεηο ή ηα πιάηε ησλ
ηαιαληώζεσλ, αιιά είλαη ίζε κε:
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Σχόλια:
1) Δελ πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκριτα, ην έξγν ηεο αζθνύκελεο δύλακεο F, κε ηελ ελέξγεηα ηαιάλησζεο. Γηα
ηελ ηαιάλησζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ζώκα, γη όζν ρξόλν αζθείηαη ε δύλακε, δελ ηζρύεη όηη WF=Εη!
Η ελέξγεηα ηαιάλησζεο είλαη ίζε κε ηελ ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα πξνζθέξνπκε ζην ζώκα, ώζηε λα ηαιαλησζεί, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη αξρηθά ην ζώκα εξεκεί ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο.
Αλ αγλνεζεί όκσο ε πξώηε ηαιάλησζε, ηόηε αξρηθά ην ζώκα εξεκνύζε ζηε ζέζε θπζηθνύ κήθνπο, ε
νπνία είλαη θαη ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο δεύηεξεο ηαιάλησζεο θαη ηόηε βέβαηα ζα ηζρύεη όηη WF=Εη=8J.
2) Καη βέβαηα προσοχή, δελ ηζρύεη θακηά δηαηήξεζε ελέξγεηαο ηαιάλησζεο, γηα δπν δηαθνξεηηθέο ηαιαληώζεηο, όπσο παξαπάλσ. Αλ ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα δηαηήξεζε ελέξγεηαο, αο ην θάλνπκε κηιώληαο
γηα κεραληθή ελέξγεηα. Έηζη αλαθεξόκελνη ζηελ αθξαία δεμηά ζέζε (ηε ζηηγκή πνπ παύεη λα αζθείηαη ε
δύλακε F), ζα έρνπκε:
Σην ζύζηεκα δόζεθε ελέξγεηα κέζσ ηνπ έξγνπ ηεο δύλακεο, ίζε κε 8J θαη ε ελέξγεηα απηή έρεη απνζεθεπηεί ζην ειαηήξην, ην νπνίν έρεη δπλακηθή ελέξγεηα ειαζηηθόηεηαο:

U  

1
1
2
k    100  0,4 2 J  8 J
2
2

Αιιά γηα ηελ ίδηα ζέζε, γηα ηελ πξώηε ηαιάλησζε:

U1  E1  2 J
ελώ γηα ηελ δεύηεξε ηαιάλησζε

U 2  E2  8 J .
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Γιατί το να μοιράζεσαι πράγματα, είναι καλό για όλους…
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