Υλικό Φυσικής-Χηµείας

Ταλαντώσεις

Ερωτήσεις με δικαιολόγηση στα ελατήρια.
ελατήρ α.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας την επιλογή σας στις παρακάτω ερωτήσεις
ερωτήσεις.
1) Βλήµα, µάζας m, κινείται µε ταχύτητα µέτρου υ0 και συγκρούεται πλαστικά
µε ακίνητο σώµα µάζας M που βρίσκεται δεµένο σε ελατήριο σταθεράς k
πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο
πεδο. Αρχικά το βλήµα βάλλεται µε οριζόντια
ταχύτητα και το συσσωµάτωµα
σσωµάτωµα ταλαντώνεται
ταλαντών
µε πλάτος Α1. Επαναλαµβάνουµε την διαδικασία εκτοξεύοντας αυτή τη φορά το βλήµα µε ταχύτητα µέτρου υ0 που σχηµατίζει γωνία φ = 60ο µε την οριζόντια διεύθυνση
εύθυνση. Το συσσωµάτωµα τώρα ταλαντώνεται µε πλάτος Α2. Για τα δύο
πλάτη ισχύει:
α. Α1 = 2Α2

β. Α1 = Α2

γ. Α2 = 2Α1

2) Τα δύο σώµατα µάζας m1 = 2m,, m2 = m ισορροπούν δεµένα µέσω νήµατος σε κατακόρυφο ελατήριο όπως στο σχήµα. Αρχικά δίνουµε στο σύστηµα ενέργεια ώστε να ταλαντώνεται µε πλάτος
Α1 τέτοιο ώστε το νήµα µόλις που δεν χαλαρώνει. Επαναφέρουµε το σύστηµα σε ηρεµία και κόβουµε το νήµα. Το σώµα µάζας m1 που µένει ταλαντώνεται µε πλάτος Α2 για το οποίο ισχύει:
α. Α1 = ½Α2

β. Α1 = Α2

γ. Α1 = 3Α2

3) Σώµα µάζας m ισορροπεί στο κάτω άκρο ελατηρίου σταθεράς k, όπως φαίνε-

r
ται στο διπλανό σχήµα. Ασκούµε
σκούµε στο σώµα οριζόντια σταθερή δύναµη F και
όταν το σώµα φτάσει στην µέγιστη αποµάκρυνση του καταργούµε την δύναµη αυτή και το σώµα εκτελεί
Α.Α.Τ. πλάτους:
α. A =

F
k

β. A =

2F
k

γ. A =

4F
k

4) Στο διπλανό σχήµα βλέπουµε τα σώµατα µε µάζες m1 και m2, όπου το σώ-

m2

µα µάζας m2 πάνω στο σώµα µάζας m1. Το επίπεδο είναι λείο και το ελατή-

m1

ριο που είναι δεµένο το m1 έχει σταθερά k. Μεταξύ των δύο σωµάτων υπάρχει τριβή συντελεστή στατικής τριβής µ. Το µέγιστο πλάτος ταλάντωσης για το οποίο δεν παρατηρείται σχετική κίνηση µεταξύ
ξύ των σωµάτων είναι:
α. A =

µg
ω2

β. A =

g
µω2

γ. A =

µω2
g

5) Στο διπλανό σχήµα τα ελατήρια σταθεράς k1 και k2 = 3k1 έχουν το ένα
άκρο τους δεµένο σε ακλόνητο τοίχο και το άλλο δεµένο µε το σώµα
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µάζας m. Όταν το σύστηµα ισορροπεί τα ελατήρια έχουν το φυσικό τους µήκος. ∆ίνουµε στο σύστηµα
ενέργεια και το σώµα µάζας m ταλαντώνεται µε πλάτος A1. Κάποια στιγµή που το σώµα περνά από τη
θέση ισορροπίας αφαιρούµε το ελατήρια σταθεράς k2 και το σώµα ταλαντώνεται πλέον µε πλάτος Α2 για
το οποίο ισχύει:
α. Α1 = 2Α2

β. Α1 = Α2

γ. Α2 = 2Α1

Επιµέλεια

Βασίλης ∆ουκατζής
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