Υλικό Φυσικής – Χηµείας

Ταλαντώσεις

Φθίνουσες – Εξαναγκασµένες Ταλαντώσεις. Οµάδα Γ.
1.3.21. Υπολογίσατε το πλάτος στην εξαναγκασµένη ταλάντωση.
Το σώµα του σχήµατος βρίσκεται πάνω σε λεία σα-

k = 40 N

m

νίδα συνδεδεµένο µε ιδανικό ελατήριο. Κινούµενο

m = 5kg

F

συναντά αντίσταση Fαντ = −b.υ , όπου υ η ταχύτητά του και b = 10

N .s
. ∆εχόµενο την περιοδική
m

δύναµη F = 0,8 2ηµ 2t (S.I) εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση.
Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης µετά τα µεταβατικά φαινόµενα.
1.3.22. Ας δούµε και µια εξαναγκασµένη…
Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεµένο στο άκρο

→

Fεξ

ελατηρίου, σταθεράς k=180Ν/m. Ασκούµε πάνω του µια περιοδική οριζόντια
δύναµη, υποχρεώνοντάς το να εκτελέσει εξαναγκασµένη ταλάντωση, όπου η

δύναµη απόσβεσης είναι της µορφής Fαπ=-bυ. Μόλις σταµατήσουν τα µεταβατικά φαινόµενα, το σώµα ταλαντώνεται µε σταθερό πλάτος Α=0,2m. Θεωρώντας t=0 κάποια στιγµή, που το σώµα περνά από τη θέση
ισορροπίας του κινούµενο προς τη θετική κατεύθυνση, βρίσκουµε ότι η εξωτερική δύναµη παρέχεται από
την εξίσωση:

3π 

Fεξ = 4 2 ⋅ηµ 10t +
 ( S.I.)
4 

i) Να βρεθούν οι εξισώσεις της αποµάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του σώµατος, σε συνάρτηση µε το χρόνο.
ii) Να βρεθεί η δύναµη απόσβεσης τη στιγµή t=0, καθώς και η σταθερά απόσβεσης b.
iii) Τη χρονική στιγµή t1 =

7π
s να βρεθούν:
40

α) Ο ρυθµός µεταβολής της δυναµικής ενέργειας.
β) Ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας.
γ) Ο ρυθµός µε τον οποίο αφαιρείται ενέργεια από το σώµα µέσω της δύναµης απόσβεσης.
δ) Ο ρυθµός µε τον οποίο µεταφέρεται ενέργεια στο σώµα, µέσω του έργου της εξωτερικής δύναµης.
iv) Ποιες οι αντίστοιχες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα, τη χρονική στιγµή t 2 =

π
30

s;

v) Αν µεταβάλουµε τη συχνότητα της εξωτερικής δύναµης στην τιµή f2=2Ηz, τι θα συµβεί µε το πλάτος
της ταλάντωσης (µετά το τέλος των µεταβατικών φαινοµένων και την αποκατάσταση σταθερής κατάστασης);
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π 
 ≈ 0,26
 12 

∆ίνεται ηµ 

1.3.23. Ας δούµε κάτι ακόµη σε µια εξαναγκασµένη…
Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεµένο στο άκρο
ελατηρίου, σταθεράς k=180Ν/m. Ασκούµε πάνω του µια περιοδική οριζόντια

→

Fεξ

δύναµη, υποχρεώνοντάς το να εκτελέσει εξαναγκασµένη ταλάντωση, όπου η
δύναµη απόσβεσης είναι της µορφής Fαπ=-bυ. Μόλις σταµατήσουν τα µεταβατικά φαινόµενα, το σώµα ταλαντώνεται µε σταθερό πλάτος Α=0,2m. Θεωρώντας t=0 κάποια στιγµή, που το σώµα περνά από τη θέση
ισορροπίας του κινούµενο προς τη θετική κατεύθυνση, βρίσκουµε ότι η εξωτερική δύναµη παρέχεται από
την εξίσωση:

3π 

Fεξ = Fmax ⋅ηµ 10t +
 ( S.I.)
4 

Να βρεθούν:
i) το πλάτος της εξωτερικής δύναµης Fmαx
ii) η σταθερά απόσβεσης b.
1.3.24. Φθίνουσα και εξαναγκασµένη ταλάντωση.
Ένα σώµα µάζας 2kg δένεται από το ένα άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς 200N/m το πάνω άκρο του οποίου είναι στερεωµένο σε ακλόνητο σηµείο. Μετακινούµε το σώµα προς τα πάνω και το
φέρνουµε στην θέση φυσικού µήκους του ελατηρίου.
Την χρονική στιγµή t = 0 αφήνουµε το σώµα ελεύθερο από την θέση αυτή και εκτελεί ταλάντωση. Πάνω στο
σώµα εκτός από την δύναµη επαναφοράς ασκείται και εξωτερική δύναµη αντίστασης της µορφής F΄= -bυ,
όπου b η σταθερά απόσβεσης και υ η αλγεβρική τιµή της ταχύτητας του σώµατος. Παρατηρούµε ότι µετά
από 2s το πλάτος της ταλάντωσης έχει υποτετραπλασιαστεί. Να βρείτε:
i)

την ενέργεια που προσφέρθηκε αρχικά στο σύστηµα για να εκτελέσει ταλάντωση και την αρχική επιτάχυνση του σώµατος.

ii) την σταθερά Λ της ταλάντωσης και το έργο της δύναµης αντίστασης από την t = 0 ως την 2s.
iii) την αποµάκρυνση του σώµατος από την θέση ισορροπίας συναρτήσει του χρόνου.
Μετά την 2s εξαναγκάζουµε το σύστηµα σε αµείωτη ταλάντωση, οπότε ασκούµε µια κατάλληλη εξωτερική
περιοδική δύναµη.
iv) Ποια πρέπει να είναι η τιµή της συχνότητας της εξωτερικής δύναµης ώστε το σύστηµα να ταλαντώνεται µε µέγιστο πλάτος αυτό που είχε τη στιγµή t=2s;
v) Ποιος είναι ο ρυθµός προσφερόµενης ενέργειας της εξωτερικής δύναµης όταν το σώµα διέρχεται
από την θέση ισορροπίας του;
∆ίνεται: g=10 m/s², ln2=0,7 και ότι η σταθερά απόσβεσης είναι αρκετά µικρή ώστε να θεωρήσουµε την περίοδο ίση µε την περίοδο της αµείωτης ταλάντωσης του σώµατος.
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1.3.25. Μερικά ερωτήµατα σε µια φθίνουσα ταλάντωση.
Ένα σώµα µάζας 0,1kg ηρεµεί στο κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς
k=10Ν/m. Εκτρέπουµε το σώµα κατακόρυφα προς τα κάτω κατά 20cm και σε µια στιγµή
t=0, το αφήνουµε να ταλαντωθεί. Παρατηρούµε ότι τη στιγµή t1=0,63s το σώµα σταµατά
την προς τα κάτω κίνησή του, για πρώτη φορά, αλλά τη στιγµή αυτή απέχει κατά 10,1cm
από την αρχική θέση ισορροπίας του. Με δεδοµένο ότι το σώµα δέχεται δύναµη απόσβεσης της µορφής Fαπ=-bυ, ενώ η προς τα κάτω κατεύθυνση θεωρείται θετική:
i) Να βρεθεί η ταχύτητα και η θέση του σώµατος τη στιγµή t2=1,26s.
ii) Να υπολογιστεί το έργο της δύναµης απόσβεσης από t=0, µέχρι την στιγµή t2.
iii) Σε µια στιγµή t3 το σώµα έχει αποµάκρυνση 4cm και ταχύτητα -0,3m/s.
α) Να υπολογιστεί η απώλεια της ενέργειας ταλάντωσης από τη στιγµή t=0, έως τη στιγµή t3.
β) Για τη χρονική στιγµή t3 ισχύει:
a) t3 < t1,

b) t1 < t2 < t3, c) t3 > t2.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
iv) Αν η σχέση µεταξύ των σταθερών Λ και b είναι Λ=b/2m:
α) Να υπολογιστούν οι τιµές των δύο σταθερών.
β) Ποια η επιτάχυνση του σώµατος τη στιγµή t3;
γ) Να βρεθεί ο ρυθµός µείωσης της ενέργειας ταλάντωσης τη στιγµή t3.
∆ίνεται ℓn0,5=-0,69.
1.3.26. Και… στη συνέχεια µια φθίνουσα Ηλεκτρική Ταλάντωση.
Στο διπλανό κύκλωµα δίνονται Ε=40V, R=2Ω, C=10µF και το ιδανικό πηνίο έχει συ-

C

R

ντελεστή αυτεπαγωγής L=4mΗ. Ο διακόπτης είναι κλειστός για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Σε µια στιγµή tο=0, ανοίγουµε το διακόπτη. Για αµέσως µετά (t=0+) να βρεθούν:

L

2R

i) Η ένταση του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα και το φορτίο του πυκνωτή.
ii) Ο ρυθµός µεταβολής του φορτίου του πυκνωτή και ο ρυθµός µεταβολής της

δ

E

έντασης του ρεύµατος.
iii) Οι ρυθµοί µεταβολής της ενέργειας του πυκνωτή και του πηνίου.
1.3.27. Ενέργειες σε µια φθίνουσα ταλάντωση.
Ένα σώµα µάζας 0,1kg ηρεµεί στο κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς
k=10Ν/m. Εκτρέπουµε το σώµα κατακόρυφα προς τα κάτω κατά A0=0,3m και το αφήνουµε να ταλαντωθεί τη στιγµή t0=0. Το σώµα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση, εξαιτίας
της δράσης δύναµης απόσβεσης της µορφής Fαπ=-0,1υ (µονάδες στο S.Ι.), όπου υ η ταχύτητα του σώµατος. Σε µια στιγµή t1 το σώµα κινείται προς τα πάνω µε ταχύτητα
υ1=2m/s, πλησιάζοντας την αρχική θέση ισορροπίας του σώµατος και απέχοντας κατά 2cm από αυτήν.
Να υπολογιστούν:
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i) Η αρχική ενέργεια ταλάντωσης καθώς και η ενέργεια τη στιγµή t1.
ii) Το έργο της δύναµης απόσβεσης από t=0, µέχρι την στιγµή t1.
iii) Η επιτάχυνση του σώµατος την παραπάνω στιγµή.
iv) Οι ρυθµοί µεταβολής:
α) Της δυναµικής ενέργειας ταλάντωσης,

β) Της κινητικής ενέργειας

καθώς και η ισχύς της δύναµης απόσβεσης τη στιγµή t1.
∆ίνεται g=10m/s2.
1.3.28. Μια πλάκα σε φθίνουσα ταλάντωση.
Στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100Ν/m και φυσικού µήκους l0=0,4m, δένουµε µια πλάκα µάζας m=1kg και την αφήνουµε να κινηθεί τη στιγµή t=0. Στη διάρκεια της κίνησης, στην πλάκα ασκείται από τον αέρα δύ-

l0

l1

-3

ναµη απόσβεσης της µορφής Fαπ=-2,5·10 υ (µονάδες στο S.Ι.). Κάποια στιγµή t1 η
πλάκα κινείται προς τα πάνω µε ταχύτητα µέτρου υ1=0,8m/s, ενώ το µήκος του ελα-

r

υ1

τηρίου είναι l1=0,5m. Για τη στιγµή αυτή t1 να βρεθούν:
i) Οι δυνάµεις που ασκούνται στην πλάκα, καθώς και η επιτάχυνσή της.
ii) Η ενέργεια ταλάντωσης καθώς και η δυναµική ενέργεια του ελατηρίου.
iii) Η ισχύς της δύναµης απόσβεσης. Τι εκφράζει η ισχύς αυτή;
iv) Οι ρυθµοί µεταβολής της κινητικής και της δυναµικής ενέργειας ταλάντωσης.
v) Πόση µηχανική ενέργεια έχει µετατραπεί σε θερµική στο χρονικό διάστηµα 0-t1 και πόση θα µετατραπεί
συνολικά µέχρι να ηρεµήσει η πλάκα;
∆ίνεται g=10m/s2.

Υλικό Φυσικής-Χημείας
Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους…
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