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Διπλή κρούση και διπλή αλλαγή θέσης ισορροπίας 

 

 

To παρακάτω σύστημα  που ισορροπεί κατακόρυφα αποτελείται από: 

-Ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=4π2Ν/m που ισορροπεί κατακόρυφα έχοντας το άνω του άκρο στερεωμένο 

ακλόνητα 

-Σημειακό σώμα μάζας Μ=1Κg  που είναι δεμένο στο κάτω άκρο του ελατηρίου 

-Μη ελαστικό αβαρές νήμα μήκους L που είναι δεμένο στο κάτω άκρο του σημειακού σώματος Μ 

-Δεύτερο σημειακό σώμα μάζας m=0,5Kg που είναι στερεωμένο στο κάτω άκρο του μη ελαστικού νήματος. 

 

 

 

Τρίτο σημειακό σώμα μάζας m1 = 0,5Kg  κινείται κατακόρυφα με ταχύτητα μέτρου u0  και τη χρονική στιγμή 

t=0 συγκρούεται  κεντρικά πλαστικά και ακαριαία με το σώμα μάζας m.Aν τα τρία σώματα συγκρουστούν 

και πάλι κεντρικά και ακαριαία την στιγμή που το σώμα μάζας Μ κατέρχεται με την μέγιστη δυνατή του 

ταχύτητα  για πρώτη φορά  ενώ το συσσωμάτωμα m-m1  μόλις και έχει φτάσει στο ανώτερο σημείο της 

κατακόρυφης τροχιάς του. 

 Να βρεθούν: 

Α)Το πλάτος ταλάντωσης του σώματος μάζας Μ πριν γίνει η κρούση των τριών σωμάτων 

Β)To μέτρο της αρχικής ταχύτητας uo του σώματος μάζας m1 καθώς και το μήκος του μη ελαστικού 

νήματος 

Γ)Το τελικό πλάτος ταλάντωσης του συσσωματώματος 
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Δίνεται το g=10m/s2 και για τις πράξεις π2=10. 

Το  μη ελαστικό νήμα μετά την χαλάρωσή του δεν εμποδίζει την κίνηση των σωμάτων. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

Α)Αμέσως μετά την πρώτη κρούση  το νήμα χαλαρώνει και το πάνω σώμα αρχίζει να εκτελεί μία αρχική 

κατακόρυφη γ.α.τ. 

Από την αρχική ισορροπία θα ισχύει  (Μ+m)g=Kx1  άρα x1=3/8m 

Aμέσως μετά το χαλάρωμα για την ενδιάμεση ισορροπία θα ισχύει  Μg=Kx2   άρα x2=2/8m 

To σώμα μάζας Μ αμέσως μετά την κρούση των σωμάτων με μάζες  m&m1 δεν έχει αρχική ταχύτητα. 

Βρίσκεται δηλαδή σε ακραία θέση της ταλάντωσης. 

                                                                  Άρα Α1=x1-x2=1/8m 

Β)Το σώμα μάζας Μ θα βρίσκεται στην ΘΙΤ για πρώτη φορά κατερχόμενο την χρονική στιγμή t1=3T/4=0,75s 

ενώ το μέτρο της μέγιστης ταχύτητάς του θα είναι  

u1max=ωΑ1=π/4 m/s 

Το αρχικό συσσωμάτωμα κινείται για τον ίδιο χρόνο με το σώμα μάζας Μ και αφού βρίσκεται στο ανώτερο 

σημείο της κατακόρυφης κίνησής του θα ισχύει ο νόμος της ταχύτητας για την κατακόρυφη κίνησή του 

0=uσυσ1-gt1   άρα  uσυσ1=7,5m/s 

Με τη βοήθεια της ΑΔΟ για την 1η ακαριαία κρούση θα έχουμε 

m1uo=(m1+m)uσυσ1    άρα uo=15m/s 

To ύψος που θα ανέβει το συσσωμάτωμα θα  βρεθεί από το νόμο του διαστήματος στην επιβραδυνόμενη 

κίνηση        Η=uσυσ1t1-1/2gt1
2=45/16m 

Aρα το μήκος του νήματος ήταν L=H-A=43/16 m 

Γ)Για την σύγκρουση του τελικού συσσωματώματος και με τη βοήθεια της ΑΔΟ θα έχουμε 

Μumax1=(M+m+m1)uσυστελ   άρα uσυστελ=π/8m/s 

Για την τελική θέση ισορροπίας του τελικού συσσωματώματος θα έχουμε (M+m+m1)g=Kx3  άρα x3=0,5m 

Mε την βοήθεια της ΑΔΕΤ για την τελική  κατακόρυφη γ.α.τ. θα έχουμε 

1/2(M+m+m1)uσυστελ
2   + 1/2 Κ(x3-x2)2=1/2KAτελ

2   και μετά από πράξεις Ατελ=3√2/8 m. 

 

 


