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         Με την επιστροφή γέμισε ο τόπος ελατήρια… 

 

To σύστημα του παρακάτω σχήματος που ισορροπεί κατακόρυφα αποτελείται από: 

- Δύο οριζόντια ιδανικά ελατήρια σταθεράς Κ=100Ν/m και ίδιου φυσικού μήκους lo=0,6m 

-Ένα κατακόρυφο  ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ1=400N/m 

-Δύο σημειακές μάζες m=1Kg που είναι δεμένες με τα οριζόντια ελατήρια που είναι συσπειρωμένα με τη 

βοήθεια μιας αβαρούς ράβδου μήκους r. 

-Μία οριζόντια λεία  και ομογενής ράβδος μάζας Μ=2Kg και μήκους L=1,6m που είναι δεμένη στο κέντρο 

της με το κατακόρυφο ελατήριο. 

 

 

Κατεβάζουμε το σύστημα από την οριζόντια θέση ισορροπίας του προς τα κάτω και κατά x1 και τη χρονική 

στιγμή t=0 αφήνουμε το σύστημα ελεύθερο ενώ ταυτόχρονα αφαιρούμε ακαριαία την αβαρή ράβδο μήκους 

r. Παρατηρούμε ότι η ράβδος μάζας Μ καθώς ταλαντώνεται κατακόρυφα  παραμένει συνεχώς οριζόντια 

καθώς και ότι τα σημειακά σώματα μάζας m μόλις που δεν συγκρούονται και μόλις που δεν χάνουν την 

επαφή τους με τη ράβδο μάζας Μ. 

Α)Να αιτιολογήσετε γιατί η ράβδος παραμένει οριζόντια 
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Β)Να βρεθεί  η αρχική  επιπλέον συσπείρωση x1 του κατακόρυφου ελατηρίου 

Γ)Να βρεθεί το μήκος r της αβαρούς ράβδου. 

Δ)Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας του κάθε σημειακού σώματος σε συνάρτηση του χρόνου. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

A)Για να ισορροπεί η ράβδος μάζας Μ θα πρέπει τα αποστήματα d1 και d2 των δυνάμεων F που ασκούνται 

στην ράβδο να είναι ίσα μεταξύ τους μιας και οι δυνάμεις F είναι ίσες μεταξύ τους . 

 

Oι δύο σημειακές μάζες εκτελούν  μία οριζόντια ταλάντωση εξαιτίας των δύο ελατηρίων σταθεράς Κ. 

Οι οριζόντιες απομακρύνσεις  σε σχέση με την ΘΙΤ θα είναι για το κάθε σημειακό σώμα με ωx=10r/s 

                                   x1=Aημ(10t+3π/2)   ενώ x2=Aημ(10t+π/2)  (S.I.) 

Αρα  d1=l/2 –lo -x1 =l/2-lo+Aημ(10t+π/2)          ενώ   d2=l/2-lo+x2=l/2-lo+Aημ(10t+π/2) 

Αρα η ράβδος ισορροπεί οριζόντια μιας και Στ=0 

B)To σύστημα εκτελεί ταυτόχρονα και κατακόρυφη ταλάντωση με περίοδο Τψ=2π√Μολ/Κ1=0,2π s και 

ωψ=10r/s 

Για την κατακόρυφη κίνηση της κάθε σημειακής μάζας και με τη βοήθεια του νόμου του Νεύτωνα θα έχουμε 

Ν-mg=maψ  με  aψ=-ωψ
2
ψ  άρα Ν=mg-ωψ

2
ψ.Με βάση τα δεδομένα οι σημειακές μάζες μόλις που δεν χάνουν 

την επαφή τους με τη ράβδο. Έτσι για Ν=0  το ψmax=Mολg/K=0,1m 

Έτσι επειδή η αρχική θέση της ράβδου ήταν ακραία για την κατακόρυφη ταλάντωση  του συστήματος το x1 

αντιστοιχεί στο  πλάτος της κατακόρυφης ταλάντωσης. Άρα x1=ψmax=0,1m 
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Γ)Επειδή οι δύο σημειακές μάζες στο οριζόντιο άξονα εκτελούν γ.α.τ.  με την ίδια περίοδο και το ίδιο 

οριζόντιο πλάτος και μόλις που δεν συγκρούονται το κάθε σημειακό σώμα θα διανύσει οριζόντιο διάστημα 

2Α μέχρι τα δύο σημειακά σώματα  μόλις  έρθουν σε επαφή για πρώτη φορά. 

Ετσι   l=2lo+2A    άρα Α=0,2m      άρα  το μήκος της αβαρούς ράβδου  r=4A=0,8m. 

Δ)Το μέτρο της ταχύτητας του κάθε σημειακού σώματος θα δίνεται από τη σχέση 

V=√{ux
2
 +uψ

2
}     με ux=ωxAxσυν(ωxt +π/2)=2συν(10t+π/2)   uψ=ωψAψσυν(ωψt +3π/2)=1συν(10t+3π/2)  (S.I) 

                                                           Άρα   V=√5συν(10t+π/2)    (S.I.) 

 

 

 

 

 

 


