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ΕΠΑΦΗΣ 

 

Στο παρακάτω σχήμα η οριζόντια  λεπτή ράβδος  έχει μάζα m1 =4Κg  και 

μήκους l1=0,2m και μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από 

οριζόντιο άξονα Ο που είναι στερεωμένος σε κατακόρυφο ιδανικό 

ελατήριο σταθεράς Κ=100Ν/m που δεν εμποδίζει την στροφική κίνηση 

της ράβδου μήκους l1.To κάτω άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο σε 

οριζόντια ράβδο ΑΓ  μάζας Μ  και μήκους L=2m που βρίσκεται πάνω σε 

δύο υποστηρίγματα που απέχουν μεταξύ τους d= 1,5m και το ένα  

υποστήριγμα βρίσκεται στο ένα άκρο Α της ράβδου. 

 

Σημειακό σώμα μάζας m=1Kg κινείται κατακόρυφα  προς τα πάνω  με 

ταχύτητα μέτρου u=2m/s  και  την χρονική στιγμή t=0 συγκρούεται 

ακαριαία με το ένα άκρο της ράβδου μήκους l1 ενώ αμέσως μετά την 

κρούση το σημειακό σώμα ακινητοποιείται στιγμιαία. Αν μετά την 

κρούση η ράβδος μάζας m1 μόλις και δεν συγκρούεται με την οριζόντια 

ράβδο ΑΓ και η ράβδος ΑΓ μόλις και δεν χάνει την  επαφή της με το 

υποστήριγμα στο σημείο Α  να βρεθούν: 

Α)Η απώλεια ενέργειας εξαιτίας της κρούσης του σημειακού σώματος 

με την ράβδο μήκους l1 

B)To φυσικό μήκος του ελατηρίου 



Γ)Η μάζα της  οριζόντιας ράβδου  

Δ)H χρονική στιγμή που για πρώτη φορά η ράβδος μήκους l1 μόλις και 

φτάνει την οριζόντια ράβδο μήκους L. 

Δίνεται για την ράβδο Ιcm=1/12ML2. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Α)Με την βοήθεια της ΑΔΟ για την μεταφορική κίνηση της ράβδου θα 

έχουμε 

                                                 mu=MUcm   άρα Ucm=0,5m/s 

Με την βοήθεια της ΑΔΣ για την στροφική κίνηση της ράβδου θα 

έχουμε 

mul1/2=1/12Ml1
2ω   θα βρούμε ω=15r/s 

Mε την βοήθεια της ΑΔΕ για την κρούση θα έχουμε 

 

1/2mu2 =1/2MUcm
2 +1/2Iω2 + Qκρ   άρα μετά της πράξεις Q=0J  δηλαδή η 

κρούση των δύο σωμάτων ήταν ελαστική. 

 

Β)Η ράβδος θα εκτελεί ομαλή στροφική κίνηση με σταθερή ω=15r/s 

αλλά το κέντρο μάζας της ράβδου θα εκτελεί κατακόρυφη γ.α.τ. με 

πλάτος Α=Ucm/Ω  =0,1m. 

H αρχική συσπείρωση του ελατήριου θα βρεθεί από την συνθήκη 

ισορροπίας Mg=Kx1 άρα x1=0,4m. 

H ράβδος μόλις και δεν χτυπάει στην οριζόντια ράβδο άρα το φυσικό 

μήκος του ελατηρίου θα έχει μήκος L0=x1+A+l/2=0,6m. 

Γ)Επειδή η ράβδος μόλις και δεν χάνει η οριζόντια ράβδος την επαφή 

της με το υποστήριγμα Α θα πρέπει η δύναμη του ελατηρίου να πάρει 

την μέγιστή της τιμή δηλαδή 

Fελmax=K(A+x1)=50N 



Mε την βοήθεια της συνθήκης ισορροπίας θα έχουμε 

-Fελmax(L-d) +Mg(d-L/2)=0  και μετά από πράξεις Μ=5Kg. 

Δ)Το κέντρο μάζας της  ράβδου  που περιστρέφεται και ταλαντώνεται 

φτάνει κάθε φορά στο κατώτερο σημείο της  κάθε χρόνο t1=3T/4 + ΚΤ= 

0,3π + k.0,4π  με το k να είναι φυσικός αριθμός. 

Η ράβδος γίνεται κατακόρυφη επίσης σε χρόνο t2=θ/ω=(π/2 +λπ)/15  με 

το  λ  να είναι ένας δεύτερος φυσικός αριθμός. 

Για να συμβεί η ελάχιστη απόσταση των δύο άκρων των ράβδων θα 

πρέπει οι δύο χρόνοι να συμπέσουν άρα t1=t2   

                              ‘Αρα πρέπει 6k+4 =λ 

Οι μικρότερες ακέραιες τιμές έχουν τιμές k=0 & λ=4 

                                                  Αρα tmin=0,3π sec 
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