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Ο Ψηλός και ο Κοντός 

 

O Κοντός και ο Ψηλός αποφασίζουν να παίξουν ένα παιχνίδι οριζόντιων βολών και ταλαντώσεων. Στερεώνουν ένα  

σημειακό σώμα μάζας m1=1kg  πάνω σε ένα κατακόρυφο ελατήριο σταθερά Κ=100Ν/m και φυσικού μήκους Lo=0,4m  

που το κάτω του άκρο είναι στερεωμένο στο έδαφος. Παίρνουν ο καθένας από ένα σημειακό σώμα μάζας m2=0,5kg 

στα χέρια τους και απομακρύνονται ο ένας δεξιά και άλλος αριστερά και στην ίδια ευθεία από το κατακόρυφο 

ελατήριο. Εκτοξεύουν από ύψος Η1=2,1m ο ψηλός  με οριζόντια ταχύτητα u1=10 m/s και από ύψος Η2=1,55m  ο 

κοντός οριζόντια τα δύο σώματα μάζας m2 και παρατηρούν ότι τα σώματα συγκρούονται πλαστικά και ακαριαία  με 

το σώμα μάζας m1 και το σύστημα αρχίζει να εκτελεί κατακόρυφη ταλάντωση. 

 

Α)Με πόση χρονική διαφορά ο κοντός και ο ψηλός εκτόξευσαν τα δύο σώματα. 

Β)Πόση είναι  η οριζόντια απόσταση των δύο σωμάτων την στιγμή που εκτοξεύθηκαν. 

Γ)Ποιο το πλάτος  της κατακόρυφης ταλάντωσης που θα μπορούσε να  εκτελεί το σύστημα;Tα κατάφεραν τελικά ο 

κοντός και ο ψηλός  να δημιουργήσουν ταλαντώσεις ή όχι; 

Δίνεται το g=10m/s2  και οι τριβές με τον αέρα είναι αμελητέες. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

Α)Για να έχουμε μετά την κρούση κατακόρυφη ταλάντωση θα πρέπει τα σώματα που βάλλονται οριζόντια να 

φτάσουν ταυτόχρονα και με την ίδια οριζόντια κατά μέτρο ορμή. 

Για την ισορροπία του σώματος στο κατακόρυφο ελατήριο θα έχουμε Κx1=m1g  άρα  

x1= 0,1 m 

Για την κατακόρυφη απόσταση του κάθε σώματος που βάλλεται οριζόντια θα ισχύει 

Η1-(Lo-x1)=1/2gt1
2    άρα t1= 0,6 s   &   Η2-(Lo-x1)=1/2gt2

2    άρα t2=0,5s 

Aρα Δt=0,1s 

B) Για να μπορέσει το σύστημα να εκτελέσει κατακόρυφη ταλάντωση θα πρέπει μετά την κρούση να μην υπάρχει 

οριζόντια ορμή. Άρα η συνολική ορμή του συστήματος πριν την κρούση στο οριζόντιο άξονα θα πρέπει να είναι 
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συνολικά μηδέν. Έτσι επειδή τα δύο σώματα έχουν την ίδια μάζα θα πρέπει να έχουν και την ίδια οριζόντια 

ταχύτητα.Αρα το μέτρο της ταχύτητας  του δεύτερου σώματος θα είναι u2=10m/s 

Aρα s1=u1t1=6m   &  s2=u2t2=5m    άρα soλ=11m 

Γ)Για τις κατακόρυφες ταχύτητες των δύο σωμάτων θα έχουμε u1ψ=gt1=6m/s  & u2ψ=gt2=5m/s 

Mε την βοήθεια της  ΑΔΟ στον κατακόρυφο άξονα θα έχουμε  

m2u1ψ +m2u2ψ=(m1 +2m2)uσυσψ   άρα  uσυσψ=2,75m/s 

H  αλλαγή της μάζας του συστήματος επιφέρει και αλλαγή της ΘΙΤ άρα για την νέα ΘΙΤ θα έχουμε   

(m1 +2m2)g=Kx2     άρα x2=0,2m. 

Mε την βοήθεια της ΑΔΕ για την κατακόρυφη ταλάντωση θα έχουμε 

½ Κ(x2-x1)2  + ½ Moλ uσυσψ
2=1/2ΚΑ2    και μετά από πράξεις Α=0,401m 

Παρατηρώ ότι το πλάτος είναι μεγαλύτερο από το εναπομένον μήκος του ελατηρίου κάτω από τη νέα ΘΙΤ (L=Lo-

x2=0,4m).Άρα ο κοντός και ο ψηλός δεν θα απολαύσουν ταλαντώσεις….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


