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Που πήγε  η ενέργεια ταλάντωσης; Ψάξε ψάξε μα δε θα τη βρεις… 

 

Tο παρακάτω σύστημα περιέχει: 

-Δύο  στερεωμένες κατακόρυφες μεταλλικές αμελητέου πάχους και αντίστασης που 

απέχουν μεταξύ τους απόσταση l=50cm  που μπορούν να συμπεριφέρονται σαν ιδανικός 

πυκνωτής. 

-Eνα φορτισμένο σημειακό σώμα φορτίου Q =10mC και μάζας m=10g  που ισορροπεί πάνω 

σε λείο οριζόντιο επίπεδο δεμένο από ένα ιδανικό ελατήριο σταθεράς Κ=100N/m η άλλη 

άκρη του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένη. 

-Ιδανική μπαταρία  συνεχούς τάσης V=100 και δύο ανοιχτούς  διακόπτες Δ. 

 

Την χρονική στιγμή t=0 κλείνουμε τον κάτω διακόπτη και ο πυκνωτής φορτίζεται ακαριαία. 

α)Να αποδείξετε ότι το σημειακό σώμα θα κάνει γ.α.τ. 

β)Να βρεθεί η εξίσωση της απομάκρυνσης του σημειακού σώματος θεωρώντας θετική 

φορά τη φορά της αρχικής ταχύτητας του σημειακού σώματος. 

γ)Ποιες χρονικές στιγμές θα μπορούσε να ανοίξει ο κάτω διακόπτης και ταυτόχρονα να 

κλείσει ο πάνω διακόπτης για να έχουμε : 
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i)Eλάχιστη ενέργεια  νέας ταλάντωσης 

ii)Mέγιστη ενέργεια νέας ταλάντωσης 

Να υποτεθεί ότι ο πυκνωτής μετά το κλείσιμο του πάνω διακόπτη εκφορτίζεται ακαριαία. 

 

AΠΑΝΤΗΣΗ 
 

α)Μετά του κλείσιμο του κάτω διακόπτη οι πλάκες συμπεριφέρονται σαν ιδανικός 

πυκνωτής που δημιουργούν ομογενές οριζόντιο ηλεκτρικό πεδίο. Έτσι το φορτισμένο 

σωμάτιο θα ισορροπεί σε μία νέα θέση σε σχέση με τη θέση φυσικού μήκους του 

ελατηρίου. Για τη  νέα θέση ισορροπίας θα έχουμε 

ΕQ=Kx1    ή  VQ/l=Kx1  άρα x1=0,02m=2cm 

Απομακρύνοντας λίγο προς τα δεξιά  από την νέα θέση ισορροπίας για το σώμα θα έχουμε 

ΣF=EQ-K(x1+x)=-Kx1 

Aρα το σώμα θα εκτελεί γ.α.τ. με D=K 

Β)Την στιγμή που t=0 που δημιουργούμε ακαριαία το ηλεκτρικό πεδίο το σώμα δεν έχει 

ταχύτητα και βρίσκεται σε απόσταση x1 από την θέση ισορροπίας  της.Άρα το σώμα 

βρίσκεται στην ΘΕΑ και θα εκτελεί γ.α.τ με πλάτος Α=x1=0,02m 

Aρα η εξίσωση απομάκρυνσης θα είναι  x=0,02ημ(100t+3π/2) (S.I.) 

Γ)Όταν ανοίξει ο κάτω και κλείσει ο πάνω διακόπτης έχουμε αυτόματη κατάργηση του 

ηλεκτρικού πεδίου άρα και της δύναμης αυτού του πεδίου. Μετά την κατάργηση του 

πεδίου η θέση ισορροπίας του σημειακού σώματος  μεταφέρεται ακαριαία στην θέση 

φυσικού μήκους του ελατηρίου. Η  νέα ενέργεια ταλάντωσης θα είναι τώρα Ε=1/2ΚΑ΄2. 

i)Για να γίνει ελάχιστη αυτή η ενέργεια θα πρέπει το Α΄να γίνει 0.Αυτό μπορεί να συμβεί 

μόνο αν το σώμα βρεθεί στην  τελική ΘΙΤ έχοντας φυσικά και  μηδενική ταχύτητα. Το 

φορτισμένο σώμα βρίσκεται στην ΘΦΜΕ (που είναι και ταυτόχρονα και ακραία θέση της 

αρχικής ταλάντωσης του σώματος) κάθε t1=kT=k.0,02π s με το k να είναι ακέραιος. 

ii)Για να γίνει μέγιστη αυτή η ενέργεια θα πρέπει το πλάτος Α΄να γίνει μέγιστο. Άρα όταν θα 

καταργηθεί το ηλεκτρικό πεδίο το σώμα θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση με την 
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μεγαλύτερη απομάκρυνση από την ΘΦΜΕ. Αυτό συμβαίνει στην θέση Α’=2Α=0,04m και 

συμβαίνει κάθε χρονική στιγμή t2=kT+T/2 =k.0,02π+0,01π  s με το k να είναι ακέραιος. 

 

Υ.Σ.Είναι “πολύ λογικό” να πούμε ότι η μπαταρία δημιούργησε την αρχική ενέργεια της 

ταλάντωσης. Είναι όμως “λογικό” να πούμε  ότι η έξοδος της μπαταρίας από το σύστημα 

είτε μηδένισε είτε τετραπλασίασε την αρχική ενέργεια της ταλάντωσης; 

Για  όλους τους φίλους του «υλικονέτ» που πέρυσι είχαμε  «χορτάσει» συζητήσεις για την 

ενέργεια και ιδίως για τη μηχανική ενέργεια…. 

 

Η άσκηση αφιερώνεται στην μαθήτριά μου Ελισάβετ που καλά καλά δεν αρχίσαμε και 

άρχισε να βλέπει «ανατροπές» στις ταλαντώσεις…Υπομονή Ελισάβετ το στερεό είναι ακόμη 

μακριά… 

 

 

 

 

 

 

 


