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Κασβίκης Αθανάσιος - Φυσικός

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

1ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ Οριζόντιο ελατήριο με ένα σώμα (Θ.Ι. ≡ Θ.Φ.Μ.)

1ο Βήμα Θα πρέπει από την εκφώνηση του προβλήματος να καταλάβουμε πότε ξεκινάει η ταλάντωση ώστε να
έχουμε τις αρχικές συνθήκες.

Δηλαδή για t=0  x=? και u=?

Σημείωση: x είναι η απόσταση από την ΘΙ και u η ταχύτητα που έχει το σώμα όταν ξεκινάει η ταλάντωση. (Στην
ΘΙx=0 και θεωρούμε θετική φορά όπου επιθυμούμε)

2ο Βήμα Χρησιμοποιούμε ΑΔΕ για την χρονική στιγμή t=0 ώστε να βρούμε το πλάτος της ταλάντωσης Α.

Ε = Κιν + => = +
(x,u απομάκρυνση και ταχύτητα την στιγμή t=0)

3ο Βήμα Από τις αρχικές συνθήκες βλέπουμε αν έχουμε αρχική φάση στην ταλάντωση και αν έχουμε θέτουμε
t=0 στην εξίσωση x=A ( + ) ή στην u=ωA ( + ) .

Σημείωση: Δεν έχουμε αρχική φάση ( = ) μόνο όταν για t=0  x=0 και u>0

Σημείωση: Αν ζητηθεί να αποδείξουμε ότι το σώμα θα εκτελέσει Α.Α.Τ. παίρνουμε τυχαία θέση όπου

ΣF = = - Kx . Άρα το σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. με D=K .
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2ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατακόρυφο ελατήριο με ένα σώμα (Θ.Ι. ≠ Θ.Φ.Μ.)

1ο Βήμα Κάνουμε απαραίτητα σχήμα με το ελατήριο στην ΘΦΜ και δίπλα το ελατήριο με δεμένο το σώμα να
ισορροπεί στην ΘΙ.

2ο Βήμα Πρέπει να βρούμε πόσο επιμηκυνμένο είναι το ελατήριο όταν ισορροπεί στην ΘΙ (Δηλαδή ψάχνουμε την
απόσταση ΘΦΜ με ΘΙ που την ορίζουμε )

Στην ΘΙ ισχύει ΣF = 0 => = mg => K = mg => = mg/K

3ο Βήμα Θα πρέπει από την εκφώνηση του προβλήματος να καταλάβουμε πότε ξεκινάει η ταλάντωση ώστε να
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ΘΙx=0 και θεωρούμε θετική φορά όπου επιθυμούμε)
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Ε = Κιν + => = + (x,u απομάκρυνση και ταχύτητα την στιγμή t=0)

5ο Βήμα Από τις αρχικές συνθήκες βλέπουμε αν έχουμε αρχική φάση στην ταλάντωση και αν έχουμε θέτουμε
t=0 στην εξίσωση x=A ( + ) ή στην u=ωA ( + ) .

Σημείωση: Δεν έχουμε αρχική φάση ( = ) μόνο όταν για t=0  x=0 και u>0

Σημείωση: Αν ζητηθεί να αποδείξουμε ότι το σώμα θα εκτελέσει Α.Α.Τ. παίρνουμε τυχαία θέση(που απέχει x από
την ΘΙ)  όπου

ΣF = mg - = mg –K( + ) = mg- K -Kx = -Kx  Α.Α.Τ. με D=Κ

(Θυμίζω ότι από το 2ο βήμα βρήκαμε ότι K = mg )

Προσοχή!!!

ί = K Δl (ΔlΑπόσταση από Θ.Φ.Μ)

ά = Κ x (x Απόσταση από την ΘΙ)

Ομοίως για την δυναμική ενέργεια ελατηρίου και την δυναμική ενέργεια ταλάντωσης:

( ά ) = ΚΑΙ ( ί ) =
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3ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ελατήριο με ένα σώμα σε κεκλιμένο επίπεδο (Θ.Ι. ≠ Θ.Φ.Μ.)
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Ομοίως για την δυναμική ενέργεια ελατηρίου και την δυναμική ενέργεια ταλάντωσης: ( ά ) =
ΚΑΙ ( ί ) =
Παρατήρηση: Βλέπετε πως η επίλυση της παρούσης άσκησης είναι ίδια με αυτή του κατακόρυφου ελατηρίου με την
ΜΟΝΗ διαφορά ότι αντί για το βάρος (mg) έχουμε την συνιστώσα του (mg )

Θυμίζω: Κινήσεις σωμάτων πριν από την κρούση

Σε περίπτωση που ένα σώμα κινείται πριν από την κρούση τότε χρησιμοποιούμε Θεώρημα Μεταβολής Κινητικής
Ενέργειας (ΘΜΚΕ) για να βρούμε την ταχύτητα που θα έχει την στιγμή της κρούσης.

Πχ

ΘΜΚΕ  Κιντελ – Κιναρχ = ΣW , όπου ΣW το άθροισμα των έργων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα.

Θυμίζω : Το έργο του βάρους είναι ίσο με mgh (+ όταν κατεβαίνει το σώμα και – όταν ανεβαίνει)

4ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ (Ελαστική κρούση και ταλάντωση σε οριζόντιο ή κατακόρυφο ή κεκλιμένο ελατήριο)

Εδώ αρχίζουμε με την μελέτη του φαινομένου της κρούσης . Πρέπει απαραιτήτως να βρούμε την ταχύτητα του
σώματος που είναι δεμένο στο ελατήριο ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ.

Θυμίζω τους τύπους ταχυτήτων

Η ταχύτητα του δεμένου στο ελατήριο σώματος μετά την κρούση θα είναι η μία αρχική συνθήκη. Η άλλη θα είναι
η απόσταση x του σημείου κρούσης από την ΘΙ του σώματος. Έτσι πηγαίνουμε στους προαναφερθέντες οδηγούς
(ανάλογα με το τι ελατήριο έχουμε) και ακολουθούμε τα βήματα.

Σημείωση: Η ΘΙ μετά από ελαστική κρούση δεν αλλάζει εφόσον δεν μεταβάλλεται η μάζα.
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5ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ (Πλαστική κρούση και οριζόντιο ελατήριο)

Χρησιμοποιούμε την ΑΔΟ (Αρχή Διατήρησης Ορμής) για την πλαστική κρούση και βρίσκουμε την ταχύτητα
συσσωματώματος ( ) η οποία θα είναι και η ταχύτητα με την οποία θα ξεκινήσει την ταλάντωσή του το
συσσωμάτωμα. (1η αρχική συνθήκη)

Θυμίζω:

Επίσης βασικό είναι από την εκφώνηση να καταλάβουμε ΠΟΥ γίνεται η κρούση… Δηλαδή πόση απόσταση x
απέχουμε από την ΘΙ .(2η αρχική συνθήκη)

Προσοχή!!!! Η ΘΙ δεν αλλάζει μετά την κρούση. Δηλαδή εκεί που ισορροπούσε το 1ο σώμα στο ελατήριο, εκεί θα
ισορροπεί και το συσσωμάτωμα.

Τώρα μπορούμε να ακολουθήσουμε τον οδηγό του 1ου προβλήματος με την εξής διαφορά : αντί για μάζα m θα

έχουμε μάζα συσσωματώματος + ( επίσης ω= )

6ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ (Πλαστική κρούση και κατακόρυφο ελατήριο)

1ο Βήμα Χρησιμοποιούμε την ΑΔΟ (Αρχή Διατήρησης Ορμής) για την πλαστική κρούση και βρίσκουμε την ταχύτητα
συσσωματώματος ( ) η οποία θα είναι και η ταχύτητα με την οποία θα ξεκινήσει την ταλάντωσή του το
συσσωμάτωμα. (1η αρχική συνθήκη)

2ο Βήμα Κάνουμε σχήμα στο οποίο θα φαίνονται οι εξής θέσεις δίπλα η μία στην άλλη : ΘΦΜ, και

Πάνω στο σχήμα θέτουμε X1 και X2 αποστάσεις ΘΦΜ με και ΘΦΜ με αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η (όπου ισορροπεί το συσσωμάτωμα) θα είναι η θέση ισορροπίας της ταλάντωσης που θα
προκύψει μετά την πλαστική κρούση.
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3ο Βήμα Παίρνουμε ΣF=0 για κάθε θέση ισορροπίας ώστε να υπολογίσουμε τις αποστάσεις X1 και X2 :

 ΣF = 0 => = mg => K = g => = g/K

 ΣF = 0 => = ( + )g => K = ( + )g => = ( + )g/K

4ο Βήμα Κατανοούμε από την εκφώνηση σε ποιο σημείο γίνεται η κρούση ώστε να βρούμε την απόσταση x του
σημείου της κρούσης από την (2η αρχική συνθήκη)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αν η κρούση γίνει στην τότε οι αρχικές συνθήκες είναι: για t=0  x= x2 – x1 και u =

5ο Βήμα Χρησιμοποιούμε ΑΔΕ για την χρονική στιγμή t=0 ώστε να βρούμε το πλάτος της ταλάντωσης Α.

Ε = Κιν + => = ( + ) + ( 2 – )
6ο Βήμα Από τις αρχικές συνθήκες βλέπουμε αν έχουμε αρχική φάση στην ταλάντωση και αν έχουμε θέτουμε
t=0 στην εξίσωση x=A ( + ) ή στην u=ωA ( + ) .

Σημείωση: Δεν έχουμε αρχική φάση ( = ) μόνο όταν για t=0  x=0 και u>0

Σημείωση: Αν ζητηθεί να αποδείξουμε ότι το σώμα θα εκτελέσει Α.Α.Τ. παίρνουμε τυχαία θέση(που απέχει x από
την όπου

ΣF = mg - = ( + )g –K( + ) = ( + )g- K -Kx = -Kx  Α.Α.Τ. με D=Κ

*Θυμίζω ότι από το 3ο βήμα βρήκαμε ότι K = ( + )g

**Σημείωση: ω=

7ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ (Πλαστική κρούση και ελατήριο σε κεκλιμένο επίπεδο)

*Λύνουμε την άσκηση ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και στο προηγούμενο πρόβλημα (Πρόβλημα 6ο) με την
μόνη διαφορά ότι εδώ αντί για το βάρος mg θα έχουμε την συνιστώσα του βάρους mgημθ στον υπολογισμό των
αποστάσεων X1 και X2 .

**Το σχήμα μας πρέπει να είναι σαν το παρακάτω (3 παράλληλα κεκλιμένα επίπεδα) και να περιλαμβάνει ΘΦΜ
και όπως επίσης  να φαίνονται οι αποστάσεις X1 και X2
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8ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ (Απώλεια επαφής σωμάτων σε οριζόντιο ελατήριο)

Έστω Σώμα 1 που είναι δεμένο στο ελατήριο και ισορροπεί στην ΘΦΜ και Σώμα 2 το οποίο εφάπτεται στο Σώμα 1 .
Αν συσπειρώσω και τα 2 σώματα κατά d και τα αφήσω ελεύθερα να κινηθούν παρατηρούμε τα εξής:

1ον Το Σώμα 1 επιταχύνεται λόγω της και αυτό με την σειρά του επιταχύνει το Σώμα 2. Στην ΘΦΜ η
μηδενίζεται και στην συνέχεια επιβραδύνει το Σώμα 1 (διότι αυτό είναι δεμένο στο ελατήριο) . ΑΡΑ η επαφή των 2
σωμάτων χάνεται στην ΘΦΜ και εκεί το Σώμα 2 φεύγει με ταχύτητα =
Όπου ω= και Α=d (Αν την στιγμή που αφέθηκαν τα σώματα ελεύθερα πάρετε ΑΔΕ θα αποδείξετε ότι

Α=d)

Σημείωση: Το Σώμα 1 θα εκτελέσει ταλάντωση με διαφορετικό πλάτος A1 εφόσον αλλάζει το ω (ω1= ).Το

υπολογίζουμε αεξισώνοντας τις μέγιστες ταχύτητες των 2 ταλαντώσεων: umax = umax1 => ω d = ω1 Α1

9ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ (Απώλεια επαφής σωμάτων σε κατακόρυφο ελατήριο-Σώματα εφαπτόμενα)

Στην περίπτωση αυτή η αντιμετώπιση της άσκησης έχει να κάνει με την δύναμη της αντίδρασης
(N) του σώματος Μ προς το σώμα m. (Τονίζω ότι η ΘΙ της ταλάντωσης είναι η θέση που ισορροπεί η μάζα Μ+m )

1ο Βήμα Από την εκφώνηση πρέπει να καταλάβουμε το σημείο εκκίνησης της ταλάντωσης (1η αρχική συνθήκη) και
με τι ταχύτητα (2η αρχική συνθήκη). Αν για παράδειγμα μας πουν ότι συσπειρώνουμε το ελατήριο κατά d και το
αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί τότε οι αρχικές συνθήκες είναι: για t=0  x=d και u=0.

Στη συνέχεια παίρνουμε ΑΔΕ για την στιγμή t=0 ώστε να βρούμε το πλάτος της ταλάντωσης Α. (Στο παράδειγμά μας
θα βρούμε Α=d)

2ο Βήμα Και Τα δύο σώματα εκτελούν ΑΑΤ με ω=

Το πάνω σώμα που έχει μάζα m εκτελεί ΑΑΤ με σταθερά επαναφοράς D1 = mω2 => D1 = m

Άρα η συνισταμένη στο m είναι ΣF1 = - D1 x = - m x .(x η απόσταση από την ΘΙ των 2 σωμάτων)

3ο Βήμα Αν σχεδιάσουμε όμως τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα μάζας m βλέπουμε ότι ΣF1 = N –mg
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4ο Βήμα Εξισώνουμε τις 2 σχέσεις της ΣF1 και λύνουμε ως προς N:

N –mg = - m x  => N = mg - m x

Προσοχή!!! Για να μην χαθεί η επαφή θα πρέπει Ν≥0 . Άρα mg - m x ≥0 => x ≤ ( )
Δηλαδή για να μην χαθεί η επαφή θα πρέπει κατά την διάρκεια της ταλάντωσης να μην ξεπερνούν τα σώματα
την ΘΦΜ διότι η επαφή ΧΑΝΕΤΑΙ στην ΘΦΜ.

*Σημείωση!!! Στο ελατήριο σε κεκλιμένο επίπεδο η μεθοδολογία είναι η ίδια και η μόνη διαφορά είναι ότι αντί για
το βάρος ( m+M)g θα έχουμε την συνιστώσα του (m+M)g ημθ . Επίσης σαν αντίδραση Ν θα πάρουμε την δύναμη
που ασκεί το κάτω σώμα στο πάνω που του εφάπτεται. ΜΗΝ μπερδευτείτε με την αντίδραση του δαπέδου. Δεν μας
ενδιαφέρει αυτή η δύναμη.

9ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ(Απώλεια επαφής σωμάτων σε κατακόρυφο ελατήριο-Σώμα εφάπτεται στο πάτωμα)

Σε αυτή τη περίπτωση ταλάντωση εκτελεί μόνο το σώμα μάζας ενώ το σώμα μάζας είναι ακίνητο και
εφάπτεται στο δάπεδο.

1ο Βήμα Από την εκφώνηση πρέπει να καταλάβουμε το σημείο εκκίνησης της ταλάντωσης (1η αρχική συνθήκη) και
με τι ταχύτητα (2η αρχική συνθήκη). Αν για παράδειγμα μας πουν ότι συσπειρώνουμε το ελατήριο κατά d και το
αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί τότε οι αρχικές συνθήκες είναι: για t=0  x=d και u=0.

Στη συνέχεια παίρνουμε ΑΔΕ για την στιγμή t=0 ώστε να βρούμε το πλάτος της ταλάντωσης Α. (Στο παράδειγμά μας
θα βρούμε Α=d)

2ο Βήμα Στο σώμα μάζας θα πρέπει να ισχύει ΣF=0 εφόσον είναι ακίνητο στο πάτωμα. Οι δυνάμεις που του
ασκούνται είναι οι εξής Βάρος, αντίδραση δαπέδου και η δύναμη ελατηρίου η οποία ασκείται και στο σώμα
(όπως φαίνονται στο σχήμα)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!Παίρνουμε ΣF για το όταν το σώμα μάζας βρίσκεται ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΦΜ σε απόσταση x από
αυτή

ΣF=0 => N+Fελ-m2g=0 => N= m2g-Fελ => Ν= m2g- Κx

(τονίζω ότι μιλάμε για την Fελ=Kx , όπου x είναι η απόσταση του σώματος από την ΘΦΜ)

3ο Βήμα Για να μη χαθεί η επαφή του με το δάπεδο θα πρέπει να ισχύει Ν ≥ 0 => m2g- Κx ≥0 => x ≤

Δηλαδή θα πρέπει το κατά την διάρκεια της ταλάντωσής του να μην ανεβαίνει περισσότερο από πάνω
από την ΘΦΜ

Άρα η επαφή χάνεται όταν το σώμα φτάσει σε απόσταση x = πάνω από τη ΘΦΜ !!
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Ασκήσεις με 2 ελατήρια

Θα λύνουμε τις ασκήσεις αυτές όπως ξέρουμε χρησιμοποιώντας αντί για σταθερά ελατηρίου K την σταθερά Κολ = Κ1

+ Κ2 .

Η απόδειξη βγαίνει αν σε τυχαία θέση πάρετε την ΣF = + = - K1 x – K2 x = - (K1 + K2 ) x
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