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Θέσεις

Με αφορµή την πολύ ωραία ανάρτηση

αλλά και µια συζήτηση που είχαµε προχθές

µε, όταν µελετάµε την ταλάντωση και

Παράδειγµα 1ο:  

Στο διπλανό  σχήµα το σώµα ηρεµεί

τηρίων k2=3k1 και ∆ℓ2=Α. Εκτρέπο

το ελατήριο σταθεράς k2, να αποκτήσει

το αφήνουµε να ταλαντωθεί. 

i) Να υπολογιστεί η ενέργεια που απαιτήθηκε

ντωσης. 

ii) Να βρεθεί η µηχανική ενέργεια του

iii) Κάποια στιγµή που το σώµα βρίσκεται

ράς k2 χωρίς απώλεια ενέργειας

πλάτος ταλάντωσης, να υπολογιστεί

της ταλάντωσης.  

Απάντηση: 

i) Στην αρχική θέση ισορροπίας: 

 ΣF=0 → F1ελ=F2ελ → k1·∆ℓ1=k

Εφαρµόζουµε για το σώµα το Θ

κίνησή του κατά ∆ℓ2= Α, µε την

ρικής δύναµης Fεξ και παίρνουµε
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Ενώ η ενέργεια ταλάντωσης είναι

Βλέπουµε δηλαδή ότι η ενέργεια

στο σώµα για να το εκτρέψουµε

ii)  Τη στιγµή που το σώµα αφήνεται
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Θέσεις-αντιθέσεις αλλά και …άρσεις! 

ανάρτηση του Βασίλη ∆ουκατζή «ΕΝΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ

είχαµε προχθές σε µια παρέα φίλων, ας δούµε κάποιες αντιφάσεις

ταλάντωση και την ενέργειά της. 

ηρεµεί, ενώ για τις σταθερές των δύο ελα-

υµε το σώµα προς τα δεξιά µέχρι που 

αποκτήσει το φυσικό µήκος του (θέση Γ) και 

που απαιτήθηκε για την εκτροπή του σώµατος καθώς

ενέργεια του συστήµατος τη στιγµή που αφήνεται να ταλαντωθεί

σώµα βρίσκεται στο δεξιό άκρο της ταλάντωσης, αφαιρούµε

ενέργειας και το σώµα ταλαντώνεται πλέον µε πλάτος Α

υπολογιστεί η ενέργεια ταλάντωσης και να συγκριθεί µε

 

2·∆ℓ2 → ∆ℓ1=3·∆ℓ2=3Α. 

το Θ.Μ.Κ.Ε. για την προς τα δεξιά µετα-

την εξάσκηση µιας κατάλληλης εξωτε-

παίρνουµε: 

+WF1ελ+WF2ελ+WFεξ → 
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ταλάντωσης είναι ίση: 
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ενέργεια της πρώτης ταλάντωσης είναι ίση µε την ενέργεια

εκτρέψουµε από τη θέση ισορροπίας του, πράγµα που περιµέναµε

αφήνεται να ταλαντωθεί το σύστηµα σώµα-ελατήρια έχει
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  Ταλαντώσεις 

1

ΘΕΜΑ ΣΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ», 

κάποιες αντιφάσεις που συναντά-

καθώς και η ενέργεια ταλά-

ταλαντωθεί. 

αφαιρούµε το ελατήριο σταθε-

πλάτος Α1. Αφού βρεθεί το νέο 

συγκριθεί µε την ενέργεια της πρώ-

εξ → 

την ενέργεια που προσφέραµε 

περιµέναµε. 

ελατήρια έχει µηχανική ενέργεια: 
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Προφανώς η παραπάνω τιµή της µηχανικής

iii)  Από τη στιγµή που αφαιρείται το

νά µια νέα ταλάντωση µε θέση

κους του ελατηρίου, συνεπώς το

A 211 ∆+∆= ll

Ενώ η αντίστοιχη ενέργεια της νέας

∆ηλαδή ίση, όχι µε την αρχική ενέργεια

ισούται και µε την µηχανική ενέργεια

Ή µε άλλα λόγια, η µηχανική ενέργεια

δύο ταλαντώσεων. Να το πούµε αλλι

Αρχικά το σύστηµα των δύο ελατηρ

E

Για να υπάρξει η αρχική ταλάντωση

αυτήν την τιµή έχει η ενέργεια της

οποίο έχει το φυσικό µήκος του, 

και ως ενέργεια της δεύτερης ταλ

 

Παράδειγµα 2ο. 

Το σώµα του διπλανού σχήµατος ηρεµεί

άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς

σταθερή δύναµη F, όπως στο σχήµα.

i) Να αποδειχθεί ότι το σώµα θα εκτελέσει

ii) Πόση είναι η ενέργεια που προσφέρει

ση και πόση είναι η ενέργεια της

Απάντηση: 

i) Το σώµα επιταχύνεται προς τα δεξιά

F=Fελ ή k =∆l

Παίρνοντας το σώµα σε µια τυχαία

ΣF=F-Fελ=F-k(

Άρα το σώµα εκτελεί ΑΑΤ µε πλάτος

ταλάντωσης: 
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τιµή της µηχανικής ενέργειας δεν έχει καµιά σχέση µε την

αφαιρείται το δεύτερο ελατήριο, το σώµα ξεκι-

µε θέση ισορροπίας, τη θέση φυσικού µή-

συνεπώς το νέο πλάτος ταλάντωσης θα είναι 

AAA 432 =+=  

της νέας ταλάντωσης είναι: 
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αρχική ενέργεια ταλάντωσης, αλλά µε την δυναµική ενέργεια

µηχανική ενέργεια του συστήµατος, πριν την αφαίρεση του ελατηρίου

µηχανική ενέργεια παραµένει σταθερή, ενώ αυτό δεν συµβαίνει

ύµε αλλιώς: 

ύο ελατηρίων που έχουν επιµηκυνθεί, έχουν ενέργεια παραµ
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άντωση, απαιτείται να προσφέρουµε στο σύστηµα εν

της πρώτης ταλάντωσης. Μόλις όµως αφαιρεθεί το

, όλη η µηχανική ενέργεια του συστήµατος, ίση µε

ύτερης ταλάντωσης. 

σχήµατος ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεµένο στο 

σταθεράς k. Σε µια στιγµή ασκούµε στο σώµα µια 

σχήµα. 

θα εκτελέσει ΑΑΤ και να βρεθεί το πλάτος και η ενέργεια

που προσφέρει η δύναµη στο σώµα, µέχρι να ολοκληρώσει

ενέργεια της ταλάντωσης τη στιγµή t=Τ; 

προς τα δεξιά, µέχρι µια θέση, όπου ΣF=0 ή  

k

F
F =∆→= l  

µια τυχαία θέση  παίρνουµε: 

k(∆ l +x) =-kx 

µε πλάτος Α=
k

F
=∆l  έχοντας ενέργεια 

0l

  Ταλαντώσεις 

2

µε την ενέργεια ταλάντωσης. 

ενέργεια του ελατηρίου, που 

του ελατηρίου σταθεράς k2. 

συµβαίνει για τις ενέργειες των 

έργεια παραµόρφωσης ίση µε: 

ύστηµα ενέργεια 2
12 AkE = και 

ί το δεύτερο ελατήριο, το 

ίση µε 2
18 Ak θα εµφανίζεται 

ενέργεια ταλάντωσης. 

ολοκληρώσει µια πλήρη ταλάντω-
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ii)  Μετά από µια περίοδο το σώµα έχει επιστρέψει στην αρχική του θέση. Το έργο της δύναµης F είναι ίσο 

µε µηδέν. Πράγµατι WF=F·2Ασυν0°+F·2Ασυν180°=0, πράγµα που σηµαίνει ότι µέσω της δύναµης δεν 

µεταφέρθηκε ενέργεια στο σώµα. 

Η ενέργεια της ταλάντωσης βέβαια είναι: 
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Και η τιµή αυτή, δεν έχει καµιά σχέση µε το έργο της δύναµης ή µε τη µηχανική ενέργεια του συστήµα-

τος σώµα-ελατήριο, η οποία στη θέση αυτή είναι µηδενική. 

dmargaris@sch.gr 

 

 


