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Ελικόπτερο και στόκοι 

Μία λεπτότατη και άκαμπτη οριζόντια ράβδος ΑΓ  μάζας Μ=4Κg και μήκους L=1m είναι αρχικά ακίνητη 

πάνω από ένα  κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς  Κ=4π
2
N/m με το κέντρο μάζας της ράβδου  να 

βρίσκεται σε επαφή με το πάνω άκρο του ελατηρίου  που έχει το φυσικό του μήκος και που το άλλο του 

άκρο είναι ακλόνητα στερεωμένο στο δάπεδο όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα 

 

Με κατάλληλη στιγμιαία  ροπή ζεύγους την χρονική στιγμή t=0 δίνουμε αρχική κατακόρυφη γωνιακή 

ταχύτητα ω0=2π r/s  στη ράβδο και ταυτόχρονα την αφήνουμε ελεύθερη  να εκτελέσει ταλάντωση. Την 

χρονική στιγμή t=0  στην ίδια κατακόρυφη με το Α και το Γ αφήνουμε δύο σημειακές μάζες m=2π/15 Kg 

από ύψος Η. Αν οι δύο στόκοι  βρεθούν στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο  με τα άκρα Α και Γ της ράβδου την 

χρονική στιγμή που η ράβδος περνάει από την Θέση ισορροπίας της για δεύτερη φορά μετά την χρονική 

στιγμή t=0 να βρεθούν: 

Α) Αν θα πραγματοποιηθεί  πλαστική κρούση της ράβδου με τους δύο στόκους. 

Β) Το ύψος Η από όπου αφέθηκαν ελεύθεροι οι στόκοι 

Γ) Το τελικό πλάτος ταλάντωσης του συστήματος ράβδου-στόκων. Θα χαθεί η επαφή του συστήματος  

ράβδου-στόκων με το ελατήριο; 

Δ) H  τελική γωνιακή ταχύτητα του συστήματος ράβδου-στόκων. 

Δίνεται για τη ράβδο Ιcm=1/12 ML
2
  , g=10m/s

2
 , π

2
=10 

Aπάντηση: 

Α) Η ράβδος την χρονική στιγμή t=0 δεν έχει κατακόρυφη  ταχύτητα άρα θα βρίσκεται στην ακραία θέση 

της ταλάντωσή της. Το πλάτος της ταλάντωσής που θα εκτελέσει το κέντρο μάζας της ράβδου θα 

δίνεται από την σχέση της ισορροπίας Κx1=Mg  άρα x1=1m και άρα το Α=1m.Για να φτάσει η ράβδος 

για δεύτερη φορά στην θέση ισορροπίας της θα χρειασθεί χρόνος t=3T/4=1,5s. 

Στον ίδιο χρόνο οι στόκοι θα πέσουν κατά ύψος  Η1= ½ gt
2
=11,25m. Για να συμβεί όμως κρούση θα 

πρέπει τα σημεία Α και Γ της ράβδου να βρεθούν στο ίδιο  κατακόρυφο επίπεδο με το αρχικό τους 

επίπεδο. Αυτό θα συμβεί μόνο η ράβδος έχει εκτελέσει ακέραιο αριθμό μισών περιστροφών δηλαδή 

όταν θ=κπ  (1) όπου ο κ να ανήκει στους ακέραιους αριθμούς. Η γωνιακή ταχύτητα της ράβδου είναι 

H
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σταθερή μιας και η δύναμη του βάρους και του ελατηρίου ασκούνται στο κέντρο μάζας της ράβδου 

και δεν μπορούν να προκαλέσουν ροπή. Ετσι η γωνία  θ=ω0t (2). Από τις σχέσεις (1) και (2) θα έχουμε 

2π·1,5=κπ  άρα  κ=3. Αρα οι στόκοι θα κολλήσουν στα άκρα της ράβδου. 

Β)  Οι στόκοι για να φτάσουν να συγκρουστούν με τη ράβδο θα έχουν διανύσει κατακόρυφο  διάστημα 

Η1=11,25m από τη Θ.Ι. της ράβδου άρα θα πρέπει να αφεθούν από ύψος 

Η=Η1-Α=10,25m. 

Γ)  Η ράβδος την στιγμή της κρούσης έχει μεταφορική ταχύτητα υcm=ωΑ=π m/s. Oι στόκοι έχουν 

κατακόρυφη ταχύτητα  υ=gt=15m/s. Mε την βοήθεια της ΑΔΟ για την πλαστική κρούση θα έχουμε: 

Μυcm-mυ-mυ=(M+2m)υσυσ  άρα υσυσ=0 m/s. 

Η αύξηση της μάζας του συστήματος θα αλλάξει και τη θέση ισορροπίας της κατακόρυφης 

ταλάντωσης του συστήματος. Με τη βοήθεια της τελικής ισορροπίας θα έχουμε Moλg=Kx2  άρα 

x2=(1+π/15)  m. Eτσι το νέο πλάτος θα είναι Α2=x2-x1=π/15 m. 

Για να χαθεί η επαφή του συστήματος με το ελατήριο θα πρέπει το σύστημα να φτάσει στην θέση του 

φυσικού μήκους του ελατηρίου. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί μιας και το πλάτος ταλάντωσης είναι 

μικρότερο από την συσπείρωση x2 του ελατηρίου από την νέα θέση ισορροπίας. 

Δ) Για την πλαστική κρούση των στόκων έχουμε με την βοήθεια της ΑΔΣ: 

Ιcmω0=Ιολωσυστ 

άρα  συστωω 
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Υ λ ι κ ό  Φ υ σ ι κ ή ς - Χ η μ ε ί α ς  

Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους… 

Επιμέλεια: 

Χρήστος Ελευθερίου 

 

                                                                                                        

 


