
                    Ελατήριο vs ελαστικού νήματος 

 

Το πάνω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς σκληρότητας k είναι συνδεδεμένο 
σε οροφή, ενώ στο κάτω είναι συνδεδεμένο σώμα μάζας m το οποίο ισορροπεί. Εκτρέπουμε 
το σώμα από τη θέση ισορροπίας κατά d>mg/k και το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί. 

 

                              

 

 

 

 

 

 

Δίπλα στο ιδανικό ελατήριο, βρίσκεται αβαρές ελαστικό νήμα, το οποίο έχει το πάνω άκρο 
του στερεωμένο στην ίδια οροφή, ενώ στο κάτω άκρο ισορροπεί σώμα ίδιας μάζας m με το 
σώμα που είναι συνδεδεμένο στο ελατήριο. Το ελαστικό νήμα έχει ίδιο φυσικό μήκος με το 
ελατήριο. Θεωρείστε γνωστό πως όταν το αβαρές ελαστικό νήμα έχει επιμηκυνθεί κατά ΔL, 
ασκεί στο σώμα δύναμη μέτρου F=kΔL με φορά προς τη θέση φυσικού μήκους του ελαστικού 
νήματος. Εκτρέπουμε επίσης το σώμα από τη θέση ισορροπίας κατά d>mg/k και το αφήνουμε 
ελεύθερο να κινηθεί. 

Ι) Η ταχύτητα θα μηδενιστεί στιγμιαία για πρώτη φορά: 

 α. στο σώμα που είναι συνδεδεμένο στο άκρο του ελατηρίου  

 β. στο σώμα που είναι συνδεδεμένο στο άκρο του νήματος 

 γ. ταυτόχρονα και στα δύο σώματα 

Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

ΙΙ) Μεγαλύτερη απόσταση από την αρχική θέση, μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητα στιγμιαία για 
πρώτη φορά: 

 α. θα διανύσει το σώμα που είναι συνδεδεμένο στο άκρο του ελατηρίου  

 β. θα διανύσει το σώμα που είναι συνδεδεμένο στο άκρο του νήματος 

 γ. τα δύο σώματα θα διανύσουν την ίδια απόσταση 

Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

Θ.Ι.

t=0

ΔL

0 0

d



ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Μόλις κάθε σώμα αφεθεί 
ελεύθερο θα αρχίσει να 
εκτελεί ΑΑΤ γύρω από την 
αρχική θέση ισορροπίας, η 
οποία αντιστοιχεί σε 
επιμήκυνση είτε του 
ελατηρίου είτε του 
ελαστικού νήματος κατά 
ΔL=mg/k,  ενώ η σταθερά 
επαναφοράς θα είναι ίση με 
D=k. Τα δύο σώματα θα 
φθάσουν ταυτόχρονα 

μέχρι τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου και του ελαστικού νήματος, σε χρονικό 
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 το σώμα που είναι συνδεδεμένο στο άκρο του ελατηρίου θα συνεχίσει να εκτελεί 
ΑΑΤ, επιβραδυνόμενο με επιτάχυνση αυξανόμενη κατά μέτρο, υπό την επίδραση του 
βάρους και της δύναμης του ελατηρίου, αφού το ελατήριο μόλις συσπειρωθεί ασκεί 
δύναμη στο σώμα ομόρροπη του βάρους, οπότε θα μηδενίσει για πρώτη φορά την 

ταχύτητά του μετά από χρονικό διάστημα: 1
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   από τη στιγμή που αφέθηκε 

ελεύθερο. 
 Το σώμα που είναι συνδεδεμένο στο άκρο του αβαρούς ελαστικού νήματος θα 

σταματήσει να εκτελεί ΑΑΤ, αφού το λυγισμένο ελαστικό νήμα δεν ασκεί δύναμη 
στο σώμα.  Το σώμα αυτό θα συνεχίσει ομαλά επιβραδυνόμενο υπό την επίδραση 
μόνο του βάρους του, με σταθερή επιτάχυνση μικρότερη κατά μέτρο, κάθε στιγμή 
μέχρι να σταματήσει στιγμιαία, από την επιτάχυνση του σώματος στο άκρο του 
ελατηρίου 
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Ι) Από αυτό προκύπτει, πως πρώτο θα μηδενίσει στιγμιαία την ταχύτητά του, το σώμα στο 
άκρο του ελατηρίου.  

Σωστή απάντηση η (α) 

ΙΙ) Θεωρούμε επίπεδο μηδενικής βαρυτικής δυναμικής ενέργειας, το οριζόντιο επίπεδο που 
διέρχεται από τη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου και του ελαστικού νήματος. Στη θέση 
αυτή και η δυναμική ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης του ελατηρίου και του νήματος είναι 
μηδενική. Τα σώματα διέρχονται με ίδιες ταχύτητες, άρα έχουν ίδια κινητική ενέργεια. Στη 
συνέχεια και μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητα για πρώτη φορά, η κινητική ενέργεια του 
σώματος στο άκρο του ελατηρίου μετατρέπεται σε δυναμική βαρύτητας και δυναμική 
ελαστικής παραμόρφωσης, ενώ η κινητική ενέργεια στο σώμα στο άκρο του ελαστικού 
νήματος, μετατρέπεται αποκλειστικά σε δυναμική ενέργεια βαρύτητας. Άρα μεγαλύτερη 
απόσταση από την αρχική θέση, μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτητα στιγμιαία για πρώτη φορά θα 
διανύσει το σώμα που είναι συνδεδεμένο στο άκρο του νήματος. 

Σωστή απάντηση η (β) 
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