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Μια ισορροπία , μια δύναμη Laplace και μια ταλάντωση 

 

Ο ομογενής αγωγός ΚΛ του σχήματος μάζας m και 
μήκους ℓ, είναι οριζόντιος και ισορροπεί δεμένος από 
τα άκρα του σε δυο ιδανικά ελατήρια σταθερής k. Ο 
αγωγός διαρρέεται από σταθερό ρεύμα έντασης Ι με 
φορά όπως στο σχήμα και είναι κάθετος προς τις 
μαγνητικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου 
έντασης Β. Όταν διακόψουμε το ρεύμα στον αγωγό, 
αυτός εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση κατά την 
διάρκεια της οποίας ισχύει: 𝛦𝜏𝛼𝜆  𝑈𝜀𝜆𝛼𝜏  ,   𝑚𝑎𝑥 = 14 

 

Όπου 𝛦𝜏𝛼𝜆   = ενέργεια της απλής αρμονικής ταλάντωσης που θα εκτελέσει και 𝑈𝜀𝜆𝛼𝜏  ,   𝑚𝑎𝑥  = η μέγιστη δυναμική ενέργεια που θα αποκτήσουν συνολικά τα ελατήρια κατά την 
ταλάντωση του αγωγού. 

 

1. Η ένταση του ρεύματος που διέρρεε αρχικά τον αγωγό, ήταν ίση με: 

 

α. 𝑚𝑔𝐵ℓ   β. 𝑚𝑔2𝐵ℓ  γ. 2𝑚𝑔𝐵ℓ  

 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. 

 

Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

 

Οι αγωγοί ρευματοδότησης είναι αμελητέας μάζας και δεν είναι τεντωμένοι , δεν επηρεάζουν την 
ισορροπία του αγωγού. Η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο g. 
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2. Να σχεδιαστούν οι γραφικές παραστάσεις της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης συναρτήσει της 
παραμόρφωσης 𝛥ℓ  του ελατηρίου 𝑈𝜏𝛼𝜆 −  𝛥ℓ  , καθώς και της συνολικής δυναμικής ενέργειας των 

ελατηρίων συναρτήσει της απομάκρυνσης του αγωγού από τη θέση ισορροπίας του (x=0) , 𝑈𝜀𝜆 −  𝑥. 

 

Απάντηση: 

1. Έστω 𝛥ℓ1  η παραμόρφωση των 
ελατηρίων κατά την ισορροπία, όταν έχουμε 
ρεύμα. Μελετώντας την ισορροπία: 𝛴�⃗� = 0  
Θεωρώντας θετική φορά την προς τα πάνω: +2𝑘𝛥ℓ1 −𝑚𝑔 − 𝐵𝐼ℓ = 0 ⇒ 

 𝑩𝑰𝓵 +𝒎𝒈 = 𝟐𝒌𝜟𝓵𝟏  (1) 

 

 

Όταν διακοπεί η ρευματοδότηση, η Θέση 
Ισορροπίας Ταλάντωσης (Θ.Ι.Τ.) θα είναι πιο 
ψηλά αλλά προφανώς κάτω από τη Θέση 
Φυσικού Μήκους (Θ.Φ.Μ.). 

 

Έστω 𝛥ℓ2  η παραμόρφωση των ελατηρίων 
εκεί. Μελετάμε την Θ.Ι.Τ.: 𝛴𝐹΄⃗⃗⃗⃗ = 0 ⇒ +2𝑘𝛥ℓ2 −𝑚𝑔 = 0 ⇒ 𝜟𝓵𝟐 = 𝒎𝒈𝟐𝒌   (2) 

Όμως, όταν διακοπεί το ρεύμα στον αγωγό, ξεκινάει την ταλάντωσή του από την κάτω ακραία του θέση , 
αφού υ=0 και καταργούμε μια δύναμη (την �⃗�𝐿𝑎𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒  ) η οποία είχε κατεύθυνση προς τα κάτω. Άρα, 
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προφανώς, η αρχική θέση ισορροπίας (όταν  𝛪 ≠ 0) απέχει από την Θ.Ι.Τ. απόσταση ίση με το πλάτος Α 
της Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης. Συνεπώς: 𝜜 =  𝜟𝓵𝟏 − 𝜟𝓵𝟐         (3) 

Όταν διακόπτεται το ρεύμα, ο αγωγός ξεκινά την ταλάντωσή του από την κάτω ακραία θέση του (υ=0). 
Είναι εύκολο να καταλάβουμε πως στη θέση αυτή, έχουμε την μέγιστη δυνατή παραμόρφωση του 
ελατηρίου, δηλαδή 𝛥ℓ1 = 𝛥ℓ𝑚𝑎𝑥 . Σύμφωνα με την εκφώνηση: 𝛦𝜏𝛼𝜆  𝑈𝜀𝜆𝛼𝜏  ,   𝑚𝑎𝑥 = 14 ⇒ 

 12 2𝑘𝐴212 2𝑘𝛥ℓ12 = 14 ⇒ 

 𝜟𝓵𝟏 = 𝟐𝜜 (4) 

Οπότε, 

(3) 
(4)⇒ 𝜟𝓵𝟐 = 𝜜 (5) 

 

Δηλαδή, η άνω ακραία της ταλάντωσης είναι η Θ.Φ.Μ.  

 

Από (2) , (4) και (5) ⇒ 

 𝜟𝓵𝟏 = 𝟐𝜟𝓵𝟐 = 𝒎𝒈𝒌   ή  αλλιώς 𝜜 = 𝒎𝒈𝟐𝒌   (6) 

 

(1) 
(6)⇒ 𝐵𝐼ℓ + 𝑚𝑔 = 2𝑘𝑚𝑔𝑘 ⇒ 

 

Ι=𝒎𝒈𝑩𝓵  

 

 

Άρα, σωστή επιλογή είναι η (α). 
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2. Θεωρούμε θετική φορά προς τα πάνω 
και μια απομάκρυνση x , όπως φαίνεται στο 
σχήμα: 

Έχουμε: 

𝑼𝝉𝜶𝝀 = 𝟏𝟐𝟐𝒌𝒙𝟐 ⇒ 

𝑼𝝉𝜶𝝀 = 122𝑘(𝛢 − 𝜟𝓵)2 (7) 

 

 

Πίνακας τιμών: 

Για 𝜟𝓵 = 𝟎 (𝜣.𝜱.𝜧. ) ⇒  ` 𝑼𝝉𝜶𝝀 = 𝒎𝒂𝒙 = 𝜠𝝉𝜶𝝀 = 𝒌𝜜𝟐 (6)⇒ 𝑼𝝉𝜶𝝀 = 𝒎𝟐𝒈𝟐𝟒𝒌  (8) 

Για 𝜟𝓵 = 𝑨 (𝜣. 𝑰. 𝑻. ) ⇒   𝑼𝝉𝜶𝝀 = 𝒎𝒊𝒏 = 𝟎     (9) 

Για 𝜟𝓵 = 𝟐𝑨 (𝜶𝜿𝝆𝜶ί𝜶 𝜿ά𝝉𝝎) ⇒ 𝑼𝝉𝜶𝝀 = 𝒎𝒂𝒙 = 𝜠𝝉𝜶𝝀 = 𝒌𝜜𝟐 (6)⇒ 𝑼𝝉𝜶𝝀 = 𝒎𝟐𝒈𝟐𝟒𝒌  (10) 
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Για την συνολική δυναμική ενέργεια των ελατηρίων , έχουμε: 

𝑼𝜺𝝀 = 𝟏𝟐𝟐𝒌𝜟𝓵𝟐 ⇒ 

𝑼𝜺𝝀 = 12 2𝑘(𝛢 − 𝒙)2  (11) 

Πίνακας τιμών: 

Για 𝒙 = +𝑨 (𝜣.𝜱.𝜧. ) ⇒  𝑼𝜺𝝀 = 𝒎𝒊𝒏 = 𝟎     (12) 

Για 𝒙 = 𝟎 (𝜣. 𝑰. 𝑻. ) ⇒   𝑼𝜺𝝀 = 𝟏𝟐𝟐𝒌𝑨𝟐 (6)⇒ 𝑼𝜺𝝀 = 𝒎𝟐𝒈𝟐𝟒𝒌     (13) 

Για 𝒙 = −𝑨 (𝜶𝜿𝝆𝜶ί𝜶 𝜿ά𝝉𝝎) ⇒  𝑼𝜺𝝀 = 𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟐𝟐𝒌𝟒𝑨𝟐 (6)⇒ 𝑼𝜺𝝀 = 𝒎𝟐𝒈𝟐𝒌   (14) 
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