Υλικό Φυσικής-Χηµείας

∆υναµική.

Η δράση, η αντίδραση και το ελατήριο
Μια πλάκα µάζας 4kg αφήνεται να πέσει από ορισµένο ύψος, πάνω σε ένα ιδανικό
(αβαρές) κατακόρυφο ελατήριο, µήκους 60cm που στηρίζεται στο έδαφος. Κάποια
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στιγµή η εικόνα είναι όπως στο δεύτερο σχήµα, όπου το σώµα απέχει κατά 40cm
από το έδαφος, έχοντας ταχύτητα υ1=3m/s. Αν το ελατήριο έχει σταθερά
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Κ=150Ν/m, για τη θέση αυτή Α:
i) Ποια δύναµη F1 έχει συσπειρώσει το ελατήριο; Να την σχεδιάστε στο σχήµα
και να βρείτε το µέτρο της.
ii) Να σχεδιάσετε σε άλλο σχήµα, την αντίδραση της δύναµης F1.
iii) Να σχεδιάστε επίσης και να υπολογίστε το µέτρο της δύναµης που το έδαφος ασκεί στο ελατήριο και
την αντίδρασή της.
iv) Κάποιος σας λέει ότι η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος κατά την κάθοδό του είναι πριν τη θέση Α, αφού το σώµα επιβραδύνεται πέφτοντας στο ελατήριο. Να εξετάσετε αν αυτό είναι σωστό ή όχι.
∆ίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:
i) Στη θέση Α το ελατήριο έχει συσπειρωθεί κατά:
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∆l = l 0 − h = 0 ,6 m − 0 ,4 m = 0 ,2m ,
αλλά τότε πρέπει να δέχεται µια δύναµη, όπως στο σχήµα µέτρου:

F1 = K ⋅ ∆l = 150 ⋅ 0 ,2 N = 30 N
Προφανώς τη δύναµη αυτή την ασκεί στο ελατήριο, η πλάκα που πέφτει.
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ii) Με βάση τον τρίτο νόµο του Νεύτωνα, αφού η πλάκα ασκεί στο ελατήριο τη δύναµη F1, το
ελατήριο ασκεί στην πλάκα την αντίδρασή της, µε φορά προς τα πάνω και το ίδιο µέτρο. Ας
την βαφτίσουµε Fελ, δηλαδή δύναµη του ελατηρίου, οπότε για το µέτρο της Fελ=30Ν.
iii) Ας έρθουµε τώρα στο ελατήριο. Από το 2ο νόµο του Νεύτωνα για το ελατήριο παίρνουµε:
ΣF=m·α
Όπου m η µάζα του ελατηρίου. Αλλά δεχτήκαµε ότι το ελατήριο είναι αβαρές, οπότε ΣF=0.
Αλλά στο ελατήριο εκτός της δύναµης F1 που ασκείται από την πλάκα ασκείται και µια δύ-
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ναµη F2 από το έδαφος και για να δίνουν µηδενική συνισταµένη, θα πρέπει η δύναµη από το
έδαφος να έχει φορά προς τα πάνω και µέτρο επίσης F2=30Ν.
Η αντίδραση της δύναµης F2, ασκείται στο έδαφος (από το ελατήριο), έχει κατεύθυνση προς
τα κάτω και µέτρο επίσης 30Ν. Ας την ονοµάσουµε F΄ελ, αφού και αυτή ασκείται από το
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ελατήριο.
iv) Ας σχεδιάσουµε τις δυνάµεις στην πλάκα. Αυτές είναι το βάρος και η δύναµη του ελατηρίου. Από το
δεύτερο νόµο του Νεύτωνα παίρνουµε:
www.ylikonet.gr
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Β-Fελ=Μ·α →
Μg-Fελ=Μ·α
Για όσο διάστηµα το βάρος έχει µεγαλύτερο µέτρο από τη δύναµη του ελατηρίου, η πλάκα έχει επιτάχυνση προς τα κάτω, ίδιας φοράς δηλαδή µε την ταχύτητα. Αυτό σηµαίνει ότι η πλάκα επιταχύνεται και
το µέτρο της ταχύτητας αυξάνεται. Προφανώς αρχικά η συσπείρωση του ελατηρίου είναι µικρή και αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου. Στη θέση Α η δύναµη του ελατηρίου έχει µέτρο Fελ=30Ν ενώ το βάρος Β=Μg=40Ν.
Βλέπουµε δηλαδή ότι το βάρος έχει µεγαλύτερο µέτρο από την Fελ, η πλάκα έχει επιτάχυνση προς τα κάτω και το µέτρο της ταχύτητας αυξάνεται. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µετά από λίγο η πλάκα
θα έχει ταχύτητα µεγαλύτερη από 3m/s και η πρόταση είναι λανθασµένη.
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