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ΡΑΒ∆ΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟ… 
 
Η οµογενής ράβδος (AB) του σχήµατος, έχει µάζα Μ=3Kg και µήκος L=1m. Το ένα 
άκρο της Α το αρθρώνουµε σε κατακόρυφο τοίχο, ενώ το άλλο άκρο της Β το δένου-
µε µε ένα σχοινί που 
τεντώνεται οριζόντια 
και κρατά τη ράβδο 
σε γωνία φ µε 
ηµφ=0,6, όπως στο 
σχήµα. 
Ελατήριο σταθεράς 
Κ=100Ν/m είναι κολ-
ληµένο στο άκρο Β 
της ράβδου. Στο άλλο 
άκρο του ελατηρίου 
δένουµε σώµα µάζας 
m=1Kg. Το σύστηµα 
αρχικά ισορροπεί. 
Στη συνέχεια µετατο-
πίζουµε τη µάζα m 
κατακόρυφα προς τα 
κάτω κατά d=5cm και 
την αφήνουµε ελεύ-
θερη να ταλαντωθεί. 
Τότε: 
α) Να βρείτε πως µεταβάλλεται µε το χρόνο η τάση του νήµατος από τη στιγµή που 
ξεκίνησε η ταλάντωση.  Να θεωρήσετε την προς τα κάτω φορά θετική. 
β) Ποιες χρονικές στιγµές η τάση 
του νήµατος γίνεται µέγιστη; 
γ) Να βρείτε µεταξύ ποιών τιµών 
µεταβάλλεται το µέτρο της αντί-
δρασης από την άρθρωση. 
δ) Κάποια στιγµή αποµακρύνου-
µε το ελατήριο µε τη µάζα m από 
το σύστηµα. Αν το όριο θραύσης 
του νήµατος είναι Τθρ=40Ν, τότε 
ποια είναι η ελάχιστη δύναµη 
που πρέπει να εφαρµόσουµε στο 
άκρο Β της ράβδου και κάθετα 
σε αυτή όπως φαίνεται στο σχή-
µα ώστε να σπάσει το νήµα; 
ε) Για τη δύναµη που υπολογίσατε πόση είναι η γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου τη 
στιγµή που σπάει το νήµα; 
στ) Να υπολογίσετε το έργο του βάρους της ράβδου µέχρι αυτή να γίνει κατακόρυφη. 
∆ίνεται για τη ράβδο ΙΑ=1/3⋅Μ⋅L2 και g=10m/s2. 
Συνοπτική λύση: 
 
α) Στη θέση ισορροπίας για το σώµα στο ελατήριο ισχύει                      
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ΣF=0⇒mg=Kx1⇒x1=
K

mg
=0,1m. Σε µια τυχαία θέση και για την ταλάντωση της µά-

ζας m ισχύει ΣF=-Kx⇒mg-Fελ=-Κx⇒ Fελ=mg+Kx⇒ Fελ=10+100⋅x 

Από την ισορροπία της ράβδου ισχύει: Στ(Α)=0⇒ Fελ⋅L⋅ηµφ+Μg
2

L
ηµφ=Τ⋅L⋅συνφ 

(10+100⋅x)⋅ηµφ+15⋅0,6=Τ⋅0,8⇒T=18,75+75⋅x. Όµως για την ταλάντωση έχουµε 

x=A⋅ηµ(ωt+φ0) µε φ0=
2

π
rad, A=d=0,05m και Κ=m⋅ω2

⇒ω=10rad/s. Τότε 

x=0,05⋅ηµ(10t+
2

π
)⇒ x=0,05⋅συν(10t). Τελικά προκύπτει Τ=18,75+75⋅x⇒ 

⇒Τ=18,75+75⋅0,05⋅συν(10t)⇒ Τ=18,75+3,75⋅συν(10t) (S.I). 
 

β) Για T=Tmax προκύπτει συν10t=1⇒10t=2κπ⇒t=
5

κπ
, κ ∈ Ζ+. 

 
γ) Για τη δύναµη από την άρθρωση ισχύει ΣFy=0⇒FAy=M⋅g+Fελ=30+10+100⋅x⇒ 
⇒ FAy=40+100⋅x και  
ΣFx=0⇒FAx=T⇒ FAx=18,75+75⋅x. Τότε FAy(max)=40+100⋅0,05=45N και   
FAx(max)=18,75+75⋅0,05=22,5N. Ακόµη FAy(min)=40-100⋅0,05=35N και   

FAx(min)=18,75-75⋅0,05=15N. Άρα FA(max)= 2
(max)Ay

2
(max)Ax F+F = 22 45+5,22 =50,3Ν 

και FA(min)= 2
(min)Ay

2
(min)Ax F+F = 22 35+15 =38Ν. 

 

δ) Στ(Α)=0⇒ F⋅L+Μg
2

L
ηµφ=Τ⋅L⋅συνφ⇒F+15⋅0,6=40⋅0,8⇒F=23N, ∀ F≥23N το νή-

µα σπάει άρα Fmin=23N. 
 

ε) Στ=Ι⋅αγων⇒ F⋅L+Μg
2

L
ηµφ=Ι⋅αγων⇒ 

⇒23+15⋅0,6=αγων⇒ αγων=32 rad/s2. 
 

στ) Uαρχ=Μ⋅g⋅(L-
2

L
συνφ)=30⋅(1-0,5⋅0,8)=18J 

και Uτελ=Μ⋅g⋅
2

L
=15J. Άρα Ww=Uαρχ- Uτελ=3J. 
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