
Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΕ ΑΛΓΕΒΡΙΚΟ. 

 

Οι μαθητές από την Β’ Γυμνασίου, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν μια 

ολοκληρωμένη αντίληψη για την έννοια του διανύσματος, διδάσκονται ότι τα 

διανυσματικά μεγέθη (που έχουν  σταθερή διεύθυνση) μπορούν να «υποβαθμιστούν» 

σε αλγεβρικά. Αφού η διεύθυνσή τους δεν μεταβάλλεται – όπως π.χ. συμβαίνει στην 

ευθύγραμμη κίνηση – αρκεί ένας αριθμός συνοδευόμενος από μια μονάδα μέτρησης 

για να ορίσει το μέτρο τους και ένα πρόσημο για να ορίσει τη φορά τους. Κανόνας 

απλός, εύχρηστος και αποτελεσματικός, τους συνοδεύει σε όλη την Γυμνασιακή και 

Λυκειακή τους καριέρα, απλά γίνεται περισσότερο κατανοητός στους μαθητές που 

στη Β’ Λυκείου διδάσκονται την έννοια του διανύσματος στα μαθηματικά της 

κατεύθυνσης. 

 Η δυσκολία έρχεται στη Γ’ Λυκείου όταν οι μαθητές στη Φυσική της 

κατεύθυνσης έρχονται αντιμέτωποι με κάποιες κατηγορίες προβλημάτων, όπως αυτά 

που απαιτείται να συνδεθούν συναρτησιακά δύο διανυσματικά μεγέθη όπως είναι η 

δύναμη και η απομάκρυνση στην Απλή Αρμονική Ταλάντωση (Α.Α.Τ.). Με δυο τέτοια 

είδη προβλημάτων θα ασχοληθούμε στο παρόν άρθρο. Το πρώτο έχει να κάνει με τη 

συναρτησιακή σχέση ανάμεσα στη δύναμη του ελατηρίου και την απομάκρυνση σε 

κατακόρυφα ελατήρια ενώ το δεύτερο αφορά στην σχέση ανάμεσα στη δύναμη 

στήριξης και την απομάκρυνση σε προβλήματα που έχουμε διερεύνηση για απώλεια 

επαφής ανάμεσα σε δύο σώματα. 

   H δυσκολία σε αυτά τα προβλήματα βρίσκεται στο γεγονός ότι η ζητούμενη 

συναρτησιακή σχέση περιγράφει διανυσματικά μεγέθη που δεν έχουν σταθερή φορά 

και μέτρο, όπως η απομάκρυνση αλλά και η δύναμη του ελατηρίου- όταν π.χ. το 

ταλαντούμενο σύστημα υπερβαίνει το φυσικό μήκος του ελατηρίου . Αντίπαλος στην 

προσπάθεια εύρεσης της σωστής σχέσης είναι ο ελλιπής συμβολισμός. Έχουμε 

συνηθίσει να χρησιμοποιούμε το σύμβολο Fολ για να περιγράψουμε δύο διαφορετικά 

πράγματα : από τη μια το μέτρο της δύναμης επαναφοράς και από την άλλη την 

αλγεβρική της τιμή. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις και λάθη. 

Για να άρουμε αυτές τις στρεβλώσεις θα χρησιμοποιήσουμε τον εξής συμβολισμό: 

Με το σύμβολο |  ολ| θα περιγράφουμε το μέτρο του διανυσματικού μεγέθους και με 

το σύμβολο Fολ  θα περιγράφουμε την αλγεβρική του τιμή. Οπότε θα ισχύει: 

|  ολ|   
          
         

  

 

Ξεκινάμε με την  εύρεση της εξίσωση της δύναμης του ελατηρίου σε συνάρτηση με 

την απομάκρυνση , σε κατακόρυφο ελατήριο,   

 Αν δεν ορίζεται θετική φορά από την εκφώνηση, τότε θα πρέπει να ορίσουμε εμείς. 

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: 

Αν η θετική φορά είναι προς τα πάνω : 



 
 

Σχήμα 1 

 

Πρώτα θα βρούμε τη σχέση μεταξύ των μέτρων των δυνάμεων. Γι αυτό θα 

χρησιμοποιήσουμε το Γυμνασιακό κανόνα της εύρεσης συνισταμένης δύο αντίρροπων 

δυνάμεων, που ορίζει ότι έχει μέτρο την διαφορά της μεγαλύτερης δύναμης από την 

μικρότερη και την φορά της μεγαλύτερης. Στην Τ.Θ. που έχουν σχεδιαστεί οι 

δυνάμεις στο σχήμα 1, έχουμε χ<0 άρα |  ολ|      >0 και επειδή        |     | η 

σχέση ανάμεσα στα μέτρα των δυνάμεων είναι : 

                                                         

Τώρα θα βρούμε την  αλγεβρική τιμή της   ελ. Αφού έχουμε ορίσει θετική φορά προς 

τα πάνω είναι       = Fελ>0. Άρα η ζητούμενη εξίσωση είναι : 

 

Fελ =       (1) 

 

Αν θέλουμε να συνοψίσουμε την παραπάνω διαδικασία με δυο λόγια, μπορούμε να 

πούμε ότι αρχικά βρίσκουμε το μέτρο της ζητούμενης δύναμης σε συνάρτηση με τα 

μέτρα των υπολοίπων δυνάμεων και μετά βρίσκουμε την αλγεβρική της τιμή με βάση 

τη σύμβαση που έχουμε καθορίσει για τη θετική φορά. 

 

Θα δείξουμε τώρα ότι το παραπάνω αποτέλεσμα δεν επηρεάζεται από την επιλογή 

της αρχικής θέσης. Αν πάρουμε ένα σημείο που βρίσκεται πάνω από τη Θ.Ι., τότε 

έχουμε χ>0 άρα |  ολ|     >0 και επειδή        |     | η σχέση ανάμεσα στα μέτρα των 

δυνάμεων είναι : 

                                                          

Για την  αλγεβρική τιμή της   ελ.  Ισχύει επίσης       = Fελ>0 αφού η    ελ εξακολουθεί 

να κατευθύνεται προς το φυσικό μήκος του ελατηρίου. Άρα η ζητούμενη εξίσωση 

είναι πάλι : 

Fελ =         ( ό.έ.δ.) 

  

Ας διερευνήσουμε τώρα την ορθότητα της παραπάνω σχέσης. Θεωρούμε ότι Δℓ1 Α, 

όπως δείχνει το σχήμα (1) 

Για χ = -Α από τη σχέση (1)    Fελmax =         (2) 

Πράγματι στη θέση αυτή η παραμόρφωση του ελατηρίου , όπως φαίνεται στο σχήμα 

Ο 

+Α 

-Α 

http://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%8C.%CE%AD.%CE%B4.&action=edit&redlink=1


1, είναι Δℓmax = Δℓ1+Α οπότε |  ελmax| = k Δℓmax= k (Δℓ1+Α) =  k Δℓ1+kΑ. (3) 

Όμως στη Θ.Ι.       = 0                      mg = k Δℓ1  (4) οπότε η (3) γίνεται  

|  ελmax| = mg + kA και αφού η F      |  ελmax|= Fελmax =       που είναι η σχέση 

(2) 

Για χ = 0 η σχέση (1) δίνει Fελ =      που ισχύει αφού στη Θ.Ι. έχουμε      = 0   

                και η      εξακολουθεί να κατευθύνεται προς τα πάνω. 

Και για χ = +Α από τη σχέση (1)    Fελmin =       (5) 

Πράγματι στη θέση αυτή η παραμόρφωση του ελατηρίου , όπως φαίνεται στο σχήμα 

1, είναι Δℓmin = Δℓ1-Α οπότε |  ελmin| = k Δℓmin= k (Δℓ1-Α) =  k Δℓ1-kΑ η οποία εξαιτίας 

της (4) γίνεται |  ελmin| = mg – kA και επειδή στη θέση αυτή το σώμα δεν έχει 

ξεπεράσει το φυσικό μήκος του ελατηρίου ισχύει ότι F      |  ελmιn|= Fελmin 

=       που είναι η σχέση (5) 

Απομένει να δείξουμε ότι         ώστε η διερεύνηση να είναι πλήρης. 

Υποθέσαμε ότι Δℓ1>Α k Δℓ1>kΑ και εξαιτίας της (4)    

mg > kA          , οπότε τελικά η σχέση (1) δίνει Fελ>0 για -Α χ +Α πράγμα 

που είναι σωστό αφού το ταλαντούμενο σώμα δεν ξεπερνά το φυσικό μήκος του 

ελατηρίου (Δℓ1 Α). 

 

Τέλος ας εξετάσουμε αν η σχέση (1) καλύπτει και την περίπτωση που Δℓ1 Α όπως 

φαίνεται στο σχήμα 2. 

 

 
Σχήμα 2 

 

Για χ = +Δℓ1 από τη σχέση (1)    Fελ =      Δℓ1 = 0 εξαιτίας της (4) όπως είναι 

αναμενόμενο αφού η δύναμη του ελατηρίου μηδενίζεται στο φυσικό μήκος. 

Για χ = +Α από τη σχέση (1)    Fελmin =       . Όμως Δℓ1<Α k Δℓ1<kΑ και 

εξαιτίας της (4)    mg < kA             Fελmin   0 

Οπότε η σχέση (1) δίνει, , Fελ  0 για  + Δℓ1   χ   +Α που είναι  σωστό. 

 

 

 

 

 

 

Ο 

+Α 

-Α 



Αν η θετική φορά είναι προς τα κάτω : 

 
Σχήμα 3. 

Αρχικά πάλι βρίσκουμε τη σχέση μεταξύ των μέτρων των δυνάμεων. Στην Τ.Θ. που 

έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις στο σχήμα 3, έχουμε χ>0 άρα           >0 και επειδή  

                 η σχέση ανάμεσα στα μέτρα των δυνάμεων είναι : 

                                                         
Μετά βρίσκουμε την  αλγεβρική τιμή της   ελ. Αφού έχουμε ορίσει θετική φορά προς 

τα κάτω είναι        = -Fελ>0. Άρα η ζητούμενη εξίσωση είναι : 

-Fελ =         

 

Fελ =         (6) 

 
Η σχέση (6) είναι φυσικά ανεξάρτητη από την επιλογή της αρχικής θέσης και όπως 

εύκολα μπορούμε να αποδείξουμε περιγράφει σωστά τις αλγεβρικές τιμές της       σε 

όλες τις θέσεις. 

 
Συνεχίζουμε με την ταλάντωση δύο σωμάτων σε επαφή και την εύρεση της σχέσης 

της δύναμης στήριξης      που δέχεται το σώμα του σχήματος 3 από το δίσκο, σε 

συνάρτηση με την απομάκρυνση, στην περίπτωση που το ελατήριο είναι κατακόρυφο.  

 
Σχήμα 3. 

Επιλέγουμε θετική φορά προς τα πάνω και κάνουμε την ίδια διαδικασία. 

Αφού το σώμα έχει σχεδιαστεί πάνω από τη Θ.Ι. του ισχύει ότι           |    | οπότε για 

το μέτρο της συνισταμένης      που δέχεται το σώμα ισχύει : 



|    | =           |    |  |    | = mg - |    | 

Στη θέση που έχει σχεδιαστεί το σώμα στο σχήμα 3 ισχύει ότι χ>0 άρα           

>0, όπου D η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης του σώματος. Ισχύει επίσης ότι 

|    | = Ν>0 αφού η θετική φορά είναι προς τα πάνω, οπότε η ζητούμενη εξίσωση  

είναι : 

N = mg – Dx (7) 

  

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι  καθώς το σύστημα κινείται προς το +Α η 

δύναμη στήριξης Ν μικραίνει. Η ελάχιστη τιμή της είναι για χ = +Α : 

Νmin = mg – DA>0 (αφού |    | =           |    | |    | <            DΑ < mg) 

Άρα Ν>0 για -Α  χ +Α, θεωρώντας ότι το σώμα δεν χάνει την επαφή του με το 

δίσκο σε καμιά θέση της ταλάντωσης. 

Η μέγιστη τιμή της δύναμης στήριξης προκύπτει από την (7) για χ = -Α και είναι : 

Νmax = mg + DA 

ενώ η συνθήκη για να μην χάνεται η επαφή του σώματος με το δίσκο είναι : 

Νmin = mg – DA 0  

 

Κλείνουμε με το Δ4 ερώτημα του 4ου θέματος της φυσικής κατεύθυνσης του 2013, 

στο οποίο το ταλαντούμενο σύστημα βρισκόταν σε κεκλιμένο επίπεδο, όπως φαίνεται 

στο σχήμα 4. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Η σχέση που δίνει το μέτρο της συνισταμένης      που δέχεται το σώμα μάζας m2 

στη θέση που έχει σχεδιαστεί το σύστημα είναι : 

|    | =  |   στατ| - |     x| αφού |   στατ| > |     x| 

Επειδή χ<0              >0, όπου D η σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης του 

σώματος μάζας m2. Ισχύει επίσης ότι |   στατ|  = Τστατ>0  οπότε η συνάρτηση της    στατ  

με την απομάκρυνση χ είναι : 

Τστατ = Wx – D x    

 

Τστατ = m2 g ημφ – D x  (8) 

 

Η μέγιστη τιμή της στατικής τριβής προκύπτει από την (8) για χ = -Α και είναι: 

Τστατmax = m2 g ημφ + D A   

 

Θ.Ι. 

(+) 

Τ.Θ 



και η συνθήκη για να μη χάνεται η επαφή με το σώμα μάζας m2 είναι : 

Τστατmax = m2 g ημφ + D A   Τορ 

όπου Τορ = μ Ν = μ m2 g συνφ είναι η οριακή τριβή.   

 

 

M. Σαριδάκης 


