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Φυσική ταπεινών … ελατηρίων
Λάβετε θέσεις …
Ας περιοριστούμε, διαδοχικά, σε κάθε ένα ελατήριο ξεχωριστά.
Το πάνω ελατήριο έχει το άνω άκρο του ακλόνητο και στο κάτω άκρο του έχουμε προσαρμόσει
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Συνεπώς το άνω ελατήριο θα επιμηκυνθεί και πάλι κατά x.
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ή σε μια λάμπα ή σχοινί ή άλλο ελατήριο κτλ.) – και στο κάτω άκρο του
έχει τη μάζα m.
Συνεπώς και το κάτω ελατήριο θα επιμηκυνθεί και πάλι κατά x.
i)

Δηλαδή το σύστημα των δύο ελατηρίων που είναι σε σειρά θα επιμηκυνθεί, συνολικά, κατά 2x.
ii)

Η συμμετρία της διάταξης των δύο ελατηρίων, ως προς την κατακόρυφη διεύθυνση – που είναι
η διεύθυνση στην οποία τεντώνονται υπό το βάρος της μάζας m – μας πείθει ότι το κάθε ένα
ελατήριο θα δέχεται τη μισή δύναμη απ’ αυτή που θα δεχόταν αν ήταν μόνο του με την μάζα m
κρεμασμένη πάνω του.
Συνεπώς και τα δύο ελατήρια θα επιμηκυνθούν κατά x/2.

Δηλαδή η επιμήκυνση του συστήματος των δύο ελατηρίων που είναι σε παράλληλη σύνδεση θα είναι
x/2.

Μπορείτε να γενικεύσετε τα συμπεράσματα και σε συστήματα μη – ομοίων ελατηρίων;
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