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Μαθηματική Μοντελοποίηση 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 Διαλέξεων 

 

11 Μαρτίου 2021 

 

 
Θέματα Αναλυτικής Μηχανικής. 

 

Για να λυθούν οι ασκήσεις αυτές είναι απαραίτητη η κατανόηση του Κεφαλαίου 2 του βιβλίου του 

μαθήματος, ενώ για τη λύση Διαφορικών Εξισώσεων 2
ης

 τάξης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις 

συνοπτικές σημειώσεις που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος   

www.math.uoc.gr/~taroud/diffequ2.pdf  . 

 

Γενικές Παρατηρήσεις  

 

Υπενθυμίζεται η σχέση Δύναμης F  και Δυναμικής Ενέργειας V  σε μια διάσταση x   

 

dV
F

dx
  . 

Επομένως, 

dV Fdx V Fdx C       , όπου C  σταθερά. 

 

Σε ένα πρόβλημα υπολογισμού της κινηματικής κατάστασης ενός σώματος μπορούμε επομένως να 

υπολογίσουμε τη δυναμική ενέργεια εάν μπορούμε να προσδιορίσουμε τη συνολική δύναμη που 

ασκείται στο σώμα. 

 

Παράδειγμα 1.  Αρμονικός Ταλαντωτής 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρούμε ιδανικό ελατήριο που ακολουθεί το νόμο του Hooke σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές. Η 

δύναμη επαναφοράς που ασκείται στο σώμα μάζας m  προσδεμένης στο ελατήριο είναι F x   όπου 

  είναι η σταθερά του ελατηρίου και x  είναι η απόσταση από τη θέση ισορροπίας του ελατηρίου. Το 

αρνητικό πρόσημο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η τάση ασκείται αντίθετα με την έκταση του 

ελατηρίου.  Αναφερόμενοι στην οριζόντια θέση του σώματος που προσδιορίζεται από τη διάσταση x  

και με δεδομένη την διεύθυνση της δύναμης, η Δυναμική Ενέργεια μπορεί να υπολογιστεί ως εξής : 

http://www.math.uoc.gr/~taroud/diffequ2.pdf
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x
V Fdx C xdx C C


        , όπουC  είναι σταθερά.  

 

Παρατήρηση: Η Δυναμική Ενέργεια δεν εξαρτάται από τη μάζα του σώματος. Επίσης είναι συνήθης 

πρακτική να θεωρούμε ότι η σταθερά ολοκλήρωσης είναι 0 διατυπώνοντας το πρόβλημα έτσι, ώστε για 

0x   να μην υπάρχει δυναμική ενέργεια στο σύστημα 

 

Παράδειγμα 2. Κατακόρυφο ελατήριο 
 

 
 

Θεωρούμε ελατήριο αμελητέας μάζας σε κατακόρυφη κίνηση. Στην άκρη του ελατηρίου βρίσκεται 

προσδεμένη μάζα m. Οι δυνάμεις που ασκούνται στο ελατήριο είναι, αφ’ ενός μεν η δύναμη της 

βαρύτητας, αφ’ ετέρου δε η αντίσταση του ελατηρίου (δύναμη επαναφοράς). Σε συνθήκες ισορροπίας 

η δύναμη της βαρύτητας αντισταθμίζεται από τη δύναμη του ελατηρίου. Θεωρώντας ότι σε αυτή την 

περίπτωση το σώμα έχει εκταθεί κατά 0x  από το σημείο όπου θεωρούμε την αρχή του άξονα μέτρησης 

της μετατόπισης (δείτε σχήμα ανωτέρω) θα έχομε 0mg x  όπου g  είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας 

και   είναι η σταθερά του ελατηρίου. Εάν εκτείνομε το σώμα σε απόσταση x  από την αρχή του άξονα 

υπολογισμού της κίνησής του σύμφωνα με το ανωτέρω σχήμα, η δύναμη που ασκείται στο σώμα θα 

είναι 

 
F mg x   

 

 Επομένως για τη Δυναμική Ενέργεια έχομε : 
2

( )
2

x
V Fdx C mg x dx C mgx C
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Άσκηση 2.1    Εφαρμόστε τις εξισώσεις Euler-Lagrange για τον υπολογισμό της εξίσωσης κίνησης του 

κατακόρυφου ελατηρίου. (Σχετική η άσκηση 2.4 του βιβλίου του μαθήματος) 

 

Άσκηση 2.2  Επιλύστε την εξίσωση κίνησης του ελατηρίου για αρχική συνθήκη 

1'(0) , '(0) 0x x x   , όπου 0'x x x    και 0x  είναι η θέση ισορροπίας. 

 

Άσκηση 2.3   Στο σύστημα του ελατηρίου που περιγράψαμε στην Άσκηση 2.1 ασκείται περιοδική 

δύναμη 1 cos( )F F t   με κατεύθυνση προς τα κάτω. 

a) Βρείτε τις εξισώσεις E-L του συστήματος 

b) Επιβεβαιώστε πως η λύση για την κίνηση της μάζας προκύπτει από της εξισώσεις E-L και 

ισοδύναμα από τις εξισώσεις Hamilton. 

Άσκηση 2.4   Σώμα μάζας m κινείται σε οριζόντιο επίπεδο υπό την στήριξη ελατηρίου σταθεράς k. Το 

επίπεδο δεν είναι λείο συνεπώς ασκείται τριβή στο σώμα και θα θεωρήσουμε ότι η δύναμης τριβής 

είναι ανάλογη της ταχύτητας του σώματος μέσω μιας σταθεράς λ.  

a) Διατυπώστε την εξίσωση κίνησης του σώματος χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις Euler-

Lagrange.  

b) Εάν η αρχική θέση του σώματος είναι x=3 m και η ταχύτητά του είναι x = 1 m/sec, βρείτε τη 

θέση και την ταχύτητα του σώματος μετά από χρόνο t=10 sec  για τις δύο περιπτώσεις 

συντελεστή τριβής που δίδονται κατωτέρω : 

Δίδονται μάζα   m=10 kg,  k= 2 kg/sec
2
 ,  λ1= 4 kg/sec ,  λ2=  10 kg/sec 

 


