
ΘΕΜΑ 4   (Ενδεικτικές απαντήσεις) 

4.1 Αρχικά το σύστημα ισορροπεί ακίνητο. 

Από την ισορροπία δυνάμεων στο σώμα 

 𝛴2, προκύπτει: 

 𝛴𝐹𝛴2
= 𝛣2 − 𝐹2΄ = 0  

ή    𝐹2΄ = 𝐵2 = 𝑚2 ∙ 𝑔 = 0,4 ∙ 10 N = 4 N  

Το νήμα (2) ασκεί στα άκρα του δυνάμεις ίσων μέτρων, άρα: 

 𝐹2 = 𝐹2΄ = 4 𝑁  

Από την ισορροπία δυνάμεων στο σώμα  𝛴1 προκύπτει: 

𝛴𝐹𝛴1
= 0 , άρα   𝐹2 − 𝐹1 = 0 , οπότε   𝐹1 = 𝐹2 = 4 N. 

Στο σχήμα έχει σχεδιαστεί η δύναμη  �⃗�1, την οποία δέχεται στο σώμα 𝛴1 από το νήμα 

(1). Σύμφωνα με τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα (δράση -αντίδραση), το νήμα (1) δέχεται 

από το σώμα 𝛴1 αντίθετη δύναμη. Άρα το μέτρο της δύναμης που δέχεται το νήμα 

από το σώμα 𝛴1 είναι επίσης 4 N. 

4.2 Μόλις κοπεί το νήμα, όπως φαίνεται 

και στη διπλανή εικόνα, το σύστημα 

αρχίζει να κινείται με επιτάχυνση  �⃗�, καθώς 

το δάπεδο του πάγκου είναι εντελώς λείο. 

Το βάρος του σώματος 

 𝛴1 εξουδετερώνεται από την δύναμη 

στήριξης του πάγκου. Οι δυνάμεις που ασκεί το νήμα είναι εσωτερικές για το 

σύστημα νήμα-σώματα, συνεπώς εξουδετερώνονται από τις δυνάμεις που δέχεται το 

νήμα από τα 𝛴1 και 𝛴2 αντίστοιχα. Συνεπώς, η μόνη δύναμη που κινεί το σύστημα 

των δύο σωμάτων είναι το βάρος του 𝛴2. 

Εφαρμόζουμε τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής για το σύστημα των δύο σωμάτων 

(η μάζα του νήματος δεν συνυπολογίζεται, αφού θεωρείται αβαρές: 

 𝛴𝐹𝛴1,𝛴2
= (𝑚1 + 𝑚2) ∙ 𝑎  

ή   𝑎 =
𝑚2∙𝑔

𝑚1+𝑚2
=

400

1000
∙ 10 

𝑚

𝑠2 = 4 
m

s2   

4.3 Τα σώματα του συστήματος εκτελούν ευθύγραμμες ομαλά επιταχυνόμενες 

κινήσεις, χωρίς αρχική ταχύτητα, με ίσες κατά μέτρο επιταχύνσεις και η μετατόπιση 

του καθενός, είναι ίση με το ύψος  ℎ, που διανύει το σώμα 𝛴2 μέχρι να κτυπήσει στο 

δάπεδο. Ισχύει: 



𝛥𝑥 = ℎ =
1

2
∙ 𝑎 ∙ 𝑡2 ,  άρα    𝑡 = √

2∙ℎ

𝑎
= 1 s 

4.4 Κατά την παραπάνω κίνηση του συστήματος, το σώμα 𝛴1 δέχεται οριζόντια μόνο 

την δύναμη  �⃗� του νήματος (2), η οποία το επιταχύνει. Εφαρμόζοντας τον θεμελιώδη 

νόμο της μηχανικής μόνο για το σώμα 𝛴1, έχουμε: 

 𝐹 = 𝑚1 ∙ 𝑎 = 0,6 ∙ 4 N = 2,4 N  

Η μετατόπιση του σώματος 𝛴1, μέχρι το 𝛴2 να κτυπήσει στο δάπεδο, είναι κατά μέτρο 

ίση με το ύψος ℎ. Έτσι για το έργο της δύναμης που δέχεται το σώμα 𝛴1 από το νήμα 

στη διάρκεια αυτής της κίνησης ισχύει: 

 𝑊𝐹 = 𝐹 ∙ 𝛥𝑥1 = 𝐹 ∙ ℎ = 2,4 ∙ 2 J = 4,8 J   

Φυσικά το  𝛴1 λόγω αδράνειας, συνεχίζει να κινείται και μετά την στιγμή 1 s, 

τουλάχιστον μέχρι να συγκρουστεί με την τροχαλία. Όμως, αφού το 𝛴2 έχει φτάσει 

στο δάπεδο, το νήμα έχει χαλαρώσει, συνεπώς η δύναμη F μηδενίζεται, άρα το έργο 

είναι πράγματι αυτό που υπολογίσαμε.  

 

 

 

 

 

 


