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Ποιο είναι το σύστημα; 

Στο διπλανό σχήµα το σώµα Α, µάζας Μ=2m, συγκρατείται σε ορισµένο ύψος, 

δεµένο στο άκρο τεντωµένου νήµατος, σταθερού µήκους, το οποίο διέρχεται από 

µια αβαρή τροχαλία, στο άλλο άκρο του οποίου έχει προσδεθεί ένα σώµα Β µά-

ζας m.  

Σε µια στιγµή αφήνουµε ελεύθερα τα σώµατα να κινηθούν. 

i) Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας µε τις τιµές της κινητικής και δυνα-

µικής ενέργειας κάθε σώµατος, καθώς και της µηχανικής ενέργειας. 

Θέση ΚΑ UΑ ΚΒ UB Ε 

Αρχική 0 150J 0 0  

(1)   12J   

(2)    75J  

ii) Η µηχανική ενέργεια διατηρείται για το σύστηµα: 

α) Σώµα Α-Γη,  β) Σώµα Α- σώµα Β γ) Σώµα Α- σώµα Β – Γη. 

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 

Τριβές και αντιστάσεις από τον αέρα δεν υπάρχουν, ενώ g=10m/s2. 

Απάντηση: 

i) Στην θέση (1) το σώµα Β έχει κινητική ενέργεια ΚΒ= ½ m·υ2, όταν το Α σώµα έχει ΚΑ= ½ Μ·υ
2, αφού 

τα δυο σώµατα έχουν κάθε στιγµή την ίδια ταχύτητα. Αυτό γιατί αφού το νήµα θεωρείται σταθερού 

µήκους (µη εκτατό), όσο κατέβει το ένα σώµα σε ένα χρονικό διάστηµα, τόσο θα ανέβει το άλλο. Αλλά 

τότε µε διαίρεση κατά µέλη παίρνουµε: 
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A  → ΚΑ=2·ΚΒ=24J. 

Αλλά στη διάρκεια της κίνησης του συστήµατος η µηχανική ενέργεια παραµένει σταθερή, οπότε αν το 

σώµα Β έχει ανέβει κατά y, τότε το σώµα Α έχει κατέβει επίσης κατά y: 

ΚΑ+UΑ+ΚΒ+UΒ=Εαρχ → 

ΚΑ+ΚΒ+Μg(Η-y)+mgy=ΜgΗ → 

ΚΑ+ΚΒ +ΜgΗ-2mgh+mgh=ΜgΗ → 

mgh= ΚΑ+ΚΒ=24J+12J=36J=UΒ 

UΑ=Εαρχ-( ΚΑ+ΚΒ+UΒ)=150J-36J-36J=78J 

Να το πούµε µε λόγια; Αν µειωθεί η δυναµική ενέργεια του Α κατά ∆U, του Β θα αυξηθεί κατά ½ ∆U, 
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αφού έχει τη µισή µάζα, ενώ κάθε στιγµή το Α θα έχει διπλάσια κινητική ενέργεια του Β, εξαιτίας της 

διπλάσιας µάζας του. 

Ας το εφαρµόσουµε για την (2) θέση: 

 Η δυναµική ενέργεια του Β αυξήθηκε κατά 75J, άρα του Α µειώθηκε κατά 2·75J=150J παίρνοντας µη-

δενική τιµή. Η θέση (2) λοιπόν είναι η θέση που το Α φτάνει στο έδαφος, ενώ το Β βρίσκεται σε ύψος, 

όσο ήταν το αρχικό ύψος του Α. Αλλά τότε έχουµε µείωση κατά 75J της δυναµικής ενέργειας, η οποία 

έχει µετατραπεί σε κινητική των δύο σωµάτων. Αλλά αυτό το ποσόν θα πρέπει να µοιραστεί σε 3 ίσα 

µέρη, που το ένα θα είναι η κινητική του Β και τα δυο µέρη του Α. Έτσι το Α θα έχει κινητική ενέργεια 

50J και το Β 25J. 

Με βάση αυτά οι τιµές στον πίνακα είναι όπως παρακάτω. 

Θέση ΚΑ UΑ ΚΒ UB Ε 

Αρχική 0 150J 0 0 150J 

(1) 24J 78J 12J 36J 150J 

(2) 50J 0 25J 75J 150J 

ii)  Η παραπάνω ανάλυση έδειξε ότι δεν διατηρείται η ενέργεια του ενός σώµατος, αλλά του συστήµατος 

των δύο σωµάτων. Στην πραγµατικότητα όµως η βαρυτική δυναµική ενέργεια δεν είναι ενός σώµατος, 

αλλά του συστήµατος σώµα-Γη. Στην περίπτωσή µας λοιπόν η Α∆ΜΕ εφαρµόζεται για το σύστηµα: 

Σώµα Α - Σώµα Β - Γη. 

Σωστή η γ) πρόταση. 

Σχόλιο: 

Σε κάθε σώµα ασκείται και η τάση του νήµατος. Έτσι στη διάρκεια της πτώσης του σώµατος Α, η τάση που 

ασκείται πάνω του παράγει έργο -100J, αφού τόση είναι η ενέργεια που του αφαιρεί. Αλλά µέσω του νήµα-

τος αυτή η ενέργεια µεταφέρεται στο Β σώµα. Πράγµατι το έργο της τάσης που ασκείται στο Β είναι θετικό 

και ίσο µε 100J, αφού αποκτά ενέργεια 100J, από τα οποία τα 25J θα είναι τελικά κινητική και τα 75J δυνα-

µική ενέργεια. 
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