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Μια ισορροπία και μια επιτάχυνση συστήματος. 

Τα σώµατα Α και Β ηρεµούν δεµένα στα άκρα αβαρούς νήµατος, το οποίο διέρχεται 

από µια αβαρή τροχαλία, ενώ το Β έχει δεθεί µέσω 2ου νήµατος µε ελατήριο, το οποίο 

έχει µήκος 30cm, όπως στο σχήµα. Το Α σώµα έχει µάζα m1=6kg, το ελατήριο έχει φυ-

σικό µήκος 20cm και τα δυο σώµατα, βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο. Σε µια στιγµή 

κόβουµε το νήµα που συνδέει το Β σώµα µε το ελατήριο, οπότε µετά από 1 δευτερόλε-

πτο τα σώµατα απέχουν µεταξύ τους κατακόρυφη απόσταση d=2m. 

i) Να υπολογιστεί η µάζα του σώµατος Β. 

ii) Να βρεθεί η σταθερά Κ του ελατηρίου. 

∆ίνεται g=10m/s2. 

Απάντηση: 

i) Στο διπλανό σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στα δυο σώµατα, 

µόλις κοπεί το 2ο νήµα. Αφού το νήµα είναι αβαρές, δέχεται στα άκρα του δυνάµεις 

ίσου µέτρου, αλλά τότε µε βάση το τρίτο νόµο του Νεύτωνα, ασκεί στα δυο σώµατα 

και δυνάµεις ίσου µέτρου Τ. Εφαρµόζοντας τώρα το θεµελιώδη νόµο για κάθε σώµα 

χωριστά και λαµβάνοντας υπόψη ότι το Α θα κατέβει, ενώ το Β θα ανέβει, παίρνου-

µε: 

Σώµα Α Σώµα Β 

ΣFΑ=m1·α1 → 

m1g-Τ=m1·α1  (1) 

ΣF2=m2·α2 → 

Τ-m2g =m1·α1  (2) 

Αλλά αν το σώµα Α κατέβει κατά y, τότε το Β θα ανέβει κατά y, που σηµαίνει ότι τα  δυο σώµατα θα 

έχουν κάθε στιγµή ίσες κατά µέτρο ταχύτητες και ίσες κατά µέτρο επιταχύνσεις, δηλαδή α1=α2=α και 

µε πρόσθεση κατά µέλη των (1) και (2) παίρνουµε: 

m1g-m2g= m1α+m2·α → 
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Όµως το Α σώµα τότε κατέρχεται κατά y1= ½ α·t2, ενώ το Β ανέρχεται κατά y2= ½ α·t2, όπου y1+y2=d, 

οπότε µε πρόσθεση κατά µέλη παίρνουµε: 

d=α·t2 → 22
22

/2/
1

2
smsm

t

d
a ===  

και η (3) δίνει: 
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ii)  Στο σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στα σώµατα, πριν κοπεί 

το νήµα, όπου Τ1 η τάση του 2ου νήµατος που συνδέει το Β σώµα µε το ελατήριο. 

Από την ισορροπία του Α σώµατος ΣF=0 → Τ΄= w1=60Ν 

Από την ισορροπία του Β: 

ΣF=0 →  

Τ΄=w2+Τ1→ 

Τ1=Τ΄-m2g=60Ν-4·10Ν=20Ν. 

Αλλά η τάση Τ1 του νήµατος έχει το ίδιο µέτρο µε την δύναµη Fελ που το ελατή-

ριο ασκεί στο κάτω άκρο του νήµατος ,συνεπώς: 

Fελ=Τ1 →  

k·∆ℓ=Τ1 → 
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Σχόλια: 

1) Ένα νήµα δέχεται στα άκρα του δυο δυνάµεις F1 και F2 από τα σώµατα µε 

τα οποία είναι δεµένο. Από το 2ο νόµο του Νεύτωνα για το νήµα παίρνουµε: 

ΣF=Μ·α → F1-F2=Μ·α 

Αλλά αν η µάζα του νήµατος είναι πολύ µικρή (σχεδόν µηδενική), τότε αυτό χαρακτηρίζεται αβαρές 

και η παραπάνω σχέση γράφεται F1-F2=0·α=0 → F1=F2. 

Αλλά τότε οι αντιδράσεις των παραπάνω δύο δυνάµεων, είναι οι δυνάµεις που ασκεί το νήµα στα σώ-

µατα και στην περίπτωση αυτή µιλάµε για την τάση του νήµατος, δηλαδή τη δύναµη που ασκεί το νήµα  

στα δυο του άκρα, που έχει το ίδιο µέτρο. 

2)  Στην περίπτωση του 2ου νήµατος, στο νήµα ασκούνται µια δύναµη από το ελατήριο µε µέτρο 

Fελ=k·∆ℓ και µια FΒ από το Β σώµα.  Αφού το νήµα ισορροπεί και είναι αβαρές FΒ=Fελ=k·∆ℓ. 

Αλλά τότε ασκεί και δυνάµεις ίσου µέτρου Τ1=k·∆ℓ και στο ελατήριο και στο σώµα Β. 
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