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Θα μετακινήσουμε και την βάση της τροχαλίας;

∆ίνεται µια τροχαλία, µάζας m=2kg, 

Μ=2kg και η οποία µπορεί να περι

της χωρίς τριβές. Γύρω από την τροχαλία

αβαρές νήµα, το άλλο άκρο του οποίου

ηρεµούν σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο

ασκούµε στο σώµα Σ µια σταθερή οριζόντια

i) Να υπολογιστεί το έργο της  δύναµης

α) Αν F=1Ν 

β) Αν F=6Ν 

Να βρεθεί σε κάθε περίπτωση η

ii) Ποια η µέγιστη τιµή της δύναµης

βάση της τροχαλίας;  

iii) Ασκώντας µια µεγαλύτερη δύναµη

τάχυνση α2=1m/s2.  

α) Να βρεθεί η κινητική ενέργεια

πτωση αυτή.   

β) Πόση η αντίστοιχη κινητική ενέργεια

∆ίνεται η ροπή αδράνεια της τροχαλίας

Απάντηση. 

i) Στο διπλανό σχήµα έχουν σχεδιαστεί

σώµα Σ και στο σύστηµα τροχα

είναι αβαρές. 

Υπολογίζουµε τις µέγιστες τιµές της

που µπορεί να ασκηθεί σε κάθε σώµα

Για το σώµα Σ: ΣFy=0 → Ν1=m

Για το σύστηµα τροχαλία-βάση της

ΣFy=0 → Ν2=(Μ

α)  Μόλις ασκηθεί στο σώµα Σ, δύναµη

τε το σώµα δεν θα κινηθεί και

τροχαλία, µέσω του νήµατος οπότε

β)  Στην περίπτωση αυτή, αφού F>

θεί τριβή ολίσθησης µέτρου Τ
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Θα μετακινήσουμε και την βάση της τροχαλίας;

µάζας m=2kg, η οποία στηρίζεται σε βάση µάζας 

ιστρέφεται γύρω από τον οριζόντιο άξονά 

από την τροχαλία, έχουµε τυλίξει αρκετές φορές ένα 

άκρο του οποίου έχει δεθεί σε σώµα Σ µάζας 1kg, µε το νήµα τεντωµένο

επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζουν συντελεστές τριβής µ=µs=0,2. 

σταθερή οριζόντια δύναµη F, όπως στο σχήµα .  

έργο της  δύναµης F σε χρονικό διάστηµα t1=4s στις παρακάτω

περίπτωση η κινητική ενέργεια που αποκτά η τροχαλία. 

τιµή της δύναµης που µπορούµε να ασκήσουµε στο σώµα Σ, χωρίς

µεγαλύτερη δύναµη, µετακινείται και η βάση της τροχαλίας, αποκτώντας

κινητική ενέργεια που θα αποκτήσει η τροχαλία σε χρονικό διάστηµα

αντίστοιχη κινητική ενέργεια του σώµατος Σ; 

της τροχαλίας ως προς τον άξονά της Ι= ½ mR2 και g=10m/

έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις που ασκούνται στο 

αλία-βάση της, όπου Τ=Τ΄ αφού το νήµα 

µέγιστες τιµές της στατικής τριβής, την οριακή τριβή,  

ασκηθεί σε κάθε σώµα. 

=m1g, οπότε Τ1ορ=µsΝ1=µsm1g=0,2·1·10 Ν=2Ν 

βάση της:  

=(Μ+m)g, οπότε Τ2ορ=µsΝ2=µs(Μ+m)g=0,2·4·10 Ν=8Ν

σώµα Σ, δύναµη F=1Ν, πάνω του θα ασκηθεί και στατική τριβή

θα κινηθεί και συνεπώς WF=0. Αλλά τότε δεν θα ασκηθεί και

του νήµατος, οπότε και δεν θα περιστραφεί, οπότε Κτρ=0. 

αυτή αφού F>Τ1ορ  προφανώς το σώµα Σ θα επιταχυνθεί, οπότε

ολίσθησης µέτρου Τ1=Τ1ορ=2Ν. Αλλά τότε θα τεντωθεί και το νήµα
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Θα μετακινήσουμε και την βάση της τροχαλίας; 

µε το νήµα τεντωµένο. Τα σώµατα 

=0,2. Σε µια στιγµή t=0, 

στις παρακάτω περιπτώσεις: 

σώµα Σ, χωρίς να µετακινηθεί η 

τροχαλίας, αποκτώντας σταθερή επι-

ό διάστηµα 2s, στην περί-

/s2. 

Ν=8Ν 

και στατική τριβή µέτρου 1Ν, οπό-

ασκηθεί και καµιά δύναµη στην 

επιταχυνθεί, οπότε πάνω του θα ασκη-

και το νήµα, οπότε θα ασκηθεί δύ-
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ναµη Τ΄ και στην τροχαλία. Η τάση αυτή δεν µπορεί να έχει τιµή µεγαλύτερη από 8Ν!!, συνεπώς η 

βάση δεν θα µετακινηθεί, ενώ η τροχαλία θα αρχίσει να περιστρέφεται. Εφαρµόζοντας το 2ο νόµο 

του Νεύτωνα, παίρνουµε: 

Για το σώµα Σ:  ΣF=m1·α → F-Τ1-Τ=m1·α  (1) 

Για την τροχαλία: Στ=Ι·αγων → Τ΄·R= ½ mR2·αγων → Τ΄= ½ mR·αγων  (2) 

 Αλλά όλα τα σηµεία του νήµατος κινούνται µε την ίδια επιτάχυνση, συ-

νεπώς η επιτάχυνση του σώµατος Σ, θα είναι ίση µε την επιτρόχια επιτά-

χυνση του σηµείου Α, ενός σηµείου στην περιφέρεια της τροχαλίας,  

α=αγων·R και µε πρόσθεση των (1) και (2) παίρνουµε: 
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Αλλά τότε σε χρονικό διάστηµα t1 µετατοπίζεται κατά x= ½ αt1
2= ½ 2·42m=16m και το έργο που 

παράγει η δύναµη είναι WF=F·x·συνα=6·16J=96 J. 

Εξάλλου η τροχαλία θα αποκτήσει κινητική ενέργεια: 

Κ= ½ Ιω2 = ½ ½ mR2
ω

2 = ¼ mυΣ
2 = ¼ m(αt1)

2 → 

Κ= ¼ m(αt1)
2 = ¼ ·2·22·42J= 32J. 

ii)   Για να µην µετακινηθεί το σύστηµα τροχαλία-βάση της θα πρέπει η ασκούµενη τριβή να είναι στατική 

µε τιµή µικρότερη ή οριακά ίση µε 8Ν. Αλλά τότε θα πρέπει και η τάση του νήµατος να µην ξεπεράσει 

την τιµή των 8Ν. Για την τιµή αυτή θα έχουµε: 

Για το σώµα Σ:  ΣF=m1·α → F-Τ1-Τ=m1·α  (1) 

Για την τροχαλία: Στ=Ι·αγων → Τ΄·R= ½ mR2·αγων → Τ΄= ½ mR·αγων  (2) 

Όπως επίσης  α=αγων·R, οπότε 2/8
2
822

sm
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T
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=== γων  και η (1) δίνει: 

NNNNamTTF 18818211 =⋅++=++=  

iii)   Για το σύστηµα τροχαλία-βάση έχουµε: 

ΣF=(Μ+m)·α2 →  

Τ΄-Τ2=(Μ+m)·α2  →  

Τ΄=Τ2+(Μ+m)·α2=8Ν+4·1Ν=12Ν 

Αλλά τότε η (2) δίνει 2/12
2
1222
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⋅
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α) Η κινητική ενέργεια της τροχαλίας τη στιγµή t=2s θα είναι: 
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Ας έρθουµε τώρα στο σηµείο Α

σαν σηµείο της περιφέρειας της

το σύστηµα τροχαλία-βάση και

επιταχυνόµενης στροφικής κίνησης

τος, συνεπώς: 

και η κινητική ενέργεια του σώµατος

K

Σχόλιο: 

Θα µπορούσαµε να υπολογίσουµε την

πτόµαστε ότι από το νήµα ασκείται στο

- ½ m·R·αγων·x = - ½ mα·x= - ½ 2·2·16J= 

32J, η οποία µεταφέρεται στην τροχαλία
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στο σηµείο Α, όπου το νήµα συναντά την τροχαλία. Το σηµείο

περιφέρειας της τροχαλίας, έχει µια επιτάχυνση α2, επιτάχυνση για

βάση και µια επιτρόχια επιτάχυνση αε=αγων·R, εξαιτίας της

στροφικής κίνησης της τροχαλίας. Αλλά το σηµείο αυτό, είναι σηµείο

α1=α2+αγων·R =(1+12)m/s2= 13 m/s2 

ενέργεια του σώµατος Σ θα είναι: 
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υπολογίσουµε την κινητική ενέργεια της τροχαλίας στην περίπτωση

ασκείται στο σώµα Σ,  η τάση το έργο της οποίας είναι ίσο µε

½ 2·2·16J= - 32J. Αυτό σηµαίνει ότι µέσω του νήµατος

στην τροχαλία, συνεπώς η κινητική της ενέργεια θα είναι 32J.
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JJ 292288 =  

σηµείο Α, 

επιτάχυνση για 

εξαιτίας της 

αυτό είναι σηµείο και του νήµα-

στην περίπτωση που F=6Ν, αν σκε-

οποίας είναι ίσο µε  WΤ=Τ·x·συν180° = 

του νήµατος αφαιρείται ενέργεια 

θα είναι 32J. 

dmargaris@sch.gr 


