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Τι πρόκειται να συμβεί; 

 

Γύρω από ένα στερεό κυκλικής διατοµής Β, µάζας Μ, το οποίο ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, έχουµε 

τυλίξει ένα αβαρές νήµα αρκετές φορές. Αφού περάσουµε το νήµα από µια τροχαλία αµελητέας µάζας, δέ-

νουµε στο άλλο του άκρο ένα σώµα Α, της ίδιας µάζας, το οποίο θεωρούµε υλικό σηµείο.  

Α) Αν αφήσουµε ελεύθερο το Α σώµα, τι θα συµβεί; 

i) Τα σώµατα θα παραµείνουν ακίνητα. 

ii) Το σώµα Α θα κατέβει και το Β θα ανέβει. 

iii) Το σώµα Α θα κατέβει, αλλά το Β δεν θα ανέβει. 

Β) Αν το σώµα Α φτάσει στο έδαφος µε κινητική ενέργεια Κ= ¾ Μgh, όπου h το αρχικό ύψος από το ο-

ποίο αφέθηκε να κινηθεί, ενώ η ροπή αδράνειας του στερεού Β, ως προς τον άξονα περιστροφής του δί-

νεται από την εξίσωση Ι=λ·ΜR2, τότε η τιµή του συντελεστή λ, είναι: 
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Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας. 

Απάντηση: 

Α) Αφού το νήµα είναι αβαρές, ασκεί στα άκρα του δυνάµεις ίσου µέτρου, συ-

νεπώς Τ=Τ΄ και Τ1=Τ1΄. Αλλά από το 2ο νόµο του Νεύτωνα για την τροχαλία 

έχουµε: 

01 =⋅=′−′
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αφού θεωρείται αµελητέας µάζας και Ι=0. Συνεπώς και Τ΄=Τ1΄, οπότε τελικά 

και Τ=Τ1. 

Το στερεό Β δέχεται την ροπή της τάσης Τ1 ως προς νοητό άξονα που περνά 

από το κέντρο µάζας του και είναι κάθετος στο επίπεδο της σελίδας. Άρα θα 

αρχίσει να περιστρέφεται, οπότε το νήµα ξετυλίγεται και το σώµα Α κατε-
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βαίνει. Αλλά τότε  w>Τ.  Συνεπώς και Τ1<w και το στερεό Β δεν  µπορεί να κινηθεί προς τα πάνω.  Άρα 

το σώµα Α θα επιταχύνεται προς τα κάτω το Α, ενώ το Β αποκτά γωνιακή επιτάχυνση και αρχίζει να 

περιστρέφεται µε φορά αντίθετη της φοράς περιστροφής των δεικτών του ρολογιού, χωρίς όµως να µε-

ταφέρεται. 

Σωστή λοιπόν η iii) πρόταση. 

Β) Εφαρµόζουµε για το  σύστηµα των δυο σωµάτων τη διατήρηση της µηχανι-

κής ενέργειας, ανάµεσα στην αρχική θέση, που αφήνεται το σώµα Α και στη 

θέση που φτάνει στο έδαφος. 

Καρχ+Uαρχ=Κτελ+Uτελ 

Μgh= ΚΑ+ΚΒ→ 
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Αλλά κάθε σηµείο του νήµατος κινείται µε την ίδια κατά µέτρο ταχύτητα, 

οπότε η ταχύτητα υΑ µε την οποία το Α σώµα φτάνει στο έδαφος είναι ίσου µέτρου µε τη γραµµική τα-

χύτητα ενός σηµείου Ρ της περιφέρειας του στερεού Β, δηλαδή υΑ=ω·R και η παραπάνω εξίσωση γίνε-

ται: 

222

2

1

2

1
ωλυ ⋅⋅+= MRMMgh A → 

→⋅+= 22

2

1

2

1
AA MMMgh υλυ  

( ) →⋅+= 2

2

1
1 AMMgh υλ  

( ) →⋅+= MghMgh
4

3
1 λ  

3

1
=λ  

Η ροπή αδράνειας δηλαδή του Β σώµατος ως προς τον άξονα περιστροφής του, δίνεται από την εξίσω-

ση  2

3
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και σωστή είναι η ii) πρόταση. 

 

Επιµέλεια 

∆ιονύσης Μάργαρης 


