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Άλλο ένα νήμα που δεν είναι αβαρές. 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Σ μάζας 

Μ=2kg. Δένουμε το σώμα με ένα ομογενές νήμα ΑΒ 

μήκους ℓ=2,5m και μάζας m=1kg. Σε μια στιγμή t0=0 

και ενώ το νήμα είναι οριζόντιο, ασκούμε στο άκρο 

του Α μια κατάλληλη μεταβλητή οριζόντια δύναμη �⃗, 

αρχίζοντας να μαζεύουμε το νήμα, με σκοπό να φέρουμε το σώμα Σ στη θέση που στεκόμαστε, προσδίδοντας  

του σταθερή επιτάχυνση α=0,2m/s2. 

i)  Ποια χρονική στιγμή το σώμα Σ έρχεται σε επαφή με το χέρι μας; Ποιο το μέτρο της ασκούμενης δύναμης 

�⃗,  τη στιγμή αυτή; 

ii) Να υπολογισθεί η αρχική τιμή της δύναμης �⃗,  καθώς και  η οριζόντια δύναμη �⃗� που το νήμα ασκεί στο 

σώμα Σ. 

iii) Να βρεθούν οι αντίστοιχες τιμές των δύο παραπάνω  δυνάμεων τη στιγμή t1=2s. 

iv) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις του μέτρου της δύναμης �⃗,  σε συνάρτηση: 

α) με τη μετατόπιση x του σώματος Σ 

β) του χρόνου κίνησης. 

Απάντηση: 

i) Αφού το σώμα Σ κινείται με σταθερή επιτάχυνση, εκτελεί ευθύγραμμη ο-

μαλά επιταχυνόμενη κίνηση, για την οποία ισχύουν: 

υ=αt  και  Δx = ½ α∙t2 

Τη στιγμή που φτάνει στο χέρι μας, Δx=ℓ, οπότε λύνοντας την δεύτερη εξί-

σωση ως προς t, θα έχουμε: 

� = �2�	
 = �2 ∙ 2,50,2 � = 5� 

Αλλά τη στιγμή αυτή, το νήμα έχει μαζευτεί, οπότε η δύναμη που απαιτείται να ασκούμε για την επιτά-

χυνση του σώματος Σ, έχει μέτρο: 

F=Μ∙α=2∙0,2Ν=0,4Ν 
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ii) Τη στιγμή t=0, που αρχίζουμε να τραβάμε το 

νήμα ασκώντας του τη δύναμη �⃗,  εκτός της επι-

τάχυνσης που θα αποκτήσει το σώμα Σ, θα επιτα-

χυνθεί και όλο το νήμα, το οποίο μπορεί επίσης 

να θεωρηθεί ώς ένα ακόμη υλικό σημείο. Σχεδιά-

ζοντας τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα, 

στην οριζόντια διεύθυνση, παίρνουμε το διπλανό σχήμα, στο οποίο έχουμε παραλείψει τις δυνάμεις στην 

κατακόρυφη διεύθυνση (στην πραγματικότητα το νήμα λόγω βάρους, θα παρουσιάζει μια μικρή καμπυ-

λότητα και η δύναμη που θα δεχτεί και από το χέρι μας και στο άκρο του Β, θα έχει και μια μικρή κατα-

κόρυφη συνιστώσα…) Στο σώμα Σ ασκείται από το σχοινί η δύναμη �⃗� η οποία το επιταχύνει, ενώ η 

αντίδρασή της �⃗�  ασκείται από το Σ στο σχοινί. Εφαρμόζουμε για κάθε σώμα χωριστά το 2ο νόμο του 

Νεύτωνα παίρνοντας: 

Σώμα Σ:  ΣF=Μ∙α →  F1=Μ∙α=2∙0,2Ν=0,4Ν 

Νήμα:     ΣF=m∙α → F-F2=m∙α 

Όμως το μέτρο της δύναμης F2 που ασκείται από το σώμα Σ στο νήμα, είναι επίσης 0,4Ν (η αντίδραση της 

δύναμης F1) και η παραπάνω εξίσωση δίνει: 

F=m∙α+ F2= 1∙0,2Ν+0,4Ν=0,6Ν. 

iii) Τη χρονική στιγμή t1 το σώμα Σ έχει μετατοπισθεί 

κατά: 

�	� = 12 � ∙ ��� = 12 0,2 ∙ 2�� = 0,4� 

Πράγμα που σημαίνει ότι και το μήκος του νήματος 

το οποίο τραβάμε έχει μειωθεί επίσης κατά 0,4m, ο-

πότε έχει ποια μήκος ℓ1=2,5m-0,4m=2,1m. Αλλά α-

φού το νήμα είναι ομογενές η μάζα ανά μονάδα μή-

κους (η γραμμική πυκνότητα) παραμένει σταθερή με 

τιμή  � = �ℓ = ��,� ��� = 0,4 ��/�. Συνεπώς τη στιγμή αυτή η μάζα του νήματος είναι ίση: 

m1=μ∙ ℓ1= 0,4∙2,1 kg= 0,84 kg 

Εφαρμόζουμε ξανά για κάθε σώμα (οι δυνάμεις στο σχήμα),  χωριστά το 2ο νόμο του Νεύτωνα παίρνοντας: 

Σώμα Σ:  ΣF=Μ∙α →�� =  ∙ � → �1′ =  ∙ � = 2 ∙ 0,2# = 0,4#   

Νήμα:     �� = �1 ∙ � → �$ − �2′ = �1 ∙ �  (1) 

�$ = �1′ + �1 ∙ � = 0,4# + 0,84 ∙ 0,2# = 0,568# 

iv) Με βάση τα προηγούμενα το σώμα Σ θα δέχεται πάντα μια σταθερή δύναμη από το νήμα μέτρου F1=0,4Ν, 

οπότε σε κάθε θέση θα ισχύει και ότι F2=0,4Ν, για τη δύναμη που ασκείται στο νήμα, από το σώμα Σ. 
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Όμως από τη σχέση (1) θα έχουμε για την δύναμη που απαιτείται να ασκούμε στο νήμα, στην τυχαία θέση, 

όπου το Σ έχει μετατοπισθεί κατά x: 

� − �2 = �′ ∙ � → � = �1 + �(ℓ − 	) ∙ �  → 

� = 0,4+ + 0,4(2,5 − 	) ∙ 0,2+ = 0,6 − 0,08	   (S.I) με x≤ 2,5m. 

Με γραφική παράσταση, όπως το πρώτο από τα παρακάτω διαγράμματα. 

Εξάλλου, αν στην τελευταία σχέση αντικαταστήσουμε τη μετατόπιση x, θα πάρουμε: 

� = 0,6 − 0,08	 = 0,6 − 0,08 ∙ �� � ∙ �2 = 0,6 − 0,008 ∙ �2   (S.I) με t ≤ 5s 

Με διάγραμμα, όπως στο 2ο σχήμα, όπου η καμπύλη είναι μια παραβολή με τα κοίλα κάτω. 

x   (m) t   (s)

0,4 0,4

0,6 0,6

2,5
50,0 0,0

F   (Ν)F   (Ν)
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