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Ένα σώμα πάνω σε αμαξίδιο 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ηρεμεί ένα αμαξίδιο μάζας Μ=3kg, πάνω 

στο οποίο βρίσκεται ένα σώμα Σ μάζας m=1kg. Το αμαξίδιο δένεται με 

δύο νήματα, μέσω των οποίων, κάποια στιγμή t0=0 δυο παιδιά ασκούν 

στο αμαξίδιο δύο σταθερές δυνάμεις, με αντίθετη κατεύθυνση, όπως 

φαίνονται στο σχήμα, με μέτρα F1=1Ν και F2=0,6Ν. Μεταξύ του σώ-

ματος Σ και του αμαξιδίου, δεν υπάρχουν τριβές. 

i)   Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του αμαξιδίου καθώς και η ταχύτητά 

του τη χρονική στιγμή t1=2s. 

ii) Πόση οριζόντια δύναμη δέχεται το σώμα Σ από το αμαξίδιο από 0-2s; 

Τη στιγμή t1 το δεξιό νήμα κόβεται, οπότε στο αμαξίδιο ασκείται πια μόνο η δύναμη �⃗�, μέχρι τη χρονική 

στιγμή t2=3s. 

iii) Να υπολογιστεί ξανά η επιτάχυνση του αμαξιδίου καθώς και  η ταχύτητά του τη στιγμή t2. 

iv) Να γίνουν, σε  κοινούς άξονες, οι γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας αμαξιδίου και σώματος Σ, σε 

συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη στιγμή t2. 

Το αμαξίδιο έχει αρκετό μήκος και το σώμα Σ δεν το εγκαταλείπει, στο παραπάνω χρονικό διάστημα. 

Απάντηση: 

i) Η συνισταμένη των δύο δυνάμεων που ασκούν τα παιδιά, είναι οριζόντια με φορά προς τα δεξιά και μέτρο: 

ΣF=F1-F2=1Ν-0,6Ν=0,4Ν 

Αλλά τότε το αμαξίδιο θα επιταχυνθεί προς τα δεξιά, συμπαρασύροντας και το σώμα Σ, οπότε το όλον 

σύστημα αποκτά επιτάχυνση: 
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 Συνεπώς η κίνησή του είναι ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη (επιταχυνόμενη) για την οποία ισχύει 

υ=α1∙t, οπότε τη στιγμή t1 θα έχει ταχύτητα: 

υ1 =α1∙t = 0,1∙2m/s=0,2m/s. 

ii) Την παραπάνω επιτάχυνση �⃗�  προφανώς έχει και το σώμα Σ, στο χρονικό διά-

στημα 0-2s. Αλλά αυτή επιτυγχάνεται αν το σώμα Σ δέχεται οριζόντια δύναμη 

από την «πλάτη» του αμαξιδίου �⃗�, όπως στο  διπλανό σχήμα, με μέτρο: 
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FΣ=m∙α1=1∙0,1Ν=0,1 Ν 

iii) Μόλις καταργηθεί η δύναμη �⃗�, το αμαξίδιο με την επίδραση της δύναμης 

�⃗� θα αποκτήσει επιτάχυνση με φορά προς τα αριστερά (επιβράδυνση), 

ενώ ΔΕΝ μπορεί να ασκηθεί δύναμη προς τα αριστερά στο σώμα Σ, η 

οποία θα μπορούσε να επιβραδύνει και το σώμα Σ.  

Πράγμα που σημαίνει ότι: 

Ενώ το αμαξίδιο επιβραδύνεται, το σώμα Σ συνεχίζει να κινείται με  

σταθερή ταχύτητα �⃗�, πάνω στο αμαξίδιο. 

Έτσι από το 2ο νόμο του Νεύτωνα για το αμαξίδιο, θα πάρουμε: 

�� = ��� → 

�� =
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�
=
−0,6�

3��
= −0,2	/��. 

Αλλά τότε για την ταχύτητα του αμαξιδίου τη στιγμή t2 θα έχουμε: 

υ2=υ1+α2∙Δt= υ1+α2∙(t2-t1) =0,2m/s+ (-0,2)∙(3-2)m/s=0 

Τη στιγμή δηλαδή t2  το αμαξίδιο έχει μηδενική ταχύτητα (στιγμιαία, αφού αν συνεχίσει να ασκείται η 

δύναμη �⃗� στη συνέχεια το αμαξίδιο θα αποκτήσει ταχύτητα προς τα αριστερά). 

iv) Λαμβάνοντας υπόψη τις σταθερές επιταχύνσεις, θα έχουμε ταχύτητες οι οποίες θα μεταβάλλονται γραμ-

μικά με το χρόνο, ενώ μετά τη στιγμή t1 το σώμα Σ κινείται με σταθερή ταχύτητα, σχεδιάζουμε τα δια-

γράμματα, όπως στο παρακάτω σχήμα: 

 

Όπου η γραμμή με κόκκινο χρώμα μας δείχνει την ταχύτητα του αμαξιδίου, ενώ η άλλη με το μπλε χρώμα, 

περιγράφει την ταχύτητα του σώματος Σ. 

dmargaris@gmail.com 

 


