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Τα σώματα επιταχύνονται 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ηρεμεί ένα δοχείο μάζας m1. Σε μια στιγμή ένα παιδί 

τραβάει μέσω νήματος το δοχείο, ασκώντας του οριζόντια δύναμη μέτρου  

F=6Ν, με αποτέλεσμα να το μετακινεί κατά d1 σε ορισμένο χρονικό διάστημα 

Δt. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, αλλά τώρα μέσα στο δοχείο έχουμε τοπο-

θετήσει ένα σώμα Σ μάζας m2, με αποτέλεσμα η μετατόπιση του συστήματος, 

στο ίδιο χρονικό διάστημα Δt, να είναι d2, όπου d1=3d2. 

i) Μεταξύ των δύο μαζών m1 και m2 ισχύει η σχέση: 

α) m1 =2m2,   β) m1 =3m2,  γ) m1 = ½ m2,  δ) m1 =1/3 m2. 

ii) Αν η ταχύτητα του δοχείου στο πρώτο πείραμα περιγράφεται από το διάγραμμα 

(1), στο δεύτερο περιγράφεται από το γράφημα (2) ή (3) και γιατί; 

iii) Να σχεδιάστε την δύναμη που ασκεί το σώμα Σ στο αριστερό πλευρό του δοχείου 

(με κίτρινο χρώμα), υπολογίζοντας και το μέτρο της, αν όλες οι επιφάνειες είναι 

λείες. 

Απάντηση: 

i) Στην οριζόντια διεύθυνση η μόνη δύναμη που ασκείται στο δοχείο είναι η δύναμη �⃗ μέσω του νήματος. 

Οπότε το δοχείο επιταχύνεται προς τα δεξιά, σύμφωνα με το θεμελιώδη νόμο της μηχανικής, με επιτά-

χυνση: 

��⃗ = �� ∙ �⃗� → � = �� ∙ �� (1) 

Μετά την τοποθέτηση του σώματος Σ μέσα στο δοχείο, η παραπάνω δύναμη επιταχύνει το σύστημα με 

μάζα Μ=m1+m2, οπότε: 

��⃗ = � ∙ �⃗� → � = (�� + ��) ∙ �� (2) 

Αλλά για τις δυο επιταχυνόμενες κινήσεις έχουμε: 

Δx1= ½ α1∙ (Δt)2 →  d1=  ½ α1∙ (Δt)2  (3)  και  Δx2= ½ α2∙ (Δt)2 →  d2=  ½ α2∙ (Δt)2  (4) 

Αλλά d1=3d2 → α1= 3α2,  και από τις (1) και (2), όπου τα πρώτα μέλη είναι ίσα, παίρνουμε: 

�� ∙ �� = (�� + ��) ∙ ��  →  �� ∙ 3�� = (�� + ��) ∙ �� → 

3�� = �� + ��  → �� =
1

2
�� 

Σωστό το γ). 

ii) Παραπάνω βρήκαμε ότι για τις επιταχύνσεις ισχύει α1=3α2. Αλλά στο διάγραμμα 

υ-t, η κλίση μας δίνει την επιτάχυνση του σώματος. Αλλά τότε η κλίση στο διά-

γραμμα υ-t για το δεύτερο πείραμα θα είναι μικρότερη, πράγμα που συμβαίνει 

στο γράφημα (2). 
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iii) Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ, όπου 

η συνισταμένη των κατακορύφων δυνάμεων είναι μηδενική, αφού το σώμα ισορρο-

πεί στην κατακόρυφη διεύθυνση. Στην οριζόντια διεύθυνση το σώμα Σ επιταχύνεται 

με επιτάχυνση α2, οπότε δέχεται δύναμη �⃗� από το πλευρικό τοίχωμα του δοχείου, 

η οποία με βάση την σχέση (2) βρίσκουμε: 

�� = �� ∙ �� = �� ∙
�

�����
= 2�� ∙

�

������
=

�

�
�→ 

�� =
2

3
� =

2

3
6� = 4� 

Αλλά τότε με βάση το 3ο νόμο του Νεύτωνα, το σώμα Σ ασκεί στο πλευρικό τοίχωμα μια οριζόντια δύ-

ναμη, όπως στο κάτω σχήμα, με φορά προς τα αριστερά και μέτρο ��
� = 4�. 
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