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Μια ισορροπία και μια επιτάχυνση σώματος 

 

Ένα σώμα μάζας 8kg ισορροπεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο 

οριζόντιου νήματος, ενώ πάνω του ασκείται μια δύναμη �⃗ μέτρου F=50Ν, η 

οποία σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία θ, όπως στο σχήμα. 

i)   Να αναλύσετε τη δύναμη �⃗  σε δύο συνιστώσες μια οριζόντια και μια κα-

τακόρυφη και να υπολογίστε τα μέτρα των δύο συνιστωσών. 

ii)  Να υπολογίστε την τάση του νήματος και τη δύναμη που ασκεί το σώμα στο οριζόντιο επίπεδο. 

iii) Σε μια στιγμή, που θεωρούμε t0=0, το νήμα κόβεται. Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος μετά από χρόνο 

2s. 

Δίνονται: ημθ=0,6,  συνθ=0,8 και g=10m/s2. 

Απάντηση: 

i) Στο διπλανό σχήμα έχουμε αναλύσει τη δύναμη �⃗ σε δύο συνιστώσες, μια 

οριζόντια �⃗�  και μια κατακόρυφη �⃗�. Για να βρούμε τα μέτρα τους παίρ-

νουμε: 

��� =
��

�
→ �� = � ∙ ��� = 50 ∙ 0,6� = 30� 

���� =
��

�
→ �� = � ∙ ���� = 50 ∙ 0,8� = 40� 

ii) Στο σχήμα έχουν σχεδιαστεί και οι υπόλοιπες δυνάμεις που ασκούνται στο 

σώμα, το βάρος ��⃗ , η κάθετη αντίδραση του επιπέδου ���⃗   και η τάση του νήματος ��⃗ . Από την ισορροπία 

του σώματος παίρνουμε: 

 

Αλλά αν το σώμα δέχεται κατακόρυφη δύναμη με φορά προς τα πάνω από 

το επίπεδο, την δύναμη ���⃗ , τότε το σώμα ασκεί στο επίπεδο την αντίδρασή 

της, με φορά προς τα κάτω την ���⃗ ′ , όπως στο σχήμα, με μέτρο Ν΄=50Ν. 

iii) Μόλις κόβεται το νήμα, δεν υπάρχει πλέον τάση του νήματος, οπότε το σώμα 

παύει να ισορροπεί στον οριζόντιο άξονα x. Έτσι από τον 2ο νόμο του Νεύ-

τωνα θα έχουμε: 

��� = �� → � =
���

m
=

��

m
=

40�

8kg
= 5 �/#$. 

Σ�⃗ = 0 → 

ΣFx=0 → Fx-T=0 → T=Fx=40N 

ΣFy=0 → Ν+Fy-Β=0 → Ν=mg-Fy=8∙10Ν-30Ν=50Ν 
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Αλλά αφού το σώμα αποκτά σταθερή επιτάχυνση, θα κινηθεί ευθύγραμμα ομαλά επιταχυνόμενα και τη χρο-

νική στιγμή t=2s, θα έχει ταχύτητα: 

υ=αt= 5∙2 m/s=10m/s. 
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