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∆ίνεται το σύστηµα των σωµάτων όπως φαίνεται στο σχήµα. Το 1ο σώµα έχει
µάζα m1=4 kg και βρίσκεται σε επαφή µε το έδαφος, το 2ο σώµα έχει µάζα m2=12 kg
και απέχει από το έδαφος απόσταση h=3,6 m, το νήµα είναι µη εκτατό και αβαρές,
και θεωρούµε ότι η τροχαλία, που έχει αµελητέα µάζα, µπορεί να περιστρέφεται
χωρίς τριβές γύρω από σταθερό άξονα που περνά από το κέντρο της.
Α.

Αφήνουµε το σύστηµα, που αρχικά ηρεµεί, να κινηθεί ελεύθερα.

Α1. Να
υπολογίσετε
την
επιτάχυνση µε την οποία
κινούνται τα σώµατα.
Α2. Να
υπολογίσετε
την
ταχύτητα µε την οποία το 2ο
σώµα
προσκρούει
στο
έδαφος.
Α3. Να σχεδιάσετε και να
υπολογίσετε
όλες
τις
δυνάµεις που ασκούνται
στην τροχαλία.
B.

Στη συνέχεια το 2ο σώµα
αφού προσκρούσει στο
δάπεδο ανακρούει προς τα
πάνω µε ταχύτητα υ2=5 m/s.

B1. Να υπολογίσετε τη µέση
τιµή της δύναµης που ασκεί
το δάπεδο στο 2ο σώµα κατά
τη διάρκεια της κρούσης, αν η διάρκεια επαφής του σώµατος µε το δάπεδο είναι
∆t=0,1s.
Β2. Να υπολογίσετε το ποσοστό µεταβολής της κινητικής ενέργειας του δευτέρου
σώµατος κατά τη διάρκεια της κρούσης.
Β3. Να υπολογίσετε το µέγιστο ύψος από την επιφάνεια του εδάφους που φτάνει το
1ο σώµα. Η οροφή και η τροχαλία δεν εµποδίζουν την κίνηση του 1ου σώµατος.
Β4. Μπορεί το σύστηµα των δύο σωµάτων να επιστρέψει στην αρχική θέση από την
οποία ξεκίνησε χωρίς εξωτερική παρέµβαση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή
σας.
∆ίνεται g=10 m/s2
Να θεωρήσετε τα δύο σώµατα ως σηµειακά αντικείµενα.

Λύση
A1. Σχεδιάζουµε τις δυνάµεις που ασκούνται στα δύο σώµατα και εφαρµόζουµε το
2ο νόµο του Νεύτωνα.
1ο σώµα: Τ-Β1=m1α
2ο σώµα: Β2-Τ=m2α
Προσθέτουµε κατά µέλη: Β2-Β1=(m1+m2)α ⇒ α=5m/s2
A2. Το 2ο σώµα κινείται µε επιτάχυνση α, διανύει απόσταση h και
φτάνει στο έδαφος µε ταχύτητα: υ = 2αh ⇒ υ = 6m / s

Fα

Α3. Στην τροχαλία ασκούνται οι τάσεις από το νήµα και η δύναµη
Fα από τον άξονα της τροχαλίας.
Η τάση του νήµατος είναι: Τ-Β1=m1α⇒ Τ= 60Ν.
Η τροχαλία είναι ακίνητη. ΣF=0 ⇒ Fα-2T=0 ⇒ Fα=120Ν.
Τ
Β1. ΣF =

Β2.

Τ

p − pαρχ
∆p
⇒ Ν − Β 2 = τελ
⇒ Ν = 1440 Ν
∆t
∆t

K 2 − Κ1
100% = −30,56%
Κ1

Β3. Αρχή διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας:
1
E1 = E 2 ⇒ m1gh + m1υ2 = m1gh max ⇒ h max = 5,4m
2
Β4. Το σύστηµα των δύο σωµάτων δεν µπορεί να επιστρέψει στην αρχική του θέση
διότι κατά τη σύγκρουση του 2ου σώµατος µε το δάπεδο είχαµε απώλεια µηχανικής
ενέργειας.

