
  

  
 

 Η κυκλική τροχαλία του σχήµατος (1) έχει µάζα Μ 
και ακτίνα R, είναι σε επαφή µε οριζόντιο δάπεδο (ε), ενώ στον άξονά 
της έχει πακτωθεί αβαρής ράβδος µήκους L, στο ελεύθερο ακρο της 
οποίας έχει στερεωθεί σφαιρίδιο µάζας m. Εκτρέπουµε το σύστηµα 
από την θέση ισορροπίας του ώστε η ράβδος να σχηµατίσει µικρή 
γωνία µε την κατακόρυφη διεύθυνση και το αφήνουµε ελέυθερο. Με 
τη προυπόθεση ότι η τροχαλία κυλίεται χωρίς ολίσθηση επί του ορι 
ζοντίου δαπέδου, να βρείτε την διαφορική εξίσωση που περιγράφει 
την κίνηση του συστήµατος. Δίνεται η ροπή αδράνειας Ι=ΜR2/2 της 
τροχαλίας ως προς  άξονά που διέρχεται από το κέντρο της και είναι 
κάθετος στο επίπεδό της. 
 
ΛΥΣΗ: Επειδή κατά την κίνηση του συστήµατος η τροχαλία κυλίεται πάνω 
στο οριζόντιο δάπεδο, τα σηµεία επαφής της µε αυτό έχουν κάθε στιγµή µηδε 
νική ταχύτητα και το γεγονός αυτό εξασφαλίζει ότι τα σηµεία αυτά αποτελούν 
ένα στιγµιαίο άξονα (Α) περιστροφής του συστήµατος. Μπορούµε εποµένως να 
ισχυριστούµε ότι κάθε στιγµή η κίνηση του συστήµατος είναι καθαρώς περι 
στροφική περί τον στιγµιαίο άξονα περιστροφής. Εξετάζοντας το σύστηµα κατά 
µια τυχαία στιγµή t που η ράβδος ΟΣ σχηµατίζει γωνία φ µε την κατακόρυφη  

 
 

Σχήµα 1 
 
διεύθυνση, παρατηρούµε ότι η µοναδική ροπή που δέχεται το σύστηµα περί τον 
στιγµιαίο άξονα περιστροφής είναι η ροπή  του βάρους  του σφαιριδίου, η 
οποία αποτελεί ροπή επαναφοράς του συστήµατος στην θέση ισορροπίας του (οι 
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αντίστοιχες ροπές του βάρους  της τροχαλίας και της δύναµης επαφής από 
το δάπεδο είναι µηδενικές). 
 

Αν δεχτούµε ως ως φορά του µοναδιαίου διανύσµατος  του στιγµιαίου άξονα 
περιστροφής εκείνη που αντιστοιχεί σε αριστερόστροφη εκτροπή του συστήµα 
τος από την θέση ισορροπίας του, τότε η ροπή  είναι δεξιόστροφη και εποµέ 
νως η αλγεβρική της τιµή είναι: 
 
                                                                                 (1) 
 
Για µικρές τιµές της γωνίας φ ισχύει ηµφ φ, οπότε η (1) γράφεται: 
 
          µε                                                          (2) 

 
Eφαρµόζοντας την χρονική στιγµή t για το σύστηµα τον θεµελιώδη νόµο της 
στροφικής κίνησης, παίρνουµε την σχέση: 
 

                                   (3) 

 
όπου ΙΑ η ροπή αδράνειας του συστήµατος ως προς τον στιγµιαίο άξονα περισ 
τροφής του. Όµως για την ροπή αδράνειας ΙΑ ισχύει η σχέση: 
 

                                          (4) 

 
Eφαρµόζοντας στο τρίγωνο OAΣ το θεώρηµα του συνηµιτόνου παίρνουµε: 
 

             
 
οπότε η σχέση (4) γράφεται: 
 

                                                                          (5) 

 
Συνδυάζοντας τις σχέσεις (3) και (5) παίρνουµε: 
 

           

 

                                           (6) 

 

µε                          



H (6) αποτελεί την χαρακτηριστική διαφορική εξίσωση µιας στροφικής αρµο 
νικής ταλαντωσης, γωνιακής συχνότητας ω. 

P.M. fysikos 
 
 

 Κυκλικός δίσκος ακτίνας r κυλίεται χωρίς ολίσθη 
ση επί της εωτερικής επιφάνειας σταθερού κυλίνδρου ακτίνας R>r, 
ώστε το κέντρο του να διαγράφει περιφέρεια της οποίας το κέντρο 
βρίσκεται στον άξονα του κυλίνδρου και το επίπεδό της είναι κάθετο 
στον άξονα. Δεχόµαστε ότι κατά την κύλισή του ο δίσκος στρέφεται 
περί το κέντρο του µε σταθερή γωνιακή ταύτητα µέτρου ω και ότι την 
χρονική στιγµή t=0 το σηµείο επαφής του µε τον κύλινδρο βρίσκεται 
στην κατώτατη θέση Α (σχ. 2).   
 
i) Θεωρούµε ένα σηµείο Μ της επιφάνειας του δίσκου που απέχει από 
το κέντρο του απόσταση α<r. Nα εκφράσετε σε συνάρτηση µε τον 
χρόνο το διάνυσµα θέσεως του σηµείου M ως προς το κέντρο Ο της 
περιφέρειας που διαγράφει το κέντρο του δίσκου. 
 
ii) Eάν ισχύει r=R/2 να δείξετε ότι το σηµείο Μ διαγράφει ελλειπτι 
κή τροχιά και να εκφράσετε σε συνάρτηση µε τον χρόνο την ταχύ 
τητά του και την επιτάχυνση του. 
 
ΛΥΣΗ: i) Ας δεχθούµε ότι ο δίσκος κυλιόµενος χωρίς ολίσθηση µετατοπί ζεται 
σε χρόνο t από την κατώτατη θέση στην θέση όπου το διάνυσµα θέσε ως του 
κέντρου του Κ ως προς το O έχει στραφεί δεξιόστροφα κατά γωνία φ εκ της  

 
 
                    Σχήµα 2                                     Σχήµα 3 
 

αρχικής του θέσεως  οπότε το σηµείο Μ θα βρεθεί από την θέση Μ0 στην 

θέση Μ′ (σχ. 2). Στον ίδιο χρόνο ο δίσκος θα έχει στραφεί περί το κέντρο του K 

7o



αριστερόστροφα κατά γωνία θ=ωt µε αποτέλεσµα το διάνυσµα θέσεως του 
σηµείου Μ ως προς το κέντρο Κ του δίσκου να µετατοπιστεί από την θέση 

 στην θέση  (σχ. 3) δηλαδή έχει στραφεί περί το Κ κατά γωνία θ=ωt. 

Το διάνυσµα θέσεως του Μ ως προς το O την χρονική στιγµή t είναι ίσο 

προς το διανυσµατικό άθροισµα , οπότε θα έχουµε: 
 

                                                                                     (1) 

 

Όµως από το σχήµα (4) για τα διανύσµατα ,  προκύπτουν οι σχέσεις: 
 

           

 
 

Σχήµα 4 
 

              (2) 

 

όπου ,  τα µοναδιαία διανύσµατα των αξόνων Οx, Oy αντιστοίχως. Συνδι 
άζοντας τις σχέσεις (1) και (2) παίρνουµε: 
 

                             (3) 

 
Επειδή ο δίσκος κυλίεται χωρίς ολίσθηση η ταχύτητα του εκάστοτε σηµείου 
επαφής του µε τον κύλινδρο είναι µηδενική στο σύστηµα αναφοράς του κυλίν 
δρου, που σηµαίνει ότι η ταχύτητα του σηµείου επαφής λόγω της µεταφορικής 
συνιστώσας του δίσκου είναι αντίθετη της ταχύτητάς του λόγω της περιστρο 
φικής του συνιστώσας, δηλαδή ισχύει η σχέση: 
 

                



 Όµως η σταθερά ολοκληρώσεως C είναι µηδενική, διότι για t=0 είναι φ=0, 
οπότε η προηγούµενη σχέση γράφεται: 
 

                                                         (4) 

 
όπου τέθηκε k=r/(R-r). H σχέση (3) λόγω της (4) γράφεται: 
 

                  (5) 

 
και παρέχει σε συνάρτηση µε τον χρόνο t το διάνυσµα θέσεως του σηµείου Μ 
στο σύστηµα αναφοράς Oxy (σύστηµα αναφοράς του κυλίνδρου). 
 
ii) Στην περίπτωση που είναι r=R/2, τότε k=1 και η (5) παίρνει την µορφή:  
 

           

 

                                                         (6) 

 
Από την (6) προκύπτει ότι οι χρονικές συντεταγµένες του Μ στο σύστηµα 
αναφοράς Οxy είναι: 
 

               

 

               

 

                                                                                 (7) 

 
H (7) δηλώνει ότι στην περίπτωση που ισχύει r=R/2 το σηµείο Μ του δίσκου 
διαγράφει την περιφέρεια µιας έλλειψης κέντρου Ο, µε µεγάλο ηµιάξονα r+α 
και µικρό ηµιάξονα r-α. 
 
Η ταχύτητα του σηµείου Μ στο σύστηµα αναφοράς Οxy θα προκύψει µε παρα 
γώγιση ως προς τον χρόνο της (6), οπότε θα έχουµε: 
 

           

 



                                                  (8) 

 
Η αντίστοιχη επιτάχυνση του σηµείου Μ θα προκύψει µε παραγώγιση ως προς 
τον χρόνο της (8), δηλαδή θα έχουµε: 
 

           

 

                                                  (9) 

 
P.M. fysikos  

 
 

 Το ένα άκρο οµογενούς αλυσίδας, της οποίας οι 
κρίκοι παρουσιάζουν ανοικτή σύνδεση στερεώνεται σε σταθερό σηµείο 
O και η αλυσίδα κρατείται διπλωµένη ώστε το ελεύθερο άκρο της Α 
να είναι γειτονικό προς το Ο, όπως φαίνεται στο σχήµα (5). Tην 
χρονική στιγµή t=0 το άκρο Α ελευθερώνεται και η η αλυσίδα τίθεται 
σε κίνηση. 
 
i) Nα δείξετε ότι το κινούµενο τµήµα της αλυσίδας εκτελεί ελεύθερη 
πτώση. 
 
ii) Εάν x είναι η µετατόπιση του ελεύθερου άκρου Α της αλυσίδας να 
βρείτε σε συνάρτηση µε το x την επιτάχυνση του κέντρου µάζας της 
αλυσίδας, το µέτρο της δύναµης που δέχεται η αλυσίδα από το σηµείο 
στηρίξεώς της καθώς και το µέτρο της τάσεως της αλυσίδας στο κάτω 
άκρο του κινούµενου τµήµατός της. 
 
iii) Να βρείτε την απώλεια µηχανικής ενέργειας της αλυσίδας από την 
στιγµή που αφήνεται ελεύθερη µέχρις ότου ακινητοποιηθεί.  
 
Δίνεται η γραµµική πυκνότητα µ (µάζα ανά µονάδα µήκους) της αλυ 
σίδας.   
 
ΛΥΣΗ: i) Eξετάζουµε την αλυσίδα κατά µια τυχαία στιγµή t που το ελεύθερο 
άκρο της Α έχει µετατοπιστεί κατακόρυφα κατά x, oπότε το µήκος του ακί 
νητου τµήµατός της OΒ θα είναι (L+x)/2 το δε αντίστοιχο µήκος του κινού 
µενου τµήµατος ΑΒ θα είναι (L–x)/2. Eπειδή από το κινούµενο τµήµα ΑΒ 
εκρέει µάζα, θα ισχύει για το τµήµα αυτό η σχέση: 
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                                                        (1) 

 

όπου m η µάζα, της αλυσίδας, L το µήκος της και  η σχετική ταχύτητα 

ως προς το κινούµενο τµήµα της αλυσίδας των κρίκων που εκρέουν από αυτό, 
η οποία είναι µηδενική. Η σχέση (1) δηλώνει ότι η επιτάχυνση του κινούµενου 

 
 

Σχήµα 5 
 
τµήµατος ΑΒ της αλυσίδας είναι ίση µε την επιτάχυνση  της βαρύτητας, που 
σηµαίνει ότι το τµήµα αυτό εκτελεί ελεύθερη πτώση 
 
ii) Εξάλλου στο ακίνητο τµήµα OΒ της αλυσίδας εισρέει µάζα, οπότε για το 
τµήµα αυτό την χρονική στιγµή t µπορούµε να γράφουµε την σχέση: 
 

                 

 

                                                                         (2) 

 

όπου Τ(x) το µέτρο της δύναµης  που δέχεται η αλυσίδα από το σηµείο 
στηρίξεώς της O, dx η µετατόπιση του ελεύθερου άκρου Α της αλυσίδας µεταξύ 

των χρονικών στιγµών t και t+dt,  η σχετική ταχύτητα ως προς ακίνητο 

τµήµα της αλυσίδας των κρίκων που εισρέουν σ΄ αυτό, η οποία είναι ίση µε την 
αντίστοιχη ταχύτητά τους , ενώ η εισρέουσα µάζα dm σε χρόνο dt είναι 
µ(dx/2). Εξάλλου κάθε στιγµή ισχύει η σχέση: 
 



                                          (3) 

 
Ολοκληρώνοντας την (2) παίρνουµε την σχέση: 
 
                                                                                       (4) 
 
Όµως την χρονική στιγµή t=0 είναι x=0 και v=0, οπότε η σταθερά ολοκλή 
ρωσης C είναι µηδενική και η σχέση (4) γράφεται: 
 
                                                                                               (5) 
 
Συνδυάζοντας την (2) µε την (3) παίρνουµε: 
 

                                            (6) 

 
Παρατήρηση:  
 

To µέτρο της δύναµης  µπορεί να βρεθεί αν την χρονική στιγµή t εξετά 

σουµε ολόκληρη την αλυσίδα η οποία δέχεται το βάρος της  και την , 

oπότε εφαρµόζοντας για την αλυσιδα τον δεύτερο νόµο του Νεύτωνα υπό την 
γενικευµένη µορφή του έχουµε: 
 

                                                           (a) 

 

Όµως η ορµή  της αλυσίδας την χρονική στιγµή t είναι η ορµή του κινού 
µενου τµήµατός της ΑΒ, οπότε θα έχουµε για το µέτρο της την σχέση: 
 

               

 

             

 

                                                            (b) 

 
Συνδυάζοντας τις (a) και (b) παίρνουµε: 
 

             



          

 

Eάν  είναι η τάση στο κάτω ακρο Β του ακίνητου τµήµατος ΟΒ την χρονική 

στιγµή t, θα ισχύει λόγω της ισορροπίας του η σχέση: 
  

               

  

                                                                        (7) 

  
Εάν  είναι η ταχύτητα του κέντρου µάζας της αλυσίδας κατά την χρονική 
στιγµή t, θα ισχύει η σχέση: 
  

               

  

               

  

             

 

                                                                    (8) 

  
όπου  η ζητούµενη επιτάχυνση του κέντρου µάζας της αλυσίδας. 
  
 
iii) H αρχική µηχανική ενέργεια Εαρχ της αλυσίδας είναι: 
  

         

  
H τελική µηχανική ενέργεια Ετελ της αλυσίδας είναι: 
  

         

  
Η απώλεια ΔΕ µηχανικής ενέργειας της αλυσίδας οφείλεται στην πλαστική 
κρούση των κρίκων που εισρέουν από το κινούµενο στο ακίνητο τµήµα της και 
είναι ίση µε την διαφορά Εαρχ -Ετελ, δηλαδή ισχύει: 



          

P.M. fysikos 
 
 

 Αντικαθιστούµε την αλυσίδα του προηγούµενου 
προβλήµατος µε οµογενές και εύκαµπτο σχοινί γραµµικής πυκνό 
τητας µ και το διπλώνουµε ώστε το ελευθερο άκρο του Α να είναι 
γειτονικό προς το σταθερό άκρο του Ο, όπως φαίνεται στο σχήµα (6). 
Κάποια στιγµή που θεωρείται ως αρχή µέτρησης του χρόνου το άκρο 
Α απελευθερώνεται και το σχοινί τίθεται σε κίνηση. 
 
i) Να δείξετε ότι η επιτάχυνση του άκρου Α υπερβαίνει την επιτάχυν 
ση  της βαρύτητας. 
 
ii) Nα εκφράσετε σε συνάρτηση µε την µετατόπιση x του άκρου Α την 
δύναµη που δέχεται το σχοινί στο άκρο στήριξής του Ο καθώς και την 
τάση στις άκρες του ακίνητου και του κινούµενου τµήµατός του. 
 
iii) Nα υποδείξετε τρόπο υπολογισµού του χρόνου κίνησης του σχοι 
νιού µέχρις ότου ξεδιπλωθεί. 
 
ΛΥΣΗ: i) Στην περίπτωση του εύκαµπτου σχοινιού µπορούµε να δεχθούµε ότι 
κατά την κίνησή του η µηχανική του ενέργεια διατηρείται σταθερή, κατ΄ 
αντίθεση µε την αλυσίδα ανοικτής σύνδεσης των κρίκων της, όπου η µηχανική 
της ενέργεια µειώνεται λόγω της πλαστικής σύγκρουσης των κρίκων της κατά 
το πέρασµά τους από το κινούµενο προς το ακίνητο τµήµα της. Εφαρµόζοντας 
για το σχοινί το θεώρηµα διατήρησης της µηχανικής ενέργειας από την στιγµή 
t=0 µέχρι την στιγµή t όπου το άκρο του Α έχει µετατοπιστεί κατά x παίρνου 
µε:  
                                                                          (1) 
 
Όµως  Κ(0) + U(0) = 0 - µLg(L/4) = µgL2/4 
 

και   

 
οπότε η (1) γράφεται: 
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                                                                                (2) 

 
 

Σχήµα 6 
 

Παραγωγίζοντας την (2) ως προς τον χρόνο t παίρνουµε: 
 

           

 

                                            (3) 

 
δηλαδή το κινούµενο τµήµα του σχοινιού κατέρχεται µε επιτάχυνση µεγαλύ 
τερη εκείνης της βαρύτητας. 
 

ii) To µέτρο της δύναµης  που δέχεται το σχοινί από το σηµείο στήριξής του 

Ο µπορεί να βρεθεί αν την χρονική στιγµή t εξετάσουµε ολόκληρο το σχοινί το 

οποίο δέχεται το βάρος του  και την , oπότε εφαρµόζοντας για το 

σχοινί τον δεύτερο νόµο του Νεύτωνα υπό την γενικευµένη µορφή του έχουµε: 
 



                                                (4) 

 

Όµως η ορµή  του σχοινιού την χρονική στιγµή t είναι η ορµή του κινού 
µενου τµήµατός του ΑΒ, οπότε θα έχουµε για το µέτρο της την σχέση: 
 

               

 

            

 
 

Σχήµα 7 
 

           

 

              

 

                                                                  (5) 

 
Η (4) λόγω της (5) γράφεται: 
  



           

 

                                                                        (6) 

 
Εξάλλου την χρονική στιγµή t το ακίνητο τµήµα ΟΒ του σχοινιού δέχεται την  

δύναµη , το βάρος του  και την δύναµη  από το υπόλοιπο 

σχοινί η οποία αντιπροσωπεύει την τάση στο άκρο του Β. Λόγω της ισορροπίας 
του τµήµατος ισχύει η σχέση: 
 

               

 

                           (7) 

 
Εάν µεταξύ των χρονικών στιγµών t και t+dt το ελεύθερο άκρο του σχοινιού 
κατέρχεται µεταξύ κατά dx, τότε ένα τµήµα µήκους dx/2 του σχοινιού περνά 
από δεξιό προς το αριστερό µέρος του, η δε ταχύτητά του είναι τροποποιείται 
από  σε µηδέν, µε αποτέλεσµα να µεταβάλλεται η ορµή του. Η µεταβολή της 

ορµής είναι αποτέλεσµα των δυνάµεων αλληλεπίδρασης  και  που δέχε 

ται η µάζα µ(dx/2) από το ακίνητο (αριστερό) και το κινούµενο (δεξιό) τµήµα 
του σχοινιού και σύµφωνα µε τον δεύτερο νόµο του Νευτωνα υπό την γενικευ 
µένη του µορφή, θα έχουµε την σχέση:  
 

               

 

               

 

                                                                                   (8) 

 
Από τις (7) και (8) παρατηρούµε ότι: 
 

         

 



iii) Aπό την (2) έχουµε: 
 

             

 
µε ολοκλήρωση της οποίας παίρνουµε: 
 

        

 
Θεωρώνταςτον µετασχηµατισµό x=Lηµ2φ η προηγούµενη σχέση γράφεται: 
 

           

 

           

 

          

 

        

                 

(9) 

 
Eάν tολ είναι ο χρόνος που απαιτείται για να ξεδιπλοθεί το σχοινι, τότε µε βάση 
τον µετασχηµατισµο x=Lηµ2φ στον χρόνο αυτόν αντιστοιχει φ=π/2 και η σχέση 
(9) παίρνει την µορφή: 
 

                         (10) 

 
Tα εµφανιζόµενα στην (10) ορισµένα ολοκληρώµατα είναι το µεν πρώτο ένα 
ελλειπτικό ολοκλήρωµα 2ου είδους, το δε δεύτερο ένα ελλειπτικό ολοκλήρωµα 
2ου είδους, τα οποία δεν υπολογίζονται άµεσα µε αναλυτικό τρόπο αλλά έµεσα, 
µέσω κατάλληλου µαθηµατικού προγράµµατος που τρέχει σε ηλεκτρονικό υπο 
λογιστή. Εάν συµβολίσουµε µε:  
 



        

  

 

 
τις έµεσες τιµές που δίνει το πρόγραµµα για το πρώτο και το δεύτερο αντστοί 
χως ελλειπτικό ολοκλήρωµα, θα έχουµε: 
 

         

 
από την οποία υπολογίζεται ο χρόνος tολ. 

P.M. fysikos 
 
 

 Δύο  σώµατα (σ) και (Σ) µε αντίστοιχες µάζες m 
και M, ενώνονται µεταξύ τους µε αβαρές και µή εκτατό νήµα που 
διέρχεται από το αυλάκι µιας µικρής τροχαλίας που ο άξονας 
περιστροφής της είναι οριζόντιος και ακλόνητος. Αρχικά τα δύο 
σώµατα κρατούνται ακίνητα µε το σώµα (σ) σε επαφή µε λείο οριζόν 
τιο δάπεδο, ενώ το σώµα (Σ) αιωρείται κάποια δε στιγµή αφήνονται 
ελεύθερα να κινηθούν.  
 
i) Εάν η µάζα Μ είναι πολύ µεγαλύτερη της m (M>>m) και το σώµα 
(σ) διατήρει την επαφή του µε το δάπεδο, να δείξετε ότι η επιτάχυνσή 
του  µεταβάλλεται µε τον χρόνο t σύµφωνα µε την σχέση: 
 

         

 
όπου (x, 0) oι συντεταγµένες του (σ) ως προς το ορθογώνιο σύστηµα 
αξόνων Οx, Oy την στιγµή t, h η απόσταση της τροχαλίας από το δάπε 
δο (σχ. 8) και  η επιτάχυνση της βαρύτητας.  
 
ii) Χρησιµοποιώντας την παραπάνω σχέση να δείξετε ότι, αν την στιγ 
µή t=0 που το σύστηµα αφήνεται ελεύθερο το νήµα σχηµατίζει µε την 
κατακόρυφη διεύθυνση γωνία φ=π/4, το σώµα (σ) θα χάσει την επαφή 
του µε το δάπεδο. 
 
ΛΥΣΗ: i) To σώµα (σ) κατά την κίνησή του δέχεται το βάρος του , την κα 

τακόρυφη δύναµή επαφής  από το δάπεδο και την τάση  του νήµατος, που 

αναλύεται στην οριζόντια συνιστώσα  και στην κατακόρυφη συνιστώσα . 

To κατερχόµενο σώµα (Σ) δέχεται το βάρος του και την τάση  του νήµατος 
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που το συγκρατεί, ίση κατά µέτρο µε την , διότι η τροχαλία έχει αµελητέα 
µάζα. Eφαρµόζοντας για το σώµα (Σ) τον δεύτερο νόµο κίνησης του Νεύτωνα 
παίρνουµε την σχέση: 
 
                                              (1) 

 
όπου  η επιτάχυνση του (Σ). Εφαρµόζοντας τον ίδιο νόµο για το σώµα (σ) 

κατά την οριζόντια διεύθυνση x παίρνουµε την σχέση: 
  
                                                        (2) 

 

 
 

Σχήµα 8 
 
Η (1) λόγω της (2) γράφεται: 
  

                                                                  (2)   

 
διότι ο λόγος m/M είναι πολύ µικρός, οπότε η ποσότητα (m/M)aηµφ είναι 
αµελητέα σε σχέση µε το g και µπορεί να παραληφθεί. Η σχέση (2) δηλώνει ότι 
το σώµα (Σ) µε καλή προσέγγιση εκτελεί ελεύθερη πτώση που σηµαίνει ότι 
κάθε στιγµή όλα τα σηµεία του κεκλιµένου νήµατος έχουν επιτάχυνση σταθε 
ρού µέτρου g, αλλά µεταβλητής διευθύνσεως. Εξάλλου την τυχαία χρονική στιγ 
µή t η ταχύτητα  του σώµατος (σ) κατά την διεύθυνση του νήµατος που το 

συγκρατεί (κεκλιµένο τµήµα του νήµατος) ικανοποιεί την σχέση: 
 

           

 

                                             (3) 

 
όπου  η αντίστοιχη ταχύτητα του σώµατος (σ) για την οποία ισχύει v=dx/dt, 
φ η γωνία κλίσεως του νήµατος µε την κατακόρυφη διεύθυνση και r η απόστα 
ση του σώµατος (σ) από την τροχαλία (µήκος του κεκλιµένου τµήµατος του 



νήµατος). H επιτάχυνση  του σώµατος (σ) κατά την διεύθυνση του κεκλιµέ 

νου νήµατος ικανοποιεί την σχέση: 
 

               

 

                                                                           (4) 

 
όπου  η αντίστοιχη επιτάχυνση του σώµατος (σ) για την οποία ισχύει a=dv/dt 
και dφ/dt o ρυθµός µεταβολής  της γωνίας φ, Όµως η ποσότητα dφ/dt αποτελεί 
την γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του σώµατος (σ) περί το σταθερό σηµείο Α, 
οπότε θα ισχύει:          
 

                                                                                   (5) 

 
όπου  η ταχύτητα του σώµατος (σ) κατά την κάθετη προς το κεκλιµένο νήµα 

διεύθυνση για την οποία έχουµε vκ=vσυνφ (σχ. 8). Συνδιάζοντας τις σχέσεις (4) 
και (5) παίρνουµε: 
 

               

 

               

 

                      (6) 

  
ii) H αποδεικτέα σχέση (6), την χρονική στιγµή t=0 που το σύστηµα αφήνεται 
ελεύθερο να κινηθεί δίνει την αντίστοιχη επιτάχυνση  του σώµατος (σ), δη 
λαδή θα έχουµε: 
  

               

                                                                           (7) 

 



Εξάλλου την ίδια στιγµή ο δεύτερος νόµος του Νεύτωνα  δίνει για το σώµα (σ) 
την σχέση: 
 

             

 

             

 

δηλαδή την στιγµή t=0 η ανοδική δύναµη  έχει µέτρο που υπερβαίνει το 

µέτρο του βάρους του σώµατος (σ), οπότε µε την εκκίνησή του αυτό χάνει την 
επαφή µε το οριζόντιο δάπεδο. 

P.M. fysikos  
 
 
 
 
 
 


