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Στην καρότσα του αμαξιδίου… 

 Το αμαξίδιο του σχήματος μάζας Μ=20kg,  κινείται ευθύγραμμα με στα-

θερή ταχύτητα υ=0,6m/s σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στη λεία επιφάνεια 

του αμαξιδίου μεταφέρεται ένα βαρύ κιβώτιο μάζας m=10kg, δεμένο στο 

άκρο ελατηρίου σταθεράς k=20Ν/m και ενός τεντωμένου νήματος, η 

τάση του οποίου είναι Τ=5Ν. 

i)  Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο υπολογίζοντας τα μέτρα τους. 

ii) Υπενθυμίζεται ότι για το ελατήριο ισχύει ο νόμος του Hooke σύμφωνα με τον οποίο F=kΔl, όπου F η 

δύναμη που παραμορφώνει το ελατήριο και Δl η παραμόρφωσή του.  

α) Ποια δύναμη παραμορφώνει το ελατήριο; 

β) Στην περίπτωσή μας το ελατήριο έχει επιμηκυνθεί ή συσπειρωθεί;  

γ) Να υπολογισθεί η παραμόρφωσή του. 

iii) Σε μια στιγμή κόβεται το νήμα. Να υπολογισθεί η επιτάχυνση που θα αποκτήσει αμέσως μετά: 

α) το κιβώτιο  και β) το αμαξίδιο. 

Δίνεται g=10m/s2. 

Απάντηση: 

i) Αφού το αμαξίδιο κινείται με σταθερή ταχύτητα, με την ίδια σταθερή ταχύ-

τητα κινείται και το κιβώτιο. Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω 

του, όπως στο διπλανό σχήμα, όπου ��⃗  η τάση του νήματος και �⃗�� η δύναμη 

του ελατηρίου (η δύναμη που ασκεί το ελατήριο στο κιβώτιο). Αφού το κι-

βώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα θα ισχύει: 

��⃗ = 0 ή ισοδύναμα ��⃗
 = 0 και ��⃗� = 0 

Οπότε αφού η τάση του νήματος έχει φορά προς τα δεξιά η δύναμη του ελατηρίου, θα έχει φορά προς τα 

αριστερά. Για τα μέτρα των δυνάμεων ισχύει: 

ΣFy=0 →  w=mg=10∙10Ν=100Ν  και Ν=w=100Ν. 

ΣFy=0 → Fελ=Τ=5Ν. 

ii) Με βάση το προηγούμενο ερώτημα η δύναμη �⃗�� ασκείται στο κιβώτιο από το 

ελατήριο (πάνω σχήμα).  

α) Με βάση τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα, το κιβώτιο ασκεί στο ελατήριο την 

αντίδραση της �⃗��, ας την ονομάσουμε �⃗�, με φορά προς τα δεξιά, όπως στο 

κάτω σχήμα και μέτρο F1=5Ν. Η δύναμη F1 είναι υπεύθυνη για την παρα-

μόρφωση του ελατηρίου.  
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β) Αφού η δύναμη F1 έχει την φορά του παραπάνω σχήματος, συμπιέζει το ελατήριο, το οποίο και συσπει-

ρώνει.  

γ) Από το νόμο του Ηοοke μεταξύ της δύναμης (αιτία) F1 και της παραμόρφωσης (αποτέλεσμα) Δ ℓ ισχύει: 

�� = �Δ ℓ  

Όπου k  η σταθερά του ελατηρίου και Δ ℓ η συσπείρωσή του. Με αντικατάσταση: 

Δ ℓ =
��

�
=

5

20
� = 0,25� 

iii) Μόλις κοπεί το νήμα, το κιβώτιο παύει να ισορροπεί, αφού στην οριζόντια 

διεύθυνση δέχεται την δύναμη από το ελατήριο �⃗�� η οποία και του προσ-

δίδει επιτάχυνση με φορά προς τα αριστερά, με μέτρο: 

Fελ=m∙α1 → �� =
���

�
=

�

��
 �/�� = 0,5 �/�� 

Αλλά το συμπιεσμένο ελατήριο, δεν ασκεί δύναμη μόνο στο κιβώτιο, 

αλλά και στο αμαξίδιο, όπως στο κάτω σχήμα, με μέτρο επίσης F΄ελ=5Ν, 

η οποία επιταχύνει προς τα δεξιά το αμαξίδιο με επιτάχυνση μέτρου: 

�′�� = ��� → �� =
�′��

�
=

5

20
 �/�� = 0,25 �/�� 
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