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 Νόµος του Νεύτωνα 

 
Στην εικόνα που βλέπετε στο φύλλο σας και στην οθόνη, ένα σώµα Α (µπλε) βρίσκεται 

σε λείο οριζόντιο επίπεδο και πρόκειται να το κινήσουµε µε την βοήθεια ενός σώµατος 

Γ, το οποίο συνδέεται µε νήµα, µέσω τροχαλίας, µε το σώµα Α. Έχουµε την δυνατότητα 

να µεταβάλλουµε την µάζα του Α σώµατος µε τον µεταβολέα (1), και τη µάζα του σώ-

µατος Γ µε τον µεταβολέα (2). Πάνω αριστερά βλέπετε τις τιµές της µάζας του σώµατος 

Α, της συνισταµένης δύναµης που ασκείται πάνω του, καθώς και της επιτάχυνσης που 

αποκτά. Κάτω από το οριζόντιο επίπεδο, µπορείτε να παρακολουθείτε τη γραφική πα-

ράσταση της ταχύτητας του σώµατος Α, σε συνάρτηση µε το χρόνο.  

Σκοπός µας είναι να παρακολουθήσουµε: 

α)  πώς µεταβάλλεται η επιτάχυνση του σώµατος Α, για διαφορετικές τιµές της α-

σκούµενης δύναµης. 

 β) για σταθερή δύναµη F πώς µεταβάλλεται η επιτάχυνση του σώµατος Α, αν αλ-

λάζει η µάζα του. 

1) Θέτουµε για το σώµα Α µάζα m1 =2kg, ενώ για το σώµα Γ την τιµή m2=0,5kg . Αν 

αφήσουµε το σύστηµα να κινηθεί. 

i) Τι νοµίζετε ότι θα κάνει το σώµα Α;  

……………………………………………………………… 

ii) Σχεδιάστε το διάγραµµα της ταχύτητας σε συνάρτηση µε το χρόνο, στο πλαίσιο 

που βρίσκεται στην εικόνα. 

Ας επιβεβαιώσουµε τις προβλέψεις µας.  Για την επιτάχυνση έχουµε α= ….m/s
2
. 

iii) Τι κίνηση κάνει το σώµα Α;   

…………………………………………………… 

2) Αν αυξήσουµε την µάζα του Γ σώµατος, πώς νοµίζετε ότι θα µεταβάλλεται η ταχύ-

τητα του Α σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο; Σχεδιάστε στο διάγραµµα τη νέα 

µεταβολή της ταχύτητας, σε συνάρτηση µε το χρόνο. 
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Επιβεβαιώνουµε τις προβλέψεις µας.   

Για την δύναµη F= …..Ν   

Για την επιτάχυνση έχουµε α= …….m/s
2
. 

3) Τρέχουµε το πρόγραµµα µέχρι κάποια στιγµή, οπότε κόβουµε το νήµα. 

i) Ποιο το είδος της κίνησης πριν κόψουµε το νήµα; …………………………. 

ii) Ποιο το είδος της κίνησης µετά;          …………………………………. 

4) Μεταβάλουµε τη µάζα του σώµατος Γ και για διαφορετικές  τιµές της εφαρµοζόµε-

νης δύναµης F που ασκεί το σώµα Γ, µέσω του νήµατος, καταγράφουµε τις τιµές 

των µεγεθών που µας ενδιαφέρουν στον παρακάτω πίνακα. 
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Ποια σχέση συνδέει την επιτάχυνση που αποκτά το σώµα Α, µε τη συνισταµένη δύ-

ναµη που δέχεται µέσω του νήµατος το σώµα Γ; 

………………………………………………………….. 

5) Για διαφορετικές  τιµές µάζας του µπλε σώµατος Α και διατηρώντας σταθερή τη 

µάζα του σώµατος Γ, καταγράφουµε τις τιµές των µεγεθών που µας ενδιαφέρουν 

στον παρακάτω πίνακα. 
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6) Με τι ισούται το πηλίκο 2
Σ
α
F
  σε κάθε περίπτωση;  

7) Ποια µαθηµατική σχέση συνδέει τη συνισταµένη δύναµη, µε την επιτάχυνση και τη 

µάζα του σώµατος; 

 
 


