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Ίδια δύναμη σε δύο εκδοχές. 

Ένα σώμα Σ1, μάζας m είναι τοποθετημένο πάνω ένα δεύτερο σώμα  Σ2, μάζας 

Μ, το οποίο ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκούμε στο σώμα 

Σ1 μια σταθερή οριζόντια δύναμη �⃗, με αποτέλεσμα να αποκτά επιτάχυνση α1, 

χωρίς να παρατηρείται ολίσθησή του πάνω στο Σ2.  

Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία, αλλά τώρα η ίδια δύναμη �⃗ ασκείται στο 

σώμα Σ2 (κάτω σχήμα), με αποτέλεσμα το σώμα Σ2 να αποκτήσει επιτάχυνση 

α2, χωρίς και πάλι να έχουμε ολίσθηση μεταξύ των  δύο σωμάτων. 

i)   Να σχεδιάσετε, σε διαφορετικά σχήματα, τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα και στις δύο παρα-

πάνω  περιπτώσεις. 

ii)  Η σχέση που συνδέει τις δύο επιταχύνσεις α1 και α2 είναι: 

α) α1 < α2,    β) α1 = α2,      γ) α1 > α2. 

iii) Σε ποια περίπτωση ασκείται μεγαλύτερη τριβή στο σώμα Σ1, στο πάνω ή στο κάτω σχήμα, αν Μ>m; 

iv) Αν Μ=2m, να υπολογιστεί ο ελάχιστος συντελεστής οριακής στατικής τριβής μεταξύ των σωμάτων για 

να μην έχουμε ολίσθηση σε καμιά περίπτωση. 

Να δικαιολογήσετε αναλυτικά τις απαντήσεις σας. 

Απάντηση: 

i) Θεωρούμε τα σώματα υλικά σημεία, οπότε οι δυνάμεις σχεδιάζονται στο κέντρο, όπως στα σχήματα Α και 

Β, ενώ στην πραγματικότητα οι τριβές (και οι κάθετες αντιδράσεις) αναπτύσσονται στις επιφάνειες επα-

φής, όπως στο Γ από τα παρακάτω σχήματα. 

 

Στο σχήμα Α οι δυνάμεις που ασκούνται στα δυο σώματα, όταν η δύναμη �⃗ ασκείται στο πάνω σώμα, 

όπου με μπλε χρώμα τα ζευγάρια δράσης-αντίδρασης. Στο πρώτο σχήμα οι δυνάμεις στο πάνω σώμα Σ1 

και στο δεύτερο οι δυνάμεις στο κάτω σώμα Σ2. Στο Β σχήμα οι αντίστοιχες δυνάμεις, όταν η δύναμη �⃗ 

ασκείται στο κάτω σώμα.  

ii) Από τη στιγμή που δεν έχουμε ολίσθηση μεταξύ των δύο σωμάτων, η ασκούμενη τριβή είναι στατική, ενώ 

τα δυο σώματα αποκτούν την ίδια επιτάχυνση α1 ή α2. 
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Στην πρώτη περίπτωση, ο 2ος νόμος του Νεύτωνα, εφαρμοζόμενος για κάθε σώμα χωριστά, μας δίνει: 

ΣF1=m∙α1 → F-Τ1=m∙α1 (1) 

ΣF2=Μ∙α1 → Τ1΄=Μ∙α1  (2) 

Αλλά Τ1=Τ1΄(δράση –αντίδραση) και με πρόσθεση κατά μέλη παίρνουμε: 

� = (� + �)	
 → 	
 =
F

� + �
 

Με την ίδια λογική για την δεύτερη περίπτωση έχουμε: 

ΣF1=m∙α2 → Τ2=m∙α2 (1α) 

ΣF2=Μ∙α1 → F- Τ2΄=Μ∙α2  (2α) 

Αλλά Τ2=Τ2΄(δράση –αντίδραση) και με πρόσθεση κατά μέλη παίρνουμε: 

� = (� + �)	 → 	 =
F

� + �
 

Σωστό το β). 

Συμπέρασμα: Και στις δύο περιπτώσεις θα μπορούσαμε να δούμε ΕΝΑ σώμα (και τα δυο σώ-

ματα κινούνται μαζί) το οποίο επιταχύνεται από μια δύναμη F, οπότε αποκτά μια επιτάχυνση: 

    � =
�

���
 

iii) Για το μέτρο της τριβής που ασκείται στο πάνω σώμα, από την σχέση (2): 

�
 = �	
 = �
M

� + �
 

Ενώ από την σχέση (1α),  για την τριβή στη δεύτερη περίπτωση: 

� = �	 = �
m

� + �
 

Αλλά αφού Μ>m θα έχουμε και Τ1>Τ2. 

iv) Αν Μ=2m, τότε τα μέτρα της τριβής που βρήκαμε παραπάνω γίνονται: 

�
 = �
2�

2� + �
=

2

3
� 

� = �
m

2� + �
=

1

3
� 

Οπότε αν εξασφαλίσουμε ότι το Σ1 δεν θα ολισθήσει στην πρώτη περίπτωση, δεν πρόκειται να ολισθήσει 

ούτε στη δεύτερη, όπου θα αναπτυχθεί μικρότερη τριβή.  

Αλλά η μέγιστη τιμή της στατικής τριβής, η οριακή τριβή έχει μέτρο: 

Τs=μs∙Ν1 όπου μs ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής. 

Το σώμα Σ1 ισορροπεί στην κατακόρυφη διεύθυνση, οπότε: 

ΣFy=0 → Ν1=w1=mg 

Για να μην ολισθαίνει το σώμα, θα πρέπει η ασκούμενη τριβή Τ1 να είναι στατική, οπότε: 
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�
 ≤ ���   →


�
� ≤ � !
  → 

2

3
� ≤ � mg → 

� ≥
2�

3�$
 

Συνεπώς η ελάχιστη τιμή του συντελεστή οριακής στατικής τριβής, μεταξύ των δύο σωμάτων, είναι: 

�%&' =
2�

3�$
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