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Όταν το ελεφαντάκι γίνεται … ντουλάπι! 

 Σε οριζόντιο επίπεδο, ένα παιδί μάζας Μ=50kg, τραβάει μέσω 

νήματος αμελητέας μάζας, ασκώντας δύναμη �⃗, ένα κιβώτιο μά-

ζας m=40kg. Το αρχικό μήκος του νήματος είναι AB= ℓ=3,6m.  

Να υπολογιστεί η μετατόπιση του κιβωτίου, μέχρι να φτάσει στο 

παιδί, στις εξής περιπτώσεις: 

i) Το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο. 

ii) Το επίπεδο δεν είναι λείο, αλλά παρουσιάζει τόσο με το κιβώτιο, όσο και με τα παπούτσια του παιδιού 

συντελεστές τριβής μs=μ=0,5, ενώ: 

α) η ασκούμενη δύναμη έχει μέτρο F=220Ν, 

β) η δύναμη έχει μέτρο F=300Ν. 

Δίνεται g=10m/s2. 

Απάντηση: 

i)  Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο 

κιβώτιο και στο παιδί. Μόλις το παιδί τραβήξει το νήμα, ασκώντας 

του μια δύναμη �⃗, μέσω του νήματος μεταφέρεται η δύναμη στο κι-

βώτιο το οποίο δέχεται την δύναμη �⃗� ίση με την �⃗, ενώ η αντίδραση 

της �⃗, η  �⃗� ασκείται στο παιδί. Από το 2ο νόμο του Νεύτωνα για κάθε 

σώμα παίρνουμε: 

Κιβώτιο: ΣF=m∙α1 → F1=m∙α1  (1) 

Παιδί:      ΣF=Μ∙α2  →  F2=Μ∙α2  (2) 

Αφού στην κατακόρυφο διεύθυνση και τα δυο σώματα ισορροπούν. Οι εξισώσεις (1) και (2) είναι αλγε-

βρικές (αν θεωρηθεί η προς τα δεξιά κατεύθυνση ως θετική, τότε α1>0 και α2<0), αλλά ίδιες μορφές παίρ-

νουν οι εξισώσεις και όταν μιλήσουμε για τα μέτρα των μεγεθών. Αλλά |F1|=|F2|=|F|, οπότε: 

m∙|α1|=Μ∙|α2|  → 4∙|α1|=5∙|α2|  (3) 

Αλλά τότε και τα δυο σώματα θα κινηθούν με σταθερές επιταχύνσεις και θα συναντηθούν στη θέση Ο, 

έχοντας μετατοπισθεί κατά ��⃗� και ��⃗� αντίστοιχα. Δουλεύοντας με τα μέτρα των αντίστοιχων μετατο-

πίσεων έχουμε: 

|Δx1|= ½ |α1|∙t
2    και      |Δx2|= ½ |α2|∙t

2 

Οπότε με διαίρεση κατά μέλη, θα πάρουμε: 
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Όμως |Δx1|+|Δx2|=ℓ   (5) 

Από (4) και (5) παίρνουμε |Δx1|+0,8|Δx1|=3,6m  → Δx1=2m. 

Το κιβώτιο δηλαδή θα μετατοπισθεί κατά 2m, φτάνοντας στη θέση Ο, όπου θα …συναντήσει το παιδί, το 

οποίο κινείται προς τα αριστερά. 

ii) Στην περίπτωση που το επίπεδο δεν είναι λείο, εκτός από τις 

παραπάνω δυνάμεις, θα έχουμε και τις δυνάμεις τριβής που 

θα ασκηθούν σε κιβώτιο και παιδί, όπως στο διπλανό σχήμα 

(αντιμετωπίζουμε τα σώματα ως υλικά σημεία, οπότε όλες 

οι δυνάμεις έχουν σχεδιαστεί να ασκούνται στο ίδιο σημείο, 

στο κέντρο κάθε σώματος). 

Για τις οριακές τριβές, ίσες και με τις αντίστοιχες τριβές ο-

λίσθησης, θα έχουμε: 

Τ1,ορ=μs∙Ν1=μ∙mg=0,5∙40∙10Ν=200Ν 

Τ2,ορ=μs∙Ν2=μ∙Μg = 0,5∙50∙10Ν=250Ν 

α) Αν το παιδί τραβήξει με δύναμη μέτρου F=220Ν, τότε θα δεχτεί (δράση- αντίδραση) και δύναμη 

F2=220Ν, οπότε η ασκούμενη τριβή θα είναι στατική μέτρου Τ2,s=220Ν και δεν πρόκειται να κινηθεί. 

Αντίθετα το κιβώτιο θα αποκτήσει επιτάχυνση μέτρου: 

ΣFx=m∙α → F1-Τ1,ολ=m∙α → � =
220Ν−200Ν

40��
= 0,5 �/�2 

Θα κινηθεί προς τα δεξιά κατά ℓ=3,6m, μέχρι να φτάσει στο παιδί. 

β) Αφού F=300Ν, θα έχουμε και F΄2=300Ν και F΄1=300Ν, σύμφωνα με τα προηγούμενα. Αλλά τότε θα 

επιταχυνθεί και το κιβώτιο και το παιδί, αποκτώντας επιταχύνσεις, με μέτρα: 

Κιβώτιο: ΣF=m∙α1 → F΄1-Τ1ολ =m∙|α΄1|  → 

 |�΄�| =
�΄� −  �!"

�
=

300$ − 200$

40��
= 2,5 �/�� 

Παιδί:      ΣF=Μ∙α΄2 →  F΄2-T2oλ =Μ∙|α΄2| 

|�΄�| =
�΄� −  �!"

%
=

300$ − 250$

50��
= 1 �/�� 

Οπότε δουλεύοντας ξανά με τα μέτρα των αντίστοιχων μετατοπίσεων έχουμε: 

|Δx΄1|= ½ |α΄1|∙t
2    και      |Δx΄2|= ½ |α΄2|∙t

2 

Οπότε με διαίρεση κατά μέλη, θα πάρουμε: 
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|΄�|
= 2,5  (4α) 

Όμως |Δx΄1|+|Δx΄2|=ℓ   (5) 
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Από (4α) και (5) παίρνουμε:  

|Δx΄1|+0,4|Δx΄1|=3,6 → Δx΄1=
�'

(
� 
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