
Υλικό Φυσικής-Χημείας Δυναμική 

www.ylikonet.gr 

 

1

Δύο περιπτώσεις που η ίδια δύναμη επιταχύνει ένα σώμα… 

Ένα σώμα Σ μάζας m=2kg, ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. 

Σε μια στιγμή (t=0) ασκούμε πάνω του μια σταθερή οριζό-

ντια δύναμη �⃗  μέτρου F=10Ν (πάνω σχήμα 1.), με αποτέ-

λεσμα να κινηθεί και στο διάγραμμα α δίνεται η ταχύτητά 

του σε συνάρτηση με το χρόνο. 

i)  Να υπολογιστεί η επιτάχυνση και η μετατόπιση του 

σώματος Σ, τη χρονική στιγμή t1=4s. 

ii) Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης  μεταξύ σώματος Σ και επιπέδου. 

Σε ένα δεύτερο λείο οριζόντιο επίπεδο, ηρεμεί ένα σώμα Σ1, μάζας Μ. Τοποθετούμε πάνω στο Σ1 το σώμα Σ 

και στη συνέχεια του ασκούμε τη στιγμή t0=0, την ίδια σταθερή δύναμη �⃗ (σχήμα 2.). Στο ίδιο με προηγούμενα 

διάγραμμα, η ευθεία β δείχνει την ταχύτητα του σώματος Σ σε συνάρτηση με το χρόνο. Αν ο συντελεστής 

τριβής ολίσθησης μεταξύ των δύο σωμάτων, είναι ίσος με αυτόν του ii) ερωτήματος: 

iii) Να βρεθεί η τριβή που αναπτύσσεται στο σώμα Σ. Είναι στατική τριβή ή τριβή ολίσθησης;  

iv) Να βρεθεί η μάζα Μ του σώματος Σ1. 

Δίνεται g=10m/s2, ενώ ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής είναι ίσος με το συντελεστή τριβής ολίσθησης. 

Απάντηση: 

i) Από το διάγραμμα υ-t (α) προκύπτει ότι το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση με τιμή: 
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Ενώ η μετατόπιση του σώματος, ίση αριθμητικά με το εμβαδόν του τριγώνου, 

του σχήματος, είναι: 
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ii) Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ, όπου 

���⃗  η κάθετη δύναμη του επιπέδου (δύναμη στήριξης) και ��⃗ � η τριβή ολίσθησης. 

Το σώμα ισορροπεί στην κατακόρυφη διεύθυνση, οπότε: 

ΣFy=0 → Ν=w=mg=2∙10Ν=20Ν. 

Ενώ επιταχύνεται οριζόντια, οπότε: 

ΣFx=m∙α1 → F-Τ1=m∙α1  → Τ1=F-m∙α1  → 

Τ1=10Ν-2∙0,5Ν=9Ν 

Όμως για την τριβή έχουμε: 
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 Τ1=μ∙Ν → � =
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iii) Στο διπλανό σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις που ασκού-

νται στα σώματα Σ και Σ1, όπου εμφανίζονται τα ζευγάρια δρά-

σης αντίδρασης Τ2-Τ2΄και Ν-Ν .́ 

Από το διάγραμμα υ-t, υπολογίζουμε τη νέα επιτάχυνση του 

σώματος Σ: 

�	 =
��

��
=

�
�

�
�
 �/�	 = 1�/�	. 

Αλλά ξανά το σώμα ισορροπεί στην κατακόρυφη διεύθυνση, 

οπότε: 

ΣFy=0 → Ν=w=mg=2∙10Ν=20Ν. 

Ενώ επιταχύνεται οριζόντια, οπότε: 

ΣFx=m∙α2 → F-Τ2=m∙α2  → Τ2=F-m∙α2  → 

Τ2=10Ν-2∙1Ν=8Ν 

Όμως η μέγιστη στατική τριβή που μπορεί να ασκηθεί στο σώμα Σ, η οριακή τριβή έχει μέτρο 9Ν (θυμη-

θείτε το ii) ερώτημα αφού μ=μs), αφού: 

Τορ=μs∙Ν=μ∙Ν=0,45∙20Ν=9Ν 

Συνεπώς η τριβή που αναπτύσσεται είναι μικρότερη της οριακής, με αποτέλεσμα η τριβή να είναι στατική 

και να μην υπάρχει ολίσθηση μεταξύ των σωμάτων Σ και Σ1. 

iv) Από τη στιγμή που δεν έχουμε ολίσθηση μεταξύ των δύο σωμάτων Σ και Σ1, τα σώματα κινούνται μαζί, 

με αποτέλεσμα και το σώμα Σ1 να κινείται με επιτάχυνση α2. Αλλά τότε εφαρμόζοντας για το Σ1 το θεμε-

λιώδη νόμο της δυναμικής παίρνουμε: 

ΣFx=Μ∙α2 → Τ2΄=Μ∙α2 

Όπου Τ2΄=8Ν (δράση αντίδραση). Έτσι βρίσκουμε: 
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