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Η Δυναμική του ενός Κινητική του άλλου; 

Στο διπλανό σχήμα τα σώματα ισορροπούν ενώ το Β, κρέμεται στο άκρο αβα-

ρούς νήματος, το οποίο περνά από μια τροχαλία αμελητέας μάζας. Ο συντελε-

στής τριβής μεταξύ του σώματος Α και του τραπεζιού είναι μ=0,2, ενώ δίνονται 

οι μάζες m1=4kg, m2=1kg και m3=2kg των σωμάτων Α, Β και Γ αντίστοιχα. 

i) Να υπολογιστούν τα μέτρα όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα Α. 

ii) Σε μια στιγμή απομακρύνουμε το σώμα Γ, οπότε το σώμα Β επιταχύνεται 

προς τα κάτω. Να βρεθεί η επιτάχυνσή του, καθώς και η τάση του νήματος, 

που συνδέει τα δυο σώματα. 

iii) Τι ποσοστό της μείωσης της δυναμικής ενέργειας του σώματος Β, μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια 

του σώματος Α; 

Δίνεται g=10m/s
2
. 

Απάντηση: 

i) Το σώμα Β ισορροπεί, συνεπώς: 

ΣF=0 → F=w2=m2g=10Ν 

Όπου F η τάση του νήματος, ίση με την δύναμη που 

ασκεί το νήμα και στο Α σώμα, στο άλλο του άκρο, 

αφού το νήμα είναι αβαρές. 

Αλλά και το σώμα Γ ισορροπεί (βλέπε διπλανό σχή-

μα) οπότε: 

ΣF3=0 → Ν3=w3=m3g=20Ν. 

Προφανώς το σώμα Γ δεν δέχεται δύναμη τριβής, αφού τότε θα είχαμε οριζόντια δύναμη αποτέλεσμα 

της οποίας θα ήταν η επιτάχυνσή του. 

Αλλά τότε στο σώμα Α ασκούνται οι δυνάμεις που εμφανίζονται στο σχήμα, όπου: 

w1=m1g=40Ν, ΣFy=0 → Ν=Ν3΄+w1=20Ν+40Ν=60Ν. 

όπου Ν η αντίδραση του τραπεζιού και Ν3΄η αντίδραση του σώματος Γ. 

Αλλά το σώμα Α ισορροπεί και στην οριζόντια διεύθυνση, συνεπώς: 

ΣFx=0 → Τ=F=10Ν 

Όπου Τ η στατική τριβή που δέχεται από το τραπέζι (οριζόντιο επίπεδο στήριξης). 

Γιατί στατική; Αν υπολογίσουμε την τριβή ολίσθησης που θα μπορούσε να ασκηθεί στην περίπτωση 

της κίνησης (που στην περίπτωσή μας,  θα την δεχτούμε και σαν την μέγιστη τιμή της στατικής τριβής, 

την οριακή τριβή, αφού δεν μας δόθηκε άλλη τιμή για τον συντελεστή οριακής στατικής τριβής), θα έ-

χουμε: 
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Τορ=Τολ=μ∙Ν=0,2∙60Ν=12Ν 

Ενώ στην περίπτωση της ισορροπίας η τριβή έχει μικρότερο μέτρο Τs=10Ν, δεν έχει πάρει δηλαδή καν 

τη μέγιστη τιμή της. 

ii) Απομακρύνοντας το Γ σώμα, δεν υπάρχει πλέον ισορροπία και το Α σώμα κινείται προς τα κάτω, αλλά 

τότε βέβαια και το Α θα κινηθεί προς τα δεξιά. Εφαρμόζοντας το θεμελιώδη νόμο της δυναμικής για 

κάθε σώμα παίρνουμε: 

Σώμα Α Σώμα Β 

ΣFx=m1∙α1 → 

F-Τ=m1∙α1  (1) 

ΣF2=m2∙α2 → 

m2g-F =m1∙α1  (2) 

 Αλλά τώρα η τριβή, είναι τριβή ολίσθησης με μέτρο Τ=μ∙Ν=μm1g=0,2∙4∙10Ν=8Ν, ενώ τα δυο σώματα 

θα αποκτήσουν ίσες κατά μέτρο επιταχύνσεις, αφού είναι δεμένα στα άκρα ενός νήματος σταθερού μή-

κους, οπότε με πρόσθεση των (1) και (2) κατά μέλη, θα έχουμε: 

m2g-Τ= (m1+m2)∙α → 
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Ενώ από την (1) παίρνουμε: 

F=Τ+m1∙α=8Ν+4∙0,4Ν=9,6Ν. 

iii) Αν το σώμα Β κατέβει κατά y, τότε η δυναμική του ενέργεια θα μειωθεί κατά m2gy, ενώ το σώμα Α θα 

μετακινηθεί επίσης κατά y, έχοντας αποκτήσει κινητική ενέργεια, την οποία θα υπολογίσουμε με ε-

φαρμογή του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας: 

Κτελ/Α-Καρχ/Α=Ww1+WΝ+WF+WΤ → 

Κτελ/Α-0=0+0+F∙y-Τ∙y→  Κτελ/Α=(F-Τ)∙y 

Συνεπώς το ζητούμενο ποσοστό είναι ίσο: 
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Υ λ ι κ ό  Φ υ σ ι κ ή ς - Χ η μ ε ί α ς  
Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους… 

Επιμέλεια: 

Διονύσης Μάργαρης 

 


