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Πειραματιζόμαστε και προβληματιζόμαστε… 

 

Ένα γνωστό πείραμα, που χρησιμοποιείται συχνά ως επιβεβαίωση της αρχής της 

αδράνειας των σωμάτων, είναι το παρακάτω.  

Πάνω σε ένα ποτήρι βάζουμε ένα βιβλίο και πάνω του ένα κέρμα. Τραβώντας το 

βιβλίο, το κέρμα πέφτει στο ποτήρι, αφού θέλει να διατηρήσει την κινητική του 

κατάσταση, δηλαδή παραμένει ακίνητο και δεν συμμετέχει στην κίνηση του βιβλίου. 

Πάμε να πειραματιστούμε:  

i)   Τραβάμε το βιβλίο και βλέπουμε να παρασύρεται και το κέρμα, όπως 

φαίνεται στη διπλανή εικόνα. Μπορείτε να ερμηνεύσετε την μετακί-

νηση του κέρματος και την «αποτυχία» του πειράματος; 

ii) Οι οδηγίες μας λένε, ότι για να πέσει το κέρμα μέσα στο ποτήρι, πρέπει 

να «τραβήξουμε απότομα» το βιβλίο. Τι ακριβώς σημαίνει η φράση «απότομα» και πώς μεταφράζεται 

σε  όρους Φυσικής; 

iii) Επαναλαμβάνουμε τώρα το πείραμα, τραβώντας απότομα και το κέρμα 

πέφτει μέσα στο ποτήρι. Σε ποια από τις τρεις θέσεις που φαίνονται στο 

σχήμα, πρόκειται να βρεθεί;  

iv) Κάποιος μαθητής υποστηρίζει ότι, το αποτέλεσμα συνδέεται και με την 

αρχική θέση του κέρματος. Σε ποια από τις διπλανές θέσεις (1,2,3) θα 

προτιμούσατε εσείς να τοποθετηθεί το κέρμα, για να πετύχουμε την 

πτώση του μέσα στο ποτήρι;  

Να δικαιολογήστε αναλυτικά τις απαντήσεις σας. 

Απάντηση: 

i)  Μόλις τραβήξουμε το βιβλίο, τότε αυτό τείνει να κινηθεί ως προς το κέρμα, 

με αποτέλεσμα στο βιβλίο να ασκηθεί δύναμη τριβής �⃗� , όπως στο σχήμα. Η 

αντίδρασή της  �⃗� ′ ασκείται στο κέρμα, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται προς 

τα δεξιά και να κινείται μαζί με το βιβλίο (αν η τριβή είναι στατική) ή να γλι-

στράει πάνω στο βιβλίο, ενώ επιταχύνεται προς τα δεξιά (αν η τριβή είναι τριβή ολίσθησης). Προφανώς 

για να «πετύχει» το πείραμα, θα πρέπει η �⃗� ′ να μην προλάβει να μετακινήσει το κέρμα και να πέσει στο 

ποτήρι. 

ii)  Το να τραβήξουμε απότομα, σημαίνει να μεταφέρουμε πολύ σύντομα (αν όχι ακαριαία…) το βιβλίο, με 

αποτέλεσμα, το χρονικό διάστημα που θα έχει στη διάθεσή του !!! το κέρμα να επιταχυνθεί, να είναι πολύ 

μικρό και μικρή να είναι και η μετακίνησή του. Αυτό σημαίνει ότι «εκτινάσσουμε» γρήγορα το χέρι μας, 
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οπότε ασκούμε και δύναμη πολύ μεγάλου μέτρου στο βιβλίο, ώστε να κινηθεί με, με όσο γίνεται, μεγα-

λύτερη επιτάχυνση.  

iii) Όσο και μεγάλη δύναμη να ασκήσουμε στο βιβλίο, θα χρειαστεί κάποιο χρονικό 

διάστημα Δt για να μετακινηθεί και να αφήσει το ποτήρι. Στο ίδιο χρονικό διά-

στημα, θα ασκηθεί τριβή στο κέρμα, η οποία θα το επιταχύνει προς τα δεξιά. Έτσι 

έχοντας αποκτήσει κάποια οριζόντια ταχύτητα, θα διαγράψει μια τροχιά, όπως στο 

σχήμα και θα φτάσει στη θέση (3). 

iv) Σύμφωνα με τα παραπάνω, πάντα ασκείται κάποια 

τριβή στο κέρμα, η οποία το μετακινεί οριζόντια. Για 

να επιτύχουμε την πτώση μέσα στο ποτήρι, θα τοπο-

θετήσουμε το κέρμα στην αριστερή θέση (1), έτσι ώ-

στε μόλις απομακρυνθεί το βιβλίο, το κέρμα να μην 

έχει φτάσει στη δεξιά πλευρά και να πέσει μέσα στο 

ποτήρι (πάνω σχήμα). Σε αντιδιαστολή δείτε τι συμ-

βαίνει αν τοποθετήσουμε το κέρμα στη θέση (3), τη στιγμή που απομακρύνεται το βιβλίο… 

 

Και μια τελευταία 

Ερώτηση: 

Ποια από τις δύο καταστάσεις που δείχνουν τα σχήματα, θα διαλέγατε για επιτυχή έκβαση του πειράματος; 
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