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Το ανέβασμα και το κατέβασμα μιας σφαίρας. 

Στο σχήμα βλέπετε μια μικρή σφαίρα η οποία διαγρά-

φει την τροχιά του σχήματος, κινούμενη χωρίς να πε-

ριστρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο, χωρίς τριβές. 

i)  Σε ποιες θέσεις, από αυτές που έχουν σημειωθεί 

στο σχήμα, η σφαίρα έχει επιτάχυνση; 

ii)  Η μηχανική ενέργεια στις θέσεις Α και Γ είναι 

ίδια ή διαφορετική; 

iii) Η κινητική ενέργεια της σφαίρας στις θέσεις Α 

και Δ είναι ίδια ή διαφορετική; 

iv) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά το μέτρο της ταχύτητας της σφαίρας σε συνάρτηση με την 

οριζόντια μετατόπισή της x; 

 

Απάντηση: 

i) Η σφαίρα επιταχύνεται στις θέσεις Β και Δ, αφού στις θέσεις αυτές το 

αν αναλύσουμε το βάρος σε δυο συνιστώσες, όπως στο διπλανό σχήμα, 

η συνιστώσα Βx προκαλεί την επιτάχυνση της σφαίρας. Στη θέση Β η 

επιτάχυνση έχει αντίθετη φορά από την ταχύτητα (επιβράδυνση), ενώ 

αντίθετα στη θέση Γ, έχει την ίδια φορά και η σφαίρα επιταχύνεται. 

ii) Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τριβές η μηχανική ενέργεια παραμένει σταθερή, πράγμα που σημαίνει 

ότι το άθροισμα Κ+U παραμένει σταθερό, σε όλη τη διάρκεια της κίνησης της σφαίρας. Άρα ΕΑ=ΕΓ. 

iii) Αν θεωρήσουμε ότι στη θέση Α η δυναμική ενέργεια είναι μηδενική (UΑ=0) και εφαρμόσουμε την αρχή 

διατήρησης της μηχανικής ενέργειας μεταξύ των θέσεων Α και Δ, θα πάρουμε: 
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ΚΑ+UΑ=ΚΔ+UΔ → 

KA =KΔ+ mgh 

Από την τελευταία εξίσωση προκύπτει ότι ΚΑ>ΚΔ. 

iv) Με βάση τις παραπάνω ερωτήσεις, η σφαίρα έχει αρχικά κάποια 

ταχύτητα υ0 και αρχίζει να επιβραδύνεται, καθώς ανεβαίνει κατά 

μήκος του κεκλιμένου επιπέδου, μέχρι να φτάσει στη θέση Γ, έχοντας και την ελάχιστη ταχύτητά του, 

αφού στη συνέχεια θα επιταχυνθεί καθώς κατέρχεται από την δεξιά πλευρά του επιπέδου. Έτσι θα φτάσει 

με μεγαλύτερη ταχύτητα  στη θέση Ε. Όμως η θέση Ε είναι πιο ψηλά από τη θέση Α, συνεπώς η σφαίρα 

έχει δυναμική ενέργεια mghΕ και συνεπώς η κινητική ενέργεια στο Ε θα είναι μικρότερη από την αντί-

στοιχη στη θέση Α. Με βάση αυτά η καμπύλη που περιγράφει τη μεταβολή της ταχύτητας σε συνάρτηση 

με την οριζόντια μετατόπισή του x, είναι το (δ) διάγραμμα: 
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