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Εύρεση του συντελεστή τριβής. 

Ένα σώµα µάζας 2kg σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο µε την επίδραση µιας σταθερής 

οριζόντιας δύναµης F=4,8Ν. Σε µια στιγµή, την οποία θεωρούµε t=0, το σώµα περνά 

από µια θέση Α. Τη στιγµή t1=2s το σώµα περνά από µια άλλη θέση Β, όπου (ΑΒ)= 

1,6m, ενώ τη στιγµή t2=4s φτάνει σε θέση Γ, όπου (ΒΓ)=3,2m.  

Να υπολογιστούν: 

i)  Η επιτάχυνση του σώµατος. 

ii)  Η ταχύτητα του σώµατος στη θέση Γ. 

iii) Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ σώµατος και επιπέδου. 

iv)  Αν τη στιγµή t2=4s, σταµατά να ασκείται η δύναµη F, σε πόση απόσταση από την αρχική θέση Α το 

σώµα θα σταµατήσει; 

∆ίνεται g=10m/s2. 
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Στο παραπάνω σχήµα έχουν σχεδιαστεί οι δυνάµεις στο σώµα, όπου τη στιγµή t=0, το σώµα έχει κάποια τα-

χύτητα υο και έστω ότι η θέση Α, είναι και η αρχή του άξονα, x=0. Έτσι τη στιγµή t1 το σώµα βρίσκεται στη 

θέση x1=1,6m, ενώ τη στιγµή t2 στη θέση x2=(ΑΒ)+(ΒΓ)=1,6m+3,2m=4,8m. 

i) Από το δεύτερο νόµο του Νεύτωνα παίρνουµε: 

ΣF=m·α  →  F-Τ=m·α (1) 

Αλλά η δύναµη F είναι σταθερή, όπως σταθερή είναι και η ασκούµενη τριβή ολίσθησης, κατά  συνέ-

πεια το σώµα αποκτά και σταθερή επιτάχυνση και η  κίνησή του είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµε-

νη, για την οποία ισχύει: 

∆x= υοt + ½ αt2. 

Με αντικατάσταση των δεδοµένων στην παραπάνω εξίσωση,  t=2s και t=4s, θα έχουµε: 

1,6= υο·2 + ½ α·22  → υο+α=0,8  (2) 

4,8 = υο·4+ ½ α·42 → υο+2α=1,2  (3) 

Με αφαίρεση των παραπάνω σχέσεων (3)-(2) κατά µέλη παίρνουµε: 

 α=0,4m/s2. 

ii) Επιστρέφοντας στην εξίσωση (2) έχουµε: 
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υο+α=0,8  → υο+0,4=0,8 →  

υο=0,4m/s. 

Για την επιταχυνόµενη κίνηση εξάλλου ισχύει: 

υ=υο+αt = 0,4m/s + 0,4·4m/s =2 m/s 

iii) Επιστρέφοντας στην εξίσωση (1) παίρνουµε: 

F-Τ=m·α → Τ=F-mα=4,8Ν-2·0,4Ν=4Ν. 

Εξάλλου το σώµα ισορροπεί στην κατακόρυφη διεύθυνση, συνεπώς Ν=mg=2·10Ν=20Ν. Αλλά για το 

µέτρο της τριβής ολίσθησης ισχύει:  Τ=µΝ οπότε: 
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iv) Μόλις πάψει να ασκείται η ασκούµενη δύναµη F, το σώµα θα συνεχίσει πλέον να κινείται µε την επί-

δραση της τριβής (όπως επίσης µε το βάρος και την Ν, οι οποίες όµως έχουν µηδενική συνισταµένη) 

οπότε ο 2ος νόµος δίνει: 

ΣF=m·α1 →- Τ=m·α1 → .s/m2s/m
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Αλλά τότε για την περαιτέρω  κίνηση ισχύουν: 

υ=υ2+α1·∆t   (4)    και     ∆x= υ2∆t + ½ α1·(∆t)2  (5) 

Όπου υ2=2 m/s,  η ταχύτητα που παραπάνω υπολογίσαµε, τη στιγµή t2=4s. Τη στιγµή που το σώµα 

σταµατά, υ=0, οπότε από την εξίσωση  (4) παίρνουµε: 

0=2 +(-2)·∆t → s1s
2
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Και µε αντικατάσταση στην (5) έχουµε: 

∆x= υ2· ∆t + ½ α1·(∆t)2 = m1m1)2(
2
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Έτσι το σώµα σταµατά σε κάποιο σηµείο ∆ στη θέση x=(ΑΓ)+∆x=5,8m. 
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