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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; 

∆ίνεται g=10m/s2. 

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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