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Συγκρίσεις δύο κινήσεων. 

AB

ϕθ

. 

Από δυο σηµεία, κοντά στην κορυφή δύο λείων κεκλιµένων επιπέδων, τα οποία σχηµατίζουν µε το οριζόντιο 

επίπεδο γωνίες θ και φ και από το ίδιο ύψος, αφήνονται να κινηθούν ταυτόχρονα δυο σώµατα Α και Β, µε 

µάζες Μ και m, όπου Μ=2m. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας. 

i)   Ποιο σώµα, το Α ή το Β έχει µεγαλύτερη αρχική δυναµική ενέργεια; ∆εχτείτε ότι ένα σώµα στο οριζό-

ντιο επίπεδο έχει µηδενική δυναµική ενέργεια. 

ii)  Ποιο σώµα θα φτάσει πρώτο στο οριζόντιο επίπεδο; 

iii)  Ποιο σώµα θα φτάσει µε µεγαλύτερη ταχύτητα στο οριζόντιο επίπεδο; 

Απάντηση: 

i) Θεωρώντας επίπεδο µηδενικής δυναµικής ενέργειας το οριζόντιο επίπεδο, κάθε σώµα έχει αρχική δυ-

ναµική ενέργεια U=mgh. Αλλά τότε: 

UΑ=Μgh= 2mgh=2UΒ 

∆ηλαδή το Α σώµα έχει διπλάσια δυναµική ενέργεια του Β. 

ii)  Αν πάρουµε ένα σώµα πάνω σε ένα κεκλιµένο επίπεδο και αναλύ-

σουµε το βάρος σε δυο συνιστώσες, όπως στο διπλανό σχήµα, θα έ-

χουµε: 

ΣFy=0 → Ν=wy=mg·συνρ και 

ΣFx=m·α → wx=m·α → mg·ηµρ=m·α → α=g·ηµρ 

Όπου ρ η γωνία κλίσης του επιπέδου. Από την τελευταία σχέση προ-

κύπτει ότι όσο µεγαλύτερη η γωνία κλίσεως του επιπέδου, τόσο µε-

γαλύτερο το ηµρ συνεπώς και µεγαλύτερη η επιτάχυνση που αποκτά το σώµα, ενώ η επιτάχυνση είναι 

ανεξάρτητη της µάζας του σώµατος. 

Έτσι στην περίπτωση των σωµάτων Α και Β, το σώµα Β, θα αποκτήσει µεγαλύτερη επιτάχυνση, αφού 

βρίσκεται σε κεκλιµένο επίπεδο µεγαλύτερης κλίσης. 

Αλλά τα σώµατα θα εκτελέσουν ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση, για την οποία ισχύει: 

x= ½ α·t2 → 
a

x2
t

⋅
=  

Αλλά τότε το σώµα Β, το οποίο θα αποκτήσει µεγαλύτερη επιτάχυνση, θα έχει να διανύσει και µικρό-

τερη απόσταση, από την αντίστοιχη του Α και θα φτάσει γρηγορότερα στο οριζόντιο επίπεδο. 

iii) Αν εφαρµόσουµε την διατήρηση της µηχανικής ενέργειας για ένα σώµα που κατέρχεται κατά µήκος 

ενός λείου κεκλιµένου επιπέδου, ανάµεσα στην αρχική θέση σε ύψος h και στο οριζόντιο επίπεδο ό-
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που θεωρούµε ότι U=0, θα έχουµε: 

Καρχ+Uαρχ=Κτελ+U τελ → 

0+mgh= ½ mυ2 + 0 → 

gh2=υ  

∆ηλαδή η ταχύτητα µε την οποία το σώµα φτάνει στο οριζόντιο επίπεδο, είναι ανεξάρτητη, τόσο της 

µάζας του σώµατος, όσο και της κλίσης του επιπέδου και εξαρτάται µόνο από το ύψος! 

Αλλά τότε τα σώµατα Α και Β, αφού ξεκινούν από το ίδιο ύψος θα φτάσουν στο οριζόντιο επίπεδο µε 

την ίδια, κατά µέτρο, ταχύτητα. 
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