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Ένα παιχνίδι … µε τους νόµους του Νεύτωνα. 

Τρία σώµατα Σ1  Σ2  Σ3 είναι σε οριζόντιο επίπεδο και κινούνται µε σταθερή ταχύτητα µε την επίδραση της 

σταθερής δύναµης (F) όπως φαίνεται στο σχήµα. 

 

 

i) Σχεδιάστε όλες τις δυνάµεις που ασκούνται στα σώµατα  Σ1, Σ2 , Σ3.                                                                           

ii)  Σχεδιάστε το διάγραµµα ελευθέρου σώµατος για το  Σ1, Σ2 , Σ3 και  γράψτε τον 1ο  νόµο του Νεύτωνα  

για κάθε σώµα.. 

iii)  Αν είναι γνωστά  m1, m2, m3,g, F, να υπολογίσετε :  

α. Τον συντελεστή τριβής (µ) ολίσθησης αν είναι ο ίδιος για όλα τα σώµατα. 

β. Πόση δύναµη δέχεται το Σ2 από το Σ1 και πόση από το Σ3.                                                              

iv) Αλλάζοµε την δύναµη έτσι ώστε να γίνει F1> F και το σύστηµα αποκτά σταθερή επιτάχυνση. 

α. Να βρείτε την επιτάχυνση του συστήµατος.                                                                                                        

β. Πόση δύναµη  δέχεται το Σ3 από το Σ2.  

Απάντηση 

i) Οι δυνάµεις που ασκούνται σε κάθε σώµα φαίνονται στο παρακάτω σχήµα (3oς 
Ν. Νεύτωνα). 

 

Σχόλιο: Σχεδιάζω έτσι τα σηµεία εφαρµογής των δυνάµεων γιατί στην Α’ Λυκείου τα σώµατα θεωρούνται 

υλικά σηµεία. Αν αναφερόµαστε στην Γ’ Λυκείου τα σηµεία εφαρµογής θα έπρεπε να εξασφάλιζαν… την 

µη περιστροφή των σωµάτων.. (Ενδιαφέρον  θέµα) . 

ii)  Το διάγραµµα ελευθέρου σώµατος για το Σ1 είναι το παρακάτω:  

 



Υλικό Φυσικής – Χηµείας ∆υναµική 

 

 www.ylikonet.gr 2 

1ος Νόµος του Νεύτωνα : Το σώµα Σ1 κινείται µε σταθερή ταχύτητα  άρα  ΣF=0  (1)    

      αλλά          

Το διάγραµµα ελευθέρου σώµατος για το Σ2 είναι το παρακάτω: 

 

 1ος Νόµος του Νεύτωνα : Το σώµα Σ2 κινείται µε σταθερή ταχύτητα  άρα  ΣF=0       (3)     

 

 Το διάγραµµα ελευθέρου σώµατος για το Σ3 είναι το παρακάτω: 

 

1ος Νόµος του Νεύτωνα : Το σώµα Σ3 κινείται µε σταθερή ταχύτητα  άρα  ΣF=0                                       

 (5)   

iii)  Απο  τις  :          

                   +             

          

 

β. Από τις :   

                                                                                                                                         

   

 

 

iv) Aλλάζω την δύναµη (F) σε (F1 >F) και το σύστηµα επιταχύνεται.    
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      Οι τριβές µένουν ίδιες αλλάζουν όµως οι     .          

   α. Ο 2ος Νόµος του Νεύτωνα για όλο το σύστηµα :  

 

 

 

β. Για το Σ3  : Ο 2ος Νόµος του Νεύτωνα µας δίνει  

 

 

 

 

Σχόλιο: Στα σχήµατα θα έπρεπε οι δυνάµεις να είναι µεγαλύτερης ακρίβειας ως προς το µέγεθος τους.  

                    

 
Επιµέλεια 

∆ογραµατζάκης  Γιάννης 

 


