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ΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 
Το κεκλιμένο επίπεδο του σχήματος 
σχηματίζει γωνία φ=30ο με το 
οριζόντιο επίπεδο  και έχει μήκος 
d=4,25m . Κάποια χρονική στιγμή 
(που την θεωρούμε χρονική στιγμή  
to=0) εκτοξεύουμε , προς τα πάνω, 
από τη βάση Α του κεκλιμένου 
επιπέδου σώμα Σ1 με αρχική ταχύτητα 
υο=10m/s. Ταυτόχρονα (την χρονική 
στιγμή to=0) αφήνουμε ,από την 
κορυφή Β του κεκλιμένου επιπέδου, 
να ολισθήσει δεύτερο σώμα Σ2 . Τα 
δύο σώματα έχουν την ίδια μάζα , είναι από το ίδιο υλικό και κινούνται πάνω στην 
ίδια ευθεία ΑΒ . Τα  δύο σώματα παρουσιάζουν με το κεκλιμένο επίπεδο συντελεστή 

τριβής μ=
5
3 . Κάποια χρονική στιγμή τα δύο σώματα συγκρούονται πλαστικά. Η 

χρονική διάρκεια της κρούσης θεωρείται  αμελητέα. 
Οι διαστάσεις των σωμάτων να θεωρηθούν πολύ μικρές σε σχέση με τις αποστάσεις 

που διανύουν. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 , ημ30ο=
2
1  και 

συν30ο=
2
3 .  

Α) Ποια χρονική στιγμή θα συγκρουσθούν τα δύο σώματα; 
Β) Ποια είναι η ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση; 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
A) 
Για την κίνηση του Σ1 πριν την κρούση 
Στο Σ1 ασκούνται : το Βάρος Β1, η κάθετη δύναμη από το κεκλιμένο επίπεδο και η 
τριβή ολίσθησης Τ1 .  
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Αναλύουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο Σ1 σε άξονες  
(xx' παράλληλος στην κίνηση , yy' κάθετος στην κίνηση.) 
Προσδιορίζουμε τις συνιστώσες του Βάρους    Β1x=B.ημφ  =>  Β1x=mg.ημφ   (1) 
                                                                  και     Β1y=Βσυνφ => Β1y=mgσυνφ  (2)   
 

Στον yy'  ισχύει ΣFy=0  =>  N1 - Β1y =0  
)2(

   N1 = mgσυνφ                             (3) 
         οπότε                           Τ1  = μΝ1     =>   Τ1  = μmgσυνφ                          (4) 
 
 
Στον xx'  όλες οι δυνάμεις είναι σταθερές. Άρα το Σ1 θα αποκτήσει επιτάχυνση 
σταθερού μέτρου  α1  , με φορά προς τα κάτω (επιβράδυνση) . 
 
 
 
Από θεμελιώδη νόμο μηχανικής στον xx': 

                          ΣFx= - mα1 = >   -Τ1 – Β1x =- mα1  
)4(),1(

     
 
                                                    -μmgσυνφ – mgημφ =-mα1  => 
 
                                                       α1 = gημφ + μgσυνφ 
           

Αντικαθιστώντας (στο SI)             α1 = 10.
2
1

 + 
5
3 10

2
3   =>  

 
                                                       α1= 8 m/s2  
Η μετατόπιση του Σ1 θα δίνεται από το τύπο: 
 

                                     Δx1 = 10.Δt  - 
2
1 8.Δt2   

0


ot

      

 
                                     Δx1 = 10.t   -  4.t2                        (Δx1  σε m, t σε s)             (5) 
 
Για την κίνηση του Σ2 πριν την κρούση 
To Σ2 την to=0 είναι ακίνητο. ΄Αρα την  to=0 ασκείται στο σώμα στατική Τριβή. 
Για να αρχίσει το σώμα να κινείται θα πρέπει: 
 
                                           Β2x> Toρ   
 
                                      mgημφ > μmgσυνφ   
                                          ημφ> μσυνφ          

                                             
2
1 > 

5
3

2
3       που ισχύει. 

Άρα το σώμα Σ2 θα αρχίσει να ολισθαίνει προς τα κάτω , οπότε θα ασκείται σε αυτό 
τριβή ολίσθησης :                Τ2= μmgσυνφ   
 
 Στον xx'  όλες οι δυνάμεις είναι σταθερές. Άρα το Σ2 θα αποκτήσει επιτάχυνση 
σταθερού μέτρου  α2  , με φορά προς τα κάτω (επιτάχυνση) . 
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Από θεμελιώδη νόμο μηχανικής στον xx': 
 
                                            ΣFx = mα2 => 
                                     mgημφ- μmgσυνφ =mα2 => 
                                              α2 = (ημφ – μσυνφ)g    και με αντικατάσταση: 
 
                                              α2 = 2 m/s2 
H μετατόπιση του Σ2 θα δίνεται από το τύπο: 
 

                                                 Δx2= 
2
1 2.t2   => 

 
                                                 Δx2 = t2            (Δx2  σε m, t σε s)             (6)    
 
                                                                   
Για την στιγμή της σύγκρουσης tΣ  θα ισχύει 
 
                                         |Δx1| + |Δx2| = d     και λόγω των (5) και (6) 
 
                                         10.tΣ   -  4.tΣ

2   + tΣ
2  = 4, 25     ή    

                                         -3.tΣ 2    + 10tΣ   -4,25 =0   
Λύνοντας την παραπάνω εξίσωση 2ου βαθμού βρίσκουμε: 
                                             tΣ = 0,5 s    ή  tΣ = 2,8 s     
(Δεχόμαστε την πρώτη λύση γιατί αντιστοιχεί στη στιγμή που τα δύο σώματα 
συγκρούονται ,με το Σ1 να κινείται προς τα πάνω και το Σ2 προς τα κάτω.  
Η δεύτερη λύση αντιστοιχεί σε μία χρονική στιγμή που τα δύο σώματα είναι στην 
ίδια θέση άλλα κινούνται και τα δύο προς τα κάτω Η δεύτερη αυτή λύση δεν 
αντιστοιχεί σε πραγματικό γεγονός . ) 
 
Β) 
Την tΣ=0,5 s  τα δύο σώματα έχουν ταχύτητες μέτρου: 
           το    Σ1:                 υ1= 10 – 8.0,5   ή   υ1= 6m/s 
            το   Σ2:                 υ2 =2.0,5           ή   υ2= 1m/s 
 
Θεωρώντας τις δράσεις των δύο Βαρών και των δύο τριβών με το κεκλιμένο επίπεδο 
αμελητέες μπορούμε να πούμε ότι το σύστημα είναι μονωμένο. Άρα ισχύει η ΑΔΟ. 
  
Aπό αρχή διατήρησης ορμής (θετική φορά προς τα πάνω) : 
                                       Pπριν = Pμετά    => 
 
                                   mυ1 + (-mυ2)  = 2.mυκ  => 
 

                                        υκ= 
2

21       ή      υκ= 2,5 m/s 
Από το πρόσημο του αποτελέσματος καταλαβαίνουμε ότι αμέσως μετά την κρούση  
το συσσωμάτωμα κινείται προς τα πάνω.  
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