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Μέγιστα σε ένα σύστημα σωμάτων 

Το σώμα Σ1 του σχήματος είναι ένα κιβώτιο μάζας 𝛭, το οποίο έχει μία κοιλότητα 

σχήματος ημισφαιρίου ακτίνας 𝑅. Το κιβώτιο βρίσκεται πάνω σε ένα λείο οριζόντιο 

επίπεδο και ακουμπά σε έναν κατακόρυφο τοίχο. Από το εσωτερικό άκρο Α του 

ημισφαιρίου, αφήνουμε ένα σώμα Σ2 αμελητέων διαστάσεων και μάζας 𝑚 να 

ολισθήσει χωρίς τριβές. Το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας ισούται με 𝑔. 

 

Α. Να βρείτε τη μέγιστη ορμή στην οριζόντια διεύθυνση που αποκτά το σύστημα 

των σωμάτων Σ1 – Σ2. 

Β. Να βρείτε τη μέγιστη κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων Σ1 – Σ2. 

Γ. Να βρείτε το μέγιστο μέτρο της δύναμης αλληλεπίδρασης μεταξύ των σωμάτων 

Σ1 και Σ2 από τη στιγμή που το σώμα Σ2 αφέθηκε ελεύθερο, έως και τη στιγμή 

που αρχίζει να κινείται το σώμα Σ1. 

Δ. Να βρείτε το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας που αποκτά το σώμα Σ1 κατά την 

κίνησή του. 

 

Απάντηση 

Α. Επειδή κανένα από τα δύο σώματα του συστήματος δεν έχει αρχικά ορμή (τη 

στιγμή που αφήνουμε το σώμα Σ2), η αρχική ορμή του συστήματος είναι μηδενική. 

Από τη στιγμή που το σώμα Σ1 χάνει την επαφή του με τον κατακόρυφο τοίχο, το 

σύστημα καθίσταται μονωμένο στην οριζόντια διεύθυνση, και διατηρεί την ορμή του 

στη διεύθυνση αυτή. Επομένως, η μέγιστη ορμή που αποκτά το σύστημα στην 

οριζόντια διεύθυνση αντιστοιχεί στην οριζόντια ορμή του τη στιγμή που το κιβώτιο 

αρχίζει να κινείται προς τα δεξιά. 

Στο παρακάτω σχήμα, φαίνεται το σώμα Σ2 μία τυχαία χρονική στιγμή κατά την κάθοδό 

του στο ημισφαίριο. Παρατηρούμε ότι στη φάση αυτή, το σώμα Σ2 ασκεί δύναμη στο 
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κιβώτιο (τη �⃗⃗� ′) με οριζόντια συνιστώσα που έχει φορά προς τα αριστερά. Οπότε, κατά 

τη διάρκεια της καθόδου του Σ2 το κιβώτιο παραμένει διαρκώς ακίνητο. 

 

Το κιβώτιο, θα χάσει την επαφή του με τον τοίχο τη στιγμή που το Σ2 βρεθεί στο 

κατώτερο σημείο Β του ημισφαιρίου, καθώς στη συνέχεια, η (εσωτερική) δύναμη από 

το Σ2 στο Σ1 έχει οριζόντια συνιστώσα προς τα δεξιά.  

Μέχρι τη στιγμή που αρχίζει την κίνησή του και το κιβώτιο, το σύστημα των σωμάτων 

Σ1 – Σ2 δεν είναι μονωμένο (λόγω της εξωτερικής δύναμης του βάρους του Σ2 και της 

δύναμης από τον τοίχο). Έτσι, η ορμή του συστήματος έως τότε μεταβάλλεται. 

Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, η μέγιστη 

ορμή του συστήματος 

στην οριζόντια διεύθυνση 

ισούται με την ορμή του 

σώματος Σ2 όταν αυτό θα 

βρεθεί στη θέση Β του 

ημισφαιρίου. Επειδή δεν 

εμφανίζεται δύναμη 

τριβής μεταξύ των δύο 

σωμάτων, η μηχανική ενέργεια του σώματος Σ2 διατηρείται σταθερή κατά την κάθοδό 

του. Έτσι (με επίπεδο μηδενικής βαρυτικής δυναμικής ενέργειας το οριζόντιο που 

διέρχεται από το Β), με εφαρμογή της Α.Δ.Μ.Ε. μεταξύ των θέσεων Α και Β έχουμε: 

𝛫𝛢 + 𝑈𝐴 = 𝛫𝐵 + 𝑈𝐵⟹ 0+𝑚𝑔𝑅 =
1

2
𝑚𝜐2,𝑚𝑎𝑥

2 + 0 ⟹ 

⟹ 𝜐2,𝑚𝑎𝑥
2 = 2𝑔𝑅 ⟹ 𝜐2,𝑚𝑎𝑥 = √2𝑔𝑅 

Επομένως, 

𝑝𝜊𝜆.𝑥,𝑚𝑎𝑥 = 𝑝2,𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝜐2,𝑚𝑎𝑥⟹ 𝑝𝜊𝜆.𝑥,𝑚𝑎𝑥 = 𝑚√2𝑔𝑅  

Πρόκειται για ένα οριζόντιο διάνυσμα με φορά προς τα δεξιά. 

 



 

3 
 

Β. Όταν το Σ2 

προσπεράσει το 

σημείο Β του 

ημισφαιρίου, το 

κιβώτιο αρχίζει να 

κινείται προς τα 

δεξιά και αποκτά 

κινητική ενέργεια. 

Η μηχανική 

ενέργεια του 

συστήματος διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του φαινομένου. Έτσι, με εφαρμογή της 

Α.Δ.Μ.Ε. για το σύστημα μεταξύ των θέσεων Α και Γ (τυχαία θέση), έχουμε: 

𝑚𝑔𝑅 =
1

2
𝑚𝜐2

2 +
1

2
𝑀𝜐1

2 +𝑚𝑔ℎ ⟹
1

2
𝑚𝜐2

2 +
1

2
𝑀𝜐1

2 = 𝑚𝑔𝑅 −𝑚𝑔ℎ ⟹ 

⟹𝐾𝜊𝜆 = 𝑚𝑔(𝑅 − ℎ)   (1) 

Καθώς 0 ≤ ℎ ≤ 𝑅, από τη σχέση (1) συμπεραίνουμε ότι 

0 ≤ 𝛫𝜊𝜆 ≤ 𝑚𝑔𝑅 

Άρα, 

𝛫𝜊𝜆,𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑔𝑅 =
1

2
𝑚𝜐2,𝑚𝑎𝑥

2  

που συμβαίνει όταν ℎ = 0, δηλαδή κάθε φορά που το Σ2 διέρχεται από το Β.  

 

Γ. Επειδή το ημισφαίριο είναι λείο, η δύναμη αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

σωμάτων Σ1 και Σ2 (εσωτερική δύναμη του συστήματος) είναι η κάθετη αντίδραση (�⃗⃗�  

και �⃗⃗� ′, όπου �⃗⃗� ′ = −�⃗⃗� ). Μέχρι το σώμα Σ2 να φθάσει στο σημείο Β και να αρχίσει το 

κιβώτιο να κινείται, η κίνησή του είναι κυκλική με ακτίνα την ακτίνα του ημισφαιρίου.  

 

Σύμφωνα και με το παραπάνω σχήμα, για την κεντρομόλο δύναμη που ασκείται στο Σ2 

έχουμε: 
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𝛮 − 𝑤2,𝑦 = 𝑚
𝜐2
2

𝑅
⟹ 𝑁 = 𝑚

𝜐2
2

𝑅
+𝑚𝑔𝜂𝜇𝜃   (2) 

Για 0 ≤ 𝜃 ≤
𝜋

2
𝑟𝑎𝑑 ισχύει ότι 0 ≤ 𝜂𝜇𝜃 ≤ 1, με 𝜂𝜇𝜃 = 1 όταν 𝜃 =

𝜋

2
𝑟𝑎𝑑, δηλαδή όταν 

το Σ2 διέρχεται από το Β. Τότε, η ταχύτητά του είναι και η μέγιστη. Επομένως, 

𝛮𝑚𝑎𝑥 = 𝑚
𝜐2,𝑚𝑎𝑥
2

𝑅
+𝑚𝑔 = 𝑚

2𝑔𝑅

𝑅
+𝑚𝑔 ⟹ 𝑁𝑚𝑎𝑥 = 3𝑚𝑔  

 

Δ. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, μέχρι το Σ2 να φθάσει στο Β, το κιβώτιο 

παραμένει ακίνητο. Όταν το Σ2 αρχίσει να ανεβαίνει το ημισφαίριο από τη δεξιά μεριά, 

το κιβώτιο θα επιταχύνεται ενώ το Σ2 θα επιβραδύνεται. Η κίνηση του κιβωτίου θα 

είναι επιταχυνόμενη σε όλη τη διάρκεια που το Σ2 βρίσκεται δεξιότερα του Β, ακόμη 

κι όταν επιστρέφει προς αυτό. Όταν όμως το Σ2 βρεθεί αριστερά του Β, το κιβώτιο 

επιβραδύνεται.  

Επομένως, το κιβώτιο αποκτά μέγιστη ταχύτητα όταν το σώμα Σ2 διέρχεται από το 

σημείο Β στη φάση της καθόδου (έχοντας ταχύτητα προς τα αριστερά ως προς το 

κιβώτιο).  

Επειδή από τη στιγμή που αρχίζει να κινείται το κιβώτιο το σύστημα είναι μονωμένο 

στην οριζόντια διεύθυνση και δεν υπάρχουν τριβές, με εφαρμογή της Α.Δ.Ο. (στον 

άξονα x) και της Α.Δ.Μ.Ε. για το σύστημα όταν το κιβώτιο έχει τη μέγιστη ταχύτητα 

και το Σ2 διέρχεται από το Β, έχουμε (παρακάτω κάνουμε χρήση αλγεβρικών τιμών, 

καθώς τα διανύσματα των ορμών τότε είναι συγγραμμικά): 

𝑝𝜊𝜆.𝑥,𝑚𝑎𝑥 = 𝑝1,𝑚𝑎𝑥 + 𝑝2⟹𝑚√2𝑔𝑅 = 𝛭𝜐1,𝑚𝑎𝑥 +𝑚𝜐2   (3) 

και 

𝑚𝑔𝑅 =
1

2
𝑀𝜐1,𝑚𝑎𝑥

2 +
1

2
𝑚𝜐2

2    (4) 

Αρχικά, θα προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε τη μορφή του παραπάνω συστήματος. 

Έτσι, προκύπτει: 

(4) ⟹ 𝑀𝜐1,𝑚𝑎𝑥
2 +𝑚𝜐2

2 = 2𝑚𝑔𝑅 ⟹ 𝑀𝜐1,𝑚𝑎𝑥
2 = 𝑚(√2𝑔𝑅

2
− 𝜐2

2) ⟹ 

⟹𝑀𝜐1,𝑚𝑎𝑥
2 = 𝑚(√2𝑔𝑅 − 𝜐2)(√2𝑔𝑅 + 𝜐2)   (5) 

Επίσης, η σχέση (3) γίνεται 

𝛭𝜐1,𝑚𝑎𝑥 = 𝑚(√2𝑔𝑅 − 𝜐2)   (6) 

Από το σύστημα των παραπάνω εξισώσεων (5) και (6), βλέπουμε ότι αν 𝜐2 = √2𝑔𝑅 

τότε 𝜐1,𝑚𝑎𝑥 = 0. Η λύση αυτή δεν είναι αποδεκτή, καθώς αντιστοιχεί στη στιγμή που 

ξεκινά την κίνησή του το κιβώτιο.  

Διαιρώντας κατά μέλη τις (5) και (6), προκύπτει 
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𝜐1,𝑚𝑎𝑥 = 𝜐2 +√2𝑔𝑅   (7) 

Πλέον, το σύστημα των εξισώσεων (3) και (7) είναι γραμμικό (έχει απλοποιηθεί το 

αρχικό μας σύστημα). Επομένως 

(3)
(7)
⇒ 𝑚√2𝑔𝑅 = 𝛭(𝜐2 +√2𝑔𝑅) + 𝑚𝜐2⟹ (𝑚 +𝑀)𝜐2 = (𝑚 −𝑀)√2𝑔𝑅 ⟹ 

⟹ 𝜐2 =
𝑚 −𝑀

𝑚 +𝑀
√2𝑔𝑅   (8) 

Η σχέση (8) αντιστοιχεί στην ταχύτητα του Σ2 όταν το κιβώτιο έχει τη ζητούμενη 

μέγιστη ταχύτητά του, η οποία από τη σχέση (7) προκύπτει ίση με: 

𝜐1,𝑚𝑎𝑥 =
𝑚 −𝑀

𝑚 +𝑀
√2𝑔𝑅 + √2𝑔𝑅 ⟹ 𝜐1,𝑚𝑎𝑥 =

2𝑚

𝑚 +𝑀
√2𝑔𝑅    (9) 
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