
Σύλλογος Θετικών
Επιστημόνων Δράμας

Διαγωνισμός στη μνήμη του καθηγητή:
Βασίλη Ξανθόπουλου

Φυσική:   Τάξη: A΄
Δράμα 10 Απριλίου 2022

Δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1=1 kg και m2=2 kg αντίστοιχα, είναι 
κολλημένα μεταξύ τους με κόλλα.

Τα δύο σώματα βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Μια οριζόντια σταθερή 
δύναμη F ασκείται στο ένα από τα δύο σώματα προσπαθώντας να το τραβήξει 
μακρυά από το άλλο σώμα. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις: η δύναμη F μπορεί να 
ασκείται είτε στο σώμα Σ1, είτε στο σώμα Σ2. Σε κάθε περίπτωση, όμως, εξαιτίας τής 
κόλλας, και το δεύτερο σώμα τίθεται κι αυτό σε κίνηση. Τελικά, τα δύο σώματα 
κινούνται κολλημένα, σαν συσσωμάτωμα, με επιτάχυνση α=1m /s2 .

Α1)Σχεδιάστε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στα δύο σώματα, και υποδείξτε ποιες 
από αυτές είναι ζευγάρια δράσης-αντίδρασης.

A2)Βρείτε το μέτρο τής κάθε δύναμης στην κάθε περίπτωση.

Στη συνέχεια, η δύναμη F αυξάνεται σταδιακά, και κάποια στιγμή, παρατηρούμε 
ότι η κόλλα δεν αντέχει άλλο, και τα δύο σώματα αποκολλούνται. Η μέγιστη δύναμη 
συγκόλλησης που αντέχει η κόλλα είναι F κ ,max=8N .
A3)Να υπολογιστεί το μέτρο τής δύναμης F τη στιγμή τής αποκόλλησης στην κάθε 
περίπτωση.

Μεταφέρουμε τα δύο σώματα σε οριζόντιο επίπεδο με συντελεστή τριβής ολίσθησης
μ=0,5 και τα ξανακολλάμε με την ίδια κόλλα και τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως 

στην αρχή. Ασκούμε νέα οριζόντια δύναμη F ' που αυξάνει σιγά-σιγά το μέτρο της.
B1)Αν η δύναμη F ' ασκείται στο σώμα Σ2, να βρεθεί πόσο μεγάλη πρέπει να γίνει 
για να τεθούν τα δύο σώματα σε κίνηση μαζί, σαν συσσωμάτωμα.
B2)Αν η δύναμη F ' ασκείται στο σώμα Σ1, να δειχθεί ότι τα δύο σώματα δεν 
μπορούν να τεθούν σε κίνηση μαζί, σαν συσσωμάτωμα.
Να θεωρηθεί ότι η μέγιστη στατική τριβή είναι ίση με την τριβή ολίσθησης.
Δίνεται: g=10m /s2

Όλα τα υποερωτήματα είναι ισοδύναμα.
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