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Δυο αλλαγές επιπέδου 

1) Κατά μήκος ενός λείου οριζοντίου επιπέδου Α, κινείται 

(χωρίς να περιστρέφεται) μια μικρή σφαίρα με ταχύτητα 

υο (σχήμα 1.). Στην πορεία της η σφαίρα, συναντά ένα 

λείο κεκλιμένο επίπεδο, που θα την οδηγήσει στο οριζό-

ντιο επίπεδο Β. Η κατακόρυφη απόσταση των δύο οριζο-

ντίων επιπέδων είναι y.  

i) Η ελάχιστη αρχική κινητική ενέργεια της σφαίρας, για 

να μπορέσει να μεταβεί από το Α στο Β επίπεδο, είναι: 

α) Κ=2mgy,   β) Κ=mgy,  γ) Κ= ½ mgy 

ii) Αν η σφαίρα στο Α επίπεδο έχει κινητική ενέργεια Κο=3mgy, πόση κινητική ενέργεια θα έχει φτάνοντας 

στο επίπεδο Β; 

2) Αν η διαδρομή της σφαίρας, από το επίπεδο Α στο επίπεδο Β, είναι αυτή του σχήματος 2, τότε: 

i) Η ελάχιστη αρχική κινητική ενέργεια της σφαίρας για να μπορέσει να μεταβεί από το Α στο Β επίπεδο, 

είναι: 

α) ΚA,min =mgh,   β) ΚA,min =mgy,  γ) ΚA,min = mg(h-y) 

ii) Η ελάχιστη κινητική ενέργεια της σφαίρας όταν φτάσει στο Β επίπεδο είναι: 

α) ΚB =mgh,   β) ΚB =mgy,  γ) ΚB = mg(h-y) 

Τριβές δεν υπάρχουν. 

Απάντηση: 

1) Η ελάχιστη κινητική ενέργεια που πρέπει να έχει η σφαίρα κατά την κίνησή της σ το Α επίπεδο, είναι αυτή 

που θα της επιτρέψει να ανέβει στο κεκλιμένο επίπεδο και να φτάσει με σχεδόν μηδενική ταχύτητα στο 

επίπεδο Β.  

i) Αλλά τότε εφαρμόζοντας την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας μεταξύ δύο θέσεων στα επί-

πεδα Α και Β παίρνουμε (θεωρούμε UΑ=0 και θέτουμε ΚΒ=0): 

ΚΑ+UΑ=ΚΒ+UΒ → 

ΚΑ1,min+0=0+mgy → ΚΑ1.min=mgy. 

Σωστό το β)  

ii) Εφαρμόζουμε ξανά την ΑΔΜΕ (θεωρούμε UΑ=0) και παίρνουμε: 

ΚΑ+UΑ=ΚΒ+UΒ → 

3mgy+0=ΚΒ+mgy → 

ΚΒ=2mgy. 
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2) Για να μπορέσει η σφαίρα να μεταβεί στο επίπεδο Β, πρέπει πρώτα να περάσει πάνω από «βουναλάκι» 

και να φτάσει σε ύψος h. 

i) Θεωρώντας τώρα ότι η σφαίρα φτάνει σε ύψος h με σχεδόν μηδενική ταχύτητα, εφαρμόζουμε την 

ΑΔΜΕ από το Α στο Γ και με UΑ=0, παίρνουμε: 

ΚΑ+UΑ=ΚΓ+UΓ → 

ΚΑ,min+0=0+mgh → ΚΑ.min=mgh. 

Σωστό το α)  

ii) Η σφαίρα όμως δεν θα μείνει στη θέση Γ, αλλά θα κινηθεί προς τα κάτω φτάνοντας στο επίπεδο Β με 

μια κινητική ενέργεια ΚΒ. Ξανά από ΑΔΜΕ μεταξύ Γ και Β (θεωρούμε τώρα UΒ=0) παίρνουμε: 

ΚΓ+UΓ=ΚΒ+UΒ → 

0+mg(h-y)=ΚΒ+0 → 

ΚΒ=mg(h-y) 

Σωστό το γ). 

Σχόλιο: 

Θα μπορούσαμε στο τελευταίο ερώτημα να μην αλλάζαμε επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας, παίρνο-

ντας ξανά UΑ=0. Τότε θα είχαμε: 

ΚΓ+UΓ=ΚΒ+UΒ → 

0+mgh=ΚΒ+mgy → 

ΚΒ=mg(h-y) 
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