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 Σε έκα ζώμα πμο ανπηθά ενεμεί πάκς ζε ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ ανπίδεη κα αζθείηαη μνηδόκηηα 

δύκαμε μέηνμο F = 10 N. Να βνείηε ημ ένγμ ηεξ δύκαμεξ F γηα μεηαηόπηζε ημο ζώμαημξ θαηά x 

= 20 m. 

 Σώμα μάδαξ m = 2kg θηκείηαη ζε μνηδόκηημ δάπεδμ με ζηαζενή ηαπύηεηα οπό ηεκ επίδναζε 

ζηαζενήξ μνηδόκηηαξ δύκαμεξ F. Ο ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ μεηαλύ ημο ζώμαημξ θαη 

δαπέδμο είκαη μ = 0,2. Να βνείηε ημ ένγμ ηεξ δύκαμεξ F θαη ημ ένγμ ηεξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ Τ 

γηα μεηαηόπηζε ημο ζώμαημξ θαηά x = 10 m. Δίκεηαη g = 10 m/s2 . 

 Σώμα μάδαξ m = 10 kg θηκείηαη πάκς ζε μνηδόκηημ δάπεδμ οπό ηεκ επίδναζε δύκαμεξ F = 100 

N, πμο ε δηεύζοκζε ηεξ ζπεμαηίδεη γςκία θ = 300 με ημ μνηδόκηημ επίπεδμ. Ακ μ ζοκηειεζηήξ 

ηνηβήξ μιίζζεζεξ μεηαλύ ζώμαημξ θαη δαπέδμο είκαη μ = 0,5 κα βνείηε ημ ένγμ ηεξ ηνηβήξ θαη 

ηεξ δύκαμεξ F γηα μεηαηόπηζε ημο ζώμαημξ ζημ μνηδόκηημ επίπεδμ θαηά x = 10 m. Δίκεηαη g = 

10 m/s2 . 

 Σώμα μάδαξ m = 10 kg θηκείηαη πάκς ζε θεθιημέκμ επίπεδμ γςκίαξ θιίζεξ θ = 300 με ηεκ 

επίδναζε δύκαμεξ F=200 N, πμο έπεη ηεκ δηεύζοκζε ημο θεθιημέκμο επηπέδμο. Ακ μ 

ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ είκαη μ = 0,1 κα βνείηε ηα ένγα όιςκ ηςκ δοκάμεςκ πμο 

αζθμύκηαη ζημ ζώμα όηακ αοηό μεηαημπίδεηαη θαηά x = 20m πάκς ζημ επίπεδμ. Δίκεηαη g = 10 

m/s2 . 

 Σε έκα ζώμα πμο ανπηθά ενεμεί πάκς ζε ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ, αζθείηαη μηα μνηδόκηηα 

δύκαμε F ζηαζενήξ θαηεύζοκζεξ, πμο ημ μέηνμ ηεξ μεηαβάιιεηαη ζύμθςκα με ηεκ ζπέζε F = 

10 – 2x (F ζε N, x ζε m). Na βνείηε ημ ένγμ ηεξ δύκαμεξ F: α) γηα μεηαηόπηζε x1 =4m, β) μέπνη 

κα μεδεκηζηεί ε δύκαμε αοηή. 

 Έκα ζώμα θηκείηαη ζε μνηδόκηημ επίπεδμ θαη ζηεκ ζέζε Α έπεη θηκεηηθή εκένγεηα Κ1 = 80 J. Να 

βνείηε ηεκ θηκεηηθή εκένγεηα Κ2 πμο ζα έπεη ζηεκ ζέζε Γ, όηακ ε μόκε μνηδόκηηα δύκαμε πμο 

δέπεηαη ημ ζώμα είκαη ε δύκαμε ηνηβήξ από ημ επίπεδμ, T = 5N, θαη ε απόζηαζε ημο Γ από ημ 

Α είκαη Δx = 4m. 

 Σώμα μάδαξ m βάιιεηαη πνμξ ηα πάκς θαηά μήθμξ θεθιημέκμο επηπέδμο γςκίαξ θιίζεξ θ = 

45μ με ανπηθή ηαπύηεηα ο0 = 15 m/s. Ακ μ ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ μεηαλύ ζώμαημξ θαη 
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επηπέδμο είκαη μ = 0,8 κα βνείηε: α) ημ δηάζηεμα S πμο ζα δηακύζεη ημ ζώμα ακεβαίκμκηαξ, β) 

ηεκ ηαπύηεηα ο με ηεκ μπμία ζα λακαπενάζεη ημ ζώμα από ημ ζεμείμ βμιήξ. Δίκεηαη: g = 10 

m/s2 . 

 Σε ζώμα μάδαξ m, ημ μπμίμ ανπηθά ενεμεί ζε μνηδόκηημ επίπεδμ, ανπίδεη κα αζθείηαη μνηδόκηηα 

δύκαμε F. Η δύκαμε μεηαβάιιεηαη με ηεκ απόζηαζε x ζύμθςκα με ηεκ ζπέζε: F = 40 – 10x (F 

ζε Ν , x ζε m). Ακ μ ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ μεηαλύ ημο ζώμαημξ θαη ημο επηπέδμο 

είκαη μ = 0,1 κα βνείηε ηεκ ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ ζηε ζέζε πμο μεδεκίδεηαη ε δύκαμε F. 

Δίκεηαη: g = 10 m/s2 . 

 Από έκα ζεμείμ Α νίπκμομε θαηαθόνοθα πνμξ ηα πάκς έκα ζώμα με ηαπύηεηα ο0 = 30 m/s. Να 

βνείηε ζε πμημ ύρμξ: α) ε δοκαμηθή εκένγεηα ημο ζώμαημξ είκαη δηπιάζηα ηεξ θηκεηηθήξ ημο 

εκένγεηαξ, β) ε θηκεηηθή εκένγεηα ημο ζώμαημξ είκαη δηπιάζηα ηεξ δοκαμηθήξ ημο εκένγεηαξ. 

Δίκεηαη: g = 10 m/s2 . 

  Σώμα μάδαξ m  νίπκεηαη από ημ έδαθμξ θαηαθόνοθα πνμξ ηα πάκς με ηαπύηεηα ο0 = 40 m/s. 

a) Σε πμημ ύρμξ ε ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ γίκεηαη ο1 = 20 m/s. β) Πόζε είκαη ε ηαπύηεηα ημο 

ζώμαημξ ζε ύρμξ h=35 m. Δίκεηαη: g = 10 m/s2. 

 Έκα ζώμα  βνίζθεηαη ζε απόζηαζε s = 8m από ηεκ άθνε ηεξ ηανάηζαξ μηαξ μηθμδμμήξ πμο έπεη 

ύρμξ h = 13 m. Δίκμομε ζημ ζώμα ανπηθή ηαπύηεηα ο0 = 12 m/s  γηα κα θηκεζεί πνμξ ηεκ άθνε 

ηεξ ηανάηζαξ. Ο ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ μεηαλύ ημο ζώμαημξ θαη ημο δαπέδμο ηεξ 

ηανάηζαξ είκαη μ = 0,5. Να οπμιμγίζεηε ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ ημο ζώμαημξ ιίγμ πνηκ πέζεη 

από ηεκ ηανάηζα θαη ηεκ ζηηγμή πμο θηάκεη ζημ έδαθμξ. Δίκεηαη: g = 10 m/s2 
. 

  Έκαξ ανζηβανίζηαξ ζήθςζε ζημ «αναζέ» μάδα m = 350 kg ζε ύρμξ h = 1,8 m. Na βνεζμύκ: α) 

ημ ένγμ ηεξ δύκαμεξ πμο έβαιε μ αζιεηήξ γηα κα ζεθώζεη ηα βάνε,  β) ημ ένγμ ημο βάνμοξ, γ) 

ηε δοκαμηθή εκένγεηα πμο έπμοκ ηα βάνε ζημ ύρμξ h,  δ) ηεκ ηζπύ ημο αζιεηή ακ ακορώκεη ηα 

βάνε ζε πνόκμ t = 5s,  ε) Να βνεζεί ε ηαπύηεηα ηςκ βανώκ ηεκ ζηηγμή πμο ζα θηάζμοκ ζημ 

έδαθμξ ακ μ αζιεηήξ ηα αθήζεη κα πέζμοκ. Δίκεηαη: g = 10 m/s2  

  Σώμα μάδαξ m = 1kg αθήκεηαη ζημ ζεμείμ Α ιείμο θεθιημέκμο επηπέδμο γςκίαξ θιίζεξ θ = 

600 πμο βνίζθεηαη ζε ύρμξ h = 1 m από ημ μνηδόκηημ επίπεδμ. Όηακ ημ ζώμα θηάζεη ζηεκ βάζε 

ημο θεθιημέκμο επηπέδμο ζοκεπίδεη ζε μνηδόκηημ επίπεδμ μέπνη κα ζηαμαηήζεη. Ακ ημ ζώμα 

πανμοζηάδεη με ημ μνηδόκηημ επίπεδμ ζοκηειεζηή ηνηβήξ μιίζζεζεξ μ = 0,5 κα βνεζμύκ: α) ε 

ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ ζηεκ βάζε ημο θεθιημέκμο επηπέδμο, β) Η μεηαηόπηζε ημο ζώμαημξ 

πάκς ζημ μνηδόκηημ επίπεδμ. 


