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                                                                       Θεςνίαξ – Γπηιμγήξ με αηηημιόγεζε 

 Να δηαηοπώζεηε ημκ πνώημ Νόμμ ημο Νεύηςκα. Τη είκαη ε αδνάκεηα; 

 Σώμαηα Σ1 θαη Σ2 θηκμύκηαη ζε ιείμ μνηδόκηημ 

επίπεδμ με ηεκ επίδναζε ίζςκ δοκάμεώκ F. Ακ ε μάδα 

ημο Σ2 είκαη δηπιάζηα από ηεκ μάδα ημο Σ1 , ηόηε γηα ηηξ επηηαπύκζεηξ πμο απμθημύκ ηα ζώμαηα 

ηζπύεη:  

α) α1 = α2 ,            β)  α1 = 2α2                    ,  γ) α2 =2α1 

 

 Σημ ζπήμα θαίκεηαη ημ δηάγναμμα ζέζεξ – πνόκμο γηα δύμ θηκεηά Α θαη 

Β πμο θηκμύκηαη εοζύγναμμα.  

Να ζογθνίκεηαη ηηξ ηαπύηεηεξ ηςκ δύμ θηκεηώκ     

 

 Σημ ζώμα ημο ζπήμαημξ αζθείηαη δύκαμε F = mg/2 θαη ε ηνηβή 

μιίζζεζεξ από ημ δάπεδμ είκαη Τ. Ακ δηπιαζηάζμομε ηεκ ηημή ηεξ 

δύκαμεξ F, δηαηενώκηαξ ηεκ ίδηα θαηεύζοκζε, ε ηνηβή Τ ‘ πμο ζα 

δέπεηαη ημ ζώμα ζα είκαη: 

 α) Τ ‘ = 3Τ/2 ,         β) Τ ‘ = Τ,  γ) Τ’ = 2Τ/3 

                                    Δίκεηαη όηη θ = 30μ εμθ = 1/2 , ζοκθ = √
 

 
 

 Να δηαηοπώζεηε ημκ 2μ Νόμμ ημο Νεύηςκα θαη κα γνάρεηε ηεκ ζεμειηώδε ελίζςζε ηεξ μεπακηθήξ. 

 Έκα ζώμα ηζμννμπεί ζε θεθιημέκμ επίπεδμ γςκίαξ θιίζεξ θ. Να ζπεδηάζεηε όιεξ ηηξ δοκάμεηξ πμο 

αζθμύκηαη ζημ ζώμα, θαη κα γνάρεηε ηηξ ζοκζήθεξ ηζμννμπίαξ. 

 Τη εθθνάδεη ημ ένγμ μηαξ δύκαμεξ; Να γνάρεηε ηεκ ελίζςζε οπμιμγηζμμύ ημο ένγμο μηαξ δύκαμεξ 

F πμο ζπεμαηίδεη γςκία θ με ημ μνηδόκηημ επίπεδμ θαη μεηαημπίδεη ημ ζώμα πμο αζθείηαη θαηά Δx.  

Τη εθθνάδεη ημ ανκεηηθό ένγμ μηαξ δύκαμεξ; 
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  Μηα δύκαμε F όηακ αζθείηαη ζε έκα ζώμα μάδαξ m = 1 kg ημ επηηαπύκεη με επηηάποκζε α1 = 10 

m/sec2. Όηακ ε ίδηα δύκαμε αζθεζεί ζε έκα άιιμ ζώμα, ε επηηάποκζε ημο ζώμαημξ είκαη ίζε με ημ 

έκα δεύηενμ ηεξ πνμεγμύμεκεξ. Η μάδα ημο δεύηενμο ζώμαημξ είκαη: 

        α) 0,5 kg ,                    β) 1 kg ,                  γ) 2 kg  

 Γίμαζηε αθίκεημη θαη θναηάμε ζημ πένη μαξ μηα ηζάκηα. Η ηζάκηα έπεη βάνμξ B = 20 N θαη 

βνίζθεηαη ζε ύρμξ h = 0,5 m από ημ έδαθμξ. Τμ ένγμ ηεξ δύκαμεξ ημο πενημύ μαξ γηα πνμκηθό 

δηάζηεμα Δt = 5 sec είκαη: 

         α) 10 J ,              β) 0 J ,               γ) 50 J,                  δ) 2 J  

 Έκα μηθνό ζώμα πέθηεη θαηαθόνοθα θαη ζε ύρμξ h έπεη δοκαμηθή εκένγεηα 100 J. Ακ ζημ 

έδαθμξ έπεη θηκεηηθή εκένγεηα 110 J  ηόηε ζημ ύρμξ h ε θηκεηηθή ημο εκένγεηα είκαη: 

      α) 210 J,                 β) 10 J ,              γ) 110 J 

Η ακηίζηαζε ημο αένα είκαη αμειεηέα. 

 Έκα ζώμα μάδαξ m ενεμεί ζε ιείμ μνηδόκηημ επίπεδμ θαη δέπεηαη ζηαζενή μνηδόκηηα δύκαμε F 

μπόηε επηηαπύκεηαη. Ακ ε μάδα ημο ζώμαημξ δηπιαζηαζηεί πςνίξ κα μεηαβιεζεί ε δύκαμε ηόηε ε 

επηηάποκζε ζα:  

α) δηπιαζηαζηεί ,          β) παναμείκεη ε ίδηα,                  γ) οπμδηπιαζηαζηεί  

  Μηα μπάια εθημλεύεηαη με ανπηθή ηαπύηεηα ο0=20m/s από ηεκ βάζε εκόξ θεθιημέκμο 

επηπέδμο (ζέζε Α) θαη αθμύ πενάζεη από ηηξ ζέζεηξ πμο θαίκμκηαη ζημ 

ζπήμα, επηζηνέθεη ζημ ίδημ μνηδόκηημ επίπεδμ (ζέζε Κ). Δίκεηαη ε μάδα 

ηεξ μπάιαξ m=0,5kg, ηνηβέξ δεκ οπάνπμοκ θαη g=10m/s2. Θεςνείζηε 

μεδεκηθή ηε δοκαμηθή εκένγεηα ηεξ μπάιαξ ζημ μνηδόκηημ επίπεδμ. 

a) Να ζομπιενςζμύκ μη θεκέξ ζέζεηξ ημο παναθάης πίκαθα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέζε Ταπύηεηα ο 

(m/s) 

Κηκεηηθή εκένγεηα 

(J) 

Δοκαμηθή εκένγεηα 

(J) 

Μεπακηθή εκένγεηα 

(J) 

Α 20    

Β   36  

Γ  25   

Δ  16   

Γ     

Κ     
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β) Να οπμιμγίζηε ημ ένγμ ημο βάνμοξ μεηαλύ ηςκ ζέζεςκ:      

                       i) Α θαη Δ,             ii) Γ θαη Γ        iii) Α θαη Κ 

 Σε έκα ζώμα m = 250 kg αζθείηαη ζηαζενή δύκαμε  F = 1000 N θαη θηκείηαη με ζηαζενή 

ηαπύηεηα ο = 2 m/sec. Ο νοζμόξ με ημκ μπμίμ πνμζθένεηαη εκένγεηα ζημ ζώμα μέζμ ημο ένγμο 

ηεξ F είκαη: 

     α) 500 W ,                   β) 1000 W,                    γ) 2 KW 

 Έκα ζώμα μάδαξ m θηκείηαη θαηά μήθμξ μνηδόκηημο επηπέδμο θαη ζηεκ πμνεία ημο ζοκακηά 

θεθιημέκμ επίπεδμ γςκίαξ θιίζεξ θ = 60μ (ζοκ60μ = ½) ζημ μπμίμ ζοκεπίδεη ηεκ θίκεζε ημο.  

                   

              U  

                                                             θ 

 

Ο ιόγμξ ηεξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ ζημ μνηδόκηημ επίπεδμ πνμξ ηεκ ηνηβή μιίζζεζεξ ζημ θεθιημέκμ 

επίπεδμ είκαη ίζμξ με: 

α) 2 ,                 β) 1 ,                        γ) 0,5 

 

 Δύμ θηκεηά Α θαη Β ίζεξ μάδαξ λεθηκμύκ από ημ ίδημ ζεμείμ Ο θαη θηκμύκηαη εοζύγναμμα ζηεκ 

εμηεοζεία Οπ. Σημ παναθάης ζπήμα θαίκεηαη ημ θμηκό δηάγναμμα ηεξ ηαπύηεηαξ ημοξ με ημκ 

πνόκμ. Με βάζε ημ δηάγναμμα κα παναθηενίζεηε ηηξ παναθάης απακηήζεηξ ςξ Σςζηέξ (Σ) ή 

Λάζμξ (Λ). 

               u (m/s)                                  Β 

                         5                                   Α 

 

                         2 

 

                         0                  4             t(s)           

a. Οη επηηαπύκζεηξ ηςκ θηκεηώκ έπμοκ μέηνα αΑ = 1 m/s2 θαη αΒ = 2 m/s2 ακηίζημηπα. 

b. Τε πνμκηθή ζηηγμή t = 4 sec ηα δύμ θηκεηά ζοκακηώκηαη. 

c. Τε πνμκηθή ζηηγμή t = 4 sec ημ θηκεηό Α πνμπμνεύεηαη ημο Β θαηά 4 m. 

d. Τε πνμκηθή ζηηγμή t = 4 sec έπμοκ απμθηήζεη θμηκή ηαπύηεηα. 

e. Η δύκαμε πμο αζθείηε ζημ Α είκαη δηπιάζηα από ηεκ δύκαμε πμο αζθείηε ζημ Β.  

 

 Σε έκα πείναμα ζώμα βάνμοξ Β = 20 Ν αθήκεηαη ζηεκ θμνοθή ιείμο θεθιημέκμο επίπεδμ 

γςκίαξ θιίζεξ θ = 30μ θαη ύρμοξ h = 2 m. Όηακ ημ ζώμα θηάκεη ζηεκ βάζε ημο θεθιημέκμο 

επηπέδμο ζα έπεη θηκεηηθή εκένγεηα ίζε με:

        α)  40 J                           β) 20 J                       γ) 10 J. 

Ακ επακαιάβμομε ημ πείναμα ζε έκα με ιείμ δάπεδμ ίδηαξ θιίζεξ θαη ε ηειηθή θηκεηηθή εκένγεηα 
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ημο ζώμαημξ όηακ θηάκεη ζημ έδαθμξ είκαη 5 J ηόηε ε ζενμόηεηα πμο εθιύεηαη ζημ πενηβάιιμκ 

ιόγς ηνηβώκ ζα είκαη ίζε με: 

 

         α)  100 J                         β) 35 J                      γ) 10 J  

 

Αζθήζεηξ μηθνήξ δοζθμιίαξ 

 Δίκεηαη ημ δηάγναμμα ηαπύηεηαξ πνόκμο γηα ζώμα πμο εθηειεί εοζύγναμμε θίκεζε. 

 

α) Να πενηγναθηεί ημ είδμξ ηεξ θίκεζεξ 

β) Να οπμιμγηζηεί ε επηηάποκζε ζε θάζε ζηάδημ ηεξ θίκεζεξ 

γ) Να οπμιμγηζηεί ε μεηαηόπηζε από 0 – 15 sec 

δ) Να θάκεηε ημ δηάγναμμα επηηάποκζεξ – πνόκμο 

 

 Γηα ημ παναθάης ζπήμα δίκεηαη όηη ε ηνμπαιία είκαη αβανήξ θαη ημ κήμα 

είκαη αβανέξ θαη με εθηαηό, ηα ζώμαηα έπμοκ μάδεξ m1 = 6 kg θαη m2  = 4 

kg. Τεκ πνμκηθή ζηηγμή t=0 αθήκμκηαη ειεύζενα από ημ ίδημ ύρμξ. 

α) Υπμιμγίζηε ηεκ επηηάποκζε πμο απμθηά θάζε ζώμα. 

β) Υπμιμγίζηε ηεκ ηάζε ημο ζπμηκημύ πμο αζθείηε ζε θάζε ζώμα. 

γ) Πόζμ ζα απέπμοκ μεηαλύ ημοξ ηεκ πνμκηθή ζηηγμή t = 2 sec. 

 

 Έκα ζώμα μάδαξ m = 2 kg είκαη ανπηθά αθίκεημ ζε μνηδόκηημ επίπεδμ. Τεκ πνμκηθή ζηηγμή t = 0 

ζημ ζώμα αζθμύκηαη δύμ ακηίζεηεξ μνηδόκηηεξ δοκάμεηξ με μέηνα F1 = 20 N θαη F2 = 12N. Αθμύ 

ζπεδηάζεηε ημ ζώμα θαη όιεξ ηηξ δοκάμεηξ πμο ημο αζθμύκηαη, κα βνείηε: 

α) Τε ζοκηζηαμέκε δύκαμε πμο αζθείηαη ζημ ζώμα 

β) Τεκ επηηάποκζε πμο ζα απμθηήζεη ημ ζώμα 

γ) Τμ δηάζηεμα πμο ζα δηακύζεη μέπνη ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 4s 

δ) Τεκ θηκεηηθή εκένγεηα ημο ζώμαημξ ηε πνμκηθή ζηηγμή t = 4s 
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 Σώμα μάδαξ m = 2 kg είκαη ανπηθά αθίκεημ πάκς ζε μνηδόκηημ επίπεδμ. Ακ αζθήζμομε ζημ ζώμα 

μνηδόκηηα δύκαμε F = 1O N, ημ ζώμα απμθηά ηαπύηεηα ο = 10 

m/sec ζε πνόκμ 5 sec. Να βνείηε: 

α) Τεκ επηηάποκζε πμο απμθηά ημ ζώμα. 

β) Τεκ ηνηβή μιίζζεζεξ πμο δέπεηαη ημ ζώμα από ημ επίπεδμ.  

γ) Τεκ ηημή ημο ζοκηειεζηή ηνηβήξ μιίζζεζεξ μεηαλύ ζώμαημξ θαη επηπέδμο. 

 Μηθνή μεηαιιηθή ζθαίνα μάδαξ m αθήκεηαη κα πέζεη από ύρμξ h θαη θηάκεη ζημ έδαθμξ ζε πνόκμ t 

= 4 sec. Ακ ε ακηίζηαζε ημο αένα είκαη αμειεηέα θαη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ είκαη g = 10 

m/sec2, κα οπμιμγίζεηε: 

α) ηεκ ηαπύηεηα με ηεκ μπμία ε ζθαίνα θηάκεη ζημ έδαθμξ 

β) ημ ύρμξ από ημ μπμίμ ηεκ αθήζαμε 

γ) ηεκ πνμκηθή ζηηγμή πμο ε ζθαίνα βνίζθεηαη ζε ύρμξ 35 m πάκς από ημ έδαθμξ. 

δ) Ακ επακαιάβμομε ημ πείναμα με μηα λύιηκε ζθαίνα ηη ζα άιιαδε ζηηξ απακηήζεηξ ηςκ 

ενςηεμάηςκ (α) θαη (β); 

 Από ηεκ θμνοθή θεθιημέκμο επηπέδμο ύρμοξ h = 4 m αθήκεηαη έκα ζώμα. Ακ ημ μήθμξ ημο 

θεθιημέκμο επηπέδμο έπεη μήθμξ s = 5 m θαη μ ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ μεηαλύ ημο ζώμαημξ 

θαη ημο επηπέδμο είκαη μ = 0,5 κα οπμιμγίζεηε: 

α) ηεκ επηηάποκζε ημο ζώμαημξ 

β) ημ πνόκμ πμο πνεηάδεηαη γηα κα θηάζεη ζηεκ βάζε ημο θεθιημέκμο 

γ) Τεκ ηαπύηεηα πμο ζα έπεη απμθηήζεη ηόηε. 

Δίκμκηαη εμθ = 0,8 , ζοκθ = 0,6 , g = 10 m/sec2 

 

 Σημ παναθάης δηάγναμμα ηαπύηεηαξ – πνόκμο κα πνμζδημνίζεηε: 

 

α) ηα είδε ηςκ θηκήζεςκ πμο εθηειεί ημ θηκεηό 
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β) ηεκ επηηάποκζε ζε θάζε είδμξ θίκεζεξ 

γ) ηεκ μεηαηόπηζε ημο θηκεημύ από ηε πνμκηθή ζηηγμή 20 sec έςξ 30 sec.  

 Η γναθηθή πανάζηαζε ηεξ ηαπύηεηαξ εκόξ θηκεημύ ζε ζοκάνηεζε με ημκ πνόκμ δίκεηαη από ημ 

παναθάης δηάγναμμα. Τεκ πνμκηθή ζηηγμή t = 0 ημ ζώμα βνίζθεηαη ζηεκ ανπή ηςκ αλόκςκ. 

 

α) Να πνμζδημνηζημύκ μη θηκήζεηξ 

β) Να γίκεη ημ δηάγναμμα επηηάποκζεξ – πνόκμο 

γ) Να οπμιμγηζηή ε ζοκμιηθή μεηαηόπηζε θαη ημ ζοκμιηθό δηάζηεμα.  

 Σώμα μάδαξ m = 2 kg πμο ανπηθά ενεμεί ημο αζθείηαη μνηδόκηηα δύκαμε μέηνμο F = 12 N με θμνά 

πνμξ ηα δεληά. Ακ μ ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ μεηαλύ ζώμαημξ θαη επηπέδμο είκαη μ = 0,1 θαη 

ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ είκαη g = 10 m/sec2 κα βνείηε: 

α) ηεκ ηνηβή ημο επηπέδμο 

β) ηεκ επηηάποκζε πμο απμθηά ημ ζώμα 

γ) ηεκ ηαπύηεηα πμο ζα απμθηήζεη ηεκ πνμκηθή ζηηγμή t = 2 s 

δ) ακ μεηά ηα 2 sec ε δύκαμε θαηανγεζεί, κα θάκεηε ημ δηάγναμμα ηεξ ηαπύηεηαξ με ημκ πνόκμ 

γηα πνμκηθό δηάζηεμα 8 sec από ηεκ ανπή ηεξ θίκεζεξ. 

ε) κα οπμιμγίζεηε ημ ζοκμιηθό δηάζηεμα ηεξ θίκεζεξ ζηα 8 sec 

 

 Η ηαπύηεηα εκόξ αοημθηκήημο πμο θηκείηαη ζε 

εοζύγναμμμ δνόμμ μεηαβάιιεηαη ζύμθςκα με ημ 

παναθάης δηάγναμμα. 

a) Να πενηγνάρεηε ακαιοηηθά ηα είδε ηςκ 

θηκήζεςκ πμο εθηειεί. 

b) Να οπμιμγίζεηε ημ δηάζηεμα πμο δηέηνελε από 

ηεκ πνμκηθή ζηηγμή t = 0 μέπνη θαη t = 10 s 

θαζώξ θαη ηεκ μέζε ηαπύηεηα ημο. 

c) Να οπμιμγίζεηε ηεκ μεηαηόπηζε ημο από ηεκ πνμκηθή ζηηγμή t=0 μέπνη t= 10 s. 

d) Να ζπεδηάζεηε ημ δηάγναμμα επηηάποκζεξ – πνόκμο. 



 

Μηπάιεξ Γ. Καναδεμεηνημο, Msc Φοζηθόξ                                | http://perifysikhs.wordpress.com 
 

7 

 

                                                                                                    Πνόβιεμα 

 Σε ζώμα μάδαξ m = 4 kg πμο ενεμεί ζε μνηδόκηημ επίπεδμ αζθείηαη ζηαζενή μνηδόκηηα δύκαμε 

μέηνμο F = 28 N. Η δύκαμε ηνηβήξ μιίζζεζεξ μεηαλύ ημο ζώμαημξ θαη ημο επηπέδμο είκαη T = 20 

N. Να οπμιμγηζημύκ: 

α) Ο ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μεηαλύ ζώμαημξ θαη επηπέδμο. 

β) Η επηηάποκζε πμο απμθηά ημ ζώμα 

γ) Σε πόζμ πνόκμ ημ ζώμα μεηαημπίδεηαη θαηά 16m 

δ) Τμ ένγμ ηεξ F θαη ηεξ T γηα ηεκ παναπάκς μεηαηόπηζε 

ε) Η θηκεηηθή εκένγεηα ημο ζώμαημξ μεηά ηεκ παναπάκς μεηαηόπηζε.  

 

 Σώμα μάδαξ m = 1kg νίπκεηαη πνμξ ηα πάκς από ηεκ βάζε θεθιημέκμο επηπέδμο γςκίαξ θιίζεξ 

ίζεξ με θ = 30o  (εμθ = 1/2 , ζοκθ = √
 

 
 )  με ανπηθή ηαπύηεηα ομ = 10m/s με δηεύζοκζε πανάιιειε 

ζημ θεθιημέκμ επίπεδμ. Ο ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ ακάμεζα ζημ ζώμα θαη ημ επίπεδμ είκαη μ 

= √
 

 
 .  Τμ μήθμξ ημο επηπέδμο είκαη S = 4 m. Να βνείηε: 

α) Τεκ ηνηβή μιίζζεζεξ μεηαλύ δαπέδμο θαη ζώμαημξ 

β) Τμ ένγμ ημο βάνμοξ μέπνη ημ ζώμα κα θηάζεη ζηεκ θμνοθή ημο επηπέδμο. 

γ) Τεκ ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ όηακ θηάζεη ζηεκ θμνοθή. 

δ) Τεκ ζενμόηεηα πμο πανάγεηαη θαηά ηεκ θίκεζε ημο ζώμαημξ. 

 

 Σώμα μάδαξ m = 1 kg αθήκεηαη από ηεκ θμνοθή θεθιημέκμο επηπέδμο θιίζεξ θ = 60μ 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 ημκ ίδημ ζοκηειεζηή ηνηβήξ θαη ζηα δύμ επίπεδα μ = √
 

 
  κα βνεζμύκ: 

α) Η ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ ζηεκ βάζε (Γ) ημο θεθιημέκμο επηπέδμο. 

β) Η μεηαηόπηζε ημο ζώμαημξ ζημ μνηδόκηημ επίπεδμ. 

 

 Σε ζώμα μάδαξ m = 2 kg πμο θηκείηαη ζε μνηδόκηημ επίπεδμ με ανπηθή ηαπύηεηα ομ = 2 m/sec, 

αζθείηαη μνηδόκηηα δύκαμε F = 10 N γηα πνόκμ t = 2 sec θαη θηάκεη ζηεκ ζέζε Β. Ο ζοκηειεζηήξ 
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ηνηβήξ μιίζζεζεξ μεηαλύ ζώμαημξ θαη μνηδμκηίμο επηπέδμο είκαη μ = 0,2 θαη ε επηηάποκζε ηεξ 

βανύηεηαξ είκαη g = 10 m/sec2. 

A. Να οπμιμγίζεηε: α) ηεκ ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ ζημ ηέιμξ ηςκ 2 sec. 

             β) ημ δηάζηεμα s = (AB) πμο δηακύεη ημ ζώμα ζημ δηάζηεμα ηςκ 2 sec. 

             γ) ημ ένγμ ηεξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ θαηά ηεκ μεηαηόπηζε (ΑΒ) 

 

B. Ακ οπμζέζμομε όηη ημ ζώμα με ηεκ ηαπύηεηα πμο έπεη ζηεκ ζέζε Β ανπίδεη κα θαηεβαίκεη ζημ 

ιείμ θεθιημέκμ επίπεδμ ΒΓ, κα βνείηε ηεκ θηκεηηθή εκένγεηα ημο ζώμαημξ ζηεκ ζέζε Γ. Δίκεηαη 

ε γςκία θιίζεξ ημο θεθιημέκμο θ = 30μ , εμ30 = ½ θαη ημ ύρμξ h = 4 m. 

 

 Σώμα εθημλεύεηαη πνμξ ηα πάκς θαηά μήθμξ θεθιημέκμο επηπέδμο γςκίαξ θιίζεξ θ = 30μ με 

ανπηθή ηαπύηεηα ομ = 8 m/sec. Τμ ζώμα ακεβαίκμκηαξ μεδεκίδεη θάπμηα ζηηγμή ηεκ ηαπύηεηα ημο, 

δηακύμκηαξ απόζηαζε s = 4 m θαη ζηεκ ζοκέπεηα επηζηνέθεη ζημ ζεμείμ εθηόλεοζεξ. Τεκ ζηηγμή 

πμο πενκάεη από ημ ζεμείμ εθηόλεοζεξ έπεη ηαπύηεηα ο = 4 m/sec. 

α) Να οπμιμγηζηεί μ ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ ημο ζώμαημξ με ημ θεθιημέκμ επίπεδμ. 

β) Να οπμιμγηζηεί ε ηαπύηεηα ημο θηκεημύ όηακ δηακύζεη απόζηαζε s1 = 2 m από ημ ζεμείμ 

εθηόλεοζεξ, ακεβαηκμκηαξ. 

γ) Να οπμιμγηζηεί μ πνόκμξ θίκεζεξ ημο θηκεημύ από ηεκ ζηηγμή πμο ημ εθημλεύζαμε πνμξ 

ηα πάκς μέπνη ηεκ ζηηγμή πμο επηζηνέθεη ζημ ζεμείμ εθηόλεοζεξ ημο. 

Δίκμκηαη: g = 10 m/sec2 ,  εμ30 = 1/2 , ζοκ30 = √
 

 
 

 

 Σώμα μάδαξ m = 4 kg ενεμεί ζε μνηδόκηημ επίπεδμ θαη δέπεηαη μνηδόκηηα δύκαμε F ηεξ μπμίαξ ε 

αιγεβνηθή ηημή μεηαβάιιεηαη ζύμθςκα με ηεκ ζπέζε F = 10 – 2x (x ζε F ζε Ν). Ακ ημ ζώμα 

βνίζθεηαη ανπηθά ζηεκ ζέζε x = 0 κα οπμιμγίζεηε: 

α) ημ ένγμ ηεξ δύκαμεξ F από ηεκ ζέζε x = 0 μέπνη x = 2 m. 
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β) ημ ένγμ ηεξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ  ηεκ ζέζε x = 0 μέπνη x = 2 m, ακ μ ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ 

μιίζζεζεξ είκαη μ = 0,1 

γ) ημ μέηνμ ηεξ ηαπύηεηαξ ημο ζώμαημξ ζηεκ ζέζε x = 2 m. 

 Σώμα μάδαξ m =  5 kg αθήκεηαη από ηεκ ενεμία κα μιηζζήζεη ζε με 

ιείμ θεθιεημέκμ επίπεδμ γςκίαξ θιίζεξ θ ( εμθ = 0,6 θαη ζοκθ = 

0,8) από ηεκ ζέζε Α ζηεκ ζέζε Γ με ηεκ επίδναζε δύκαμεξ F 

πανάιιειεξ ζημ μνηδόκηημ επίπεδμ. Η απόζηαζε ΑΓ = 10 m. Δίκεηαη 

ε ηζπύξ πμο πανέπεηαη από ηεκ δύκαμε F ζημ ζώμα είκαη 120 Watt 

θαη αοηή επηδνά ζημ ζώμα γηα 2 sec.  

α) Να οπμιμγηζημύκ ημ ένγμ πμο πανάγεη ε δύκαμε F ζημκ πνόκμ αοηό θαη ημ μέηνμ ηεξ 

δύκαμεξ.   

β) Να ζπεδηαζημύκ θαη κα οπμιμγηζημύκ όιεξ μη δοκάμεηξ πμο αζθμύκηαη ζημ ζώμα. 

γ) Να οπμιμγηζηεί ε ηαπύηεηα με ηεκ μπμία θηάκεη ημ ζώμα ζηεκ ζέζε Γ. 

δ) Ακ ημ ζώμα ζηαμαηάεη αθμύ μεηαημπηζηεί θαηά s = 20 m από ηεκ ζέζε Γ ζημ μνηδόκηημ 

δάπεδμ κα οπμιμγηζηεί μ ζοκηειεζηήξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ.  

 Έκα ζώμα μάδαξ m = 2 kg θηκείηαη ζε μνηδόκηημ επίπεδμ με ημ μπμίμ 

πανμοζηάδεη ζοκηειεζηή ηνηβήξ μιίζζεζεξ μ = 0,5. Κάπμηα ζηηγμή t = 

0 θαηά ηεκ μπμία ημ ζώμα έπεη ηαπύηεηα ομ = 10 m/sec αζθείηαη ζημ 

ζώμα ζηαζενή δύκαμε F = 20 N πμο ζπεμαηίδεη γςκία θ με ημ 

μνηδόκηημ επίπεδμ, ηέημηα ώζηε εμθ = 0,6 θαη ζοκθ = 0,8. Να οπμιμγίζεηε γηα δηαδνμμή s = 4 m 

μεηά ηεκ πνμκηθή ζηηγμή t = 0: 

α) ηεκ δύκαμε ηεξ ηνηβήξ πμο δέπεηαη από ημ δάπεδμ 

β) ημ πμζό ζενμόηεηαξ πμο εθιύεηαη ζημ πενηβάιιμκ 

γ) ηεκ ηαπύηεηα ημο ζώμαημξ 

δ) ημκ νοζμό με ημκ μπμίμ ε δύκαμε πνμζθένεη εκένγεηα ζημ ζώμα ηεκ πνμκηθή ζηηγμή πμο 

έπεη δηακύζεη απόζηαζε s = 4 m.  

 Σώμα μάδαξ m = 2 kg εθημλεύεηαη από ηεκ ζέζε Α μνηδόκηημο επηπέδμο με ηαπύηεηα μέηνμο ο0 = 

5 m/s, εκώ ηαοηόπνμκα ημο αζθείηαη μνηδόκηηα δύκαμε μέηνμο F1 = 15 N μμόννμπε με ηεκ 

ηαπύηεηα εθηόλεοζεξ. Τμ ζώμα θηκείηαη θαηά μήθμξ ημο μνηδμκηίμο επηπέδμο μέπνη ηεκ ζέζε Γ 

ζηεκ μπμία θηάκεη έπμκηαξ ηαπύηεηα ο1 = 10 m/s. Τόηε ε δύκαμε F1 θαηανγείηαη αθανηαία θαη ημ 

ζώμα ζοκεπίδεη ηεκ θίκεζε ημο ζε θεθιημέκμ επίπεδμ γςκίαξ θιίζεξ θ  ( εμθ = 0,8, ζοκθ = 0,6) 

μέπνη κα ζηαμαηήζεη ζηηγμηαία ζηεκ ζέζε Δ.  
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                      ομ                                                                                                                       (Δ) 

                                     F1 

     (Α)                                                      (Γ)             θ                   

Ακ ε ηημή ημο ζοκηειεζηή ηνηβήξ μιίζζεζεξ ακάμεζα ζημ ζώμα θαη ημ δάπεδμ ζε όιε ηεκ δηάνθεηα ηεξ 

θίκεζεξ ημο είκαη μ = 0,5 θαη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ είκαη g= 10 m/s2 ηόηε: 

Α. Σηεκ δηάνθεηα ηεξ θίκεζεξ ζημ μνηδόκηημ επίπεδμ, κα οπμιμγίζεηε: 

α) ημ δηάζηεμα (ΑΓ). 

β) ηεκ πνμκηθή δηάνθεηα ηεξ θίκεζεξ ζημ δηάζηεμα αοηό.  

Β. Σηεκ δηάνθεηα ηεξ θίκεζεξ ζημ θεθιημέκμ επίπεδμ κα οπμιμγίζεηε: 

α) ημ μέηνμ ηεξ επηβνάδοκζεξ. 

β) ημ μήθμξ ηεξ δηαδνμμήξ ΓΔ μέπνη κα ζηαμαηήζεη ζηηγμηαία. 

Γ. Σπεδηάζηε ζε βαζμμκμμεμέκμοξ άλμκεξ  ημ δηάγναμμα ηαπύηεηαξ – πνόκμο γηα ηεκ θίκεζε ημο 

ζώμαημξ από ηεκ ζέζε Α ζηεκ ζέζε Δ.

 Έκα ζώμα μάδαξ m = 2 kg ενεμεί ζε μνηδόκηημ επίπεδμ. Κάπμηα ζηηγμή δέπεηαη ηεκ επίδναζε 

ζηαζενήξ μνηδόκηηαξ δύκαμεξ F. Τεκ ζηηγμή πμο έπεη μεηαημπηζηεί θαηά Δx = 4 m έπεη απμθηήζεη 

ηαπύηεηα μέηνμο 6 m/sec. 

A. Ακ ε ηημή ημο ζοκηειεζηή ηνηβήξ μιίζζεζεξ μεηαλύ ζώμαημξ θαη επηπέδμο είκαη μ = 0,5 κα 

οπμιμγίζεηε: 

 α) ημ μέηνμ ηεξ ηνηβήξ μιίζζεζεξ πμο αζθείηε ζημ ζώμα  ,       β) ημ μέηνμ ηεξ δύκαμεξ F. 

B. Ακ θάπμηα ζηηγμή t1 ζηεκ δηάνθεηα ηεξ θίκεζεξ ημο ημ ζώμα έπεη ηαπύηεηα ο1 = 3 m/sec, κα  

οπμιμγίζεηε:  

α) ημ πμζό ηεξ εκένγεηαξ πμο μεηαηνέπεηαη ζε ζενμόηεηα μέπνη ηόηε. 

β) ημκ νοζμό με ημκ μπμίμ πνμζθένεηαη εκένγεηα ζημ ζώμα ηεκ ζηηγμή t1 

 

Γηα όιεξ ηηξ αζθήζεηξ ζεςνήζηε όηη ε επηηάποκζε ηεξ βανύηεηαξ είκαη g = 10 m/sec2 


