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∆υναµική στο επίπεδο. 

1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; 

Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοι-

χα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή ασκούµε  στο Α σώµα οριζόντια δύναµη µέτρου 

F=10Ν, όπως στο σχήµα. Αν το νήµα θεωρείται αβαρές, να βρεθούν οι δυνάµεις που ασκούνται από το νήµα 

στα δύο σώµατα. 

 

1.3.2. Απόσταση σωµάτων. 

 

Τα σώµατα Α και Β του σχήµατος έχουν ίσες µάζες m1=m2=2kg και ηρεµούν σε οριζόντιο επίπεδο µε το 

οποίο παρουσιάζουν συντελεστή τριβής ολίσθησης µ=0,2, δεµένα στα άκρα νήµατος µήκους L=1m. Για t=0 

ασκούµε στο Α σταθερή οριζόντια δύναµη µέτρου F=12Ν. Τη χρονική στιγµή t1=3s το νήµα που συνδέει τα 

δύο σώµατα κόβεται ενώ η δύναµη F συνεχίζει να ασκείται στο σώµα Α. 

i)   Ποια η ταχύτητα των δύο σωµάτων τη στιγµή t1; 

ii)  Πόσο απέχουν τα δύο σώµατα τη χρονική στιγµή t2=8s; 

∆ίνεται g=10m/s2. 

1.3.3. Επιτάχυνση ενός συστήµατος σωµάτων. 

Θέλουµε να ανεβάσουµε ένα φορτίο από τούβλα µάζας 8kg. Για το σκοπό αυτό το δένουµε στο ένα άκρο 

νήµατος, το οποίο αφού το περάσουµε από τροχαλία, δένουµε στο άλλο του άκρο ένα αντίβαρο µάζας 12kg.  

 

Αφήνουµε το σύστηµα ελεύθερο να κινηθεί. Με δεδοµένο ότι η µάζα της τροχαλίας θεωρείται αµελητέα, σε 

σχέση µε τις µάζες των άλλων σωµάτων, να υπο λογιστούν: 

i) Η επιτάχυνση της κίνησης. 

ii)   Η τάση του νήµατος που συνδέει τα 2 σώµατα.  
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∆ίνεται: g=10m/s2. 

1.3.4. ∆ράση - αντίδραση. Ελατήριο και σώµα. 

 

Το σώµα µάζας 2kg ταλαντώνεται στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου µε φυσικό µήκος 0,4m και 

σταθεράς k=100Ν/m. Σε µια στιγµή το ελατήριο έχει µήκος 0,5m. Για τη στιγµή αυτή: 

i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα, στο ελατήριο και στο τραπέζι. 

ii)  Να προσδιορίσετε όλα τα ζεύγη δράσης – αντίδρασης. 

iii)  Πόσο είναι το µέτρο της δύναµης που ασκεί το τραπέζι στο ελατήριο;g=10m/s2. 

1.3.5. Ανάλυση και σύνθεση δυνάµεων. 

Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή ασκούνται πάνω του οι οριζόντιες 

δυνάµεις που εµφανίζονται στο σχήµα. (Το σχήµα είναι κάτοψη, πράγµα που σηµαίνει ότι εµείς το βλέπουµε 

από πάνω). ∆ίνονται F1=8 3 N, F2=14N, F3=6N, θ=30° και φ=60°.  
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i) Να αναλυθούν οι δυνάµεις στους άξονες x και y και να υπολογίστε τα µέτρα των συνιστωσών των 

τριών δυνάµεων. 

ii) Να βρεθεί η συνισταµένη των συνιστωσών στον άξονα x και στον άξονα y. 

iii) Να βρεθεί η συνισταµένη όλων των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα. 

iv) Σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το σώµα και πόσο θα είναι το µέτρο της επιτάχυνσης που θα αποκτή-

σει; 
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1.3.6. ∆υνάµεις σε σώµα και τριβές. 
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Ένα σώµα µάζας 5kg ηρεµεί σ’ οριζόντιο επίπεδο. 

Α)   Όταν του ασκήσουµε οριζόντια δύναµη F1=10Ν, το σώµα δεν κινείται. 

Β)   Όταν αυξήσουµε την δύναµη, παρατηρούµε ότι το σώµα ξεκινά µόλις το µέτρο της δύναµης γίνει 

F2 =20Ν. 

Γ)   Με σταθερή την δύναµη F2 =20Ν, παρατηρούµε ότι το σώµα θα µετατοπιστεί κατά 8m σε χρονικό 

διάστηµα 4sec. 

α. Ποια πρόταση είναι λάθος: 

i) Όταν ασκήσουµε την F1, το σώµα δεν κινείται επειδή η δύναµη αυτή είναι µικρότερη από την 

τριβή που ασκείται το σώµα και η οποία είναι 20Ν. 

ii)  Η µέγιστη τιµή της στατικής τριβής είναι 20Ν. 

iii)  Μόλις ξεκινήσει το σώµα η τριβή µειώνεται. 

iv) Αν η δύναµη σχηµάτιζε γωνία µε το οριζόντιο επίπεδο, προς τα πάνω, η τριβή θα ήταν µι-

κρότερη. 

β. Να υπολογίστε την επιτάχυνση του σώµατος κατά την κίνησή του. 

 γ.  Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα σε κάθε περίπτωση και να υπολογίστε τα µέ-

τρα τους. 

∆ίνεται g=10m/s2. 

1.3.7. Στατική και οριακή τριβή. 

Στην καρότσα ενός φορτηγού βρίσκεται ένα κιβώτιο, το οποίο παρουσιάζει µε την καρότσα συντελεστή ορι-

ακής στατικής τριβής µs=0,4.  

 

Ποια είναι η µέγιστη επιτάχυνση που µπορεί να αποκτήσει το φορτηγό, χωρίς να γλιστρήσει το κιβώτιο; 

1.3.8. Η τριβή ολίσθησης και η στατική τριβή. 

Έστω ένα σώµα µάζας m=5kg που ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο εµφανίζει συντελεστή τριβής 

ολίσθησης µ=0,4 και συντελεστή οριακής στατικής τριβής µs=0,5. Αν g=10m/s2: 

i) Ποιο το µέτρο της οριακής στατικής τριβής και ποιο της τριβής ολίσθησης; 

ii)  Στο σώµα ασκούµε οριζόντια δύναµη F. Να υπολογιστεί η ασκούµενη τριβή, αν το µέτρο της δύναµης 

είναι: 

α) F= 16Ν              β) F=20Ν                      γ) F= 23Ν και  δ) F=27Ν. 

iii)  Το σώµα εκτοξεύεται οριζόντια µε αρχική ταχύτητα υ0=3m/s, ενώ ταυτόχρονα ασκείται πάνω του η 

δύναµη F=20Ν. Τι κίνηση πραγµατοποιεί; 
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1.3.9.  Τριβή και 3ος Νόµος του Νεύτωνα. 

Πάνω σε ένα τραπέζι ηρεµεί ένα κιβώτιο µάζας 0,5kg. Ασκούµε πάνω του, µέσω ενός δυναµοµέτρου δύνα-

µη µέτρου 1Ν και το κιβώτιο δεν µετακινείται. 

 

1)   Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο κιβώτιο και να υπολογίστε τα µέτρα τους. 

2)   Το κιβώτιο ασκεί στο τραπέζι: 

i.  Το βάρος του. 

ii. ∆ύναµη κατακόρυφη ίση κατά µέτρο  µε το βάρος του. 

iii. Πλάγια δύναµη µέτρου µεγαλύτερη του βάρους του.  

Να δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

3)   Τραβώντας µε µεγαλύτερη δύναµη F1=2Ν, µετακινούµε το κιβώτιο κατά 50cm σε 1s. Να υπολογιστεί το 

µέτρο της τριβής ολίσθησης µεταξύ κιβωτίου και τραπεζιού. 

∆ίνεται g=10m/s2. 

1.3.10. Ποια η κατεύθυνση της τριβής. 

Το σώµα Σ βρίσκεται πάνω σε µια σανίδα, η οποία κινείται οριζόντια µε επιτάχυνση α=3m/s2, µε την επί-

δραση κατάλληλης δύναµης F, όπως στο σχήµα. Το σώµα κινείται µαζί µε την σανίδα. 

 

α)   Σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα Σ. 

β)   Ποιος ο ελάχιστος συντελεστής στατικής οριακής τριβής µεταξύ σώµατος και σανίδας, για να µπο-

ρεί το σώµα Σ να κινείται µαζί µε την σανίδα; 

1.3.11. Κίνηση µε τριβή και γραφικές παραστάσεις. 

Ένα κιβώτιο µάζας 40kg σύρεται από έναν άνθρωπο σε οριζόντιο έδαφος, µε την επίδραση µιας σταθερής 

οριζόντιας δύναµης F.  

 

Σε µια στιγµή που θεωρούµε t=0, περνά από ένα σηµείο Α, ενώ το µέτρο της δύναµης είναι F1=100Ν και η 
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ταχύτητα παραµένει σταθερή, µε τιµή υ1=3m/s µέχρι τη στιγµή t1=5s. Τη στιγµή αυτή το µέτρο της δύναµης 

µειώνεται στην τιµή F2=40Ν. 

i)   Να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ κιβωτίου και εδάφους. 

ii)  Ποια χρονική στιγµή θα σταµατήσει η κίνηση του κιβωτίου; 

iii) Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις, σε συνάρτηση µε το χρόνο και µέχρι τη χρονική στιγµή t3=10s: 

α)   της ταχύτητας του κιβωτίου. 

β)   της απόστασής του από το σηµείο Α. 

γ)   της τριβής που ασκείται στο κιβώτιο. 

∆ίνεται g=10m/s2. 

1.3.12. Θεµελιώδης Νόµος της Μηχανικής και σύστηµα σωµάτων. 

Τα σώµατα Α και Β µε ίσες µάζες σύρονται µε την επίδραση µιας οριζόντιας δύναµης F σε οριζόντιο επίπε-

δο, µε το οποίο παρουσιάζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης, δεµένα µε νήµα, όπως στο σχήµα. 

 

Αν τη χρονική στιγµή t1 κόβεται το νήµα που συνδέει τα δύο σώµατα, ποιο από τα παρακάτω διαγράµµα-

τα, για τις ταχύτητες των σωµάτων, είναι σωστό; 

 

1.3.13. Μεταβλητή δύναµη και τριβή 

Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί σ’ οριζόντιο επίπεδο. Ασκούµε πάνω του µια µεταβλητή οριζόντια δύναµη της 

µορφής:   

F=0,5t + 6 (S.Ι.) 

και παρατηρούµε ότι το σώµα αρχίζει να ολισθαίνει την χρονική στιγµή t1=8s. Σταθεροποιούµε από κει και 

πέρα   το µέτρο της δύναµης F (στην τιµή που είχε για t=8s) και παρατηρούµε ότι την χρονική στιγµή t2=12s 

το σώµα έχει µετατοπιστεί κατά 8m. Να βρεθούν οι συντελεστές στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης. 

∆ίνεται g=10m/s2. 

1.3.14. Τριβές και µεταβλητή δύναµη. 

Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής µs=0,5 και 

µ=0,4. Σε µια στιγµή που θεωρούµε t0=0, ασκούµε πάνω  του µια µεταβλητή οριζόντια δύναµη, το µέτρο της 

οποίας µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε το χρόνο σύµφωνα µε τη σχέση F=4+2t (S.I.). 

i)  Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να υπολογίστε τα µέτρα τους τις χρονικές 

στιγµές: 

α)  t1=1s,  και β)  t2=2s 
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ii)  Ποια χρονική στιγµή το σώµα θα αρχίσει να ολισθαίνει; 

iii) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώµατος τις χρονικές στιγµές: 

α)  t2=2s β) t3=4s   και   γ) t4= 5s 

iv) Να βρεθεί η εξίσωση που δίνει την επιτάχυνση του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο και να γίνει η 

γραφική της παράσταση. 

v)  Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώµατος τη χρονική στιγµή t4=5s. 

∆ίνεται g=10m/s2. 

1.3.15. Τριβές... 

 

Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµεί ένα σώµα Α µάζας m1=3kg, πάνω στο οποίο ηρεµεί ένα δεύτερο σώµα 

Γ, µάζας m2=2kg, όπως στο σχήµα. Για t=0 ασκείται στο κάτω σώµα Α µια οριζόντια σταθερή δύναµη µέ-

τρου F=15Ν. ∆ίνονται οι συντελεστές τριβής µεταξύ των δύο σωµάτων µs=µ=0,4 και g=10m/s2. 

i) Να κάνετε δύο διαφορετικά σχήµατα για να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται σε   κάθε σώµα ξε-

χωριστά. 

ii)  Ποια ζευγάρια δράσης αντίδρασης έχουµε; 

iii)  Να εφαρµόστε τον 2ο Νόµο του Νεύτωνα για κάθε ένα από τα σώµατα. 

Υποθέστε ότι τα δύο σώµατα κινούνται µαζί. 

iv) Ποια είναι η κοινή τους επιτάχυνση; 

v) Υπολογίστε την τριβή που ασκείται στο σώµα Α. 

vi) Η τριβή αυτή είναι:      

α) στατική                       β) τριβή ολίσθησης. 

vii)  Αυξάνουµε το µέτρο της δύναµης F. Ποια είναι η µέγιστη τιµή του µέτρου της F, για την οποία δεν 

παρατηρείται ολίσθηση µεταξύ των δύο σωµάτων; 

viii)  Αν F= 23Ν να βρείτε την επιτάχυνση κάθε σώµατος. 

1.3.16. Τριβή σε κατακόρυφο τοίχο. 

Ένα σώµα µάζας m=2kg ισορροπεί στηριζόµενο σε κατακόρυφο τοίχο, µε τον οποίο παρουσιάζει συντελε-

στές τριβής µ=µs = 0,5, όταν δέχεται οριζόντια δύναµη F=60Ν. 
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α)    Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να υπολογίστε τα µέτρα τους. 

β)   Αν σε µια στιγµή που θεωρούµε t=0, αρχίζουµε να µεταβάλλουµε το µέτρο της δύναµης F, όπως στο 

σχήµα, ποια χρονική στιγµή το σώµα θα αρχίσει να ολισθαίνει και ποια η επιτάχυνσή του τη χρονική 

στιγµή t2=3s; 

∆ίνεται g=10m/s2. 

1.3.17. Τριβή και γραφικές παραστάσεις. 

 

Ένα σώµα µάζας 10kg ηρεµεί σε ένα οριζόντιο επίπεδο, µε το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής µs=0,3 

και µ=0,2. Για t=0 ασκείται πάνω του µεταβλητή οριζόντια δύναµη της µορφής F=2t (µονάδες στο S.Ι.). 

i)  Να γίνουν τα διαγράµµατα της τριβής και της συνισταµένης δύναµης που ασκείται στο σώµα σε συ-

νάρτηση µε το χρόνο. 

ii)    Να βρεθεί η επιτάχυνση του σώµατος τη χρονική στιγµή t1=15s. 

1.3.18. Ένα παιχνίδι … µε τους νόµους του Νεύτωνα. 

Τρία σώµατα Σ1  Σ2  Σ3 είναι σε οριζόντιο επίπεδο και κινούνται µε σταθερή ταχύτητα µε την επίδραση της 

σταθερής δύναµης (F) όπως φαίνεται στο σχήµα. 

 

i) Σχεδιάστε όλες τις δυνάµεις που ασκούνται στα σώµατα  Σ1, Σ2 , Σ3.                                                                           

ii)  Σχεδιάστε το διάγραµµα ελευθέρου σώµατος για το  Σ1, Σ2 , Σ3 και  γράψτε τον 1ο  νόµο του Νεύτωνα  

για κάθε σώµα.. 

iii)  Αν είναι γνωστά  m1, m2, m3,g, F, να υπολογίσετε :  

α. Τον συντελεστή τριβής (µ) ολίσθησης αν είναι ο ίδιος για όλα τα σώµατα. 

β. Πόση δύναµη δέχεται το Σ2 από το Σ1 και πόση από το Σ3.                                                              

iv) Αλλάζοµε την δύναµη έτσι ώστε να γίνει F1> F και το σύστηµα αποκτά σταθερή επιτάχυνση. 

α. Να βρείτε την επιτάχυνση του συστήµατος.                                                                                                        

β. Πόση δύναµη  δέχεται το Σ3 από το Σ2.  

1.3.19. Η απόσταση των σωµάτων µετά το κόψιµο του νήµατος. 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δυο σώµατα Α και Β µε µάζες m1=1kg και m2=3kg αντίστοιχα, δεµένα 

στα άκρα ενός οριζόντιου νήµατος µήκους ℓ=1m, όπως φαίνεται στο σχήµα. 
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Κάποια στιγµή ασκούµε στο σώµα Β µια οριζόντια δύναµη µέτρου F=12Ν και τα σώµατα κινούνται προς τα 

δεξιά. 

i)   Να βρεθεί η τάση του νήµατος. 

ii)    Σε µια στιγµή το νήµα που συνδέει τα δυο σώµατα κόβεται. Ποια η απόσταση των δύο σωµάτων µετά 

από 2s από τη στιγµή που κόπηκε το νήµα; 

1.3.20.  Θα ανασηκωθεί το σώµα; 

Ένα σώµα µάζας 1kg ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή ασκούµε πάνω του µια  δύναµη µέ-

τρου 14Ν, η διεύθυνση της οποίας µπορεί να είναι όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήµατα. 

 

i) Στην περίπτωση του (α) σχήµατος, πόση επιτάχυνση θα αποκτήσει το σώµα; 

ii)  Το σώµα στο (β)  σχήµα, όπου θ=30°: 

α) θα κινηθεί οριζόντια,  

β) θα κινηθεί στη διεύθυνση της δύναµης F,   

γ) θα κινηθεί σε άλλη διεύθυνση. 

iii)  Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώµατος στην περίπτωση του (β) σχήµατος. 

iv) Αν η δύναµη στο (γ) σχήµα σχηµατίζει γωνία φ=60° µε την οριζόντια  διεύθυνση, τότε το σώµα: 

α) θα κινηθεί οριζόντια,  

β) θα κινηθεί στη διεύθυνση της δύναµης F,   

γ) θα κινηθεί σε άλλη διεύθυνση. 

∆ίνεται g=10m/s2. 

 

 

 

 


