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Δυναμική στο επίπεδο. Ομάδα Γ .́  

1.3.21. Η τριβή και η κίνηση. 

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο 

παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,2. Σε μια στιγμή t0=0 

στο σώμα ασκείται μεταβλητή οριζόντια δύναμη, το μέτρο της 

οποίας μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διάγραμμα. 

i)  Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα τη 

χρονική στιγμή t1=3s και να υπολογίστε τα μέτρα τους. 

ii)  Ποια χρονική στιγμή t2 θα αρχίσει το σώμα να κινείται και ποια η επιτάχυνση του σώματος τη στιγμή 

t3=10s. 

iii)  Να γίνει η γραφική παράσταση της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο από 0-10s 

και να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t3=10s. 

Δίνεται g=10m/s
2
. 

1.3.22. Η επιτάχυνση και οι τριβές. 
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Στο σχήμα δίνονται δυο σώματα Α και Σ που ηρεμούν σε οριζόντιο επίπεδο. Τη στιγμή t0=0 ασκείται στο 

κάτω σώμα Α μια οριζόντια δύναμη F, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται όπως στο διπλανό διάγραμμα. Δί-

νονται οι μάζες των δύο σωμάτων Α και Σ είναι Μ=4kg και m=1kg αντίστοιχα, ενώ οι συντελεστές τριβής 

τόσο μεταξύ των δύο σωμάτων, όσο και μεταξύ του Α και του εδάφους είναι μ=μs=0,2, ενώ g=10m/s
2
. 

i) Για τη χρονική στιγμή t1=5s, αφού σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα, να χαρακτηρί-

στε ως σωστές ή λανθασμένες τις προτάσεις: 

Α) Το σώμα Α  δέχεται δύναμη τριβής με φορά προς τα αριστερά μέτρου 5Ν. 

Β) Το σώμα Σ δέχεται δύναμη τριβής προς τα αριστερά. 

ii) Για τη χρονική στιγμή t2=15s (όπου F=15Ν), να σχεδιάστε ξανά τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώ-

ματα και να υπολογίστε τα μέτρα τους. 

iii) Να βρείτε ξανά τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα τη χρονική t3=25s. 

1.3.23. Η δράση,  η αντίδραση αλλά και η κίνηση. 
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Όταν ένα παιδί  σπρώξει μια ντουλάπα Α, μάζας Μ=40kg, σε οριζόντιο επίπεδο, απαιτείται να ασκήσει του-

λάχιστον οριζόντια δύναμη μέτρου 200Ν, για να μπορέσει να την μετακινήσει. Αντίθετα όταν σπρώξει μια 

μικρότερη ντουλάπα Β, μάζας m=20kg, με ελάχιστη δύναμη, μπορεί να την μετακινήσει.  

Βάζοντας την μια ντουλάπα δίπλα στην άλλη, όπως στο 3
ο
 σχήμα, σπρώχνει ασκώντας οριζόντια δύναμη 

F=100Ν. 

i)   Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε ντουλάπα, υπολογίζοντας και τα μέτρα τους. 

ii)  Αυξάνουμε το μέτρο της δύναμης στην τιμή F1=260Ν. Να υπολογιστούν ξανά τα μέτρα των δυνάμεων 

που ασκούνται στις δυο ντουλάπες.  

iii) Να υπολογιστούν ξανά οι αντίστοιχες δυνάμεις, αν σπρώξει με οριζόντια δύναμη F2=150Ν , όπως στο 

4
ο
 σχήμα. 

Δίνεται g=10m/s
2
 και ότι οι συντελεστές τριβής ολίσθησης και στατικής τριβής, είναι ίσοι. 

1.3.24. Η τριβή και το τρίψιμο του τοίχου. 

Θέλουμε να τρίψουμε έναν τοίχο με τη βοήθεια ενός γυαλόχαρτου, το οποίο έχουμε τυλίξει γύρω από ένα 

ξύλινο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Η μάζα του «κατασκευάσματός μας», ας το πούμε σώμα Σ, είναι 300g 

και οι συντελεστές τριβής που εμφανίζει με τον τοίχο είναι μ=μs=1. 

i)  Να βρεθεί η ελάχιστη οριζόντια δύναμη F που πρέπει να του ασκήσουμε 

για να ισορροπεί σε επαφή με τον κατακόρυφο τοίχο, όπως το α  ́σχήμα. 

ii) Ασκούμε στο σώμα Σ μια πλάγια δύναμη μέτρου F1=3Ν, η οποία σχημα-

τίζει γωνία με τον τοίχο θ, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8, όπως στο διπλα-

νό σχήμα. 

Να υπολογίστε την τριβή που δέχεται από τον τοίχο. 

iii) Πόση θα ήταν η τριβή, αν η δύναμη είχε μέτρο 6Ν; 

iv) Αυξάνουμε το μέτρο της δύναμης στην τιμή F3=20Ν. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος Σ. 

Δίνεται g=10m/s
2
. 

1.3.25. Το νήμα, το κιβώτιο και η επιτάχυνση. 

Ένα κιβώτιο μάζας Μ= 4,8kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζει 

συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,4. Στο εσωτερικό του κιβωτίου κρέμεται με νήμα 

μήκους ℓ=0,8m μια μικρή σφαίρα Σ μάζας m=0,2kg, αμελητέων διαστάσεων. Η 

απόσταση της σφαίρας από την αριστερή πλευρά του κιβωτίου είναι d=0,2m.  

i)   Θέτουμε το κιβώτιο σε κίνηση με σταθερή ταχύτητα υ1=1m/s με την επίδραση 

μιας σταθερής οριζόντιας δύναμη F. Να  υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης 

F, καθώς και να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα Σ, υπολογίζοντας τα μέτρα τους. 

ii)  Αλλάζοντας το μέτρο της ασκούμενης δύναμης, πετυχαίνουμε τόσο το κιβώτιο, όσο και η σφαίρα να 

κινούνται με την ίδια σταθερή επιτάχυνση α=2m/s
2
. Πόσο απέχει η σφαίρα Σ από την αριστερή πλευ-

ρά του κιβωτίου στην περίπτωση αυτή; 

iii) Αυξάνουμε πολύ αργά το μέτρο της δύναμης στην τιμή F=40Ν, οπότε παρατηρούμε το σώμα να κινεί-
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ται αργά προς στην πίσω πλευρά του κιβωτίου, στην οποία τελικά μένει σταθερά προσκολλημένο. Να 

υπολογίστε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το κιβώτιο στη σφαίρα. 

Δίνεται g=10m/s
2
, ενώ δεν αναπτύσσονται δυνάμεις τριβής μεταξύ κιβωτίου και σφαίρας. 

1.3.26. Κίνηση σε λείο και τραχύ δάπεδο. 

Κινητό μάζας 4 Kg την t = 0 περνά από σημείο Ο (x = 0 m) ενός λείου οριζόντιου δαπέδου, που 

ταυτίζεται με τον άξονα x’Ox, με ταχύτητα μέτρου υ0 = 4 m/s. Την ίδια χρονική στιγμή δέχεται α-

καριαία οριζόντια δύναμη, μέτρου F = 8 N ομόρροπη της υ0, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, 

που ενεργεί συνεχώς στο σώμα. Αφού μετατοπιστεί κατά (ΟΑ) = Δx1 = 32 m στο λείο δάπεδο, ει-

σέρχεται σε περιοχή του δαπέδου με την οποία εμφανίζει συντελεστή τριβής μ = 0,5 (σημείο Α). 

 

α) Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος στο τραχύ δάπεδο μέχρι να μηδενιστεί η ταχύτη-

τά του. 

β) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στον άξονα x’x, αμέσως μετά το μηδε-

νισμό της ταχύτητάς του και να υπολογίσετε τα μέτρα τους, δικαιολογώντας πλήρως την α-

πάντησή σας. 

γ) Να βρεθεί ο συνολικός χρόνος της κίνησης. 

δ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου, για όλη τη διάρκεια της κίνησής του. 

ε) Να υπολογίσετε τη θερμότητα που εκλύεται στο περιβάλλον λόγω τριβής στο τραχύ δάπεδο. 

Δίνονται: g = 10 m/s
2 

και ότι οι συντελεστές τριβής ολίσθησης και οριακής στατικής τριβής, είναι 

ίσοι (μ=μορ). 

1.3.27. Η μέγιστη επιτάχυνση ενός κιβωτίου. 

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα κιβώτιο μάζας Μ=60kg, το οποίο παρουσιάζει 

με το επίπεδο τριβή, με συντελεστές μs1=μ1=0,4. Ένα παιδί μάζας m=60kg, βά-

ζοντας «όλη του τη δύναμη!», σπρώχνει το κιβώτιο με σταθερή δύναμη, με α-

ποτέλεσμα να το μετακινήσει κατά d=3,2m σε χρονικό διάστημα 4s.  

Δίνονται οι συντελεστές τριβής μεταξύ των παπουτσιών του και του επιπέδου 

μs2=μ2=0,6, ενώ g=10m/s
2
. 

i) Να υπολογιστεί η δύναμη που το παιδί άσκησε στο κιβώτιο και η τριβή που το επίπεδο ασκεί στο κιβώ-

τιο και στο παιδί. 

ii) Αφήνουμε το κιβώτιο να σταματήσει και τη θέση του παιδιού παίρνει ένας αρσιβαρίστας όπου στο α-

ρασέ σηκώνει 150 κιλά, ο οποίος έχει την ίδια μάζα με το παιδί, φορώντας και τα ίδια παπούτσια.  
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α)  Ποιος ο ελάχιστος χρόνος  που θα χρειαστεί ο αρσιβαρίστας, για να μετακινήσει το κιβώτιο κατά 

την ίδια απόσταση d;  

β) Με πόση δύναμη σπρώχνει το κιβώτιο ο αρσιβαρίστας, όταν επιτυγχάνει τον ελάχιστο χρόνο; 

1.3.28. Εύρεση του συντελεστή τριβής. 

Ένα σώμα μάζας 2kg σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση μιας σταθερής 

οριζόντιας δύναμης F=4,8Ν. Σε μια στιγμή, την οποία θεωρούμε t=0, το σώμα περνά 

από μια θέση Α. Τη στιγμή t1=2s το σώμα περνά από μια άλλη θέση Β, όπου (ΑΒ)= 

1,6m, ενώ τη στιγμή t2=4s φτάνει σε θέση Γ, όπου (ΒΓ)=3,2m.  

Να υπολογιστούν: 

i)  Η επιτάχυνση του σώματος. 

ii)  Η ταχύτητα του σώματος στη θέση Γ. 

iii) Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου. 

iv)  Αν τη στιγμή t2=4s, σταματά να ασκείται η δύναμη F, σε πόση απόσταση από την αρχική θέση Α το 

σώμα θα σταματήσει; 

Δίνεται g=10m/s
2
. 

1.3.29. Ένα σώμα της τράπεζας  αποκτά παρέα! 

Το θέμα 3.763 της τράπεζας θεμάτων, λίγο αλλαγμένο και με μια προέκταση... 

Μικρό σώμα (Σ1) μάζας m = 2 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο με 

το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,5. Τη χρονική στιγμή tο = 0 

s, στο σώμα αρχίζει να ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη �� μέτρου 30 N μέχρι τη 

χρονική στιγμή t = 3 s, οπότε παύει να ασκείται η δύναμη �� .  

Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10 m/s
2
 . Η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα. 

i) Για την παραπάνω κίνηση να υπολογίσετε: 

Δ1) το μέτρο της τριβής ολίσθησης, 

Δ2) Η μετατόπιση του σώματος στη χρονική διάρκεια που ασκείται στο σώμα η δύναμη �� , 

Δ3) τη χρονική στιγμή που το σώμα θα σταματήσει να κινείται, 

Δ4) τη μετατόπιση του σώματος από τη χρονική στιγμή to = 0 s μέχρι να σταματήσει την κίνηση του. 

ii)   Επαναλαμβάνουμε το ίδιο πείραμα, αλλά τώρα πάνω στο σώμα Σ, τοποθετούμε 

ένα όμοιο δεύτερο σώμα Σ2, το οποίο παρουσιάζει με το Σ1, τον ίδιο συντελεστή 

τριβής ολίσθησης, μ=0,5. Ασκούμε την ίδια όπως παραπάνω δύναμη �� στο Σ1. 

Να εξετάσετε αν τα δυο σώματα θα κινηθούν ή όχι μαζί. 

1.3.30. Μια κίνηση στην οποία αλλάζει η δύναμη. 

Ένα σώμα μάζας 4kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, στη θέση x=0. Σε μια στιγμή ασκούμε πάνω του μια στα-

θερή οριζόντια δύναμη μέτρου F1=22Ν, με αποτέλεσμα το σώμα να μετακινείται και μετά από χρονικό διά-
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στημα 4s, να φτάνει στη θέση x1=12m. Στη θέση αυτή, το μέτρο της δύναμης μειώνεται στην τιμή F2=8Ν, 

χωρίς να αλλάζει κατεύθυνση.  

Αν g=10m/s
2
, ζητούνται: 

i)  Η επιτάχυνση του σώματος από 0-4s. 

ii) Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου. 

iii) Η θέση στην οποία θα ηρεμήσει τελικά το σώμα. 

iv) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις σε συνάρτηση με το χρόνο και μέχρι τη χρονική στιγμή t΄=10s: 

  α) της ταχύτητας του σώματος. 

  β) της θέσης του. 

  γ) του μέτρου της ασκούμενης στο σώμα τριβής. 

1.3.31. Δύο κινήσεις σε δύο επίπεδα. 

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί σε ένα σημείο Α, ενός λείου οριζοντί-

ου επιπέδου Ε1. Σε μια στιγμή δέχεται κατάλληλο κτύπημα, με απο-

τέλεσμα να αποκτήσει ταχύτητα υο και να κινηθεί. Μετά από 0,5s 

και αφού έχει μετακινηθεί κατά x1=3m, περνά σε ένα δεύτερο ορι-

ζόντιο επίπεδο Ε2, στο οποίο σταματά λόγω τριβών σε ένα σημείο 

Β, έχοντας διανύσει απόσταση x2=9m. 

i)   Να υπολογιστούν η ταχύτητα υο καθώς και η επιτάχυνση του σώματος στο επίπεδο Ε2. 

ii)  Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και του επιπέδου Ε2. 

iii)  Επαναφέρουμε το σώμα στην αρχική του θέση Α, στο επίπεδο Ε1. Σε μια στιγμή ασκούμε πάνω του μια 

σταθερή οριζόντια δύναμη F, με αποτέλεσμα το σώμα να κινηθεί και μετά από 2s να περάσει στο επί-

πεδο Ε2 όπου τελικά σταματά σε σημείο Γ. 

  α) Να βρεθεί το μέτρο της ασκούμενης δύναμης F. 

  β) Να βρεθεί η απόσταση μεταξύ των σημείων Β και Γ που το σώμα τελικά σταματά στις δύο παραπά-

νω περιπτώσεις. 

1.3.32. Δυο δυνάμεις και η κίνηση του σώματος. 

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο και στην κορυφή ενός τετραγώνου ΑΒΓΔ ηρεμεί ένα 

σώμα. Σε μια στιγμή δέχεται τις οριζόντιες δυνάμεις F1 και F2, όπου ημθ=0,6 

και συνθ=0,8. 

i) Αν F1=6Ν και F2=10Ν: 

 Α)  το σώμα θα κινηθεί στη διεύθυνση: 

α) ΑΒ,   β) ΑΓ,   γ) ΑΔ,  δ) ΑΕ. 

 Β) Αν το σώμα έφτανε στο Α με ταχύτητα υο, όπως στο δεύτερο σχήμα 

και δεχόταν τις παραπάνω δυνάμεις, τότε: 

 α) θα εκτελούσε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. 

 β) Η κίνηση του σώματος δεν θα είναι ευθύγραμμη. 
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ii) Αν F1=7Ν και F2=5Ν ενώ υ=0, το σώμα θα κινηθεί στη διεύθυνση: 

α) ΑΒ,   β) ΑΓ,   γ) ΑΔ,  δ) ΑΕ. 

iii) Το σώμα φτάνει στην κορυφή Α με ταχύτητα υο και στη θέση αυτή, ασκού-

νται πάνω του οι δυνάμεις του τρίτου σχήματος.  

Να περιγράψετε την παραπέρα κίνηση του σώματος, αν: 

  F1=14Ν, F2=10Ν, F3= N28 και ημφ=συνφ=
2

2
. 

 

1.3.33. Ποια στιγμή να καταργήσω την δύναμη; 

Μικρό σώμα μάζας m = 5 kg βρίσκεται αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο.  

Η τριβή ολίσθησης μεταξύ του σώματος και του οριζόντιου επιπέδου έχει μέ-

τρο 20 Ν. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 s ασκείται στο σώμα σταθερή οριζόντια 

δύναμη F
r

 μέτρου ίσο με 50 Ν με την επίδραση της οποίας το σώμα αρχίζει να κινείται στο οριζό-

ντιο επίπεδο. Δίνεται ότι η επίδραση του αέρα είναι αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι 

g = 10 m/ s
2
. Να υπολογίσετε: 

i)  το μέτρο της επιτάχυνσης με την οποία κινείται το σώμα, 

ii) το ρυθμό μεταβολής της θέσης την χρονική στιγμή t1 = 2 s, 

iii) την χρονική στιγμή t2 που πρέπει να καταργήσουμε την δύναμη F
r

 ώστε το σώμα να σταματήσει την 

χρονική στιγμή t3 = 15 s 

iv) την μέγιστη ταχύτητα κατά την διάρκεια της κίνησης και την συνολική μετατόπιση. 

1.3.34. Δυνάμεις και νόμοι του Νεύτωνα. 

Ένα κιβώτιο μάζας 80kg μεταφέρεται στην λεία καρότσα ενός φορτηγού, το οποίο κινείται με σταθερή τα-

χύτητα 50km/h. Το κιβώτιο είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m και ενός ορι-

ζόντιου νήματος, όπως φαίνεται στο σχήμα.  

 

Το ελατήριο κατά την μεταφορά αυτή έχει επιμήκυνση Δl=0,2m. 

i)  Να σχεδιάστε τη δύναμη που δέχεται το κιβώτιο από το ελατήριο υπολογίζοντας και το μέτρο της. 

ii) Ποιες άλλες δυνάμεις δέχεται το κιβώτιο; Να τις σχεδιάστε στο σχήμα, υπολογίζοντας τα μέτρα τους.  

iii) Σε μια στιγμή κόβουμε το νήμα. Να υπολογίστε την ταχύτητα και την επιτάχυνση του κιβωτίου, αμέ-
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σως μετά το κόψιμο του νήματος. 

iv) Αν ταυτόχρονα με το κόψιμο του νήματος, λύναμε και το ελατήριο, αποδεσμεύοντάς το από το κιβώτιο, 

να υπολογίστε ξανά  την ταχύτητα και την επιτάχυνση του κιβωτίου, αμέσως μετά. 

Δίνεται g=10m/s
2
. 

1.3.35. Η τριβή και κάποιες γραφικές παραστάσεις. 

Ένα σώμα μάζας m=4kg, σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση μιας οριζόντιας 

δύναμης F=4Ν, κινούμενο με σταθερή ταχύτητα υο=2m/s. Κάποια στιγμή t0=0, το σώμα 

περνάει από ένα σημείο Ο με xο=0, ενώ τη στιγμή t1=1s, η δύναμη F παύει να ασκείται 

στο σώμα. 

i) Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής μεταξύ σώματος και επιπέδου. 

ii) Ποια χρονική στιγμή το σώμα θα σταματήσει να κινείται και πόσο θα απέχει τότε από το σημείο Ο; 

iii) Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, αλλά τώρα τη στιγμή t1 η δύναμη δεν καταργείται, απλά μειώνεται το 

μέτρο της στην τιμή F1=2Ν.  

 α) Ποια χρονική στιγμή τώρα, θα μηδενιστεί η ταχύτητα του σώματος; 

 β) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις σε συνάρτηση με το χρόνο και μέχρι τη χρονική στιγμή t3=6s: 

    a)  της ταχύτητας του σώματος, b) της θέσης του και c) του μέτρου της ασκούμενης τριβής. 

1.3.36. Μια κίνηση σε δύο επίπεδα. 

Ένα σώμα μάζας m=0,4kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο (Α) στο 

σημείο Ο. Σε μια στιγμή t=0, το σώμα δέχεται μια σταθερή οριζόντια 

δύναμη F, με αποτέλεσμα να κινηθεί και τη στιγμή t1=2s να φτάσει στο 

σημείο Κ και να περάσει σε δεύτερο οριζόντιο επίπεδο (Β). Στο διά-

γραμμα δίνεται η ταχύτητα του σώματος στα τέσσερα πρώτα δευτερό-

λεπτα της κίνησής του, όταν δέχεται την επίδραση της δύναμης F. 

i)   Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος, στη διάρκεια της 

κίνησή του στο λείο επίπεδο (Α), καθώς και την απόσταση του 

σημείου Κ από την αρχική θέση του Ο. 

ii) Πόσο απέχει το σώμα από το σημείο Ο τη στιγμή t2=4s; 

iii) Να βρείτε την τριβή που δέχεται το σώμα από το επίπεδο Β, καθώς και το συντελεστή τριβής ολίσθη-

σης μεταξύ σώματος και επιπέδου. 

iv) Τη στιγμή t2=4s, αλλάζει το μέτρο της ασκούμενης δύναμης παίρνοντας την τιμή F1=1Ν. Πόσο θα απέ-

χει το σώμα από την αρχική θέση Ο τη χρονική στιγμή t3=6s; 

Δίνεται g=10m/s
2
. 

1.3.37. Τα κιβώτια με τριβές και χωρίς τριβή 
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Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο σώματα Α και Β με μάζες Μ και 2Μ αντίστοιχα,  

ηρεμούν σε οριζόντιο επίπεδο. Στο (α) σχήμα οι συντελεστές τριβής, τόσο μεταξύ 

του σώματος Α και επιπέδου, όσο και μεταξύ των  δύο σωμάτων είναι μ=μs= 1/6. 

Στο (β) σχήμα έχουμε τους ίδιους συντελεστές τριβής μεταξύ του σώματος Α και του 

επιπέδου, αλλά δεν εμφανίζεται τριβή μεταξύ των  δύο σωμάτων. 

i) Αν F1 η ελάχιστη απαραίτητη οριζόντια δύναμη που πρέπει να ασκηθεί στο σώ-

μα Α για να κινηθεί στο (α) σχήμα και F2 η αντίστοιχη για την περίπτωση του 

(β) σχήματος, ισχύει: 

α) F1 < F2,     β) F1 = F2,    γ) F1 >  F2. 

ii) Ασκούμε οριζόντια δύναμη μέτρου F=0,8Μg στο Α κιβώτιο και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις. Αν α1 

και α2 οι επιταχύνσεις που αποκτά το σώμα Α, στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, τότε: 

α) α1 < α2,     β) α1 = α2,    γ) α1 > α2. 

1.3.38. Η εκτόξευση δύο σωμάτων 

Ένα σώμα Α μάζας m εκτοξεύεται σε οριζόντιο επίπεδο με αρχική ταχύτητα 

υ0 και στο διπλανό σχήμα, η γραμμή (2) δείχνει πώς μεταβάλλεται η ταχύτητά 

του σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι να σταματήσει. 

i)  Αν εκτοξεύουμε στο ίδιο επίπεδο με την ίδια αρχική ταχύτητα, ένα δεύ-

τερο σώμα Β, με μάζα 2m, το οποίο παρουσιάζει τον ίδιο συντελεστή 

τριβής ολίσθησης με το επίπεδο, τότε η ταχύτητά του μεταβάλλεται ό-

πως η γραμμή: 

α) (1),        β) (2),         γ)  (3) 

ii) Αν το Α σώμα σταματήσει αφού μετατοπισθεί κατά x1, τότε το σώμα Β 

θα σταματήσει αφού μετακινηθεί κατά x2, όπου: 

α) x1 < x2,    β) x1 = x2,     γ) x1 > x2. 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις  σας. 

1.3.39. Κίνηση σώματος σε δύο επίπεδα 

Ένα σώμα μάζας 4kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο Α και σε μια στιγμή 

t0=0, περνά με ταχύτητα υ0=12m/s, σε ένα δεύτερο μη λείο οριζόντιο επίπεδο 

Β, με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται και να σταματά την προς τα δεξιά κίνησή 

του, τη στιγμή t1=3s. Στο σώμα ασκείται διαρκώς μια σταθερή δύναμη μέτρου 

F=5Ν, η οποία σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία θ, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8 όπως στο σχήμα.  

i)  Να αναλύσετε τη δύναμη F σε δυο συνιστώσες, μια οριζόντια και μια κατακόρυφη, υπολογίζοντας και 

τα μέτρα των δύο συνιστωσών. 

ii) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώματος στο επίπεδο Β. 

iii) Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος και του επιπέδου Β. 

iv) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της τριβής που ασκείται στο σώμα, από 0-5s, θεωρώντας την προς 
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τα δεξιά κατεύθυνση ως θετική. 

Δίνεται g=10m/s
2
. 

1.3.40. Μετακινώντας ένα κιβώτιο με ξύλα. 

Ένα κιβώτιο με ξύλα μάζας m=40kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε 

μια στιγμή (t0=0), ένα παιδί Α αρχίζει να μετακινεί το κιβώτιο, α-

σκώντας του μια σταθερή οριζόντια δύναμη F=90Ν. Έτσι σε χρονικό 

διάστημα t1=4s, έχει μετακινήσει το κιβώτιο κατά 2m. Την στιγμή 

αυτή ένα δεύτερο παιδί τοποθετεί στο κιβώτιο ένα επιπλέον ξύλο 

μάζας 10kg, ενώ το παιδί Α συνεχίζει να σπρώχνει με την ίδια δύνα-

μη. Να βρεθούν: 

i) Η αρχική επιτάχυνση το κιβωτίου μέχρι τη στιγμή t1. 

ii) Ο συντελεστής τριβής μεταξύ κιβωτίου και οριζοντίου επιπέδου. 

iii) Η επιτάχυνση του κιβωτίου, μόλις προστεθεί στο κιβώτιο το 

ξύλο των 10kg. 

iv) Τη συνολική μετατόπιση του κιβωτίου μέχρι τη στιγμή t2=10s. 

Δίνεται g=10m/s
2
. 

 

 

 

Υ λ ι κ ό  Φ υ σ ι κ ή ς - Χ η μ ε ί α ς  
Γιατί το να µοιράζεσαι ̟ράγµατα, είναι καλό για όλους… 

 

 

 


