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1. Ένα κέρμα τοποθετείται σε χαρτόνι, το οποίο στηρίζεται πάνω σε ένα ποτήρι όπως φαίνεται
στην πιο κάτω εικόνα.

(α) Να αναφέρετε τι θα συμβεί στο κέρμα αν τραβήξουμε απότομα και οριζόντια το χαρτόνι.
(β) Να εξηγήσετε την πιο πάνω παρατήρηση κάνοντας αναφορά σε σχετική ιδιότητα των υλικών
σωμάτων.
(γ) Στο σχήμα που ακολουθεί, το κιβώτιο Α έχει μεγαλύτερη μάζα από το κιβώτιο Β. Τα φορτηγά
του σχήματος ξεκινούν απότομα.
A

B

Να εξηγήσετε ποιο από τα δύο κιβώτια θα παρουσιάσει μεγαλύτερη αδράνεια.
2. (α) Να διατυπώσετε τον Δεύτερο Νόμο του Νεύτωνα.
(β) Στη διάταξη του πιο κάτω σχήματος, τα σώματα Σ1 και Σ2 έχουν μάζες 2𝑚 και 𝑚 αντίστοιχα. Ο
συντελεστής κινητικής τριβής μεταξύ οριζόντιου επιπέδου και σώματος Σ1 είναι 𝜇𝜅 = 0,200.
Σ1

Σ2

Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του συστήματος των σωμάτων Σ1 και Σ2.
3. Ένα παιδάκι βρίσκεται ακίνητο πάνω σε ένα skateboard και σπρώχνει με το χέρι τον τοίχο.
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(α) Να σχεδιάσετε τη δύναμη που δέχεται το παιδάκι από τον τοίχο και τη δύναμη που δέχεται ο
τοίχος από το παιδάκι.
(β) Να εξηγήσετε τη σχέση ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις κάνοντας αναφορά στο σχετικό νόμο.
(γ) Να εξηγήσετε εάν το παιδάκι θα αποκτήσει ή όχι ταχύτητα ώστε να απομακρυνθεί από τον
τοίχο.
4. Τα σώματα Σ1 και Σ2 ισορροπούν όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.

νήμα 1

Σ1

Σ2

(α) Να γράψετε τη συνθήκη ισορροπίας για τον δακτύλιο Δ.
⃗ | = 2|𝛣
⃗ 2 |, όπου |𝛵
⃗ | το μέτρο της τάσης του νήματος 1 και |𝛣
⃗ 2 | το μέτρο
(β) Να αποδείξετε ότι |𝛵
του βάρους του σώματος Σ2 .
5. Ένας εργάτης έχει δέσει δύο κιβώτια K1 και K 2 με μη εκτατό νήμα, αμελητέας μάζας. Στη
συνέχεια για να τα μετακινήσει, ασκεί στο κιβώτιο K1 οριζόντια σταθερή δύναμη 𝐹 , όπως
φαίνεται στο σχήμα.
K2
⃗
𝛵

K1
𝐹

Τα κιβώτια μετακινούνται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με το νήμα να είναι πάντα οριζόντιο και
τεντωμένο. Οι μάζες των κιβωτίων K1 και K 2 είναι 15 kg και 25 kg αντίστοιχα, ενώ το μέτρο της
⃗ που ασκεί το νήμα στο κιβώτιο K 2 είναι ίσο με 100 Ν.
δύναμης 𝛵
Να υπολογίσετε:
(α) Την επιτάχυνση με την οποία κινείται το κιβώτιο K 2 .
(β) Το μέτρο της δύναμης 𝐹 που ασκείται στο κιβώτιο K1 .
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6. Σώμα Σ, του οποίου το βάρος έχει μέτρο 20 Ν ισορροπεί σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας θ.
χ΄

ψ

Σ

χ
ψ΄

θ

(α) Να σχεδιάσετε στο πιο πάνω σχήμα τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ.
(β)
i. Να αναλύσετε τη δύναμη του βάρους του σώματος στους άξονες χχ΄ και ψψ΄.
ii.
Να υπολογίσετε το μέτρο κάθε συνιστώσας της δύναμης του βάρους.
(γ) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης της στατικής τριβής ανάμεσα στο σώμα και το
κεκλιμένο επίπεδο.
(δ) Να υπολογίσετε τον συντελεστή στατικής τριβής ανάμεσα στο σώμα Σ και το κεκλιμένο
επίπεδο.
7. Ο θάλαμος ενός ανελκυστήρα μαζί με τους επιβάτες έχει μάζα 𝑀 = 800 kg. Τη χρονική στιγμή
𝑡0 = 0 s αρχίζει να κατεβαίνει από τον τέταρτο όροφο του κτηρίου. Στον ανελκυστήρα εκτός από
το βάρος του, ασκείται μέσω ενός συρματόσχοινου και μια κατακόρυφη δύναμη 𝐹 .
𝐹

⃗
𝐵
Η πιο κάτω γραφική παράσταση δίνει το μέτρο της ταχύτητας του ανελκυστήρα συναρτήσει του
χρόνου, 𝑢 = 𝑓(𝑡), κατά την κάθοδό του.
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(α) Να χαρακτηρίσετε τις κινήσεις που εκτελεί ο ανελκυστήρας.
(β) Να υπολογίσετε την τιμή της επιτάχυνσής του σε κάθε μια από αυτές.
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(γ) Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του ανελκυστήρα από τον 4ο όροφο στο ισόγειο.
(δ) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης 𝐹 τις χρονικές στιγμές:
i. 𝑡 = 3 s,
ii. 𝑡 = 5 s και
iii. 𝑡 = 9 s.
8. Το φορτηγάκι του κυρ Γιακουμή κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο και στο παρακάτω
διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με τον χρόνο.

𝜐

𝑡 (min)
Πάνω στο φορτηγό έχει στερεωθεί κατάλληλα ένα στήριγμα, από το οποίο κρέμεται μέσω νήματος
ένα σώμα Σ. Το παρακάτω σχήμα δείχνει τρεις διαφορετικές θέσεις του νήματος κατά την κίνηση
του φορτηγού.

Nα συμπληρώσετε, με βάση το διάγραμμα της ταχύτητας, τον παρακάτω πίνακα, αντιστοιχώντας
τα χρονικά διαστήματα κίνησης με την εικόνα που δείχνει τη σωστή σχέση του νήματος.
Χρονικό διάστημα (min)
0-2
2-4
4-7
7-8

Σχήμα (α, β, γ)
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9. Στην πιο κάτω διάταξη, τα τρία νήματα συνδέονται σε αβαρή δακτύλιο Δ. Το νήμα 𝛮2 είναι
οριζόντιο, το 𝛮3 είναι κατακόρυφο και το 𝛮1 σχηματίζει γωνία 𝜑 = 600 με τον κατακόρυφο
ορθοστάτη, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Στο κατακόρυφο νήμα 𝛮3 , είναι κρεμασμένα
⃗ 1, 𝛵
⃗ 2, 𝛵
⃗ 3.
σταθμά βάρους 40 Ν. Στο σχήμα είναι σχεδιασμένες οι τάσεις των νημάτων 𝛵

𝛮1
𝛮2

⃗1
𝛵

⃗2
𝛵
Δ
𝛮3

𝜑

⃗3
𝛵

(α) Να αναλύσετε στο σχήμα τη δύναμη του νήματος Ν1, σε δύο συνιστώσες (Οχ άξονα, Οψ άξονα).
(β) Να γράψετε τις συνθήκες ισορροπίας για τον δακτύλιο.
(γ) Να υπολογίσετε τις τάσεις των νημάτων 𝛮1 και 𝛮2 .

10. Η κυρία Κατερίνα στέκεται πάνω σε ζυγαριά–δυναμόμετρο και βρίσκεται μέσα σε
ανελκυστήρα, ο οποίος ανεβαίνει με σταθερή επιτάχυνση, όπως φαίνεται στο σχήμα.
(α) Να σχεδιάσετε στο σχήμα, τις δυνάμεις αλληλεπίδρασης
(δράση – αντίδραση) ανάμεσα στην κυρία Κατερίνα και στη
ζυγαριά – δυναμόμετρο.
(β) Η ένδειξη της ζυγαριάς – δυναμόμετρο είναι:
1ον) Μεγαλύτερη από το βάρος της κυρίας Κατερίνας.
2ον) Ίση με το βάρος της κυρίας Κατερίνας.
3ον) Μικρότερη από το βάρος της κυρίας Κατερίνας.
Μία από τις πιο πάνω προτάσεις είναι ορθή. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση και να
αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
(γ) Σας δίνεται ότι η κυρία Κατερίνα έχει μάζα 60 𝑘𝑔 και η επιτάχυνση του ανελκυστήρα έχει
μέτρο 5 𝑚/𝑠 2 . Να υπολογίσετε την ένδειξη της ζυγαριάς.

5

11. Στο εργαστήριο Φυσικής, χρησιμοποιώντας αισθητήρα δύναμης και ένα σώμα Σ όπως στο
σχήμα, πήραμε την πιο κάτω γραφική παράσταση για τη δύναμη της τριβής 𝑓, που αναπτύσσεται
ανάμεσα στο σώμα Σ και στον εργαστηριακό πάγκο, συναρτήσει του χρόνου 𝑡.

⃗⃗𝐹

(α) Να προσδιορίσετε από τη γραφική παράσταση:
i.

το χρονικό διάστημα στο οποίο το σώμα Σ είναι ακίνητο.

ii.

το μέτρο της μέγιστης στατικής τριβής.

iii.

το μέτρο της κινητικής τριβής.

(β) Να υπολογίσετε την κάθετη αντίδραση του εργαστηριακού πάγκου προς το σώμα Σ, αν ο
συντελεστής στατικής τριβής ανάμεσα στο σώμα και τον εργαστηριακό πάγκο, είναι 𝜇𝑠 = 0,6.
12. Σε μια εργαστηριακή δραστηριότητα, για να εξετάσουμε τη σχέση που συνδέει τη συνισταμένη
δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα και την επιτάχυνση που προκαλεί αυτή στο σώμα,
πραγματοποιούμε την πιο κάτω πειραματική διάταξη.
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Ο αισθητήρας δύναμης καταγράφει την τιμή της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο αμαξάκι
και ο αισθητήρας κίνησης μας δίνει τη γραφική παράσταση ταχύτητας – χρόνου, 𝜐 = 𝑓(𝑡) για το
αμαξάκι, από τη στιγμή που το αφήσαμε ελεύθερο να κινηθεί. Η μάζα του αμαξιού παραμένει
σταθερή. Μεταβάλλουμε την τιμή της συνισταμένης δύναμης και υπολογίζουμε την αντίστοιχη τιμή
της επιτάχυνσης του αμαξιού.
(α) Να αναφέρετε με ποιο τρόπο μεταβάλλουμε την τιμή της συνισταμένης δύναμης.
(β) Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο παίρνουμε τιμές για την επιτάχυνση του αμαξιού.
(γ) Κατασκευάσαμε τον πιο κάτω πίνακα τιμών.
Ένδειξη
αισθητήρα
Δύναμης
𝜮𝑭 (𝐍)

0,33

0,44

0,55

0,66

0,77

Επιτάχυνση
𝐦
𝜶 ( 𝟐)
𝐬

0,40

0,53

0,67

0,80

0,94

Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με τη συνισταμένη δύναμη
𝛼 = 𝑓(𝛴𝐹).
(δ) Να αναφέρετε το συμπέρασμα που προκύπτει από τη μορφή της γραφικής παράστασης, για
τη σχέση ανάμεσα στην επιτάχυνση 𝛼 και τη συνισταμένη δύναμη 𝛴𝐹 , που ασκείται στο αμαξάκι.
(ε) i. Να υπολογίσετε την κλίση της πιο πάνω γραφικής παράστασης, α = f(F).
ii. Να υπολογίσετε τη μάζα του σώματος χρησιμοποιώντας την κλίση της γραφικής παράστασης.

13. Τα σώματα Α και Γ εφάπτονται μεταξύ τους και με μια τραχιά οριζόντια επιφάνεια. Ένα παιδί
σπρώχνει το σώμα Α με οριζόντια δύναμη 𝐹 , σταθερού μέτρου |𝐹 | = 80,0 Ν , η οποία προσδίδει
στα δύο σώματα κοινή επιτάχυνση 𝛼 προς την κατεύθυνση της 𝐹 . Τα σώματα Α και Γ έχουν μάζες
𝑚𝐴 = 12,0 kg και 𝑚𝛤 = 8,0 kg αντίστοιχα και ο συντελεστής κινητικής τριβής μεταξύ σωμάτων οριζόντιας επιφάνειας είναι 𝜇𝜅 = 0,20.

(α) i. Να σχεδιάσετε σε διάγραμμα ελεύθερου σώματος στην προσέγγιση υλικού σημείου, όλες τις
δυνάμεις, που ασκούνται σε κάθε ένα από τα σώματα.
Α

Γ
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ii. Να υποδείξετε δύο από τις δυνάμεις που έχετε σχεδιάσει, οι οποίες αποτελούν ζεύγος
δυνάμεων δράσης – αντίδρασης.
(β) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση με την οποία κινούνται τα δύο σώματα.
(γ) Να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκεί το ένα σώμα στο άλλο.
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