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1. Ένα σώμα Σ1, μάζας kgm 81 , είναι συνδεδεμένο στο άκρο κατακόρυφου μη εκτατού 

και αβαρούς νήματος. Η άλλη άκρη του νήματος περνάει από μία τροχαλία και 

καταλήγει σε ένα σώμα Σ2, μάζας kgm 22 , το οποίο βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο. 

Το σύστημα αρχικά ηρεμεί με την επίδραση μίας εξωτερικής δύναμης. Την χρονική 

στιγμή st 0 η εξωτερική δύναμη παύει και το σύστημα ξεκινάει να κινείται. Να 

υπολογίσετε: 

a. Το μέτρο της εξωτερικής δύναμης 

Αν το σώμα Σ2 παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης με το δάπεδο 5,0 τότε 

να υπολογίσετε: 

b. Την επιτάχυνση του κάθε σώματος. 

c. Τις δυνάμεις που ασκούνται στο νήμα. 

d. Την ταχύτητα του σώματος Σ1 μετά από χρόνο 2s. Πόσο θα έχει μετατοπιστεί 

το Σ2 στο ίδιο χρονικό διάστημα; 

e. Την ποσοστιαία μεταβολή της δύναμης της τριβής προκειμένου το σώμα να 

κινείται με σταθερή ταχύτητα. 

 

 

2. Δύο σώματα, Σ1, μάζας kgm 81  και Σ2, μάζας kgm 22 ,  είναι συνδεδεμένα μ’ ένα 

αβαρές, μη εκτατό νήμα και ισορροπούν σε λείο επίπεδο. Η μεταξύ τους απόσταση 

είναι md 1 . Στο πρώτο σώμα ασκούμε οριζόντια δύναμη NF 80 , και το σύστημα 

ξεκινάει να κινείται. Να υπολογίσετε: 

a. Την επιτάχυνση του συστήματος 

b. Τις δυνάμεις που ασκούνται στο νήμα. 

Μετά από χρόνο st 2  το σώμα Σ1 βρίσκεται σε τραχύ επίπεδο με συντελεστή 

τριβής 6,0 . Ακαριαία κόβουμε το νήμα.  

c. Να υπολογίσετε την νέα επιτάχυνση του Σ1. Το Σ2 θα αλλάξει επιτάχυνση; 

d. Να υπολογίσετε αν τα δύο σώματα συγκρουστούν. 

e. Να δώσετε τα διαγράμματα δύναμης – χρόνου και ταχύτητας χρόνου για τα 

δύο σώματα.  

 

 

3. Στο δίπλα γράφημα φαίνεται η χρονική 

εξέλιξη της δύναμης που ασκείται σ’ ένα 

σώμα μάζας kgm 4 , το οποίο ξεκινάει να 

κινείται από την ηρεμία.  

a. Να βρείτε το είδος της κίνησης που 

κάνει το σώμα κάθε χρονική στιγμή. 

b. Να δώσετε τις εξισώσεις κίνησης. 

c. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του 

σώματος. 
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d. Αν από την χρονική στιγμή st 6  και μετά το σώμα κινείται σε τραχύ επίπεδο 

να υπολογίσετε τον συντελεστή τριβής. 

e. Να κάνετε την γραφική παράσταση της ταχύτητας συναρτήσει του χρόνου 

 

 

4. Ένα σώμα, μάζας kgm 2 , ισορροπεί σε κεκλιμένο επίπεδο, το οποίο σχηματίζει 

γωνία 030 με το οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα ισορροπεί οριακά. Την χρονική 

στιγμή 0t  του ασκούμε μία δύναμη μέτρου F  με φορά προς τα πάνω και το σώμα 

ξεκινάει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 2/4 sma   ομόρροπη της  F . Να 

υπολογίσετε: 

a. Τον συντελεστή στατικής τριβής που παρουσιάζει το σώμα με το επίπεδο. 

b. Την δύναμη F  

Μετά από χρόνο st 4  το επίπεδο γίνεται λείο και η F  καταργείται μετά από χρόνο 

st 10 . 

c. Να βρείτε την κίνηση του σώματος και να υπολογίσετε τον χρόνο που 

χρειάζεται για να φθάσει στο σημείο που το επίπεδο γίνεται λείο. 

 

 

5. Ένα σώμα, μάζας kgm 2 ,  κινείται σε ένα δάπεδο με συντελεστή τριβής που έχει 

μεταβλητή τιμή. Το σώμα ξεκινάει και κινείται χωρίς αρχική ταχύτητα κι ενώ του 

ασκείται δύναμη NF 8 . Το επίπεδο αρχικά είναι λείο. Μετά από χρόνο st 4  το 

σώμα βρίσκεται σε τραχύ δάπεδο με συντελεστή τριβής ολίσθησης 
1  και η δύναμη 

F  καταργείται. Το σώμα κινείται με επιτάχυνση μέτρου 2/2 sma  . Την χρονική 

στιγμή st 6'  ο συντελεστής τριβής αλλάζει και γίνεται 2 . Το σώμα σταματά να 

κινείται μετά από s2 . Να υπολογίσετε: 

a. Τον συντελεστή τριβής ολίσθησης σε κάθε τμήμα του δαπέδου 

b. Τη συνολική μετατόπιση του σώματος. 

c. Την μέση ταχύτητα του σώματος. 

d. Να κάνετε γραφική παράσταση της μετατόπισης σε συνάρτηση με τον χρόνο. 

 

  

 

Στις παραπάνω ασκήσεις να θεωρήσετε ότι 2/10 smg   

 


