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Μελέτη ισορροπίας σε μία διάσταση. 

Όπου χρειαστεί θεωρείστε g=10 m/s
2
. 

1. Τρία παιδιά παίζουν τραβώντας ένα σχοινί. Τα δύο παιδιά ασκούν τις δυνάμεις F1 και F2 

προς τα δεξιά και το τρίτο ασκεί μία αντίρροπη δύναμη F3 προς τα αριστερά. Τα παιδιά είναι 

ακίνητα. Αν  F1 =50 Ν και F3=80 Ν βρείτε την τιμή της F2. 

 

 

 

 Απ. F2 = 30N 

2. Ο Γιάννης μετακινεί το ψυγείο του στην κουζίνα του ασκώντας του μια οριζόντια δύναμη 

F=300 N. Αν το ψυγείο κινείται με σταθερή ταχύτητα υπολογίστε την τιμή της δύναμης τριβής που 

ασκείται στο ψυγείο. 
Απ. Τ = 300N 

3. Ένα σώμα κάνει κατακόρυφη πτώση με σταθερή ταχύτητα. Αν το βάρος του σώματος είναι 

W=10 N υπολογίστε την αντίσταση του αέρα 
Απ. Α = 10N 

4. Ένας πύραυλος κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα. Αν το βάρος του 

πύραυλου είναι W=8000 N και η προωστική δύναμη του κινητήρα του πυραύλου είναι 8400 Ν 

υπολογίστε την αντίσταση του αέρα. 
Απ. Α = 400N 

5. Η Άννα και ο Μανώλης κάνουν πατινάζ στον πάγο ενώ τσακώνονται για μια γιγάντια 

καραμέλα-μπαστούνι. Τα παιδιά τραβούν την καραμέλα με αντίρροπες δυνάμεις ενώ κινούνται 

κατά την διεύθυνση της καραμέλας με σταθερή ταχύτητα. Αν η δύναμη του Μανώλη είναι 30 Ν 

υπολογίστε την δύναμη της Άννας. 
Απ. FA  = 30N 

6. Ένα τρεχαντήρι κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα με την βοήθεια της μηχανής και 

των πανιών του. Οι προωστικές δυνάμεις των πανιών και της μηχανής και η αντίσταση του νερού 

είναι συγγραμμικές. Αν η προωστική δύναμη του κινητήρα είναι 2500 Ν και η αντίσταση του νερού 

2950 Ν υπολογίστε την προωστική δύναμη λόγω των πανιών. 
Απ. FΠ = 450N 

7. Ο πειρατής Κοκκινογένης, ο πειρατής Μαυρογένης και το σεντούκι του θησαυρού 

γλιστρούν πάνω σε μία παγωμένη λίμνη με σταθερή ταχύτητα. Και οι δύο πειρατές τραβούν ο 

καθένας προς το μέρος του το σεντούκι του θησαυρού. Ο Μαυρογένης τραβά το σεντούκι με 

δύναμη 540 Ν. Πόση είναι η δύναμη που ασκεί ο Κοκκινογένης (δεν υπάρχουν τριβές).   
Απ. FΚ = 540N 

8. Ένα  μαϊμουδάκι με μάζα m=2,5 kg κρέμεται από ένα κλαδί. Υπολογίστε τις δυνάμεις που 

ασκούνται στο μαϊμουδάκι και στο κλαδί.  
Απ.W=25N,  F=25 N. 

F1


  F2


  F3
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9. Ένας  αλεξιπτωτιστής κατεβαίνει κατακόρυφα με σταθερή ταχύτητα. Αν η μάζα του είναι 

80 kg βρείτε την δύναμη που του ασκούν οι ιμάντες του αλεξίπτωτου. 
Απ. F=800 N. 

Σύστημα δύο σωμάτων. 

10. Δύο κιβώτια μάζας m1=2 kg και m2=4 kg 

βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο ακίνητα πάνω σε ένα 

τραπέζι. Υπολογίστε τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε 

ένα κιβώτιο.  
Απ. m1 :W1 = 20 N, N1 =20 N, m2 :W2 = 40 N, N1

’
 =20 N, N2 =60 N. 

11. Η Ειρήνη κατεβαίνει με τον ανελκυστήρα με σταθερή ταχύτητα. Ο ανελκυστήρας έχει 

μάζα M=300 kg και δύναμη που του ασκεί το συρματόσχοινο είναι 3750 Ν.  

α) Βρείτε την μάζα της Ειρήνης. 

β) Υπολογίστε την δύναμη που ασκεί το δάπεδο στην Ειρήνη.  
Απ. m= 75kg, F=750 N. 

12. Δύο κουτιά με παιχνίδια 

συνδέονται με ένα οριζόντιο σχοινί. Ένα  

παιδί τραβά τα δύο κουτιά με σταθερή 

ταχύτητα ασκώντας μία οριζόντια δύναμη 

F=20 Ν στο πρώτο. Το δάπεδο είναι λείο για το πρώτο κουτί και με το δεύτερο παρουσιάζει τριβή.  

Υπολογίστε την τάση του σχοινιού και την τριβή που ασκεί στο δεύτερο κουτί το δάπεδο.   

Απ. F1= Τ=20 N. 

 

Μελέτη ισορροπίας σε δύο διαστάσεις. 

Σώμα που κρέμεται από νήμα 

13. Στο σώμα του διπλανού 

σχήματος ασκείται οριζόντια δύναμη F 

= 8 N και το σφαιρίδιο ισορροπεί. Η 

μάζα του σφαιριδίου είναι 0,6 kg. Να 

υπολογίσετε  

α)  την Τ. β) την εφαπτομένη της 

γωνίας φ. 

Απ.  Τ=10 Ν, εφφ=4/3. 

 

 

 

 

 

 

Τ 

φ 

Ο x 

y 

W 

F 

m1 

m2 

F


  
m1 m2 



Ασκήσεις στους νόμους του Νεύτωνα Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

 

 Φυσική Γενικής Παιδείας Α Λυκείου Χ. Δ. Φανίδης 

 Σελ. 4  http://users.sch.gr/cdfan/ 

F1 

60 

Ο x 

y 

F2 

30 

14. Στο σφαιρίδιο του διπλανού 

σχήματος ασκείται οριζόντια δύναμη F 

= 30 N και το σφαιρίδιο ισορροπεί. 

Υπολογίστε την μάζα του σφαιριδίου. .    

Απ.  m = 3 3 kg 

 

 

 

 

Σώμα που του ασκείται δύναμη υπό γωνία. 

15. Σε ένα σώμα μάζας 100 3  kg ασκούνται 

δύο πλάγιες δυνάμεις F1=50 3  N υπό γωνία 30 σε 

σχέση με το λείο οριζόντιο επίπεδο και F2 υπό γωνία 

60 με το οριζόντιο επίπεδο. Το σώμα κινείται με 

σταθερή ταχύτητα. Υπολογίστε α) την δύναμη F2 β) 

την κάθετη αντίδραση. 

Απ.  F2=150 N, N=900 3 N 

 

 

Κεκλιμένο χωρίς τριβή. 

16. Σώμα μάζας m ισορροπεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης 60 υπό την επίδραση 

δύναμης F=40 3  N παράλληλης στο κεκλιμένο. Υπολογίστε την μάζα m.    

Απ.  m= 8  kg 

 

17. Σώμα μάζας 2 kg ισορροπεί σε λείο κεκλιμένο 

επίπεδο γωνίας κλίσης 30 υπό την επίδραση οριζόντιας 

δύναμης F. Υπολογίστε α) την δύναμη F. β) την κάθετη 

αντίδραση.    

Απ.  F = 20 3 /3 N, Ν=40 3 /3  N 

 

Η δύναμη της τριβής. 

18. Η Άννα προσπαθεί να κινήσει ένα μπαούλο μα δεν τα καταφέρνει. Του ασκεί οριζόντια 

δύναμη F=40 N και το μπαούλο παραμένει ακίνητο. Η τριβή Τ που ασκεί το δάπεδο στο μπαούλο 

είναι 

α. Τ < 40 Ν β. Τ = 40 Ν   

γ. Τ > 40 Ν δ. Μη επαρκή δεδομένα. 

 

Τ 

30 

Ο x 

y 

W 

F 

F


  

φ 
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19. Την Άννα την βοηθά η Μαρία. Και οι δύο μαζί ασκούν δύναμη ΣF=90 N και το μπαούλο 

κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η τριβή Τ που ασκεί το δάπεδο στο μπαούλο είναι 

α. Τ < 90 Ν β. Τ = 90 Ν   

γ. Τ > 90 Ν δ. Μη επαρκή δεδομένα. 

20. Σε σώμα μάζας m=2 kg ασκείται οριζόντια δύναμη F=12 N και το σώμα κινείται με 

σταθερή ταχύτητα. Υπολογίστε τον συντελεστή τριβής μεταξύ του σώματος και του δαπέδου.  

Απ.  μ= 0,6  

 

21. Ένας  εργάτης τραβά ένα κιβώτιο, σε μη λείο 

δάπεδο, ασκώντας του οριζόντια δύναμη 100 Ν. Το 

κιβώτιο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Σχεδιάστε και 

υπολογίστε τις δυνάμεις που ασκούνται κατά την 

διεύθυνση του οριζόντιου άξονα στο κιβώτιο και στο δάπεδο.  
Απ. F’=Τ=100 N. 

22. Δύο κουτιά με παιχνίδια 

συνδέονται με ένα οριζόντιο σχοινί. Ένα  

παιδί τραβά τα δύο κουτιά με σταθερή 

ταχύτητα ασκώντας μία οριζόντια δύναμη 

F=20 Ν στο πρώτο. Το δάπεδο είναι λείο για το πρώτο κουτί και με το δεύτερο παρουσιάζει τριβή.  

Υπολογίστε την τάση του σχοινιού και την τριβή που ασκεί 

στο δεύτερο κουτί το δάπεδο.   

Απ. F1= Τ=20 N. 

 

23. Ένα παιδάκι τραβά ένα κιβώτιο μάζας 0,3 kg 

ασκώντας του μία δύναμη που σχηματίζει γωνία 60 με το 

οριζόντιο επίπεδο. Το κιβώτιο κινείται με σταθερή 

ταχύτητα. Ο συντελεστής τριβής του κιβωτίου με το 

δάπεδο είναι 1/ 3 .   Υπολογίστε την δύναμη που ασκεί το 

παιδί. 

Απ.  F= 3 N 

 

 

24. Ένας εργάτης τραβά ένα κιβώτιο μάζας 50 kg 

ασκώντας του μία δύναμη 100 Ν που σχηματίζει γωνία 30 

με το οριζόντιο επίπεδο. Το κιβώτιο κινείται με σταθερή 

ταχύτητα. Υπολογίστε τον συντελεστή τριβής του κιβωτίου 

με το δάπεδο. 

Απ.  μ= 3 / 9 

 

F


  

F


  
m1 m2 

F 

60 

Ο x 

y 

F 

30 

Ο x 

y 
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25. Ένας τεχνίτης κρατά ένα ντουλάπι ακίνητο πιέζοντας το 

πάνω στον τοίχο μέχρις ότου ο βοηθός του το στερεώσει. Η 

δύναμη που του ασκεί είναι 200 Ν και σχηματίζει γωνία 60  με 

την κατακόρυφο. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ του τοίχου και 

του ντουλαπιού είναι 3 /6. Υπολογίστε  την μάζα του 

ντουλαπιού. 

Απ. m=5 kg. 

 

 

Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα. 

Μεταβαλλόμενες κινήσεις. 

26. Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο ποδήλατο του Νίκου είναι 112,5 Ν. Αν η μάζα του 

ποδηλάτου και του Νίκου είναι 75 kg υπολογίστε την επιτάχυνση τους. 

Απ. α = 1,5 m/s
2. 

27. Η Βαρβάρα και ο Κώστας ασκούν ομόρροπες οριζόντιες δυνάμεις σε ένα θρανίο. Η δύναμη 

της Βαρβάρας είναι 12 Ν, η δύναμη του Κώστα 14 Ν και η τριβή από το δάπεδο 2 Ν. Αν το θρανίο 

έχει μάζα 8 kg υπολογίστε την επιτάχυνσή του. 

Απ. α = 3 m/s
2.  

28. Η Μαρία σπρώχνει το κουτί με τα παιχνίδια της ασκώντας μία οριζόντια δύναμη 5 Ν. Αν η 

τριβή είναι 1 Ν και το κουτί κινείται με επιτάχυνση 1 m/s
2
 υπολογίστε την μάζα του κουτιού. 

Απ. m = 4 kg. 

29. Ένα τζετ σκι με μάζα 200 kg κινείται με επιτάχυνση 1,5 m/s
2
.  Αν η προωστική δύναμη του 

κινητήρα είναι 1000 Ν υπολογίστε την δύναμη της αντίστασης από την θάλασσα.  

Απ. Α = 700  Ν. 

30. Ένας εργάτης σπρώχνει ένα κιβώτιο μάζας 100 kg που κινείται με σταθερή ταχύτητα. 

Ξαφνικά το κιβώτιο περνά σε τραχύ δάπεδο και παρά τις προσπάθειες του εργάτη αρχίζει να 

κινείται επιβραδυνόμενα με σταθερή επιβράδυνση 0,5 m/s
2
. Αν η δύναμη που ασκεί ο εργάτης είναι 

150 Ν   

α) Υπολογίστε την δύναμη της τριβής από το δάπεδο. 

β) Υπολογίστε τον συντελεστή τριβής. 
Απ. Τ= 200  Ν, μ=0,2 

31. Σε ένα αερόστατο ασκείται δύναμη άνωσης 4200 Ν. Η μάζα του αερόστατου και των 

επιβατών είναι 350 kg.  

α) Υπολογίστε την επιτάχυνσή του αερόστατου. 

Καθώς το αερόστατο ανέρχεται οι χειριστές μειώνουν την δύναμη της άνωσης και το αερόστατο 

αρχίζει να επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση 1 m/s
2
.  

β) Υπολογίστε την νέα δύναμη της άνωσης. 

Απ. α = 2 m/s
2, Α’=3150 Ν. 

60 
F 
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32. Σε ένα κουτί που έχει μάζα 1,5 kg 

ασκούνται οι συγγραμμικές δυνάμεις F1=2N, 

F2=4N, F3=9N Υπολογίστε την φορά και το μέτρο 

της επιτάχυνσης του. 

Απ. α = 2 m/s
2 
προς τα αριστερά. 

33. Σε ένα κουτί που έχει μάζα 4 kg ασκούνται 

οι συγγραμμικές δυνάμεις F1=8N, F2, F3=5N Το 

σώμα κινείται προς τα δεξιά με επιτάχυνση α=0,5m/s
2
. Υπολογίστε την F2.  

Απ. F2 = 1 Ν. 

 

34. Σε ένα ψυχαγωγικό πάρκο, σε ένα 

παιχνίδι ελεύθερης πτώσης, ένα  παιδί μάζας 

50 kg κάθεται σε κάθισμα μάζας 20 kg που 

ανυψώνεται  κατακόρυφα με σταθερή 

επιτάχυνση. Η δύναμη που ασκείται στο 

κάθισμα είναι 1050 Ν. Υπολογίστε:  

α) Την επιτάχυνση του συστήματος.  

β) Την δύναμη που ασκεί το κάθισμα στο παιδί.  
Απ. α=5m/s

2
,  N1 =525 N. 

35.  (Συνέχεια της προηγούμενης) Όταν το κάθισμα φτάσει στην κορυφή του παιχνιδιού 

αφήνεται ελεύθερο να κατέβει. Καθώς κατεβαίνει το κάθισμα με το παιδί, κάποια στιγμή ο 

μηχανισμός πέδησης ασκεί σταθερή δύναμη που το επιβραδύνει με σταθερή επιβράδυνση  4 m/s
2
.  

α) Υπολογίστε την δύναμη που ασκεί ο  μηχανισμός στο κάθισμα. 

β) Υπολογίστε την δύναμη που ασκεί η καρέκλα στο παιδί.  
Απ. α=0,5m/s

2
,  F=980 N, N1 =700 N. 

 

Πρώτος και Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα. 

Οριζόντιο επίπεδο. 

36. Σε σώμα μάζας m=2,5 kg που βρίσκεται σε 

οριζόντιο επίπεδο ασκείται οριζόντια δύναμη F=7,5 N. Ο 

συντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος και του δαπέδου 

είναι μ=0,1. Υπολογίστε την επιτάχυνση του σώματος. .  

Απ. α = 2 m/s
2
.   

37. Σε σώμα μάζας m=8 kg που βρίσκεται σε 

οριζόντιο επίπεδο ασκείται οριζόντια δύναμη F=25 N. Το 

σώμα κινείται με επιτάχυνση α=1,25 m/s
2
. Υπολογίστε την 

τριβή και τον συντελεστή τριβής μεταξύ του σώματος και του δαπέδου.  

Απ. Τ = 15 Ν, μ=0,1875.   

F 

Ο x 

y 

F2 

Ο x 

y 

F3 F1 

F2 

Ο x 

y 

F3 

F1 
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38. Σε σώμα μάζας m=1,5 kg που βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο ασκείται οριζόντια δύναμη 

F1=5 N προς τα δεξιά. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος και του δαπέδου είναι μ=0,1. Το 

σώμα κινείται με επιτάχυνση α=2 m/s
2
.  

α. Ασκείται άλλη οριζόντια δύναμη στο σώμα; 

β. Αν ασκείται άλλη δύναμη υπολογίστε το μέτρο και την φορά της. 

Απ. Ναί, F2 =0,5N  προς τα αριστερά.   

39. Σε σώμα μάζας m=10 kg που βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο ασκείται οριζόντια δύναμη 

F=60 N. Το σώμα κινείται με επιτάχυνση α=4 m/s
2
. Υπολογίστε την τριβή και τον συντελεστή 

τριβής μεταξύ του σώματος και του δαπέδου.  

Απ. Τ = 20 Ν, μ=0,2.   

 

Κίνηση σε λείο κεκλιμένο επίπεδο μόνο με την επίδραση του βάρους του σώματος. 

Χωρίς αρχική ταχύτητα. 

40. Χιονοδρόμος κατεβαίνει μία πλαγιά. Η πλαγιά μπορεί να θεωρηθεί λείο κεκλιμένο επίπεδο 

γωνίας κλίσης 30. Ο χιονοδρόμος ξεκινά χωρίς αρχική ταχύτητα από ύψος 20 m και κινείται μόνο 

υπό την επίδραση του βάρους του. Υπολογίστε 

α) Την επιτάχυνση του. β) Τον χρόνο που χρειάζεται για να φτάσει στην βάση του κεκλιμένου. γ) 

Την ταχύτητά του όταν φτάνει στην βάση του κεκλιμένου. 

Απ. α = 5 m/s
2
, t=4 s, υ=20 m/s. 

 

41. Σώμα μάζας m κατεβαίνει σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ. Το σώμα ξεκινά 

χωρίς αρχική ταχύτητα από ύψος h. Υπολογίστε 

α) Την επιτάχυνση του σώματος. β) Τον χρόνο που χρειάζεται για να φτάσει στην βάση του 

κεκλιμένου. γ) Την ταχύτητά του όταν φτάνει στην βάση του κεκλιμένου. δ) Την αντίδραση του 

δαπέδου.  

Απ.  α = gημφ, t=
2h

gημ
2
φ

  s, υ= 2gh , N=mgσυνφ 

Με αρχική ταχύτητα. 

42. Σώμα βάλλεται προς τα κάτω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο με αρχική ταχύτητα. Το σώμα 

ξεκινά από ύψος 6,6 m και φτάνει στην βάση του κεκλιμένου σε χρόνο 1,2 s. Το επίπεδο σχηματίζει 

με το οριζόντιο επίπεδο γωνία 30. Υπολογίστε  

α) την αρχική ταχύτητα του σώματος. β) Την ταχύτητά του όταν φτάνει στην βάση του κεκλιμένου. 

Απ. υ0 =8 m/s, υ=14 m/s. 

43. Σώμα βάλλεται προς τα κάτω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο με αρχική ταχύτητα υ0=10m/s. Το 

επίπεδο σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία 30. Το σώμα ξεκινά από ύψος 4,8 m. 

Υπολογίστε 
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α) Την επιτάχυνση του σώματος. β) Τον χρόνο που χρειάζεται για να φτάσει στην βάση του 

κεκλιμένου. γ) Την ταχύτητά του όταν φτάνει στην βάση του κεκλιμένου.  

Απ.  α = 5 m/s, t=0,8s, υ=14 m/s. 

44. Σώμα βρίσκεται στην βάση λείου κεκλιμένου επιπέδου. Το σώμα βάλλεται προς τα πάνω με 

αρχική ταχύτητα υ0=7 m/s παράλληλη στο κεκλιμένο επίπεδο. Το επίπεδο σχηματίζει με το 

οριζόντιο επίπεδο γωνία 60. Υπολογίστε 

α) Την επιβράδυνση του σώματος. β) Τον χρόνο που χρειάζεται για να σταματήσει. γ) Το ύψος που 

θα απέχει από το έδαφος όταν σταματήσει.  

Απ.  α = 5 3  m/s
2
, t=7 3 /15 s, h=2,45 m. 

 

Μελέτη μεταβαλλόμενης κίνησης σώματος σε κεκλιμένο επίπεδο με τριβή. 

45. Από μία αποθήκη κατεβάζουν κιβώτια στο έδαφος χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τρόπο: 

Στο δάπεδο της αποθήκης που βρίσκεται σε ύψος 5 m από το έδαφος στερεώνεται μία πλάγια 

σανίδα. Η σανίδα σχηματίζει με το έδαφος κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης 30 . Τα κιβώτια 

αφήνονται απο την κορυφή της σανίδας να ολισθήσουν προς το έδαφος. Τα κιβώτια παρουσιάζουν 

με την σανίδα  συντελεστή τριβής 3 /4. Υπολογίστε 

α) Την επιτάχυνση των κιβωτίων. β) Τον χρόνο που χρειάζονται για να φτάσουν στο έδαφος γ) Την 

ταχύτητά τους όταν φτάσουν στο έδαφος.  

Απ.  α = 1,25 m/s
2
, t=4 s, υ=5 m/s. 

46. Ένα παιδάκι κατεβαίνει μία τσουλήθρα με την οποία παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ. Η 

τσουλήθρα σχηματίζει με το έδαφος γωνία 30. Το παιδί ξεκινά χωρίς αρχική ταχύτητα και φτάνει 

στο έδαφος σε 2 s με ταχύτητα 7 m/s. Υπολογίστε 

α) Την επιτάχυνση του παιδιού. β) Τον συντελεστή τριβής γ) Το ύψος από το οποίο ξεκίνησε το 

παιδάκι.  

Απ.  α = 3, 5 m/s
2
, μ= 3 /10, h=3,5 m. 

47. Ένας χιονοδρόμος κατεβαίνει μία πλαγιά με την οποία παρουσιάζει συντελεστή τριβής 
1

5 3 
 . Η πλαγιά σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο πλάγιο επίπεδο, γωνίας κλίσης 30. Όταν τον 

παρατηρώ έχει ταχύτητα 5 m/s. Υπολογίστε : 

α) Την επιτάχυνση του. β) Τον χρόνο που χρειάζεται για να κατέβει ύψος 9 m γ) Την ταχύτητα που 

έχει τότε.  

Απ.  α = 4 m/s
2
, t=2 s, υ=13 m/s. 

48. Ένα παιδάκι τραβά ένα κουτί με παιχνίδια του, μάζας m=1 kg, σε ένα οριζόντιο επίπεδο 

και κατόπιν αρχίζει να το σύρει προς τα πάνω σε μία ράμπα ασκώντας του δύναμη F=5,5 N 

παράλληλη προς το επίπεδο της ράμπας. Η ράμπα σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία κλίσης 

30 και το κουτί παρουσιάζει με το επίπεδο συντελεστή τριβής μ. Το παιδάκι εισέρχεται στο πλάγιο 
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επίπεδο με ταχύτητα 2,5 m/s. Μην μπορώντας να τραβήξει το κουτί αρχίζει και κάνει 

επιβραδυνόμενη κίνηση. Αν η επιβράδυνση είναι α=0,5 m/s
2
 υπολογίστε. 

α) Τον συντελεστή τριβής. β) Υπολογίστε τον χρόνο που χρειάζεται για να ανέβει ύψος 2 m γ) Την 

ταχύτητα που έχει τότε.  

Απ.  μ = 
1

5 3 
 , t=2 s, υ=1,5 m/s. 

49. Ένα κιβώτιο μάζας 10 kg ανεβαίνει σε ένα κεκλιμένο 

επίπεδο που σχηματίζει γωνία κλίσης 30 με το οριζόντιο επίπεδο. 

Στο κιβώτιο ασκείται οριζόντια δύναμη F=320 3  N και 

παρουσιάζει συντελεστή τριβής με το δάπεδο 
2

3 
 . Όταν το σώμα 

εισέρχεται στο κεκλιμένο έχει ταχύτητα 4,5 m/s. Υπολογίστε 

α) Την επιβράδυνση του κιβωτίου. β) Την ταχύτητά του όταν έχει διανύσει απόσταση 10 m στο 

κεκλιμένο.  

Απ.  α = 1 m/s
2
, υ= 0,5m/s. 

 

Οριζόντιο επίπεδο. Διαδοχικές κινήσεις. 

50. Σε σώμα μάζας m=80 kg που ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο ασκείται οριζόντια δύναμη 

F1=120 N προς τα δεξιά. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος και του δαπέδου είναι μ=0,05. 

Το σώμα σε χρόνο 4 s έχει διανύσει 10 m.  

α. Ασκείται άλλη οριζόντια δύναμη F2 στο σώμα; 

β. Αν ασκείται άλλη δύναμη υπολογίστε το μέτρο και την φορά της. 

Απ. Ναι, F2 =20 N  προς τα δεξιά.   

51. Μετά τα 4 s παύει η δύναμη F1 (ή οι δυνάμεις F1 και F2 αν υπάρχει F2) της προηγούμενης 

άσκησης.  

α. Τι κίνηση κάνει τότε το σώμα;  

β.Υπολογίστε τον χρόνο και την απόσταση ακινητοποίησης. 

γ. Κάντε τις γραφικές παραστάσεις υ-t, x-t, α-t.  

Απ. Ομαλά επιβραδυνόμενη, tstop =10s, , xstop =25m .   

 

52. Σώμα μάζας 2 kg κινείται με ταχύτητα 10 m/s σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το λείο επίπεδο 

έχει μήκος 20 m. Μετά τα 20 m το σώμα εισέρχεται σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο με συντελεστή 

τριβής μ. Από την στιγμή που εισέρχεται παρατηρούμε ότι διανύει 21 m σε 3 s.  

α. Υπολογίστε τον συντελεστή τριβής μεταξύ του σώματος και του δαπέδου. 

β. Κάντε τις γραφικές παράστασεις υ-t, x-t, α-t από την αρχή της κίνησης μέχρι να σταματήσει το 

σώμα. 

Απ., μ=0,2 

  

 

F


  

φ 
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Συστήματα σωμάτων. 

53. Σώμα μάζας m2=3 kg είναι συνδεδεμένο με 

σώμα μάζας m1 μέσω αβαρούς τροχαλίας. Το m2 

κατεβαίνει το κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης 30 με 

σταθερή ταχύτητα  Ο συντελεστής τριβής μεταξύ της 

μάζας m2 και του επιπέδου είναι 
1

3 3 
 . Υπολογίστε 

την μάζα m1.    

Απ.  m1 = 1kg 

54.  Ένας υπάλληλος βρίσκεται μέσα σε ανελκυστήρα και κρατά 

δύο κουτιά (το ένα πάνω στο άλλο) ασκώντας τους μία κατακόρυφη 

δύναμη F. Το κουτί που ακουμπά στα χέρια του έχει μάζα 4 kg και το 

άλλο που είναι από πάνω του έχει μάζα 2 kg. Υπολογίστε: 

α) Την δύναμη F


 που ασκεί ο υπάλληλος. β) Την δύναμη που ασκεί το 

κάτω κουτί στο πάνω όταν 

ι) Ο ανελκυστήρας ανεβαίνει με επιτάχυνση 2 m/s
2
. 

ιι) Ο ανελκυστήρας κινείται με σταθερή ταχύτητα. 

ιιι) Ο ανελκυστήρας ανεβαίνει με επιβράδυνση 2 m/s
2
. 

Απ. ι) F=72 N,  F1 =24 N. ιι) F=60 N,  F1 =20 N . ιιι) F=48 N,  F1 =16N. 

55.  Μία μηχανή τραίνου έχει μάζα  1900 kg και τραβά ένα βαγόνι μάζας 3100 kg. Η 

προωστική δύναμη της μηχανής είναι 7500 Ν. Υπολογίστε (Δεν υπάρχουν αντιστάσεις): 

α) Την επιτάχυνση του συρμού. β) Την δύναμη που ασκεί η μηχανή στο βαγόνι.  
Απ. α=1,5m/s

2
,  F1 =4650 N. 

56.  Ένα ρυμουλκό έχει μάζα 6000 kg και ρυμουλκεί ένα καΐκι μάζας 8000 kg. Η αντίσταση 

του  νερού στο ρυμουλκό είναι 2500 Ν και στο καΐκι  3000 Ν. Τα πλοία κινούνται με επιτάχυνση 1 

m/s
2
. Υπολογίστε: 

α) Την προωστική δύναμη της μηχανής του ρυμουλκού. β) Την τάση του σχοινιού που ενώνει τα 

δύο πλοία.  

γ) Αν το όριο θραύσης του σχοινιού είναι 19000 Ν υπολογίστε την μέγιστη επιτάχυνση που 

μπορούν να κινηθούν τα δύο πλοία. (η αντίσταση του  νερού παραμένει η ίδια). 

Απ. a) F=19500 N, β) F1 =11000 N. γ) α=2m/s
2 

 

57. Ένας σκύλος των πόλων τραβά δύο 

κιβώτια που συνδέονται με ένα σχοινί. Το πρώτο 

έχει μάζα m1=4 kg και το δεύτερο m2=2 kg. Ο 

σκύλος ασκεί στο πρώτο κιβώτιο δύναμη F1=60 Ν. 

Κάθε κιβώτιο παρουσιάζει με το δάπεδο συντελεστή τριβής 0,5. Υπολογίστε α) την επιτάχυνσή του 

συστήματος β) την τάση του νήματος. 

Απ.  α = 5 m/s
2
, F2= 20 N. 

F1


  

m1 m2 

m2 

m1 

F


  

m1 

φ 

m2 
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58. Ένας εργάτης τραβά δύο 

κιβώτια που συνδέονται με ένα σχοινί. 

Το πρώτο έχει μάζα m1=10 kg και το 

δεύτερο m2=2 kg. Ο εργάτης ασκεί στο 

πρώτο κιβώτιο δύναμη F1=20   Ν που 

σχηματίζει γωνία 60 με το οριζόντιο 

επίπεδο. Κάθε κιβώτιο παρουσιάζει με το 

δάπεδο συντελεστή τριβής 0,1  . 

Υπολογίστε α) την επιτάχυνσή του συστήματος β) την τάση του νήματος. 

Απ.  α = 5  /6 m/s
2
, F2=22  /6 N. 

 

 

 

 

F1


  

m1 m2 
60 

x 

y 


