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Δυναμική. Ομάδα Γ΄.
1.2.21.

Κατακόρυφη βολή και γραφικές παραστάσεις

Από ένα σημείο Ο σε ύψος Η=25m από το έδαφος εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα
πάνω ένα σώμα με αρχική ταχύτητα υ0=20m/s. Αν g=10m/s2, ενώ η αντίσταση του
αέρα θεωρείται αμελητέα, να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις σε συνάρτηση με το
χρόνο:
i) Της μετατόπισης του σώματος και του ύψους του, μέχρι να πέσει στο έδαφος.
ii) Της ταχύτητας του σώματος.

1.2.22.

Κατακόρυφη βολή και κάποια συμπεράσματα.

Από το έδαφος εκτοξεύεται για t0=0, κατακόρυφα μια μικρή πέτρα με αρχική ταχύτητα υ0=30m/s. Αν
g=10m/s2 ενώ η αντίσταση του αέρα είναι αμελητέα, ζητούνται:
i)

Ο χρόνος ανόδου και το μέγιστο ύψος που θα φτάσει η πέτρα.

ii) Ποιες χρονικές στιγμές η πέτρα βρίσκεται σε ύψος h=40m; Ποια η ταχύτητα της πέτρας στο ύψος
αυτό;
iii) Ποια χρονική στιγμή και με ποια ταχύτητα η πέτρα επιστρέφει στο έδαφος;

1.2.23.

1ος και 2ος Νόμος του Νεύτωνα – διαδοχικές κινήσεις

Ένα μικρό σώμα μάζας m=2Kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο.
Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της αλγεβρικής
τιμής της δύναμης οριζόντιας διεύθυνσης, που ασκείται στο σώμα,
από τη χρονική στιγμή t = 0 έως τη χρονική στιγμή t = 13 s.
i)

Να βρείτε τα είδη των κινήσεων που εκτελεί το σώμα
εξηγώντας αναλυτικά τις απαντήσεις σας και να γράψετε για κάθε είδος κίνησης τους νόμους (α-t,
υ-t και x-t) που ισχύουν.

ii) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.
iii) Να υπολογίσετε τη συνολική μετατόπιση του σώματος, με δύο τρόπους.
iv) Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που διανύεται καθώς και την τελική θέση του σώματος.
Θεωρείστε ότι το υλικό σημείο την t=0 βρίσκεται στη θέση x=30 m.

1.2.24.

Μια απλή εφαρμογή των νόμων του Νεύτωνα.

Ένα σώμα μάζας 5kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή
δέχεται την επίδραση οριζόντιας δύναμης F, με αποτέλεσμα το σώμα να
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κινηθεί και στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με το
χρόνο.
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i) Να περιγράψετε την κίνηση του σώματος στα χρονικά διαστήματα από
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0-10s και από 10s-20s.
ii) Να βρεθεί η επιτάχυνση του σώματος μέχρι τη στιγμή t=20s.
iii) Να υπολογίστε την ασκούμενη στο σώμα οριζόντια δύναμη F, στο παραπάνω χρονικό διάστημα.
iv) Πότε παρουσιάζει μεγαλύτερη αδράνεια το σώμα, τη στιγμή t1=5s ή τη στιγμή t2=15s;
v) Να υπολογιστεί η μετατόπιση του σώματος από t1 έως t2.

1.2.25.

Βρείτε τη μια δύναμη, από ένα διάγραμμα.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα. Σε μια στιγμή ασκούμε πάνω του δυο οριζόντιες δυνάμεις με
μέτρα F1=6Ν και F2, όπως στο σχήμα, με αποτέλεσμα η ταχύτητα του σώματος να μεταβάλλεται, όπως στο
διπλανό διάγραμμα.
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i) Να υπολογίστε την επιτάχυνση του σώματος στα διάφορα χρονικά διαστήματα που φαίνονται στο
διάγραμμα.
Αν δίνεται ότι τη στιγμή t1=4s η δύναμη F2 έχει μέτρο F2=4Ν.
ii) Τη στιγμή t2=8s, η δύναμη αυτή έχει μέτρο:
α) F2=2Ν,

β) F2=4Ν,

γ) F2=8Ν.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
iii) Να υπολογιστεί η μάζα του σώματος καθώς και το μέτρο της δύναμης F2 στα χρονικά διαστήματα:
α) από 10s-15s και β) από 15s-20s.
iv) Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος στο χρονικό διάστημα, από t2=15s έως τη στιγμή t3=16,2s.

1.2.26.

Η κίνηση ενός σώματος μέσα σε ασανσέρ.

Ένα σώμα Σ βάρους 20Ν, ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου, το οποίο
κρέμεται από την οροφή ενός ακίνητου θαλαμίσκου ασανσέρ, όπως στο σχήμα. Το μήκος
του ελατηρίου στην θέση αυτή είναι 60cm.





i) Αναφερόμενοι στο μήκος του ελατηρίου:
α) Το ασανσέρ κινείται προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα υ1= 2m/s. Τότε το μήκος
του ελατηρίου θα είναι:
a) 50cm, b) 60cm,

c) 70cm.

β) Το ασανσέρ κινείται προς τα κάτω με σταθερή ταχύτητα υ1= 0,6m/s. Τότε το μήκος του ελατηρίου
θα είναι:
a) 50cm, b) 60cm,

c) 70cm.
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ii) Αν για να επιμηκύνουμε το παραπάνω ελατήριο κατά 10cm, απαιτείται να τραβήξουμε το άκρο του
ασκώντας δύναμη 10Ν, να βρεθεί το αρχικό (το φυσικό μήκος) του ελατηρίου. Φυσικό μήκος του
ελατηρίου είναι το μήκος του όταν δεν παραμορφώνεται.
iii) Αν το ασανσέρ κινείται προς τα κάτω με σταθερή επιτάχυνση α1=2m/s2, να βρεθεί το μήκος του
ελατηρίου, αν την ίδια επιτάχυνση έχει και το σώμα Σ.
iv) Κάτω από το Σ τοποθετούμε ένα μικρό τραπέζι, πάνω στο οποίο βλέπουμε να



στηρίζεται το σώμα Σ, καθώς το ασανσέρ ανεβαίνει με επιτάχυνση α2=3m/s2. Πόση



δύναμη δέχεται το σώμα από το τραπέζι, αν το μήκος του ελατηρίου είναι l΄=50cm;
Δίνεται g=10m/s2.

1.2.27.

Ακινησία και κίνηση ενός σώματος στο άκρο ελατηρίου.

Το αμαξίδιο του σχήματος ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Το ιδανικό
ελατήριο κρέμεται, δεμένο στο ένα του άκρο, έχοντας μήκος l0=40cm.

Σ1

Δένουμε στο κάτω άκρο του ένα σώμα Σ1 βάρους 20Ν και το αφήνουμε
να ηρεμήσει, οπότε το ελατήριο αποκτά μήκος l1=50cm.
i)

Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα και να
υπολογίστε τη σταθερά του ελατηρίου.

Σε επανάληψη του πειράματος, το αμαξίδιο κινείται προς τα δεξιά με
σταθερή ταχύτητα υ1=2m/s, ενώ στο άκρο του ελατηρίου είναι δεμένο
ένα δεύτερο σώμα Σ2 βάρους 60Ν, το οποίο στηρίζεται και στο

Σ2

αμαξίδιο, ενώ το μήκος του ελατηρίου είναι l2=60cm.



1

ii) Να υπολογίστε τη δύναμη που ασκεί το σώμα Σ2 στο ελατήριο.
iii) Το σώμα Σ2 δέχεται κάποια δύναμη από το αμαξίδιο, έστω F1.
Αυτή είναι κατακόρυφη ή όχι και γιατί; Να υπολογιστεί το μέτρο της δύναμης F1.
iv) Σε μια στιγμή το αμαξίδιο αρχίζει να επιταχύνεται προς τα δεξιά, αυξάνοντας την ταχύτητά του, χωρίς
να γλιστράει πάνω του το σώμα Σ2. Στη διάρκεια της επιτάχυνσης του αμαξιδίου, το αμαξίδιο ασκεί
στο σώμα Σ2 δύναμη:
α) Κατακόρυφη με μέτρο F3=F1.
β) Οριζόντια με κατεύθυνση προς τα δεξιά και μέτρο F3>F1.
γ) Τίποτα από τα παραπάνω.

1.2.28.

Ένα εκκρεμές πάνω σε φορτηγό.

Ένα φορτηγάκι κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο και στο
παρακάτω διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του σε συνάρτηση με



το χρόνο.
Πάνω στο φορτηγό έχει στερεωθεί κατάλληλα ένα στήριγμα, από
το οποίο κρέμεται μέσω νήματος ένα σώμα Σ. Στο παρακάτω
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σχήμα δείχνει τρεις διαφορετικές θέσεις του νήματος κατά την κίνηση του φορτηγού, όπου η γωνία που
σχηματίζει το νήμα με την κατακόρυφη διεύθυνση παραμένει σταθερή.

Σ

Σ

Σ

Με βάση το διάγραμμα της ταχύτητας να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, αντιστοιχώντας τα χρονικά
διαστήματα κίνησης με την εικόνα που δείχνει τη σωστή σχέση του νήματος,
Χρονικό

Σχήμα

διάστημα (min)

(α, β ή γ)

0-2
2-4
4-6
6-7
7-8
δίνοντας και σύντομες επεξηγήσεις.

1.2.29.

Μια κατακόρυφη κίνηση πριν και μετά το κόψιμο του νήματος.

Ένα σώμα μάζας 0,5kg ηρεμεί στο έδαφος. Τη στιγμή t=0, δέχεται μέσω νήματος μια
κατακόρυφη σταθερή δύναμη μέτρου F=9Ν, μέχρι τη στιγμή t1=2s, όπου το νήμα σπάει και το


F

σώμα κινείται πια «ελεύθερα». Αντίσταση του αέρα δεν υπάρχει ενώ g=10m/s2.
i) Να υπολογίστε την επιτάχυνση του σώματος για το χρονικό διάστημα που στο σώμα
ασκείται η δύναμη F.
ii) Πόσο απέχει το σώμα από το έδαφος τη στιγμή που σπάει το νήμα;
iii) Ποια χρονική στιγμή το σώμα σταματά την ανοδική του κίνηση; Σε ποιο ύψος βρίσκεται τη στιγμή
αυτή;
iv) Να βρεθεί η χρονική στιγμή που το σώμα επιστρέφει στο έδαφος. Ποια η ταχύτητά του τη στιγμή αυτή;
v) Να γίνουν τα διαγράμματα σε συνάρτηση με το χρόνο:
α) της ταχύτητας του σώματος, β) της απόστασής του από το έδαφος.

Υλικό Φυσικής-Χημείας
Γιατί το να μοιράζεσαι πράγματα, είναι καλό για όλους…
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