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∆υναµική σε µια διάσταση. Οµάδα Β. 

1.2.1. Ελαστική παραµόρφωση και  σκληρότητα ελατηρίου. 

 

Στο διάγραµµα δίνεται η γραφική παράσταση της δύναµης που ασκείται σε δύο ελατήρια σε συνάρτηση µε 

την επιµήκυνση των ελατηρίων.  

i) Ποιο ελατήριο το Α ή το Β έχει µεγαλύτερη σκληρότητα; 

ii)  Να βρεθούν οι σταθερές των δύο ελατηρίων. 

iii)  Για ένα τρίτο ελατήριο Γ το αντίστοιχο διάγραµµα δίνεται στο παρακάτω διάγραµµα.  

 

iv) Σε τι παραµόρφωση υπόκειται το ελατήριο αυτό; 

1.2.2. Νόµος του Hooke. Ελατήριο. 

 

Πραγµατοποιήσαµε το παρακάτω πείραµα. Στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου κρεµάµε µικρά 

βάρη και µετράµε το µήκος του ελατηρίου. Οι τιµές για το µήκος του ελατηρίου  σε σε συνάρτηση µε το 

βάρος που έχουµε αναρτήσει δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

ℓ (cm) Βάρος (Ν) ∆: (cm) 

10,0 0  

11,5 0,5  

13,0 1,0  

15,0 1,5  

16,0 2,0  

Να συµπληρωθεί η τελευταία στήλη του πίνακα για την επιµήκυνση του ελατηρίου. 
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i) Να γίνει το διάγραµµα της δύναµης που ασκείται στο ελατήριο (ίση µε το βάρος που κρέµεται) σε 

συνάρτηση µε την επιµήκυνση του ελατηρίου. 

ii)  Να υπολογισθεί η σταθερά του ελατηρίου. 

iii)  Κρεµάµε στο άκρο του ελατηρίου ένα σώµα Α άγνωστου βάρους και το µήκος του ελατηρίου 

γίνεται 19cm. Πόση δύναµη ασκεί το σώµα Α στο ελατήριο; 

1.2.3. Να σχεδιαστεί η δύναµη. 

 

 

Ένα σώµα βάρους 10Ν, κινείται οριζόντια σε ύψος 3m από το έδαφος, µε σταθερή ταχύτητα υ=2m/s µε την 

επίδραση µια δύναµης F. Να σχεδιάστε στο σχήµα τη δύναµη F και να υπολογίσετε το µέτρο της. 

1.2.4. ∆ύο κινήσεις. 

 

Σε σώµα µάζας 2kg που ηρεµεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ενεργεί σταθερή οριζόντια δύναµη F επί 4s. Το 

σώµα σε 10 δευτερόλεπτα µετατοπίζεται κατά 160m. Ποιο το µέτρο της δύναµης F; 

1.2.5. Αδράνεια σώµατος και θεµελιώδης νόµος. 

Ένα σώµα ηρεµεί στο έδαφος. ∆ένουµε το σώµα µε ένα νήµα ασκώντας πάνω του µια κατακόρυφη δύναµη 

F, µε αποτέλεσµα το σώµα να αρχίζει προς τα πάνω και στο διάγραµµα δίνεται πως µεταβάλλεται η 

ταχύτητά του σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

 

Αν το µέτρο της δύναµης από 0-2s είναι F=42Ν, ζητούνται: 

i)   Η µάζα του σώµατος. 

ii)  Πότε έχει µεγαλύτερη αδράνεια το σώµα τη στιγµή t1=1s ή τη στιγµή t2=3s; 

iii) Να κάνετε το διάγραµµα του µέτρου της ασκούµενης δύναµης F σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

iv) Πόσο απέχει το σώµα από το έδαφος τη στιγµή  t3=6s; 
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 ∆ίνεται g=10m/s2. 

1.2.6. Τα σώµατα χωρίζονται… 

Τα σώµατα Α και Β µε µάζες m1=2kg και m2=1kg αντίστοιχα, είναι κολληµένα στο έδαφος. 

Για t=0 ασκούµε στο σώµα Α µια κατακόρυφη δύναµη F=36Ν. Τη χρονική στιγµή t1=5s το 

σώµα Β αποσπάται και τα δύο σώµατα κινούνται ανεξάρτητα. 

i) Από 0-5s: 

α) Τα σώµατα κινούνται προς τα πάνω µε επιτάχυνση α=12m/s2. 

β) Τα σώµατα κινούνται προς τα πάνω µε επιτάχυνση α=10m/s2. 

γ) Τα σώµατα κινούνται προς τα πάνω µε επιτάχυνση α= 2m/s2. 

δ) Τα σώµατα κινούνται προς τα πάνω µε σταθερή ταχύτητα. 

ii) Ποια η ταχύτητα των σωµάτων τη στιγµή που αποσπάται το σώµα Β και σε ποιο ύψος βρίσκονται τα 

σώµατα; 

iii) Το σώµα Β µετά την αποκόλλησή του: 

α) θα κινηθεί προς τα κάτω µε επιτάχυνση g. 

β) θα κινηθεί προς τα κάτω εκτελώντας ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση. 

γ) το σώµα Β θα συνεχίσει να κινείται προς τα πάνω για 1sec ακόµη. 

iv) Πόσο απέχουν τα δύο σώµατα µεταξύ τους τη χρονική στιγµή t2=8s; 

v)  Ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα δίνει το ύψος από το έδαφος του σώµατος Β; 
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1.2.7. Πόση θα γίνει η απόσταση των σωµάτων. 

Τα σώµατα Α και Β του σχήµατος έχουν ίσες µάζες m1=m2=2kg και ηρεµούν σε λείο οριζόντιο, δεµένα στα 

άκρα νήµατος µήκους L=2m. Για t=0 ασκούµε στο Α σταθερή οριζόντια δύναµη µέτρου F=12Ν.  

 

Τη χρονική στιγµή t1=3s το νήµα που συνδέει τα δύο σώµατα κόβεται ενώ η δύναµη F συνεχίζει να ασκείται 

στο σώµα Α. 

i)   Ποια η ταχύτητα των δύο σωµάτων τη στιγµή t1; 

ii)  Πόσο απέχουν τα δύο σώµατα τη χρονική στιγµή t2=5s; 

∆ίνεται g=10m/s2. 

1.2.8. Ανέβασµα τσάντας.. 
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Θέλουµε να ανεβάσουµε από το έδαφος στο µπαλκόνι του δευτέρου ορόφου, που βρίσκεται σε ύψος 8m, µια 

τσάντα µε τούβλα µε µάζα 40kg. Για το σκοπό αυτό την δένουµε µε ένα νήµα και τραβάµε µε σταθερή 

δύναµη, οπότε χρειάζεται χρόνος 10 δευτερόλεπτα για να ανέβει.  

 

Να βρεθεί το µέτρο της δύναµης που ασκήθηκε µέσω του νήµατος ( Η τάση του νήµατος). g=10m/s2. 

1.2.9. ∆εύτερος νόµος του Νεύτωνα και τάση νήµατος. 

Ένας άνθρωπος ανεβάζει µέσω νήµατος ένα σώµα βάρους 50Ν (µάζας 5kg), όπως στο σχήµα. Η ταχύτητα 

του σώµατος µεταβάλλεται όπως στο παρακάτω διάγραµµα. 

       

Να κάνετε το διάγραµµα της τάσης του νήµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

Σε πόσο ύψος από το έδαφος ανυψώθηκε το σώµα; 

1.2.10. Κίνηση µε επιστροφή. 

 

Ένα σώµα µάζας 2kg για t=0 περνά από το σηµείο Α έχοντας ταχύτητα υ0=10m/s, ενώ πάνω του ασκείται 

οριζόντια δύναµη F=4Ν, όπως στο σχήµα. Το επίπεδο είναι λείο. 

i) Βρείτε την επιτάχυνση του σώµατος και την ταχύτητά του τη χρονική στιγµή t1=2s. 

ii)  Ποια χρονική στιγµή η ταχύτητα του σώµατος είναι 2m/s µε φορά προς τα δεξιά; 

iii)  Ποια χρονική στιγµή το σώµα κινείται προς τα αριστερά µε ταχύτητα µέτρου 4m/s; Πόσο απέχει 

τη στιγµή αυτή το σώµα από την αρχική θέση Α; 

iv) Ποια χρονική στιγµή το σώµα θα ξαναπεράσει από το σηµείο Α; 

1.2.11. ∆υναµική και κάποιες γραφικές παραστάσεις. 
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Ένα σώµα µάζας 2kg, κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και στο διάγραµµα 

δίνεται η µεταβολή της ταχύτητάς του σε συνάρτηση µε το χρόνο.  

i) Να βρεθεί ο ρυθµός µεταβολής της ταχύτητας του σώµατος τη στιγµή 

που µηδενίζεται η ταχύτητά του. 

ii)  Να γίνει το διάγραµµα της ασκούµενης συνισταµένης δύναµης που ασκείται στο σώµα σε 

συνάρτηση µε το χρόνο. 

iii)  Να παρασταθεί γραφικά η µετατόπιση του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο, µέχρι τη χρονική 

στιγµή t1=10s.  

1.2.12. 2ος Νόµος του Νεύτωνα. 

Τα δυο σώµατα Γ και ∆ του σχήµατος µε µάζες m1=1kg και m2=0,5kg αντίστοιχα, κινούνται 

κατακόρυφα προς τα πάνω µε κοινή σταθερή επιτάχυνση α=2m/s2, µε την επίδραση της δύναµης 

F, δεµένα στα άκρα ελατηρίου σταθεράς k=30Ν/m. 

i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο ∆ σώµα και να υπολογίστε τα µέτρα 

τους. 

ii)  Να βρείτε την επιµήκυνση του ελατηρίου. 

iii)  Πόσο είναι το µέτρο της δύναµης F που ασκείται στο σώµα Γ; 

iv) Αν κάποια στιγµή καταργηθεί η δύναµη F, να βρεθεί η επιτάχυνση κάθε σώµατος 

αµέσως µετά. 

∆ίνεται g=10m/s2. 

1.2.13. ∆υο δυνάµεις και µέγιστη ταχύτητα 

Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε µια στιγµή t=0 δέχεται την επίδραση δύο 

οριζοντίων δυνάµεων µε µέτρα F1=10Ν και F2=6Ν, όπως στο σχήµα. 

F
→

F
→

2 1

 

Τη χρονική στιγµή t1 παύει να ασκείται η δύναµη F1, οπότε τη χρονική στιγµή t2=10s η ταχύτητα του 

σώµατος µηδενίζεται στιγµιαία. 

i) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. 

Α) Από 0-t1 το σώµα αποκτά σταθερή επιτάχυνση προς τα δεξιά. 

Β) Μόλις πάψει να ασκείται η δύναµη F1 το σώµα θα κινηθεί αµέσως προς τα αριστερά. 

Γ) Από t1 έως t2 το σώµα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. 

∆) Το σώµα παρουσιάζει µεγαλύτερη αδράνεια στο χρονικό διάστηµα από t1 έως t2. 

ii)  Ποια χρονική στιγµή t1 παύει να ασκείται η δύναµη F1; 

iii)  Να βρεθεί η µέγιστη ταχύτητα που αποκτά το σώµα στο παραπάνω χρονικό διάστηµα; 
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1.2.14. Μεταβλητή  δύναµη και µέγιστη ταχύτητα. 

      

Ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε µια στιγµή t0=0 έχει ταχύτητα υ0=4m/s. Στο 

παραπάνω σχήµα δίνεται το διάγραµµα της επιτάχυνσης του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

i) Βρείτε την ταχύτητα του σώµατος τη χρονική στιγµή t1= 3s. 

ii)  Αν το διάγραµµα της επιτάχυνσης σε συνάρτηση µε το χρόνο ήταν όπως στο παρακάτω διάγραµα, 

ποια θα ήταν η ταχύτητα του σώµατος τη στιγµή t2=3s; 

 

iii)  Ένα σώµα µάζας m=2kg ηρεµεί στο έδαφος. Για t0=0 δέχεται την επίδραση 

µιας µεταβλητής δύναµης που το µέτρο της µεταβάλλεται µε το χρόνο 

σύµφωνα µε την σχέση F=40-10t (µονάδες στο S.Ι.). Αν g=10m/s2: 

α) Για πόσο χρονικό διάστηµα η ταχύτητα του σώµατος αυξάνεται; 

β) Ποια είναι η µέγιστη ταχύτητα που αποκτά το σώµα κατά την προς τα πάνω 

κίνησή του; 

γ) Επί πόσο χρόνο το σώµα κινείται προς τα πάνω; 

1.2.15. Μια σταθερή και µια µεταβλητή δύναµη. 

Ένα  σώµα µάζας m=2kg αρχίζει να κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ξεκινώντας από την ηρεµία, µε την 

επίδραση δύο οριζοντίων δυνάµεων F1και F2. Η δύναµη F2 είναι σταθερή µέτρου 6Ν, ενώ η F1 µεταβλητή, 

το µέτρο της οποίας µεταβάλλεται όπως στο σχήµα. 

 

i) Να γίνει το διάγραµµα της επιτάχυνσης του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

ii)  Ποια είναι η ταχύτητα του σώµατος και ποια η µετατόπισή του τη χρονική στιγµή t1=10s; 

iii)  Ποια χρονική στιγµή το σώµα αρχίζει να επιβραδύνεται; 

iv) Να βρεθεί η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος. 

v) Να βρείτε την ταχύτητα του σώµατος τη χρονική στιγµή t2=20s. 

1.2.16. ∆ύναµη και επιτάχυνση 
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Ένα παιδί εκτοξεύει από κάποιο ύψος, µια µπάλα οριζόντια και 

στο σχήµα δίνονται τρεις θέσεις της µπάλας, κατά την κίνησή 

της. Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στην µπάλα και 

την επιτάχυνσή της για τις θέσεις αυτές. 

Αντίσταση του αέρα δεν υπάρχει. 

1.2.17. ∆ύναµη από ελατήριο και επιτάχυνση. 

Ένα σώµα βάρους 40Ν ηρεµεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, 

προκαλώντας του επιµήκυνση x1=0,1m. ∆ένουµε το σώµα µε ένα νήµα και το τραβάµε, 

µε αποτέλεσµα το σώµα να κατέβει χαµηλότερα κατά x2= 0,2m. 

i)   Σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα στις δύο θέσεις του σχήµατος. 

ii)  Υπολογίστε την σταθερά του ελατηρίου. 

iii) Πόση είναι η τάση του νήµατος στο δεύτερο σχήµα; 

iv) Σε µια στιγµή κόβουµε το νήµα. Να υπολογίστε την επιτάχυνση του σώµατος 

αµέσως µετά το κόψιµο του νήµατος. 

v) Ποιος ο ρυθµός µεταβολής της ταχύτητας τη στιγµή που το σώµα έχει µετακινηθεί κατά 0,4m προς τα 

πάνω; 

1.2.18. Κίνηση σε λείο επίπεδο µε την επίδραση δύο δυνάµεων. 

Ένα σώµα µάζας 2kg κινείται σε λείο  οριζόντιο επίπεδο, µε την επίδραση 2 οριζο-

ντίων δυνάµεων F1=4N προς τα δεξιά και F2 =10Ν προς τ' αριστερά. Σε µια στιγµή 

t0=0 έχει ταχύτητα υ0=12m/s προς τα δεξιά.  

i) Ποια πρόταση είναι σωστή:  

α) Η επιτάχυνση του σώµατος είναι προς τα δεξιά.  

β) Το σώµα θα κινηθεί αµέσως προς τ’ αριστερά.  

γ) Ο ρυθµός µεταβολής της ταχύτητας έχει µέτρο 3m/s/s.  

δ) Η αδράνεια του σώµατος θα µικρύνει αν καταργηθεί η δύναµη F2.  

ii) Η  ταχύτητά του τη στιγµή t1=2s είναι:   

α. 2 m/s .    β. 6 m/s.        γ. 8 m/s.       δ. 12 m/s. 

iii)  Αν τη στιγµή t1=2s σταµατά να ασκείται η δύναµη F1, τότε:  

α)  Θα αυξηθεί η αδράνεια του σώµατος.  

β) Το σώµα θα κινηθεί για λίγο ακόµη και µετά θα σταµατήσει.  

γ) Ο ρυθµός µεταβολής της ταχύτητας θα αλλάξει.   

iv)  Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώµατος τη στιγµή t2=6s. 

1.2.19. Κίνηση σώµατος στο άκρο ελατηρίου 
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Ένα σώµα µάζας 2kg ηρεµεί, όπως στο  σχήµα, στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου 

ελατηρίου, προκαλώντας του επιµήκυνση ∆ℓ=0,4m. 

i) Να σχεδιάστε τις δυνάµεις που ασκούνται στο σώµα και να υπολογίστε τα µέτρα 

τους, δικαιολογώντας ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ το τι κάνετε. 

ii)  Να υπολογίστε την σταθερά του ελατηρίου. 

iii)  Πιάνουµε το σώµα µε το χέρι µας και το µετακινούµε κατακόρυφα προς τα κάτω κατά 0,2m. Σε µια 

στιγµή το αφήνουµε ελεύθερο να κινηθεί. Να εξηγείστε γιατί θα κινηθεί προς τα πάνω και να 

υπολογίστε την αρχική επιτάχυνση που θα αποκτήσει, αµέσως µόλις αφεθεί να κινηθεί. 

iv) Η κίνηση του σώµατος είναι ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη ή όχι; Να εξηγείστε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

την άποψή σας. 

∆ίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2. 

1.2.20. Κατακόρυφη βολή προς τα πάνω. 

Από το έδαφος, για t=0, εκτοξεύουµε µια πέτρα (µέρες που 
,
ναι…) κατακόρυφα προς τα πάνω µε αρχική 

ταχύτητα υ0. Αν στη διάρκεια του 3ου δευτερολέπτου της κίνησής της η πέτρα πέσει κατά 5m, ζητούνται: 

i) Η αρχική ταχύτητα της πέτρας. 

ii)  Για πόσο χρόνο η πέτρα κινείται προς τα πάνω. 

iii)  Το µέγιστο ύψος που θα φτάσει η πέτρα. 

iv) Το ύψος από το έδαφος που βρίσκεται η πέτρα τις χρονικές στιγµές t3=1s και t4=3s. Ποιες είναι 

αντίστοιχα οι τιµές της ταχύτητας τις στιγµές αυτές; 

v) Να γίνουν τα διαγράµµατα σε συνάρτηση µε το χρόνο, της ταχύτητας της πέτρας και του ύψους, 

µέχρι τη στιγµή που θα ξαναπέσει στο έδαφος. 

∆ίνεται g=10m/s2 ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αµελητέα. 

 

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… 

 

 

 

 


