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      ΔΔΔΥΥΥΝΝΝΑΑΑΜΜΜΗΗΗ   
   

  

                   ΕΕΕρρρωωωτττήήήσσσεεειιιςςς−−−ΑΑΑσσσκκκήήήσσσεεειιιςςς   μμμεεε   αααπππαααμμμτττήήήσσσεεειιιςςς      (σελ. 1)   

                   ΕΕΕρρρωωωτττήήήσσσεεειιιςςς−−−ΑΑΑσσσκκκήήήσσσεεειιιςςς   χχχωωωρρρίίίςςς   αααπππαααμμμτττήήήσσσεεειιιςςς     (σελ. 5)     
 

  

  

     
     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

      ΙΙΑΑΒΒΑΑΕΕ  ΑΑΤΤΣΣΟΟ,,  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΗΗΕΕΙΙ  ΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ  
  

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις επαμάληψης τής Φυσικής Β΄ Γυμμασίου αποσκοπούμ μα βοηθήσουμ το μαθητή μα επαμαλάβει τα σημαμτικά στοιχεία τής διδακτ έας ύλης. 

Συμπεριλαμβάμουμ μια αφαιρετική επιλογή ερωτήσεωμ και ασκήσεωμ τού σχολικού βιβλίου, συμπληρωμέμωμ με επιπλέομ ερωτήσεις και ασκήσεις. 

Η σειρά παρουσίασης τους είμαι προσεγμέμη ώστε μα αποκαλύπτει το βασικό σκελετό κάθε κεφαλαίου και μα υποβοηθά στημ καταμόηση τής ύλης. 
  
  

 

   ε γαλάζιο φόμτο    ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ (2014−2015)   

 

 

   ε μαύρο φόμτο    ΘΕΜΑΣΑ ΕΚΣΟ ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ (2014-2015) 
           που μπορεί μα συμπληρώσουμ τη διδασκαλία ή τη μελέτη 

 
                                                                         

 

 

           
                          Όπου υπάρχει αυτό το εικομίδιο, κάμε κλικ για μα δεις σχετική βιμτεο-προσομοίωση εμός φαιμομέμου.  

 

https://sites.google.com/site/surfingphysics/physics-gymnasium/b-class
https://sites.google.com/site/surfingphysics


 

ΑΑΡΡΗΗΣΣ  ΔΔΕΕΚΚΑΑΤΤΡΡΗΗΣΣ  ––    ΦΦυυσσιικκήή  ΒΒ΄́  ΓΓυυμμνναασσίίοουυ 

ΔΥΝΑΜΗ 1 

       
  

 

3.1 
 

Α)  [Συμπλιρωςθ λζξεων]    

Όποτε ςε ζνα ςϊμα ςυμβαίνει είτε αλλαγι ςτθν  ταχφτθτα  του είτε αλλαγι ςτο  ςχιμα  του (=παραμόρφωςθ), κεωροφμε ότι αιτία  

είναι θ  αλλθλεπίδραςθ  του με άλλο ζνα ι περιςςότερα ςϊματα. 

Τθν αλλθλεπίδραςθ των ςωμάτων, θ οποία προκαλεί αλλαγι ςτθν ταχφτθτα και το ςχιμα τουσ, τθ λζμε  δφναμθ. 
 

Β)  Να περιγράψετε πϊσ ςχεδιάηουμε μια δφναμθ.  
 

Για να ςχεδιάςουμε μια δφναμθ, χρθςιμοποιοφμε τον εξισ ςυμβολιςμό:  

Σχεδιάηουμε το ςϊμα που δζχεται τθ δφναμθ, αναπαριςτϊντασ το με ζνα ςθμείο.  

Τθ δφναμθ τθν αναπαριςτοφμε με ζνα βζλοσ που:  

 θ αρχι του βρίςκεται πάντα πάνω ςτο ςϊμα αυτό και 

 το τζλοσ του δείχνει τθν κατεφκυνςθ ςτθν οποία δρα θ δφναμθ. 

 
3.2 i. Να ςχεδιάςετε τισ παρακάτω δυνάμεισ,  ii. να τισ ονομάςετε και  iii. να περιγράψετε τθν κατεφκυνςι τουσ.  

 

   Α)   Η δφναμθ που δζχεται κάκε ςϊμα από τθ Γθ 
  (ανεξάρτθτα από τισ ςυνκικεσ και από το αν ακουμπά ι όχι ςτθ Γθ) 

Τθ λζμε βάροσ τοφ ςώματοσ ςτθ Γθ και ζχει πάντα κατεφκυνςθ 
προσ το κζντρο τισ Γθσ.  
 

   Β)   Η δφναμθ που δζχεται ζνα ςϊμα εξαιτίασ τισ επαφισ του με μια εφαπτόμενθ  
  επιφάνεια (οριηόντια ι πλάγια)  

Τθ λζμε δφναμθ ςτιριξθσ και ζχει κατεφκυνςθ προσ το ςϊμα και κάκετα ςτθν επιφάνεια. 

Η δφναμθ αυτι υποςτθρίηει το ςϊμα (που ζλκεται από τθ Γθ) και ςταματά τθν πτϊςθ του  

προσ αυτι, ενϊ του προκαλεί και μια μικρι ι μεγάλθ παραμόρφωςθ.  

 
    Γ)      Η δφναμθ που δζχεται ζνα ςϊμα από μια εφαπτόμενθ (οριηόντια ι πλάγια)  

  επιφάνεια, θ οποία εμποδίηει τθν ζναρξθ ι τθ ςυνζχιςθ τισ ολίςκθςισ του 
   

   (ολίςκθςθ = γλίςτρθμα ςε μια επιφάνεια) 
 

Τθ λζμε τριβι και ζχει κατεφκυνςθ αντίκετθ ςτθν ολίςκθςθ. 

(Αςκείται ταυτόχρονα με τθ δφναμθ ςτιριξθσ.) 

  
   Δ)   Η δφναμθ που δζχεται ζνα ςϊμα, κρεμαςμζνο από ζνα τεντωμζνο ςχοινί  

  (ςε κατακόρυφθ ι ςε πλάγια κζςθ) 

Τθ λζμε τάςθ τοφ ςχοινιοφ και ζχει κατεφκυνςθ από το ςϊμα προσ το ςχοινί. 

 
    Ε)   Η δφναμθ που δζχεται ζνα ςϊμα από παραμορφωμζνο ελατιριο  

  (τεντωμζνο ι ςυςπειρωμζνο) 

Τθ λζμε τάςθ τοφ ελατθρίου και δρα ςτο ςϊμα με κατεφκυνςθ  

προσ τθ “κζςθ φυςικοφ μικουσ” τοφ ελατθρίου. 

 
    Ζ)   Η δφναμθ που δζχεται ζνα ςϊμα από υγρό/αζριο, μζςα ςτο οποίο βρίςκεται  

  ολόκλθρο ι ζνα τμιμα τοφ ςϊματοσ 

Tθ λζμε άνωςθ και ζχει πάντα κατεφκυνςθ προσ τα πάνω. 

 

3.3 Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω δυνάμεισ ωσ δυνάμεισ επαφισ ι δυνάμεισ από απόςταςθ: 

θλεκτρικι δφναμθ  δφναμθ ελαςτικότθτασ ελατθρίου  τριβι  τάςθ νιματοσ  βαρυτικι δφναμθ  άνωςθ  μαγνθτικι δφναμθ  δφναμθ ςτιριξθσ 

Δυνάμεισ επαφισ:  δφναμθ ελαςτικότθτασ ελατθρίου, τριβι, τάςθ νιματοσ, άνωςθ, δφναμθ ςτιριξθσ 

Δυνάμεισ από απόςταςθ:  βαρυτικι δφναμθ, θλεκτρικι δφναμθ, μαγνθτικι δφναμθ 

 
3.4 Να περιγράψετε πϊσ μετράμε τισ δυνάμεισ (χρθςιμοποιϊντασ το νόμο τοφ Χουκ) και να ονομάςετε ποια είναι θ μονάδα μζτρθςισ τουσ ςτο S.I. 

Για να προςδιορίςουμε τθν τιμι μιασ δφναμθσ, χρθςιμοποιοφμε τα αποτελζςματά τθσ, όπωσ π.χ. τθν παραμόρφωςθ που προκαλεί ςε ζνα ςϊμα. 

Ζνα ςτερεωμζνο ελατιριο, όταν δζχεται δφναμθ ςτο ελεφκερο άκρο του, παραμορφϊνεται. Αν το ελατιριο ανακτιςει το αρχικό του ςχιμα, μόλισ 

καταργθκεί θ δφναμθ που το παραμόρφωςε, θ παραμόρφωςθ χαρακτθρίηεται ελαςτικι.  Για τισ ελαςτικζσ παραμορφϊςεισ δεχόμαςτε ότι:  
 

Κάκε ελαςτικι παραμόρφωςθ είναι ανάλογθ με τθ δφναμθ που τθν προκάλεςε.  

Δθλαδι:    δφναμθ
ελαςτικι παραμόρφωςθ

= ςτακερό πθλίκο         και, ςυμβολικά:      


F
Δ

= k       ι       F = k  Δ 

Με k ςυμβολίηουμε το ςτακερό πθλίκο τισ αναλογίασ.   

Το παραπάνω ςυμπζραςμα, που ςυνδζει μια ελαςτικι παραμόρφωςθ με τθ δφναμθ που τθν προκάλεςε, είναι γνωςτό ωσ νόμοσ τοφ Χουκ (Hooke). 
 

Εφόςον δφναμθ και ελαςτικι παραμόρφωςθ είναι μεγζκθ ανάλογα, αν μια δφναμθ που παραμορφϊνει κάποιο ελατιριο κατά 0,01 m ορίςουμε ότι ζχει 

τιμι μια μονάδα δφναμθσ, τότε παραμόρφωςθ κατά 0,02 m κα αντιςτοιχεί ςε δφο μονάδεσ δφναμθσ κ.ο.κ.  

Με τον τρόπο αυτό μποροφμε να μετράμε παραμόρφωςθ και να υπολογίηουμε δφναμθ. Ζτςι ζνα ελατιριο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ δυναμόμετρο. 

Στο S.I. τθ μονάδα μζτρθςθσ τισ δφναμθσ τθ λζμε νιοφτον (ςυμβολικά Ν). 

 

Δφναμη  
στήριξης 

Δφναμη  
στήριξης 

Τάση σχοινιοφ 

Τριβή 

Βάρος 

Άνωση 

Τάση 
ελατηρίου 

https://sites.google.com/site/surfingphysics/physics-gymnasium/b-class/videos-animations/1011173718
https://sites.google.com/site/surfingphysics/physics-gymnasium/b-class/videos-animations/1011171513
https://sites.google.com/site/surfingphysics/physics-gymnasium/b-class/videos-animations/1011174513
https://sites.google.com/site/surfingphysics/physics-gymnasium/b-class/videos-animations/1011242014
https://sites.google.com/site/surfingphysics/physics-gymnasium/b-class/videos-animations/1011240001
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ΔΥΝΑΜΗ 2 

3.5 [Συμπλιρωςθ κειμζνου]      

Α)  Οι δυνάμεισ που δζχεται ταυτόχρονα ζνα ςϊμα είναι πάντα δυνατό να αντικαταςτακοφν από μία δφναμθ, θ οποία κα προκαλοφςε  το ίδιο αποτζλεςμα  

με τισ ςυνεργαηόμενεσ δυνάμεισ.  Αυτι θ μία δφναμθ αντιπροςωπεφει τθ ςυνολικι επίδραςθ τοφ περιβάλλοντοσ πάνω ςτο ςϊμα και τθ λζμε 

ςυνιςταμζνθ (ι ςυνολικι) δφναμθ.   

Τισ δυνάμεισ που μία δφναμθ αντικακιςτά τισ λζμε  ςυνιςτϊςεσ τθσ.  Τθν αντικατάςταςθ δυνάμεων από μία δφναμθ τθ λζμε  ςφνκεςθ δυνάμεων. 

 
 

Β)  Επίςθσ, κάποια δφναμθ που δζχεται ζνα ςϊμα είναι πάντα δυνατό να αντικαταςτακεί από δφο δυνάμεισ, οι οποίεσ κα προκαλοφςαν  το ίδιο 

αποτζλεςμα με τθν αρχικι δφναμθ.  Οι δφο αυτζσ δυνάμεισ επιλζγουμε να ζχουν κατευκφνςεισ  κάκετεσ.  Τθν αντικατάςταςθ μίασ δφναμθσ από δφο 

δυνάμεισ τθ λζμε  ανάλυςθ δυνάμεων. 
 

 

3.6 

 

[Άςκθςθ 3, ςελ.62 ςχολικοφ βιβλίου] 

Σε ζναν κρίκο ςυνδζονται δφο νιματα. Διαμζςου των νθμάτων αςκοφμε ςτον κρίκο δφο δυνάμεισ, με τιμζσ F1 = 4 N και F2 = 3 N.  

Πόςθ είναι θ ςυνολικι δφναμθ ςτον κρίκο, όταν οι δφο δυνάμεισ  

Α)  ζχουν κατευκφνςεισ ίδιεσ 

Η ςυνολικι (ςυνιςταμζνθ) δφναμθ ζχει τθν ίδια κατεφκυνςθ με τισ ςυνιςτϊςεσ και τιμι    

                                                                                                                                                              Fολ  =  F1 + F2  =  4 Ν + 3 Ν  =  7 Ν 

 
   

Β)  ζχουν κατευκφνςεισ αντίκετεσ 

Η ςυνολικι δφναμθ ζχει τθν κατεφκυνςθ τισ μεγαλφτερθσ ςυνιςτϊςασ και τιμι    

                                                                                                                                                              Fολ  =  F1 − F2  =  4 Ν − 3 Ν  =  1 Ν                                  
 

Γ)  ζχουν κατευκφνςεισ, που ςχθματίηουν γωνία 90ο. 
Η ςυνολικι δφναμθ ζχει τθν κατεφκυνςθ τισ διαγωνίου τοφ παραλλθλογράμμου των δυνάμεων  
και τιμι  

                                                                                                                                    Fολ  = 2 2
 1  2F +  F = 2 2

  4 +  3 Ν  = 16 + 9 Ν  = 25 Ν  =  5 Ν 

 

 
3.7 

 

Να αναφζρετε 3 περιπτϊςεισ, ςτισ οποίεσ κεωροφμε ότι θ ςυνολικι δφναμθ είναι μθδζν. 

 Η απλοφςτερθ περίπτωςθ μθδενικισ ςυνολικισ δφναμθσ ςε ζνα ςϊμα είναι να μθν αςκοφνται δυνάμεισ πάνω του. 

 Αν αςκοφνται δφο δυνάμεισ ςτο ίδιο ςϊμα, με ίςεσ τιμζσ κι αντίκετεσ κατευκφνςεισ,  

θ ςυνολικι δφναμθ είναι μθδζν. 
 

Αν αςκοφνται τρεισ δυνάμεισ ςτο ίδιο ςϊμα, και θ μία ζχει ίςθ τιμι κι αντίκετθ κατεφκυνςθ  

με τθ ςυνολικι δφναμθ των άλλων δφο, τότε θ ςυνολικι δφναμθ όλων είναι μθδζν. 
 

 
3.8 

 
Σφμφωνα με τον 1ο νόμο τοφ Νεφτωνα, να εξθγιςετε τι ςυμβαίνει από κινθτικι άποψθ ςε κάκε ςϊμα, αν θ ςυνολικι δφναμθ πάνω του είναι μθδζν. 
 

Για όςο θ ςυνολικι δφναμθ ςε ζνα ςϊμα είναι μθδζν, θ ταχφτθτά του δεν αλλάηει. 
Ειδικότερα:  
 αν το ςϊμα είναι ακίνθτο, παραμζνει ακίνθτο για όςο χρόνο θ ςυνολικι δφναμθ παραμζνει μθδζν. 

  αν το ςϊμα ζχει κάποια ταχφτθτα, διατθρεί τθν ίδια ταχφτθτα για όςο χρόνο θ ςυνολικι δφναμθ είναι μθδζν. 
 

3.9 Σφμφωνα με τον 1ο νόμο τοφ Νεφτωνα, τι μποροφμε να υποκζςουμε για τισ δυνάμεισ που δζχεται ζνα ςϊμα, αν κινείται με ςτακερι ταχφτθτα … 

 Α)  κάπου ςτο ςφμπαν, μακριά από άλλα ςϊματα  

Το πικανότερο είναι ότι το ςϊμα δε δζχεται καμία δφναμθ −κι αν ακόμα δζχεται, οι δυνάμεισ είναι τουλάχιςτον δφο και θ ςυνολικι δφναμθ είναι μθδζν. 

Β)  κοντά ι πάνω ςτθ Γθ 
 

Κοντά ςτθ Γθ κάκε ςϊμα δζχεται ςίγουρα μία δφναμθ (το βάροσ του). Στακερι ταχφτθτα για κάκε ςϊμα ςθμαίνει ότι θ ςυνολικι δφναμθ πάνω του  
είναι μθδζν. Άρα ςτο ςϊμα, εκτόσ από το βάροσ, αςκοφνται κι άλλεσ δυνάμεισ, και όλεσ μαηί αλλθλοεξουδετερϊνονται. 
 

3.10 [Άςκθςθ 8, ςελ.62 ςχολικοφ βιβλίου] 

Ζνα αυτοκίνθτο, μάηασ 1.000 kg, κινείται με ςτακερι ταχφτθτα 50 km/h. Να προςδιορίςετε τθ ςυνολικι δφναμθ ςτο αυτοκίνθτο.   [Δικαιολόγθςθ] 

Σφμφωνα με το Νεφτωνα, θ ταχφτθτα ενόσ ςϊματοσ διατθρείται ςτακερι, για όςο θ ςυνολικι δφναμθ ςτο ςϊμα παραμζνει μθδζν.  
Άρα θ ςυνολικι δφναμθ ςτο αυτοκίνθτο είναι μθδζν. 
 

3.11 Σφμφωνα με το 2ο νόμο τοφ Νεφτωνα, να εξθγιςετε τι ςυμβαίνει από κινθτικι άποψθ ςε κάκε ςϊμα, αν θ ςυνολικι δφναμθ πάνω του δεν είναι μθδζν. 

 
 

Το ςϊμα αλλάηει ταχφτθτα, τόςο πιο γριγορα  
  όςο πιο μεγάλθ είναι θ ςυνολικι δφναμθ πάνω του και  
  όςο μικρότερθ είναι θ μάηα του. 
 

 

 Ειδικότερα: 

  Αν θ ςυνολικι δφναμθ δράςει ςε ακίνθτο ςϊμα, θ ταχφτθτά του αυξάνεται προσ τθν κατεφκυνςθ τισ ςυνολικισ δφναμθσ.  

  Αν θ ςυνολικι δφναμθ δράςει ςε κινοφμενο ςϊμα, θ ταχφτθτά του  

   αυξάνεται για όςο θ δφναμθ ζχει τθν κατεφκυνςθ τισ κίνθςθσ,  

   μειϊνεται για όςο θ δφναμθ είναι αντίκετθ ςτθ κίνθςθ και  

   αλλάηει κατεφκυνςθ (το ςϊμα κα ςτρίβει) για όςο θ δφναμθ είναι κάκετθ ςτθν κίνθςθ. 
 

 

 

 
F2 

F1  Fολ   

F1 F2 
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F2 
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Fολ  

F1 

F2 

 

 
   Fολ = 0 ( F1 = F2 + F3 ) 

F2 F1 

F3 

 

 
   Fολ = 0 

F2 F1 
( F1 = F2 ) 

   Fολ = 0 

https://sites.google.com/site/surfingphysics/physics-gymnasium/b-class/videos-animations/1011243014
https://sites.google.com/site/surfingphysics/physics-gymnasium/b-class/videos-animations/1011172613
https://sites.google.com/site/surfingphysics/physics-gymnasium/b-class/videos-animations/1011180001
https://sites.google.com/site/surfingphysics/physics-gymnasium/b-class/videos-animations/1011175613
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ΔΥΝΑΜΗ 3 

3.12 [Άςκθςθ 10, ςελ.62 ςχολικοφ βιβλίου] 

Ζνα κουτί, μάηασ 2 kg, βρίςκεται ςε οριηόντιο δάπεδο χωρίσ τριβζσ, όταν του αςκείται μια ςτακερι οριηόντια δφναμθ, με τιμι  F = 10 N.  

Το ςϊμα κα κινθκεί  με ςτακερι ταχφτθτα  5 m/s   /   με ςτακερι ταχφτθτα  20 m/s   /   με μεταβαλλόμενθ ταχφτθτα    [Δικαιολόγθςθ] 
 

Στο κουτί αςκοφνται 3 δυνάμεισ, το βάροσ του Β, θ δφναμθ ςτιριξθσ Κ και θ οριηόντια δφναμθ F. 

Δφο οποιεςδιποτε από αυτζσ τισ δυνάμεισ δεν ζχουν ςυνολικι δφναμθ ιςόποςθ κι αντίκετθ με τθν τρίτθ δφναμθ. 

Ζτςι, θ ςυνολικι δφναμθ των 3 δυνάμεων δε μπορεί να είναι μθδζν και να αλλθλοεξουδετερϊνονται. 

Άρα, το κουτί κα κινθκεί με μεταβαλλόμενθ ταχφτθτα. 

 
3.13 

 
Σφμφωνα με τον 3ο νόμο τοφ Νεφτωνα, να εξθγιςετε τι ςυμβαίνει με τισ δυνάμεισ που δζχεται κάκε ςϊμα. 

Κάκε ςϊμα ανταποδίδει όποια δφναμθ δζχεται με ιςόποςθ δφναμθ αντίκετθσ κατεφκυνςθσ γιϋ αυτό λζμε ότι τα ςϊματα αλλθλεπιδροφν.  

 

3.14 [Ερώτθςθ 16, ςελ.61 ςχολικοφ βιβλίου] 

Ζνα μιλο ιςορροπεί (θρεμεί) πάνω ςε ζνα οριηόντιο τραπζηι. Να ςχεδιάςετε / ονομάςετε τισ δυνάμεισ που δζχεται 

και να εξθγιςετε ποιεσ είναι οι αντιδράςεισ τουσ (ηεφγθ "δράςθ−αντίδραςθ"). 
 

Το μιλο δζχεται δφο δυνάμεισ, το βάροσ του Β (από τθ Γθ) και τθ δφναμθ ςτιριξθσ Κ (από το πάτωμα). 

Η αντίδραςθ τοφ βάρουσ είναι θ βαρυτικι ζλξθ Β΄, που αςκεί το μιλο ςτθ Γθ. 

Η αντίδραςθ τισ δφναμθσ ςτιριξθσ είναι θ δφναμθ Κ΄, που αςκεί το μιλο ςτο πάτωμα. 
 

 

3.15 [Ερώτθςθ 15, ςελ.61 ςχολικοφ βιβλίου] 

Ζνασ μακθτισ ςτζκεται ςτο πάτωμα.  

Α)  Να ςχεδιάςετε και να ονομάςετε τισ δυνάμεισ που δζχεται. 
 

Ο μακθτισ δζχεται δφο δυνάμεισ, το βάροσ του (από τθ Γθ) και τθ δφναμθ ςτιριξθσ (από το πάτωμα). 
 

Β)  Να εξθγιςετε ποια ςχζςθ ζχουν οι τιμζσ και οι κατευκφνςεισ αυτϊν των δυνάμεων. 
 

Σφμφωνα με τουσ νόμουσ τοφ Νεφτωνα, για όςο ο μακθτισ παραμζνει ακίνθτοσ, θ ςυνιςταμζνθ 

δφναμθ πάνω του είναι μθδζν. Ζτςι, οι δφο δυνάμεισ που δζχεται, αλλθλοεξουδετερϊνονται. 

Αυτό ςυμβαίνει μόνο αν ζχουν ίςεσ τιμζσ κι αντίκετεσ κατευκφνςεισ. 
 

Γ)  Να εξθγιςετε αν οι δυνάμεισ αυτζσ αποτελοφν ηεφγοσ "δράςθ−αντίδραςθ". 
 

Όχι. Οι δυνάμεισ βάροσ−δφναμθ ςτιριξθσ αςκοφνται ςτο ίδιο ςϊμα και δεν αντιπροςωπεφουν τθν αλλθλεπίδραςθ δφο ςωμάτων. 

 
3.16 [Άςκθςθ 15, ςελ.63 ςχολικοφ βιβλίου] 

Ζνα κιβϊτιο, βάρουσ 20 Ν, ιςορροπεί (θρεμεί) πάνω ςε ζνα τραπζηι. 
 

Α)  Να ςχεδιάςετε τισ δυνάμεισ που δζχεται το κιβϊτιο, να τισ ονομάςετε και να υπολογίςετε τισ τιμζσ τουσ. 

Το κιβϊτιο δζχεται δφο δυνάμεισ, το βάροσ του Β (από τθ Γθ) και τθ δφναμθ ςτιριξθσ Κ (από το τραπζηι). 

Για όςο το κιβϊτιο παραμζνει ακίνθτο, θ ςυνιςταμζνθ δφναμθ πάνω του είναι μθδζν.  

Ζτςι, οι δφο δυνάμεισ που δζχεται αλλθλοεξουδετερϊνονται κι αυτό ςυμβαίνει μόνο αν ζχουν ίςεσ τιμζσ  

κι αντίκετεσ κατευκφνςεισ.  Άρα, Κ  =  Β  =  20 Ν 
 

Β)  Να ςχεδιάςετε και να υπολογίςετε τθν τιμι τισ δφναμθσ που αςκεί το κιβϊτιο ςτο τραπζηι. 

Η δφναμθ Κ΄ που αςκεί το κιβϊτιο ςτο τραπζηι είναι θ αντίδραςθ τισ δφναμθσ ςτιριξθσ Κ. 

Οι δφο δυνάμεισ είναι (και αυτζσ) αντίκετεσ και, άρα, ζχουν ίςεσ τιμζσ:  Κ΄ =  Κ  =  20 Ν 

 
3.17 [Ερώτθςθ 17, ςελ.61 ςχολικοφ βιβλίου] 

Ζνα μεγάλο φορτθγό και ζνα μικρό ΙΧ αυτοκίνθτο ςυγκροφονται μετωπικά.   

Α)  Να ςυγκρίνετε τισ δυνάμεισ που αςκοφνται ςτα δφο οχιματα, κατά τθ διάρκεια τισ ςφγκρουςθσ.   
 

Σφμφωνα με τον 3ο νόμο τοφ Νεφτωνα, κάκε ςϊμα ανταποδίδει όποια δφναμθ δζχεται με ιςόποςθ δφναμθ αντίκετθσ κατεφκυνςθσ.  

Ζτςι, κατά τθ ςφγκρουςθ φορτθγοφ και αυτοκινιτου τα δφο ςϊματα αλλθλεπιδροφν με ιςόποςεσ δυνάμεισ. 
 

Β)  Να εξθγιςετε ςε ποιο όχθμα θ ταχφτθτα μεταβάλλεται πιο γριγορα (πιο απότομα). 
 

Αν και οι δυνάμεισ τισ αλλθλεπίδραςθσ των οχθμάτων ζχουν ίςεσ τιμζσ, παρατθροφμε ότι θ ταχφτθτα τοφ αυτοκινιτου αλλάηει πιο απότομα (γριγορα).  

Σφμφωνα με τον 2ο νόμο τοφ Νεφτωνα, αυτό οφείλεται ςτθ μάηα των δφο οχθμάτων.  

Αν δφο ςϊματα δζχονται ιςόποςθ δφναμθ, πιο γριγορα αλλάηει θ ταχφτθτα τοφ ςϊματοσ με τθ μικρότερθ μάηα. 

  

3.18 [Ερώτθςθ 12, ςελ.61 ςχολικοφ βιβλίου] 
Με βάςθ τουσ νόμουσ τοφ Νεφτωνα να ερμθνεφςετε τθν κίνθςθ   

Α)  ενόσ πλοίου 

Κάκε προπζλα, κακϊσ περιςτρζφεται, ςπρϊχνει νερό προσ τα πίςω (δράςθ), οπότε το νερό ςπρϊχνει τθν προπζλα προσ τα εμπρόσ (αντίδραςθ). 
 

Β)  ενόσ ελικοπτζρου 

Η ζλικα, κακϊσ περιςτρζφεται, ςπρϊχνει προσ τα κάτω τον αζρα (δράςθ). Ο αζρασ ωκεί τθν ζλικα προσ τα πάνω (αντίδραςθ).  

Τθ δφναμθ τοφ αζρα ςτθν ζλικα τθ λζμε δυναμικι άνωςθ.  

  Για να διατθρθκεί το ελικόπτερο ςε ςτακερό φψοσ, πρζπει θ δυναμικι άνωςθ να εξιςορροπεί το βάροσ του (ςυνιςταμζνθ δφναμθ μθδζν).  

  Για να ανυψωκεί το ελικόπτερο, πρζπει θ δυναμικι άνωςθ να ξεπεράςει το βάροσ (ςυνιςταμζνθ δφναμθ προσ τα πάνω). 

  Για να χάςει φψοσ το ελικόπτερο, πρζπει θ δυναμικι άνωςθ να γίνει μικρότερθ από το βάροσ (ςυνιςταμζνθ δφναμθ προσ τα κάτω). 
 

Γ)  ενόσ αεριωκοφμενου αεροπλάνου 

Κάκε τουρμπίνα που διακζτει, ρουφά αζρα από εμπρόσ και τον ςπρϊχνει προσ τα πίςω (δράςθ). Ο αζρασ ςπρϊχνει εμπρόσ το αεροςκάφοσ (αντίδραςθ). 
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3.19 

 

[Ερώτθςθ 13, ςελ.61 ςχολικοφ βιβλίου] 

Σφμφωνα με το μφκο, ζνα άλογο γνϊριηε τουσ νόμουσ τοφ Νεφτωνα. Όταν του είπαν να ςφρει ζνα κάρο, αρνικθκε απαντϊντασ: "εάν αςκιςω δφναμθ  

ςτο κάρο προσ τα εμπρόσ, τότε ςφμφωνα με τον τρίτο νόμο τοφ Νεφτωνα και το κάρο κα αςκιςει ιςόποςθ δφναμθ προσ τα πίςω. Συνεπϊσ, θ ςυνολικι 

δφναμθ κα είναι ίςθ με το μθδζν και ςφμφωνα με τον πρϊτο νόμο τοφ Νεφτωνα το κάρο κα παραμείνει ακίνθτο". Τι κα απαντοφςατε ςϋ αυτό το άλογο; 

Σφμφωνα με τουσ νόμουσ τοφ Νεφτωνα: 
 

 Το κάρο ανταποδίδει ςτο άλογο τθ δφναμθ που δζχεται από αυτό.  

Οι δφο δυνάμεισ αςκοφνται ςε διαφορετικά ςϊματα και δεν υπάρχει ςυνιςταμζνθ τουσ.  
 

 Το κάρο δζχεται 4 δυνάμεισ. Η δφναμθ ςτιριξθσ εξιςορροπεί διαρκϊσ το βάροσ του. 

Μόλισ θ δφναμθ από το άλογο ξεπεράςει τθν τριβι από το ζδαφοσ, θ ςυνιςταμζνθ δφναμθ  

ςτο κάρο παφει να είναι μθδζν και το κάρο ξεκινάει.  
 

3.20 Να περιγράψετε:   

Α)  τι εκφράηουμε με το φυςικό μζγεκοσ βάροσ ςϊματοσ 

Η Γθ ζλκει όποιο ςϊμα βρίςκεται κοντά τθσ, με δφναμθ που ζχει κατεφκυνςθ προσ το κζντρο τισ Γθσ. Τθ δφναμθ αυτι τθ λζμε βάροσ τοφ ςώματοσ ςτθ Γθ. 
 

Β)  τισ 4 βαςικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτα φυςικά μεγζκθ βάροσ και μάηα ςϊματοσ 

 

Η μάηα ενόσ ςϊματοσ: 
 

 

Το βάροσ ενόσ ςϊματοσ: 
 

Εκφράηει 
α)  τθν ποςότθτα τισ φλθσ που αποτελεί το ςϊμα και 
β)  τθ δυςκολία με τθν οποία το ςϊμα επιταχφνεται, επιβραδφνεται  
ι ςτρίβει (δθλαδι, τθ δυςκολία με τθν οποία αλλάηει θ ταχφτθτά του). 
 

 
 
Εκφράηει τθ βαρυτικι ζλξθ που αςκείται ςτο ςϊμα από τθ Γθ. 

 

Είναι μονόμετρο μζγεκοσ. 
 

Είναι διανυςματικό μζγεκοσ. 
 

 

Δε μεταβάλλεται, αλλά παραμζνει ίδια, οπουδιποτε ςτο ςφμπαν και  
αν μεταφερκεί το ςϊμα.  Άρα, αποτελεί ιδιότθτα τοφ ςϊματοσ.   
 

 

Μεταβάλλεται, διότι εξαρτάται από τον τόπο και το υψόμετρο όπου 
βρίςκεται το ςϊμα.  Δθλαδι, δεν αποτελεί ιδιότθτα τοφ ςϊματοσ. 

 

Ζχει μονάδα μζτρθςθσ το 1 kg. 
 

 

Ζχει μονάδα μζτρθςθσ το 1 Ν. 

 

 
3.21 [Συμπλιρωςθ λζξεων]     

Αν ζνα ςϊμα ακουμπά ςε μια επιφάνεια και θ περιοχι επαφισ του αλλάηει κζςθ ςε ςχζςθ με τθν επιφάνεια, τότε λζμε ότι υπάρχει  ολίςκθςθ   

τοφ ςϊματοσ ςτθν επιφάνεια. Για να ςυμβεί αυτό, πρζπει το ςϊμα να δεχκεί μια δφναμθ  παράλλθλθ  ςτθν επιφάνεια επαφισ.  
 

  Όταν το ςϊμα δζχεται μια τζτοια “κινθτιρια” δφναμθ, αλλά δεν ολιςκαίνει, θ ολίςκθςθ εμποδίηεται από μια άλλθ δφναμθ, με  αντίκετθ  κατεφκυνςθ, 

που τθ λζμε δφναμθ  τριβισ  και τθν αςκεί ςτο ςϊμα θ  επιφάνεια επαφισ. 

Αν θ κινθτιρια δφναμθ αυξθκεί, χωρίσ και πάλι να ςυμβεί ολίςκθςθ, ςυμπεραίνουμε ότι θ τριβι  αυξικθκε  ιςόποςα. 

Η τριβι δεν αντιςτζκεται απεριόριςτα ςτθν “κινθτιρια” δφναμθ και μπορεί να αποκτιςει μζχρι μια μζγιςτθ τιμι, που εξαρτάται από το ςυνδυαςμό 

των  υλικϊν  των τριβόμενων επιφανειϊν. 

Μόλισ θ κινθτιρια δφναμθ ξεπεράςει το μζγιςτο μζτρο τισ τριβισ, το ςϊμα αρχίηει να  ολιςκαίνει. 
 

  Αν το ςϊμα ιδθ ολιςκαίνει, τότε μόλισ καταργθκεί θ κινθτιρια δφναμθ, θ ολίςκθςθ μετά από κάποιο χρόνο  ςταματά.  

Αυτό ςθμαίνει ότι θ ολίςκθςθ και πάλι εμποδίηεται από τθν τριβι, θ οποία ςτθν περίπτωςθ αυτι δρα ςε κατεφκυνςθ  αντίκετθ  με αυτι που 

ολιςκαίνει το ςϊμα. 
 

  Άρα, θ τριβι είναι μια δφναμθ που δζχεται ζνα ςϊμα από μια επιφάνεια επαφισ, με κατεφκυνςθ  αντίκετθ  ςτθν ολίςκθςθ ι ςτθ  δφναμθ  που 

επιχειρεί να προκαλζςει ολίςκθςθ. 

 

3.22 [Ερώτθςθ 9, ςελ.62 ςχολικοφ βιβλίου] 

Ζνα βιβλίο θρεμεί πάνω ςε οριηόντιο τραπζηι.  Αν το ςπρϊξετε οριηόντια με το χζρι, γλιςτράει ςτο τραπζηι και, αν το αφιςετε, μετά από λίγο ςταματάει. 

Με τθ βοικεια των νόμων τοφ Νεφτωνα, να εξθγιςετε: 

Α)  γιατί το βιβλίο παραμζνει ακίνθτο, πριν αςκθκεί ςϋ αυτό θ δφναμθ από το χζρι 

Το βιβλίο δζχεται δφο δυνάμεισ, το βάροσ του Β (από τθ Γθ) και τθ δφναμθ ςτιριξθσ Κ (από το τραπζηι). 

Η θρεμία τοφ βιβλίου ςθμαίνει ότι θ ςυνιςταμζνθ δφναμθ πάνω του είναι μθδζν και, άρα, οι δφο δυνάμεισ είναι ιςόποςεσ με αντίκετθ κατεφκυνςθ. 
 

Β)  γιατί το βιβλίο κινείται, όταν το ςπρϊχνετε με το χζρι 

Εάν προςτεκεί θ οριηόντια δφναμθ τοφ χεριοφ ςτο βιβλίο, οι δφο κατακόρυφεσ δυνάμεισ (βάροσ δφναμθ ςτιριξθσ) δεν επθρεάηονται και ςυνεχίηουν να 

αλλθλοεξουδετερϊνονται.  Στο βιβλίο εμφανίηεται τότε και θ τριβι από το τραπζηι, θ οποία εμποδίηει τθν ζναρξθ τισ ολίςκθςθσ.  

Αν θ δφναμθ τοφ χεριοφ ξεπεράςει τθν τριβι, θ ςυνολικι δφναμθ παφει να είναι μθδζν και το βιβλίο αρχίηει να γλιςτράει. 
 

Γ)  γιατί το βιβλίο τελικά ςταματά, όταν πάψετε να το ςπρϊχνετε 

Όταν καταργθκεί θ δφναμθ τοφ χεριοφ, θ δράςθ τισ τριβισ (που εμποδίηει τθ ςυνζχιςθ τισ ολίςκθςθσ), επιβραδφνει και τελικά ςταματά το βιβλίο.  
 

Δ)  κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ το βιβλίο κινείται με ςτακερι ταχφτθτα 

Για να διατθριςει το βιβλίο μια ςτακερι ταχφτθτα, πρζπει (αφοφ πετφχουμε τθν ταχφτθτα που κζλουμε, όπωσ εξθγιςαμε ςτο Β), κατόπιν να ελαττϊςουμε τθ δφναμθ  

τοφ χεριοφ, ϊςτε να γίνει όςθ και θ τριβι.  Η ιςορροπία δυνάμεων (ςυνιςταμζνθ δφναμθ μθδζν) κα διατθριςει τθν ταχφτθτα που πετφχαμε. 
 

 
 

 

F:  δφναμθ τοφ αλόγου 
K:  δφναμθ ςτιριξθσ 
Β:  βάροσ 
Τ:  τριβι 
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3.1 Α)  [Συμπλιρωςθ λζξεων]    Όποτε ςε ζνα ςϊμα ςυμβαίνει είτε αλλαγι ςτθν  ________  του είτε αλλαγι ςτο  ________  του (=παραμόρφωςθ), 

 κεωροφμε ότι αιτία είναι θ  _________  του με άλλο ζνα ι περιςςότερα ςϊματα.  

 Τθν αλλθλεπίδραςθ των ςωμάτων, θ οποία προκαλεί αλλαγι ςτθν ταχφτθτα και το ςχιμα τουσ, τθ λζμε _________ . 

 
 

Β)  Να περιγράψετε πϊσ ςχεδιάηουμε μια δφναμθ. 
 

3.2 i.  Να ςχεδιάςετε τισ παρακάτω δυνάμεισ,    ii.  να τισ ονομάςετε και    iii.  να περιγράψετε τθν κατεφκυνςι τουσ.  

   Α)   Η δφναμθ που δζχεται κάκε ςϊμα ςτο ςφμπαν από οποιοδιποτε άλλο ςϊμα (ανεξάρτθτα από τισ ςυνκικεσ και από το αν είναι ςε επαφι ι όχι) 

   Β)   Η δφναμθ που δζχεται ζνα ςϊμα εξαιτίασ τισ επαφισ του με μια επιφάνεια (οριηόντια / πλάγια) 

   Γ)   Η δφναμθ που δζχεται ζνα ςϊμα από εφαπτόμενθ (οριηόντια / πλάγια) επιφάνεια, θ οποία εμποδίηει τθν ολίςκθςι του (τθν ζναρξθ ι τθ ςυνζχιςι τθσ) 

   Δ)   Η δφναμθ που δζχεται ζνα ςϊμα, κρεμαςμζνο από ζνα ςχοινί (ςε κατακόρυφθ ι ςε πλάγια κζςθ) 

   Ε)   Η δφναμθ που δζχεται ζνα ςϊμα από παραμορφωμζνο ελατιριο (τεντωμζνο ι ςυςπειρωμζνο) 

   Ζ)   Η δφναμθ που δζχεται ζνα ςϊμα από υγρό/αζριο, μζςα ςτο οποίο βρίςκεται ολόκλθρο ι ζνα τμιμα τοφ ςϊματοσ 
 

3.3 Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω δυνάμεισ ωσ δυνάμεισ επαφισ ι δυνάμεισ από απόςταςθ: 

 
θλεκτρικι δφναμθ  δφναμθ ελαςτικότθτασ ελατθρίου  τριβι  τάςθ νιματοσ  βαρυτικι δφναμθ  άνωςθ  μαγνθτικι δφναμθ  δφναμθ ςτιριξθσ 
 

3.4 Να περιγράψετε πϊσ μετράμε τισ δυνάμεισ (χρθςιμοποιϊντασ το νόμο τοφ Χουκ) και να ονομάςετε ποια είναι θ μονάδα μζτρθςισ τουσ ςτο S.I. 
 

3.5 [Συμπλιρωςθ κειμζνου]    Α)  Οι δυνάμεισ που επιδροφν ταυτόχρονα ςτο ίδιο ςϊμα μποροφν να αντικαταςτακοφν από μία δφναμθ, θ οποία κα προ- 

 καλοφςε  _________ .   Αυτι θ μία δφναμθ αντιπροςωπεφει τθ ςυνολικι επίδραςθ τοφ περιβάλλοντοσ πάνω ςτο ςϊμα και τθ λζμε  _________ .   

 
Τισ δυνάμεισ που μία δφναμθ αντικακιςτά τισ λζμε  ________ .   Τθν αντικατάςταςθ δυνάμεων από μία δφναμθ τθ λζμε  _________ .   
 

 Β)  Επίςθσ, κάποια δφναμθ που δζχεται ζνα ςϊμα είναι δυνατό να αντικαταςτακεί από δφο δυνάμεισ, οι οποίεσ κα προκαλοφςαν  _________ .   

 Συνικωσ, οι δφο αυτζσ δυνάμεισ επιλζγουμε να ζχουν κατευκφνςεισ  __________ _____________ _____________ ___________ _____________ _____________ ___________ .   

 Τθν αντικατάςταςθ μίασ δφναμθσ από δφο δυνάμεισ τθ λζμε  _ _____________ ______________ _____________ ___________ _____________ _____________ ___________ . 

 

3.6 

 

[Άςκθςθ 3, ςελ.62 ςχολικοφ βιβλίου] 

Σε ζναν κρίκο ςυνδζονται δφο νιματα.  Διαμζςου των νθμάτων αςκοφμε ςτον κρίκο δφο δυνάμεισ, με τιμζσ F1 = 4 N και F2 = 3 N.  

Πόςθ είναι θ ςυνολικι δφναμθ ςτον κρίκο, όταν οι δφο δυνάμεισ  

Α)  ζχουν κατευκφνςεισ ίδιεσ 

Β)  ζχουν κατευκφνςεισ αντίκετεσ  

Γ)  ζχουν κατευκφνςεισ, που ςχθματίηουν γωνία 90ο.                                                                                                                    
 

3.7 

 

Να αναφζρετε 3 περιπτϊςεισ, ςτισ οποίεσ κεωροφμε ότι θ ςυνολικι δφναμθ είναι μθδζν. 
 

3.8 Σφμφωνα με τον 1ο νόμο τοφ Νεφτωνα, να εξθγιςετε τι ςυμβαίνει από κινθτικι άποψθ ςε κάκε ςϊμα, όταν θ ςυνολικι δφναμθ πάνω του είναι μθδζν. 
 

3.9 Σφμφωνα με τον 1ο νόμο τοφ Νεφτωνα, τι μποροφμε να υποκζςουμε για τισ δυνάμεισ που δζχεται ζνα ςϊμα, αν κινείται με ςτακερι ταχφτθτα … 

 Α)  κάπου ςτο ςφμπαν, μακριά από άλλα ςϊματα    

Β)  κοντά ι πάνω ςτθ Γθ 
 

3.10 [Άςκθςθ 8, ςελ.62 ςχολικοφ βιβλίου] 

Ζνα αυτοκίνθτο, μάηασ 1.000 kg, κινείται με ςτακερι ταχφτθτα 50 Κm/h.  Να προςδιορίςετε τθ ςυνολικι δφναμθ ςτο αυτοκίνθτο.   [Δικαιολόγθςθ] 
 

3.11 Σφμφωνα με το 2ο νόμο τοφ Νεφτωνα, να εξθγιςετε τι ςυμβαίνει από κινθτικι άποψθ ςε κάκε ςϊμα, αν θ ςυνολικι δφναμθ πάνω του δεν είναι μθδζν. 

 

3.12 [Άςκθςθ 10, ςελ.62 ςχολικοφ βιβλίου] 

Ζνα κουτί, μάηασ 2 kg, βρίςκεται ςε οριηόντιο δάπεδο χωρίσ τριβζσ, όταν του αςκείται μια ςτακερι οριηόντια δφναμθ, με τιμι  F = 10 N.  

Το ςϊμα κα κινθκεί ... 

με ςτακερι ταχφτθτα  5 m/s    /    με ςτακερι ταχφτθτα  20 m/s    /    με μεταβαλλόμενθ ταχφτθτα    [Δικαιολόγθςθ] 
 

3.13 
 

Σφμφωνα με τον 3ο νόμο τοφ Νεφτωνα, να εξθγιςετε τι ςυμβαίνει με τισ δυνάμεισ που δζχεται κάκε ςϊμα. 
 

3.14 [Ερώτθςθ 16, ςελ.61 ςχολικοφ βιβλίου] 

Ζνα μιλο ιςορροπεί (θρεμεί) πάνω ςε ζνα οριηόντιο τραπζηι.   

Να ςχεδιάςετε / ονομάςετε τισ δυνάμεισ που δζχεται και να εξθγιςετε ποιεσ είναι οι αντιδράςεισ τουσ (ηεφγθ "δράςθ−αντίδραςθ"). 
 

3.15 [Ερώτθςθ 15, ςελ.61 ςχολικοφ βιβλίου] 

Ζνασ μακθτισ ςτζκεται ςτο πάτωμα.  

Α)  Να ςχεδιάςετε και να ονομάςετε τισ δυνάμεισ που δζχεται. 

Β)  Να εξθγιςετε ποια ςχζςθ ζχουν οι τιμζσ και οι κατευκφνςεισ αυτϊν των δυνάμεων. 

Γ)  Να εξθγιςετε αν οι δυνάμεισ αυτζσ αποτελοφν ηεφγοσ "δράςθ−αντίδραςθ". 
 

3.16 [Άςκθςθ 15, ςελ.63 ςχολικοφ βιβλίου] 

Ζνα κιβϊτιο, βάρουσ 20 Ν, ιςορροπεί (θρεμεί) πάνω ςε ζνα τραπζηι. 
 

Α)  Να ςχεδιάςετε τισ δυνάμεισ που δζχεται το κιβϊτιο, να τισ ονομάςετε και να υπολογίςετε τισ τιμζσ τουσ. 

Β)  Να ςχεδιάςετε και να υπολογίςετε τθν τιμι τισ δφναμθσ που αςκεί το κιβϊτιο ςτο τραπζηι. 
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3.17 [Ερώτθςθ 17, ςελ.61 ςχολικοφ βιβλίου] 
 

Ζνα μεγάλο φορτθγό και ζνα μικρό ΙΧ αυτοκίνθτο ςυγκροφονται μετωπικά.   
Α)  Να ςυγκρίνετε τισ δυνάμεισ που αςκοφνται ςτα δφο οχιματα, κατά τθ διάρκεια τισ ςφγκρουςθσ.   
Β)  Να εξθγιςετε ςε ποιο όχθμα θ ταχφτθτα μεταβάλλεται πιο γριγορα (πιο απότομα). 
 
 

 

3.18 

 

[Ερώτθςθ 12, ςελ.61 ςχολικοφ βιβλίου] 

Με βάςθ τουσ νόμουσ τοφ Νεφτωνα να ερμθνεφςετε τθν κίνθςθ   

Α)  ενόσ πλοίου 

Β)  ενόσ ελικοπτζρου 

Γ)  ενόσ αεριωκοφμενου αεροπλάνου 
 

 

3.19 

 

[Ερώτθςθ 13, ςελ.61 ςχολικοφ βιβλίου] 

Σφμφωνα με το μφκο, ζνα άλογο γνϊριηε τουσ νόμουσ τοφ Νεφτωνα. Όταν του είπαν να ςφρει ζνα κάρο, αρνικθκε απαντϊντασ: "εάν αςκιςω δφναμθ  

ςτο κάρο προσ τα εμπρόσ, τότε ςφμφωνα με τον τρίτο νόμο τοφ Νεφτωνα και το κάρο κα αςκιςει ιςόποςθ δφναμθ προσ τα πίςω.  Συνεπϊσ, θ ςυνολικι 

δφναμθ κα είναι ίςθ με το μθδζν και ςφμφωνα με τον πρϊτο νόμο τοφ Νεφτωνα το κάρο κα παραμείνει ακίνθτο". Τι κα απαντοφςατε ςϋ αυτό το άλογο; 

3.20 Να περιγράψετε:   Α)  τι εκφράηουμε με το φυςικό μζγεκοσ βάροσ ςϊματοσ,   

   Β)  τις 4 βαςικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτα φυςικά μεγζκθ βάροσ και μάηα ςϊματοσ. 
 

 

3.21 [Συμπλιρωςθ λζξεων]    Αν ζνα ςϊμα ακουμπά ςε μια επιφάνεια και θ περιοχι επαφισ του αλλάηει κζςθ ςε ςχζςθ με τθν επιφάνεια, τότε λζμε ότι   

 υπάρχει  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________  τοφ ςϊματοσ ςτθν επιφάνεια.  Για να ςυμβεί αυτό, πρζπει το ςϊμα να δεχκεί μια δφναμθ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________  ςτθν επιφάνεια επαφισ. 

 
 

  Όταν το ςϊμα δζχεται μια τζτοια "κινθτιρια" δφναμθ, αλλά δεν ολιςκαίνει, θ ολίςκθςθ εμποδίηεται από μια άλλθ δφναμθ, με  __________ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________  κατεφκυνςθ, 

που τθ λζμε δφναμθ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________  και τθν αςκεί ςτο ςϊμα θ  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________   _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________ .   

Αν θ κινθτιρια δφναμθ αυξθκεί, χωρίσ και πάλι να ςυμβεί ολίςκθςθ, ςυμπεραίνουμε ότι θ τριβι  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________  ιςόποςα. 

Η τριβι δεν αντιςτζκεται απεριόριςτα ςτθν κινθτιρια δφναμθ και μπορεί να αποκτιςει μζχρι μια μζγιςτθ τιμι, που εξαρτάται από το ςυνδυαςμό 

 

των  _ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________  των τριβόμενων επιφανειϊν. 
 

Μόλισ θ κινθτιρια δφναμθ ξεπεράςει το μζγιςτο μζτρο τισ τριβισ, το ςϊμα αρχίηει να  _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________ . 
 

 

  Αν το ςϊμα ιδθ ολιςκαίνει, τότε μόλισ καταργθκεί θ κινθτιρια δφναμθ, θ ολίςκθςθ μετά από κάποιο χρόνο _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________ .  Αυτό ςθμαίνει ότι θ 

ολίςκθςθ και πάλι εμποδίηεται από τθν τριβι, θ οποία ςτθν περίπτωςθ αυτι δρα ςε κατεφκυνςθ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________  με αυτι που ολιςκαίνει το ςϊμα. 
 

   Άρα, θ τριβι είναι μια δφναμθ που δζχεται ζνα ςϊμα από μια επιφάνεια επαφισ, με κατεφκυνςθ  _______ _____________ _____________ _____________ _____________ ________________________  ςτθν ολίςκθςθ ι ςτθ δφναμθ που    

επιχειρεί να προκαλζςει ολίςκθςθ.  
 

3.22 [Ερώτθςθ 9, ςελ.62 ςχολικοφ βιβλίου] 

Ζνα βιβλίο θρεμεί πάνω ςε οριηόντιο τραπζηι.  Αν το ςπρϊξετε οριηόντια με το χζρι, γλιςτράει ςτο τραπζηι και, αν το αφιςετε, μετά από λίγο ςταματάει. 

Με τθ βοικεια των νόμων τοφ Νεφτωνα, να εξθγιςετε: 
 

Α)  γιατί το βιβλίο παραμζνει ακίνθτο, πριν αςκθκεί ςϋ αυτό θ δφναμθ από το χζρι 

Β)  γιατί το βιβλίο κινείται, όταν το ςπρϊχνετε με το χζρι 

Γ)  γιατί το βιβλίο τελικά ςταματά, όταν πάψετε να το ςπρϊχνετε 

Δ)  κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ το βιβλίο κινείται με ςτακερι ταχφτθτα 
 

 

 


