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Σκοπός –Στόχοι ΆσκησηςΣκοπός –Στόχοι Άσκησης    

Οι μαθητέςΟι μαθητές  να: να: 

 Αναγνωρίζουν τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα Αναγνωρίζουν τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα 

και αντιλαμβάνονται τις σχέσεις μεταξύ τους, με την και αντιλαμβάνονται τις σχέσεις μεταξύ τους, με την 

βοήθεια του τρίτου νόμου του Νεύτωνα. βοήθεια του τρίτου νόμου του Νεύτωνα. 

 Εφαρμόζουν τις πειραματικά μετρούμενες τιμές Εφαρμόζουν τις πειραματικά μετρούμενες τιμές 

απόστασης  &  χρόνου στις εξισώσεις κίνησης. απόστασης  &  χρόνου στις εξισώσεις κίνησης. 

 Εφαρμόζουν τις μετρούμενες τιμές στον Θεμελιώδη Νόμο Εφαρμόζουν τις μετρούμενες τιμές στον Θεμελιώδη Νόμο 

της Μηχανικής. της Μηχανικής. 



 Στο αμαξίδιο είναι τοποθετημένες δύο Στο αμαξίδιο είναι τοποθετημένες δύο 

μάζες περίπου 600g την κάθε μίαμάζες περίπου 600g την κάθε μία  

( αύξηση αδράνειας στη διάρκεια των ( αύξηση αδράνειας στη διάρκεια των 

κινήσεων). κινήσεων). 

 Δυνάμεις που εμποδίζουν την κίνηση: Δυνάμεις που εμποδίζουν την κίνηση: 

 Τραβάμε με το δυναμόμετρο σιγά -Τραβάμε με το δυναμόμετρο σιγά -  σιγά, σιγά, 

ώστε το αμαξάκι μόλις που να αρχίσει ώστε το αμαξάκι μόλις που να αρχίσει 

να κινείταινα κινείται.   .   

 Εναλλακτικά: χρησιμοποιούμε Εναλλακτικά: χρησιμοποιούμε 

μεταβλητό βάρος που κρεμάμε στο μεταβλητό βάρος που κρεμάμε στο 

αμαξάκι… αμαξάκι… 

 



 Κρεμάμε ένα βαρίδι 50g και αφήνουμε το Κρεμάμε ένα βαρίδι 50g και αφήνουμε το 

αμαξάκι να κινηθεί σε μια ορισμένη αμαξάκι να κινηθεί σε μια ορισμένη 

απόσταση. απόσταση. 

 Μετράμε τον χρόνο κίνησης και  Μετράμε τον χρόνο κίνησης και  

εφαρμόζουμε τις τιμές στην εξίσωση εφαρμόζουμε τις τιμές στην εξίσωση 

μετατόπισης: μετατόπισης: 

      και και     

  

 Υπολογίζουμε την συνισταμένη δύναμη που Υπολογίζουμε την συνισταμένη δύναμη που 

ασκείται στο αμαξάκι,  εφαρμόζοντας τον ασκείται στο αμαξάκι,  εφαρμόζοντας τον 

Θεμελιώδη Νόμο της Μηχανικής. Θεμελιώδη Νόμο της Μηχανικής. 

  

 Υπολογίζουμε την δύναμη Υπολογίζουμε την δύναμη F  F  που ασκεί το που ασκεί το 

νήμα και την συγκρίνουμε με το βάρος του νήμα και την συγκρίνουμε με το βάρος του 

βαριδιού. βαριδιού. 
Φύλλο Εργασίας          Προσομοίωση
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 Συμπληρωματικά:Συμπληρωματικά:

 Επαλήθευση του Θ.Ν.Μ. στην Επαλήθευση του Θ.Ν.Μ. στην 

κίνηση του βαριδιού κίνηση του βαριδιού 

((w-Fw-F  ==  mmβαρβαρ.α .α ))

 Επανάληψη αντίστοιχης άσκησης  Επανάληψη αντίστοιχης άσκησης  

 στην θεωρητική της μορφή, στο  στην θεωρητική της μορφή, στο 

σπίτι σπίτι 

 ……

ΑσκήσειςΑσκήσεις



Στόχοι της ΆσκησηςΣτόχοι της Άσκησης::

  

 Η εφαρμογή  των πειραματικών μετρήσεων στις Η εφαρμογή  των πειραματικών μετρήσεων στις 
εξισώσεις της θεωρίας (επαλήθευση – κατανόηση).   εξισώσεις της θεωρίας (επαλήθευση – κατανόηση).   

          
 Η κατανόηση των φυσικών εννοιών  σε ένα ηλεκτρικό Η κατανόηση των φυσικών εννοιών  σε ένα ηλεκτρικό 

κύκλωμα (ΗΕΔ, πολική τάση πηγής, ηλ. αντίσταση, κύκλωμα (ΗΕΔ, πολική τάση πηγής, ηλ. αντίσταση, 
αντιστάτης, ενδείξεις κανονικής λειτουργίας κ.λ.π.). αντιστάτης, ενδείξεις κανονικής λειτουργίας κ.λ.π.). 

 Κατανόηση του τρόπου της παράλληλης σύνδεσης των Κατανόηση του τρόπου της παράλληλης σύνδεσης των 
αντιστατών.αντιστατών.



 Κατασκευάζεται ένα απλό κύκλωμα με πηγή, διακόπτη, Κατασκευάζεται ένα απλό κύκλωμα με πηγή, διακόπτη, 

λαμπάκι και έναν αντιστάτη.  λαμπάκι και έναν αντιστάτη.  

 Γίνεται μέτρηση της τάσης της μπαταρίας με ανοικτό και Γίνεται μέτρηση της τάσης της μπαταρίας με ανοικτό και 

κλειστό διακόπτη, και σχολιάζεται το αποτέλεσμακλειστό διακόπτη, και σχολιάζεται το αποτέλεσμα. . 



 Μετρώντας την τάση στα Μετρώντας την τάση στα 

άκρα του αντιστάτη άκρα του αντιστάτη 

(αναγραφόμενης αντίστασης), (αναγραφόμενης αντίστασης), 

γίνεται υπολογισμός του γίνεται υπολογισμός του 

ρεύματος στο κύκλωμα:ρεύματος στο κύκλωμα:

    

 Από τα στοιχεία κανονικής  Από τα στοιχεία κανονικής  

λειτουργίας του λαμπτήρα, λειτουργίας του λαμπτήρα, 

γίνεται υπολογισμός της γίνεται υπολογισμός της 

αντίστασης του. αντίστασης του. 
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 Με την βοήθεια των προηγούμενων αποτελεσμάτωνΜε την βοήθεια των προηγούμενων αποτελεσμάτων:  :  

 υπολογίζεται η εσωτερική αντίσταση της πηγήςυπολογίζεται η εσωτερική αντίσταση της πηγής

  

 εφαρμόζεται ο νόμος του εφαρμόζεται ο νόμος του Ohm Ohm σε κλειστό κύκλωμα σε κλειστό κύκλωμα 

(π.χ. επαλήθευση της τιμής του ρεύματος): (π.χ. επαλήθευση της τιμής του ρεύματος): 

 η ισχύς της πηγής, η ισχύς στον λαμπτήρα κ.λ.πη ισχύς της πηγής, η ισχύς στον λαμπτήρα κ.λ.π.   .   

                                                                                          &  &  
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 Συνδέοντας παράλληλα  και σε σειρά έναν Συνδέοντας παράλληλα  και σε σειρά έναν 

δεύτερο αντιστάτη, γίνεται μέτρηση ξανά, δεύτερο αντιστάτη, γίνεται μέτρηση ξανά, 

της τάσης στα άκρα του συστήματός τους.  της τάσης στα άκρα του συστήματός τους.  

 Ελέγχοντας την φωτοβολία του λαμπτήρα, Ελέγχοντας την φωτοβολία του λαμπτήρα, 

γίνεται σχολιασμός για το κάθε είδος γίνεται σχολιασμός για το κάθε είδος 

συνδεσμολογίας (αύξηση – ελάττωση συνδεσμολογίας (αύξηση – ελάττωση 

αντίστασης).αντίστασης).

 Υπολογίζεται η καινούρια τιμή της Υπολογίζεται η καινούρια τιμή της 

αντίστασης (θεωρητικά) και η καινούρια αντίστασης (θεωρητικά) και η καινούρια 

τιμή του ρεύματος (Νόμος τιμή του ρεύματος (Νόμος Ohm).Ohm).
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Φύλλο Εργασίας
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Στόχοι της ΆσκησηςΣτόχοι της Άσκησης::

  

 Κατανόηση των δυνάμεων και του ρόλου που έχουν στην Κατανόηση των δυνάμεων και του ρόλου που έχουν στην 
κίνηση του σώματος.   κίνηση του σώματος.   

          
 Εφαρμογή θεμελιώδους νόμου της μηχανικής για την Εφαρμογή θεμελιώδους νόμου της μηχανικής για την 

μεταφορική και στροφική κίνηση. μεταφορική και στροφική κίνηση. 

 Υπολογισμός της ροπής αδράνειας συμπαγούς κυλίνδρου Υπολογισμός της ροπής αδράνειας συμπαγούς κυλίνδρου 
ή σφαίρας.ή σφαίρας.



 Με χρήση κεκλιμένου επιπέδου, Με χρήση κεκλιμένου επιπέδου, 

φωτοπυλών & χρονομέτρου, και φωτοπυλών & χρονομέτρου, και 

ηλεκτρονικού μετρητή απόστασης (από ηλεκτρονικού μετρητή απόστασης (από 

την «Σειρά οργάνων μηχανικής»), την «Σειρά οργάνων μηχανικής»), 

φτιάχνουμε την διπλανή διάταξη.  φτιάχνουμε την διπλανή διάταξη.  

 Γίνεται μέτρηση της μάζας και των Γίνεται μέτρηση της μάζας και των 

διαστάσεων της σφαίρας – κυλίνδρου με διαστάσεων της σφαίρας – κυλίνδρου με 

ηλεκτρονικό ζυγό και παχύμετρο.ηλεκτρονικό ζυγό και παχύμετρο.

 Μετριέται το μήκος Μετριέται το μήκος L, L, το ύψος το ύψος h h και με και με 

την βοήθεια του χρονομετρητή, ο χρόνος την βοήθεια του χρονομετρητή, ο χρόνος 

κύλισης του σώματος από το Α στο Β.κύλισης του σώματος από το Α στο Β.   
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 Στο φύλλο εργασίας, σχεδιάζονται Στο φύλλο εργασίας, σχεδιάζονται 

οι δυνάμεις που ασκούνται στο οι δυνάμεις που ασκούνται στο 

σώμα, και εξηγείται ο ρόλος τους. σώμα, και εξηγείται ο ρόλος τους. 

 Γίνεται έλεγχος για ποιες γωνίες Γίνεται έλεγχος για ποιες γωνίες 

κλίσης κυλάει το σώμα χωρίς κλίσης κυλάει το σώμα χωρίς 

ολίσθηση.ολίσθηση.

 Με την βοήθεια μετρήσεων του Με την βοήθεια μετρήσεων του 

χρόνου κίνησης Δχρόνου κίνησης Δt t για διάφορες για διάφορες 

τιμές κλίσης (ύψους τιμές κλίσης (ύψους h) h) 

υπολογίζονται αντίστοιχες τιμές υπολογίζονται αντίστοιχες τιμές 

επιτάχυνσης κέντρου μάζας: επιτάχυνσης κέντρου μάζας: 2
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 Η εφαρμογή του Θ.Ν.Μ. για την στροφική και την Η εφαρμογή του Θ.Ν.Μ. για την στροφική και την 
μεταφορική κίνηση του σώματος οδηγεί στην:μεταφορική κίνηση του σώματος οδηγεί στην:

 Κατασκευάζοντας το διάγραμμα  αΚατασκευάζοντας το διάγραμμα  αCM CM = f(h) = f(h)  γίνεται  γίνεται 

υπολογισμός της ροπής αδράνειας  Ι  από την κλίση. υπολογισμός της ροπής αδράνειας  Ι  από την κλίση. 

 Γίνεται σύγκριση της τιμής Γίνεται σύγκριση της τιμής 

που υπολογίστηκε με την τιμή που υπολογίστηκε με την τιμή 

της ποσότητας της ποσότητας “m∙R“m∙R22“.“.

Φύλλο ΕργασίαςΦύλλο Εργασίας
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 Δύναμη – Κίνηση

 Κύκλωμα

 Ροπή Αδράνειας



Δύναμη και κίνηση  - Φύλλο εργασίας Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………………………….. Τμήμα ……………………………………..  
1. Χρησιμοποιώντας το δυναμόμετρο που βρίσκεται στην θέση εργασίας σου, προσπάθησε να τραβήξεις οριζόντια το αμαξάκι, έτσι ώστε αυτό να ίσα – ίσα να μην κινείται.  
a. Πόση είναι η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο αμαξάκι; 

……………………………………………………………………………… 
b. Τι δυνάμεις ασκούνται στο αμαξάκι;  Σχεδίασε τις στο διπλανό σχήμα (θεωρώντας ότι όλες ασκούνται στο κέντρο μάζας του), και ονόμασε τις. 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

c. Ποια-ες δύναμη προσπαθεί να κινήσει το αμαξάκι και ποια-ες το εμποδίζει;  
……………………………………………………………………………… 

d. Πόση ήταν η δύναμη που εμπόδιζε το αμαξάκι να κινηθεί; 
………………………………………………………………………………  

2. Τοποθέτησε το αμαξίδιο σε συγκεκριμένη απόσταση από το την τροχαλία. Σημείωσε στον διπλανό πίνακα τα δεδομένα για την μάζα του αμαξιδίου που θα χρησιμοποιήσεις, καθώς και την απόσταση S που θα διανύσει  στην διάρκεια της κίνησης του.     
3. Κρέμασε μία μάζα m = 50g μέσω της τροχαλίας και άφησε το σύστημα ελεύθερο να κινηθεί.   
a. Τι δυνάμεις δέχεται το αμαξάκι στην διάρκεια της κίνησης του;  

……………………………………………………………………………… 
b. Είναι σταθερές ή μεταβλητές οι δυνάμεις αυτές;  

……………………………………………………………………………… 
c. Ποια είναι μεγαλύτερη;  

………………………………………………………………………………    

Μάζα Αμαξιδίου (kg) Απόσταση S που διανύεται (m)   

 



4. Μέτρησε τον χρόνο που χρειάζεται το αμαξίδιο για να διανύσει την απόσταση S. Επανέλαβε το πείραμα 4-5 φορές και συμπλήρωσε τις τιμές στον διπλανό πίνακα (1η στήλη).  5. Υπολόγισε την μέση τιμή του χρόνου Δt (μέσος όρος των τιμών του).  
……………………………………………………………………………… ……………………………… 

6. Τι είδους κίνηση εκτελεί; Ποια από τις δύο επόμενες εξισώσεις περιγράφει την απόσταση που διανύει;  
A. � =  � ∙ ��         B.   � =

1

2
� ∙ ��2  

7. Χρησιμοποιώντας  την εξίσωση που επέλεξες, υπολόγισε την επιτάχυνση.  ……………………………………………………………………………… ……………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………… 
8. Εφαρμόζοντας τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής, με την τιμή της επιτάχυνσης που  μέτρησες, υπολόγισε την συνολική δύναμη που δέχεται το αμαξάκι.  ………………………………………………………………………… ……………………………….. ………  ……………………………………………………………………………… ……………………………….. ………  
9. Θεώρησε ότι η δύναμη της τριβής που μέτρησες στην πρώτη ερώτηση (1.), παραμένει σταθερή σε όλη την διάρκεια της κίνησης.   

a. Πόση είναι η δύναμη που ασκεί  το νήμα στο αμαξάκι; 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Πόσο είναι το βάρος της μάζας που έχεις κρεμάσει;  
……………………………………………………………………………… 

c. Σύγκρινε την προηγούμενη τιμή του βάρους με αυτήν της δύναμης του νήματος.  
……………………………………………………………………………… 

d. Ποια από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστή; 
Α. Η δύναμη που τραβάει το αμαξάκι προς την κατεύθυνση της κίνησης είναι το βάρος του βαριδιού. 
Β.  Η δύναμη που τραβάει το αμαξάκι προς την κατεύθυνση της κίνησης είναι η δύναμη του νήματος.   

Δt (χρονική διάρκεια κίνησης) �����  
     



ΕΚΦΕ  Χανίων  Εργαστηριακές Ασκήσεις 
 

 

Φύλλο Εργασίας 

Ονοματεπώνυμο …………………………………………… 
Ημερομηνία …………………………………………….. 

1. Χρησιμοποιώντας την μπαταρία, τον διακόπτη, το 
λαμπάκι και τον έναν αντιστάτη που υπάρχει στην 
θέση εργασίας σας, συνδέστε τα φτιάχνοντας  το 
διπλανό κύκλωμα, με ανοικτό τον διακόπτη.  
 

2. Μετρήστε με την βοήθεια του βολτομέτρου την τάση 
στους πόλους της μπαταρίας, όταν ο διακόπτης είναι 
ανοικτός. 
.............................................. 
 

3. Τι σχέση έχει η τάση που μετρήσατε με την ΗΕΔ της μπαταρίας; 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Κλείστε τον διακόπτη και μετρήστε ξανά την τάση στους πόλους της πηγής. 
Συγκρίνετε την μέτρησή σας με την τιμή της τάσης που είχατε μετρήσει στο βήμα 2 και 
αιτιολογείστε την διαφορά.   
……………………………………………………………………………………………………………………………… . 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Μετρήστε την τάση στα άκρα του αντιστάτη. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Σημειώστε την τιμή της αντίστασής του. Υπολογίστε το ρεύμα που τον διαρρέει.  
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. Σημειώστε τα στοιχεία κανονικής λειτουργίας του λαμπτήρα. Πόση είναι η αντίσταση 
του;    
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Μετρήστε την τάση στα άκρα του λαμπτήρα. Λειτουργεί κανονικά;  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. Υπολογίστε με την βοήθεια των μετρήσεων στις ερωτήσεις 2, 4, 6, υπολογίστε την 
εσωτερική αντίσταση της πηγής.  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

10. Πόση είναι η ηλεκτρική ισχύς της πηγής; 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

        Αντιστάτης R1                                                   

                                 Λαμπτήρας Λ 

           Πηγή 

              

               Διακόπτης       

 



ΕΚΦΕ  Χανίων  Εργαστηριακές Ασκήσεις 
 

 

 
11. Πόση θερμική ισχύς καταναλώνεται στον λαμπτήρα; 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

12. Κατά πόσο ελαττώνεται η ενέργεια της πηγής σε χρόνο Δt = 1min λειτουργίας;  
………………………………………………………………

…………………………………………………. 
13. Με την βοήθεια των μετρήσεων στις 

ερωτήσεις 2,4,6, 9, φτιάξτε την 
χαρακτηριστική (διάγραμμα V – I ) της 
πηγής. 
………………………………………………………………

…………………………………………………. 
 
 
 

14. Φτιάξτε στο  διπλανό σύστημα αξόνων 
τις χαρακτηριστικές του λαμπτήρα και 
για του αντιστάτη.    
 
………………………………………………………………

…………………………………………………. 
 
 
 
 

15. Συνδέστε παράλληλα στον αντιστάτη, τον δεύτερο αντιστάτη που βρίσκεται στην θέση 
εργασίας σας.  Πόση είναι η ολική αντίσταση των δύο αντιστατών; 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
   

16. Μετρήστε ξανά την τάση στα άκρα της συνδεσμολογίας των δύο αντιστατών. 
Συγκρίνετέ την με αυτήν στο ερώτημα   5.    
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

17. Υπολογίστε το νέο ρεύμα που κυκλοφοράει στο κύκλωμα και διαρρέει τον λαμπτήρα. 
Λειτουργεί αυτός κανονικά;  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

18. Ποια από τα επόμενα ισχύουν; 
 Η συνολική αντίσταση των δύο αντιστατών είναι μεγαλύτερη από αυτήν που 

εμφάνιζε ο ένας αντιστάτης μόνος του.   
 Το συνολικό ρεύμα στο κύκλωμα αυξήθηκε. 
 Οι δύο αντιστάτες διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα. 
 Οι δύο αντιστάτες εμφανίζουν την ίδια τάση στα άκρα τους.   

V(v) 

 

 

 

                  

I(A)          

V(v) 

 

 

  

                                                                    

                                                                     I(A)          



Εργαστήριο Φυσικής Γ’ Λυκείου  Φυσική Κατεύθυνσης 

Ονοματεπώνυμο ……………………………………………………… 

Τμήμα………………. 
Ημερομηνία ………………………….. 
 

Μέτρηση Ροπής Αδράνειας  
 

• Στο κεκλιμένο επίπεδο μήκους L = ………….  που υπάρχει 
στην κάθε θέση εργασίας, μετράμε το ύψος h με την 
βοήθεια του κατάλληλου οργάνου. Αφήνουμε τo σώμα 
(σφαίρα ή κύλινδρος) μάζας m = ……………….  και ακτίνας     
R = ……………… να κυλίσει χωρίς ολίσθηση, και 
καταγράφουμε την ένδειξη του χρονομέτρου (φωτοπύλη). 
Το είδος της μεταφορικής κίνηση που εκτελεί είναι 
…………………………………………………………………….    

 

 

 

• Σχεδιάζουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. Ποιος είναι ο ρόλος της κάθε μίας;  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Αν μεγαλώσουμε πολύ το ύψος h, θα συνεχίσει να κυλάει το σώμα; Εξηγείστε συνοπτικά.   
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

•  Το μήκος L που διανύει μέχρι να φτάσει στην βάση του επιπέδου δίνεται από την εξίσωση:  
 

 L = …………………………………….. 

 

• Επαναλαμβάνουμε τις μετρήσεις για 3-4 διαφορετικές τιμές ύψους (φροντίζοντας πάντα να 
μην έχουμε ολίσθηση). Τα αποτελέσματα 
τα καταγράφουμε στον διπλανό πίνακα.  

 

• Εφαρμόζουμε τον Θεμελιώδη νόμο της 
Μηχανικής για την μεταφορική και την 
στροφική κίνηση που κάνει το σώμα 

(σύμφωνα με τις δυνάμεις που δέχεται).    
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Ποια σχέση συνδέει τα μέτρα της γωνιακής επιτάχυνσης aγων
 
 και της επιτάχυνση  κέντρου 

μάζας acm; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

h t acm = 2L/Δt2 

   

   

   

   

 

 

                                    L 

 

 

 

  h 

 

 

                                               θ 
 



Εργαστήριο Φυσικής Γ’ Λυκείου  Φυσική Κατεύθυνσης 

Η προηγούμενη σχέση θα ίσχυε στην περίπτωση που το ύψος h ήταν μεγάλο; Δώστε μια 
σύντομη εξήγηση.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Συνδυάζοντας τις προηγούμενες, καταλήγουμε στην σχέση που συνδέει την επιτάχυνση του 
κέντρου μάζας του σώματος με το ύψος h από όπου έχουμε αφήσει το σώμα να κυλίσει. 
(Παρατήρηση: Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών εκφράζονται συναρτήσει των L, h).   

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

h

Lm
R

I

gm
acm ⋅

⋅+

⋅
=

)(
2

 

 

• Με την βοήθεια των τιμών του 
πίνακα, φτιάξτε τα διαγράμματα  
αcm – h στο διπλανό σύστημα 
αξόνων.  Τι εκφράζει η κλίση 
τους; 

   

……………………………………….  

……………………………………….  

 

• Υπολογίζουμε (με την βοήθεια 
του αντίστοιχου διαγράμματος), 
την ροπή αδράνειας του κάθε 
σώματος.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Ποια είναι η σχέση της ροπής αδράνειας που χρησιμοποιήσατε με την ποσότητα “m∙R2” του 
κάθε σώματος; Μπορείτε να δώσετε μία γενική σχέση της μορφής I = …..m∙R2 για κάθε ένα 
από αυτά;  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

           αcm (m/s2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                           h(m) 



Ασκήσεις 

1. Ένα αμαξάκι μάζας m1 =1,8kg βρίσκεται 
αρχικά ακίνητο πάνω σε ένα οριζόντιο 
τραπέζι. Με την βοήθεια ενός νήματος 
και μιας μάζας m2 βάρους w2 = 2N που 
συνδέονται όπως φαίνεται στο σχήμα, 
δέχεται σταθερή δύναμη �⃗ . Έτσι αυτό 
αρχίζει να επιταχύνεται ομαλά. Αν 
γνωρίζουμε ότι η συνολική δύναμη που 
αντιστέκεται στην κίνησή του έχει μέτρο FΤ = 0,5N καθώς και ότι κατά την κίνησή του 
διανύει απόσταση S = 1,5m σε χρόνο Δt = 2s, να υπολογιστούν: 

Α. Η επιτάχυνση που αποκτάει το αμαξάκι. 

Β. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται.  

Γ. Η δύναμη που ασκεί το νήμα στο αμαξάκι.         

Δ. H συνισταμένη δύναμη που δέχεται το βαρίδι m2  

 

2. Ένα αντικείμενο που αρχικά ηρεμεί πάνω σε 
οριζόντιο επίπεδο, δέχεται δύο οριζόντιες 
δυνάμεις με μέτρο F = 5N και Τ = 1N και αντίθετη 
φορά, όπως φαίνεται στο σχήμα (όπου ��⃗  είναι η 
συνολική τριβή που δέχεται κατά την κίνησή του).  
Η μάζα του είναι m = 4kg.   
Α. Σχεδιάστε όλες τις δυνάμεις που δέχεται το αντικείμενο. Είναι κάποιες από αυτές της 
μορφής «δράση – αντίδραση»; Εξηγείστε. 
Β. Πόση είναι η δύναμη που ασκεί το τραπέζι στο σώμα, και πόση η δύναμη που ασκεί 
η Γή στο σώμα; 
Γ.  Πόση δύναμη ασκεί το σώμα στο τραπέζι; Εξηγείστε.  
Δ. Υπολογίστε την επιτάχυνση που αποκτάει το αντικείμενο. 
Ε. Πόση θα είναι η ταχύτητά του και πόση απόσταση θα έχει διανύσει σε χρόνο Δt = 2s; 
Στ. Φτιάξτε το διάγραμμα της ταχύτητάς του, σε συνάρτηση με τον χρόνο.      

 

  m1                                           �⃗ 

 

                                                                                                             m2  

                                                                                                                ���⃗ 2  

        ��⃗       m                  �⃗ 
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