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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ύλη: Τπιβή – 3

ορ
 Νόμορ ηος Νεύηωνα (Γπάζη – Ανηίδπαζη) 

 

ΟΝΟΜΑΤΔΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………    ΤΜΗΜΑ…..…  

 

Σύνηομη Θεωπία 
3

νο
 Νόκνο ηνπ Νεύησλα ( Νόκνο Γξάζεο Αληίδξαζεο): Αλ έλα ζώκα Α αζθεί δύλακε F 

ζε έλα ζώκα Β, ηόηε θαη ην ζώκα Β αζθεί ζην Α δύλακε αληίζεηε ηεο F. Τε κία από 

απηέο ηηο δπλάκεηο ηελ νλνκάδνπκε δξάζε θαη ηελ άιιε αληίδξαζε. 

Με ηνλ ηξίην λόκν ηνπ Νεύησλα κπνξνύκε λα εμεγήζνπκε ηελ αλύςσζε ελόο 

ειηθνπηέξνπ, ηελ θίλεζε ελόο θαξαβηνύ, θ.α. 

*Γελ κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηελ ζπληζηακέλε δξάζεο – αληίδξαζεο, γηαηί 

αζθνύληαη ζε δηαθνξεηηθά ζώκαηα. (Δθηόο θαη αλ ηα δύν απηά ζώκαηα ηα 

ζεσξήζνπκε σο ζύζηεκα ζσκάησλ, νπόηε ε ζπληζηακέλε δξάζεο – αληίδξαζεο ζα 

ηζνύηαη κε κεδέλ) 

 

Βάξνο: είλαη ε ειθηηθή δύλακε πνπ αζθεί ε γε ζηα ζώκαηα. 

Τν βάξνο έρεη δηεύζπλζε θαηαθόξπθε πξνο ην θέληξν ηεο γεο θαη κέηξν πνπ δύλεηαη 

από ηε ζρέζε: 
 

 

Γηαθνξέο βάξνπο θαη κάδαο:  

 
 

Μάζα 
Βάπορ 

Σύμβολο 
m w 

Μέγεζνο Μνλόκεηξν Γηαλπζκαηηθό 

Οξηζκόο 
Μέηξν ηεο αδξάλεηαο 

ελόο ζώκαηνο 

Ζ ειθηηθή δύλακε πνπ αζθεί ε 

γε ζε έλα ζώκα. 

Μνλάδα 

κέηξεζεο 

(SI) 

Kg N 

Τξόπνο 

κέηξεζεο 
Επγόο (δπγαξηά) Γπλακόκεηξν 

Μεηαβνιή 

από ηόπν ζε 

ηόπν 

Δίλαη ζηαζεξή ζε όιν ην 

ζύκπαλ 

Απμάλεηαη από ηνλ ηζεκεξηλό 

πξνο ηνπο πόινπο 

Μεηαβνιή κε 

ην πςόκεηξν 

Γε κεηαβάιιεηαη κε ην 

πςόκεηξν 
Διαηηώλεηαη κε ην πςόκεηξν 

Σρέζε 

κεηαμύ ηνπο 
w mg  

 

 

Τξηβή: είλαη ε δύλακε πνπ αληηζηέθεηαη ζηελ νιίζζεζε ελόο ζώκαηνο πάλσ ζε έλα 

άιιν. 

Ζ ηξηβή έρεη αληίζεηε θαηεύζπλζε από ηελ θαηεύζπλζε ηεο θίλεζεο. 

Ζ ηξηβή νθείιεηαη ζηηο αλσκαιίεο πνπ εκθαλίδνπλ νη 

επηθάλεηεο πνπ ηξίβνληαη θαη εμαξηάηαη από: 

α) ην είδνο ησλ επηθαλεηώλ πνπ ηξίβνληαη, όζν πην ηξαρηέο 

είλαη νη επηθάλεηεο απηέο ηόζν κεγαιύηεξε ηξηβή εκθαλίδεηαη. 

β) ηελ θάζεηε αληίδξαζε. 

W=mg 

Κίλεζε 

Τξηβή 
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Γεν εξαπηάηαι από ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ή ην εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο επαθήο 

ησλ ζσκάησλ πνπ ηξίβνληαη. 

Τν κέηξν ηεο ηξηβήο ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε:    

Τ = μ∙Ν,  

όπνπ Ν: ε θάζεηε αληίδξαζε θαη  

κ: ν ζπληειεζηήο ηξηβήο, πνπ εθθξάδεη πόζν ηξαρηέο ή ιείεο είλαη νη επηθάλεηεο 

πνπ ηξίβνληαη (δελ έρεη κνλάδεο κέηξεζεο)  

Ζ ηξηβή εκθαλίδεηαη σο: 

α) Σηαηική ηπιβή, όηαλ έλα αθίλεην ζώκα ηείλεη λα θηλεζεί. 

Ζ ζηαηηθή ηξηβή δελ είλαη ζηαζεξή δύλακε. Τν κέηξν ηεο θάζε θνξά είλαη ίζν κε ην 

κέηξν ηεο δύλακεο πνπ ηείλεη λα θηλήζεη ην ζώκα, κέρξη λα πάξεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο. 

Ζ κέγηζηε απηή ηηκή εμαξηάηαη θάζε θνξά από ην είδνο ησλ επηθαλεηώλ θαη κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί από ηε ζρέζε            
=μζηαη.∙Ν, όπνπ κζηαη.: ν ζπληειεζηήο ζηαηηθήο 

ηξηβήο. 

β) Τπιβή ολιζθήζεωρ, όηαλ έλα ζώκα νιηζζαίλεη πάλσ ζε έλα άιιν. 

Τν κέηξν ηεο ηξηβήο νιηζζήζεσο δίλεηαη από ηε ζρέζε Τ = μ∙Ν,  

Ηζρύεη όηη μζηαη.∙> μ. Γειαδή ν ζπληειεζηήο ζηαηηθήο ηξηβήο είλαη ιίγν κεγαιύηεξνο 

από ηνλ ζπληειεζηή ηξηβήο νιηζζήζεσο. 

 

Αζκήζειρ 

 

1. Έλα ζώκα  κάδαο m=2Kg εξεκεί ζε νξηδόληην επίπεδν. Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0s 

αζθείηαη ζην ζώκα νξηδόληηα δύλακε κέηξνπ F1=12N, ε νπνία ζέηεη ην ζώκα ζε 

θίλεζε. Τν ζώκα παξνπζηάδεη κε ην νξηδόληην επίπεδν ζπληειεζηή ηξηβήο κ=0,2. 

α) Να ππνινγίζεηο ηελ επηηάρπλζε κε ηελ νπνία ζα θηλεζεί ην ζώκα. 

β) Να πξνζδηνξίζεηο ηε δύλακε 
2F , πνπ πξέπεη λα αζθεζεί ζην ζώκα ώζηε ε 

θίλεζε ηνπ λα κεηαηξαπεί ζε νκαιή. Γίλεηαη g=10m/s
2
. 

2. Έλα ζώκα κάδαο m=2Kg εξεκεί πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν κε ην νπνίν 

παξνπζηάδεη ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κ=0,4 θαη νξηαθή Τξηβή Τνξ=10Ν. Τε 

ρξνληθή ζηηγκή t=0s αζθείηαη ζην ζώκα νξηδόληηα δύλακε F , ηεο νπνίαο ην κέηξν 

κεηαβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηε ζρέζε F=5·t (S.I.). 

α) Να βξεηο πνηα ρξνληθή ζηηγκή to ην ζώκα μεθηλάεη. 

Από ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο θαη κεηά ε δύλακε F δηαηεξεί ην κέηξν ηεο ζηαζεξό θαη 

ίζν κε ηελ ηηκή πνπ είρε ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο (to). Να ππνινγίζεηο ην κέηξν ηεο 

ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t=10s. 

β) Να παξαζηήζεηο γξαθηθά ηε δύλακε ηεο ηξηβήο ζε ζρέζε κε ην ρξόλν, ζην 

δηάζηεκα (0-10)s. 

Γίλεηαη g=10m/s
2
. 

3. Έλα ζώκα κε κάδα m=1Kg γιηζηξάεη ζε νξηδόληην δάπεδν κε επηηάρπλζε κέηξνπ 

α=20m/s
2
. Σην ζώκα  αζθνύληαη νη δπλάκεηο  1F θαη

2F , 

όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τα κέηξα ησλ δπλάκεσλ είλαη 

F1=14N θαη F2=10N. Να ππνινγίζεηο: 

α) Τελ ηξηβή νιίζζεζεο 

β) Τν ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο. 

Γίλνληαη: εκθ=0,6,  ζπλθ=0,8  θαη g=10m/s
2
. 

4. Έλα ζώκα αθήλεηαη πάλσ ζε πιάγην επίπεδν πνπ ζρεκαηίδεη κε ηελ νξηδόληηα 

δηεύζπλζε γσλία 30
ν
. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζώκαηνο θαη επηπέδνπ 

είλαη κ=
3

4
. Τη ηαρύηεηα ζα έρεη ην ζώκα όηαλ ζα έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά 6,4m από 

ην ζεκείν από ην νπνίν αθέζεθε; Γίλεηαη: g=10m/s
2
. 

 
 

 θ 
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5. Έλα  ζώκα βάιιεηαη από ηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο 30
ν
 κε 

ηαρύηεηα κέηξνπ πν=5m/s. Ζ ηαρύηεηα ηνπ κεδελίδεηαη αθνύ κεηαηνπηζηεί θαηά 1m. 

Να ππνινγίζεηο ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο ηνπ ζώκαηνο κε ην επίπεδν. Γίλεηαη: 

g=10m/s
2
. 

6. Σε έλα αξρηθά αθίλεην ζώκα ζε νξηδόληην δάπεδν, κε κάδα m=1Kg, αζθείηαη 

νξηδόληηα δύλακε F=10Ν, κέρξη ην ζώκα λα κεηαηνπηζηεί θαηά Γx1=1m. Σηε ζπλέρεηα 

ε δύλακε θαηαξγείηαη ελώ ην ζώκα κεηαηνπίδεηαη αθόκα θαηά Γx2=1m θαη ζηακαηάεη. 

Να ππνινγίζεηο ην ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο ηνπ ζώκαηνο κε ην επίπεδν.  

    Γίλεηαη: g=10m/s
2
. 

7. Γύν ζώκαηα Σ1 θαηΣ2, πνπ έρνπλ κάδεο m1=2Kg θαη m2=10Kg, αληίζηνηρα, 

ζπλδένληαη κε ηελησκέλν αβαξέο θαη κε εθηαηό ζθνηλί, ην νπνίν πεξηβάιιεη κηθξή 

αθίλεηε ηξνραιία, ακειεηέαο κάδαο. Τν Σ1 θξέκεηαη θαηαθόξπθα, ελώ ην Σ2 βξίζθεηαη 

πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο Σ2 θαη ηνπ 

νξηδόληηνπ επηπέδνπ είλαη κ=0,14. Αθήλνπκε ην ζύζηεκα ειεύζεξν λα θηλεζεί. Να 

ππνινγίζεηο ηελ ηαρύηεηα ηνπ θάζε ζώκαηνο όηαλ ην Σ2 έρεη κεηαηνπηζηεί θαηά 

Γx=1m. Γίλεηαη: g=10m/s
2
. 

8. Από ηελ θνξπθή θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο 30
ν
 αθήλεηαη λα νιηζζήζεη 

έλα ζώκα. Σηε βάζε ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ ην ζώκα ζπλαληά νξηδόληην επίπεδν, 

ζην νπνίν θηλείηαη κέρξη λα ζηακαηήζεη. Τν δηάζηεκα πνπ δηαλύεη ην ζώκα ζην 

νξηδόληην επίπεδν είλαη ίζν κε ην κήθνο ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ. Να ππνινγίζεηο ην 

ζπληειεζηή ηξηβήο ηνπ ζώκαηνο κε ηα δύν επίπεδα, αλ ππνηεζεί όηη είλαη ν ίδηνο. 

9. Έλα ζώκα αθήλεηαη από ηελ θνξπθή θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο θ=30
ν 
 

θαη κήθνπο s1=5m. Τν ζώκα παξνπζηάδεη ζπληειεζηή ηξηβήο κε ην επίπεδν κ1=
3

6
. 

Όηαλ θηάλεη ζηε βάζε ηνπ επηπέδνπ ζπλερίδεη ηελ θίλεζε ηνπ ζην νξηδόληην δάπεδν, 

κε ην νπνίν παξνπζηάδεη ζπληειεζηή ηξηβήο κ2=0,2. 

α) Πόζν δηάζηεκα s2 ζα δηαλύζεη ζην νξηδόληην επίπεδν, κέρξη λα ζηακαηήζεη; 

β) Σε πόζν ρξόλν από ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε ην ζώκα,  ζα ζηακαηήζεη; 

Γίλεηαη g=10m/s
2
. 

10. Έλα ζώκα  κάδαο m=3Kg αθνπκπάεη ζε θαηαθόξπθν ηνίρν, κε ηνλ νπνίν 

παξνπζηάδεη ζπληειεζηή ηξηβήο κ=0,5. Τε ρξνληθή ζηηγκή t=0s,αζθείηαη ζην 

ζώκα ζηαζεξή δύλακε F , πνπ έρεη κέηξν F=120 2 N θαη δηεύζπλζε πνπ 

ζρεκαηίδεη γσλία θ=45
ν
 κε ηνλ ηνίρν όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Τν ζώκα αξρίδεη 

λα αλεβαίλεη δηαηεξώληαο ζπλερώο ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ ηνίρν. Να ππνινγίζεηο 

ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ ζα απνθηήζεη κεηά από άλνδν h=1,8m.  Γίλεηαη 

g=10m/s
2
. 

11. Έλα ζώκα εθηνμεύεηαη θαηά κήθνο θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλία θιίζεο θ=45
ν
 κε 

θνξά πξνο ηα πάλσ θαη αξρηθή ηαρύηεηα κέηξνπ πν. Τν ζώκα ζηακαηά ζηηγκηαία θαη 

επηζηξέθεη ζην ζεκείν εθηόμεπζεο κε ηαρύηεηα κέηξνπ ου

3
. Να ππνινγίζεηο ην 

ζπληειεζηή ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ζώκαηνο θαη επηπέδνπ. 

12. Πάλσ ζε νξηδόληην δάπεδν θηλείηαη έλα ζώκα κάδαο m=20Kg. Σηε ζέζε Α, από 

ηελ νπνία δηέξρεηαη ην ζώκα κε ηαρύηεηα πν=2m/s, αζθείηαη ζην ζώκα ζηαζεξή 

δύλακε νξηδόληηα  F, γηα ρξόλν t=2s. Σην ηέινο απηνύ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ην 

ζώκα έρεη απνθηήζεη ηαρύηεηα π=2πν
 
θαη έρεη δηαλύζεη δηάζηεκα s1. Σηε ζπλέρεηα ην 

ζώκα θηλείηαη ρσξίο ηελ επίδξαζε ηεο F θαη ζηακαηά αθνύ δηαλύζεη επηπιένλ 

δηάζηεκα s2=2m. Να ππνινγίζεηο: 

α) Τν κέηξν ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο. 

β) Τν κέηξν ηεο δύλακεο F. 

γ) Τν δηάζηεκα s1. 

 θ 

 F 


