
 
Ένα σώµα Σ µάζας 50kg ισορροπεί σε λείο κεκλιµένο επίπεδο 

κλίσεως θ=30° δεµένο µε νήµα, µέσω του οποίου ένας άνθρωπος 

του ασκεί δύναµη <F, όπως στο σχήµα. 

Αν ηµθ= 1
1
2

 και συνθ= 1
+
2
3

 ενώ g=10m/s
2
. 

1) Αναλύστε το βάρος <Β, σχεδιάζοντας τις συνιστώσες  του πά-

νω στους άξονες. Βρείτε τα µέτρα των συνιστωσών Βx και Βy. 
Μονάδες  6 

2) Να υπολογίστε την δύναµη που ασκεί το κεκλιµένο επίπεδο 

στο σώµα Σ καθώς και το µέτρο της δύναµης <F. 
Μονάδες  8 

3) Να συµπληρώστε τα παρακάτω κενά:  

Η αντίδραση της δύναµης <F που ασκεί ο άνθρωπος στο σώµα Σ, µέσω του νήµατος, ασκεί-

ται  στ…….………………. Έχει µέτρο ……….. Ν και έχει φορά προς τα …………………  

Η αντίδραση της δύναµης<Ν ασκείται στ……………………. Έχει µέτρο …….. Ν και έχει 

φορά προς τα …………………  

Η αντίδραση της δύναµης του βάρους ασκείται  στ……………………. Έχει µέτρο …….. Ν 

και έχει φορά προς τα ………………… 

Μονάδες  6 
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Ένα σώµα Σ µάζας m=5kg ισορροπεί σε λείο κεκλι-

µένο επίπεδο κλίσεως θ δεµένο µε νήµα, µέσω του 

οποίου ένας άνθρωπος του ασκεί δύναµη <F,  όπως 

στο σχήµα. 

Αν ηµθ= 0,6 και συνθ= 0,8 ενώ g=10m/s
2
. 

1) Αναλύστε το βάρος <Β, σχεδιάζοντας τις συνι-

στώσες  του πάνω στους άξονες. Βρείτε τα µέ-

τρα των συνιστωσών Βx και Βy. 
Μονάδες  6 

2) Να υπολογίστε την δύναµη που ασκεί το κεκλι-

µένο επίπεδο στο σώµα Σ καθώς και το µέτρο της δύναµης <F. 
Μονάδες  6+2=8 

3) Να συµπληρώστε τα παρακάτω κενά:  

Η αντίδραση της δύναµης του βάρους ασκείται  στ……………………. Έχει µέτρο …….. Ν 

και έχει φορά προς τα …………………   

Η αντίδραση της δύναµης  <F που ασκεί ο άνθρωπος στο σώµα Σ, µέσω του νήµατος, ασκεί-

ται  στ…….………………. Έχει µέτρο ……….. Ν και έχει φορά προς τα …………………  

Η αντίδραση της δύναµης <<Ν ασκείται στ……………………. Έχει µέτρο …….. Ν και έχει 

φορά προς τα …………………  

Μονάδες  3 
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