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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΥΝΑΜΕΙΣ  
 

Μια βάρκα έλκεται με δύο σχοινιά από τις όχθες μιας διώρυγας και κινείται κατά τον 
άξονα της διώρυγας (σχ.). Οι δυνάμεις έλξης είναι F1=100Ν και F2=150Ν, 
σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία Φ=60ο. Ζητείται να προσδιοριστεί η συνισταμένη των 
δυνάμεων. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 

 

 
 

Ένα βάρος G=100Ν ισορροπεί στο μέσο του σχοινιού ΓΔ, όπως φαίνεται στο σχήμα. 
Να βρεθούν οι F1, F2 (οι τάσεις) των σχοινιών, όταν Φ=90ο. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 

 

  
 

Δίνεται η κατακόρυφη δύναμη F1=30Ν και ζητείται να προσδιοριστεί α) γραφικά και β) 
αναλυτικά, μια δύναμη F2 η οποία αν προστεθεί με την F1, να δίνει οριζόντια δύναμη 
R=40N (σχ.). 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 
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Να βρεθεί η συνισταμένη R των δυνάμεων F1=15Ν, F2=3N και F3=10Ν όπως φαίνεται 
στο σχήμα (δίνονται ημ30ο=0.5, συν30ο =0.866). 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 

 

  
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5
Nα βρεθεί η εσωτερική δύναμη που αναπτύσσεται σε κάθε ράβδο της απλής 
δικτυωτής κατασκευής του σχήματος, με τη γραφική μέθοδο. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6 
Αναλύστε τη δύναμη (F=1000Ν) που ασκείται στο σωλήνα σε σύστημα 
συντεταγμένων Χ και Υ.  
 

 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7 
Ο σύνδεσμος στο σχήμα υποβάλλεται σε δύο δυνάμεις F1 και F2. Υπολογίστε το 
μέγεθος και τον προσανατολισμό της συνιστώσας δύναμης. 
 

 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8 
Η λάμπα 80 kg στηρίζεται από δύο ράβδους ΑΒ και BC όπως εμφανίζεται στο σχήμα. 
Εάν το ΑΒ έχει διάμετρο 10 mm και BC έχει διάμετρο 8 mm, να υπολογιστούν η μέση 
τάση σε κάθε ράβδο. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 9 
Ο κινητήρας των 500 kg αναρτάται από το γερανό του σχήματος. Καθορίστε τις 
συνιστώσες εσωτερικές φορτίσεις που δρουν στην εγκάρσια τομή του βραχίονα στο 
σημείο Ε. 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 10 
Υπολογίστε την ροπή γύρω από το σημείο Ο της βάσης. Αναπτυσσόμενη δύναμη 
στην δοκό 600 Ν.  

 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 11 
Ο σύνδεσμος που φαίνεται στο σχήμα συνδέεται με πείρο στο Α και ακουμπά σε 
επίπεδη στήριξη στο Β. Υπολογίστε την οριζόντια και κατακόρυφη δύναμη 
αντίδρασης στο σημείο Α. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 12 
Υπολογίστε την ροπή της δύναμης 800N που ενεργεί στο πιο κάτω σχήμα και στα 
σημεία A, B, C και D. 

 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 13 
Υπολογίστε την συνιστώσα ροπή των τεσσάρων δυνάμεων που επενεργούν επί της 
ράβδου όπως φαίνεται στο σχήμα γύρω από το σημείο Ο. 
 

 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 14 
Προσδιορίστε τις οριζόντιες και κατακόρυφες αντιδράσεις στη δοκό που 
προκαλούνται από τον πείρο στο Β και το ζύγωθρο στο Α (βλέπε σχήμα). Το βάρος 
είναι αμελητέο. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 15 
Ένα ζευγάρι δυνάμεων δρα πάνω στα δόντια όπως φαίνεται στο Σχήμα. 
Αντικαταστήστε με ένα ισοδύναμο ζευγάρι δυνάμεων στα σημεία Α και Β. 
 

 
 

 
 


