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ΔΠΑΝΑΛΖΠΤΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΤΩΝ (ΚΔΦ 1-2) 

 

1-Γ Έλα βιήκα κάδαο m = 2 kg εθηνμεύεηαη θαηαθόξπθα από ην έδαθνο κε ηαρύηεηα π0 = 100 m/s. Σν βιήκα, 2 

δεπηεξόιεπηα κεηά ηελ εθηόμεπζή ηνπ δηαζπάηαη (ιόγσ έθξεμεο) ζε δύν ίζα θνκκάηηα. Σν έλα από απηά 

ζπλερίδεη λα θηλείηαη πξνο ηα πάλσ θαη θηάλεη ζε ύςνο  h = 5 m από ην ζεκείν ηεο έθξεμεο. Η αληίζηαζε ηνπ 

αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Γ1) Πνηα ε ηαρύηεηα ηνπ βιήκαηνο ειάρηζηα πξηλ ηελ έθξεμε;      Μονάδες 5 

Γ2) Να ππνινγηζηνύλ ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ησλ δύν θνκκαηηώλ ακέζσο κεηά ηελ έθξεμε;      Μονάδες 8 

Γ3)  Να ειέγμεηε αλ θαηά ηελ έθξεμε δηαηεξείηαη ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.     Μονάδες 6 

Γ4) Σα δύν ζξαύζκαηα από ηελ έθξεμε θάπνηα ζηηγκή ζα πέζνπλ ζην έδαθνο θαη ζα αθηλεηνπνηεζνύλ. Να 

βξείηε ην πνζό ηεο εθιπόκελεο ζεξκόηεηαο, ζπλνιηθά θαη γηα ηα δύν ζξαύζκαηα, θαηά ηελ πξόζθξνπζή ηνπο 

ζην έδαθνο.           Μονάδες 6 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο g = 10 m/s
2
. 

2-Γ Πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν (ηελ θάηνςε ηνπ νπνίνπ 

βιέπεηε ζην ζρήκα) ππάξρεη αθιόλεηα ζηεξεσκέλν έλα 

ζηδεξέλην έιαζκα, εκηθπθιηθνύ ζρήκαηνο αθηίλαο R = 20 cm. 

ην έλα άθξν ηνπ ειάζκαηνο (ζεκείν Α) είλαη ηνπνζεηεκέλν 

(αθίλεην) έλα ζώκα κάδαο Μ = 1 kg. Έλα ζώκα κάδαο m = 1 kg 

θηλείηαη κε ηαρύηεηα σ = 20 m/s θαη ζπγθξνύεηαη κε ην ζώκα Μ. 

Μεηά ηελ θξνύζε δεκηνπξγείηαη ζπζζσκάησκα πνπ θηλείηαη 

θπθιηθά, ιόγσ ηνπ ειάζκαηνο θαη ρσξίο λα ράλεη ηελ επαθή ηνπ 

κε απηό, κε ηαρύηεηα ζηαζεξνύ κέηξνπ.  

Γ1) Να σπολογίσετε την τατύτητα τοσ σσσσωματώματος αμέσως μετά την 

κρούση.           Μονάδες 7 

Γ2) Πνην είλαη ην κέηξν ηεο δπλάκεσο πνπ δέρεηαη ην ζπζζσκάησκα 

από ην έιαζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θπθιηθήο ηνπ θίλεζεο;                                                                                                                       

Μονάδες 7 

Γ3) Πόζν ρξόλν δηαξθεί ε θίλεζε ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο από ην Α ζην Β;                                     Μονάδες 6 
Γ4) ην ζεκείν Β ην ζπζζσκάησκα πξνζθξνύεη ζε αθιόλεην ζηήξηγκα θαη ν ρξόλνο γηα λα ζηακαηήζεη είλαη 

Γt = 0,1 sec. Πόζε είλαη ε κέζε δύλακε πνπ αζθήζεθε από ην αθιόλεην ζηήξηγκα ζην ζπζζσκάησκα; 

Μονάδες 5 

3-Γ  Γύν ζθαίξεο ίδηαο κάδαο, m = 0,2 kg, θηλνύληαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν ζε 

αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο θαη κε ηαρύηεηεο κέηξσλ σ1 = 6 m s
-1

, σ2 = 2 m s
-1 

αληίζηνηρα, ώζηε λα πιεζηάδνπλ ε κηα 

ηελ άιιε. Σε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 νη ζθαίξεο απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 4 m. Η θξνύζε ηνπο είλαη πιαζηηθή θαη ε 

ρξνληθή ηεο δηάξθεηα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

Γ1) ρεδηάζηε ηηο ζθαίξεο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 θαη ππνινγίζηε ηα κέηξα ησλ νξκώλ ηνπο.    Μονάδες 6 

Γ2) Πνηα ρξνληθή ζηηγκή ζα γίλεη ε θξνύζε ;                                                                                Μονάδες 6  

Γ3) Πνην ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε ;                  Μονάδες 6  

Γ4) ρεδηάζηε (ζε θνηλό δηάγξακκα) ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο γηα ηηο ηηκέο ησλ ηαρπηήησλ ησλ δύν ζθαηξώλ 

θαη ηνπ ζπζζσκαηάκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 0 κέρξη 1 s. Να ζεσξήζεηε 

ζεηηθή ηελ αξρηθή θνξά θίλεζεο ηεο ζθαίξαο κε ηαρύηεηα π1.                                    Μονάδες 7  

 

4-Γ Μπαιάθη ηνπ ηέληο, κάδαο m, αθήλεηαη λα πέζεη από ύςνο h1 από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Αθνύ 

ρηππήζεη ζην έδαθνο αλαπεδά θαη θηάλεη ζε ύςνο h2 από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Να ππνινγίζεηε : 

Γ1) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ έρεη ην κπαιάθη αθξηβώο πξηλ πξνζθξνύζεη ζην έδαθνο,              Μονάδες 5 

Γ2) ηε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ (κέηξν θαη θαηεύζπλζε) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξόζθξνπζεο ηνπ ζην έδαθνο.                                                                                                                                                

Μονάδες 7 
Γ3) Αλ ε κέζε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην κπαιάθη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξόζθξνπζεο έρεη κέηξν 

6Ν λα ππνινγηζηεί ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξόζθξνπζεο.         Μονάδες 6 

ηε ζπλέρεηα ην κπαιάθη αλαπεδά ζην έδαθνο γηα δεύηεξε θνξά.  

Γ4 Δάλ γλσξίδεηε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεύηεξεο απηήο πξόζθξνπζεο ράλεηαη ζην πεξηβάιινλ ην 50% ηεο 

ελέξγεηαο πνπ είρε ην κπαιάθη πξηλ ηελ πξόζθξνπζε, λα ππνινγίζεηε ην λέν κέγηζην ύςνο από ην έδαθνο,h3, ζην 

νπνίν ζα αλέβεη.                                                                                              Μονάδες 7 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο g = 10 m/s
2
, m =100 g, h1= 80 cm,h2= 20 cm. Η 

αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 
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