Συλλογή θεμάτων 3 & 4
1)Η ταχύτητα ενός κινητού μεταβάλλεται
με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό
διάγραμμα.

u(m/s)
20

α.
Αφού περιγράψετε την κίνηση του
κινητού, να υπολογίσετε τη συνολική του
μετατόπιση.

10

β.
Να
βρείτε
την
επιτάχυνσηεπιβράδυνση του κινητού τις
χρονικές
περιόδους από 0-2s και από 4-8s.
1
2
3
4
5
6
γ.
Να κατασκευάσετε το διάγραμμα
διαστήματος–χρόνου για το χρονικό διάστημα από t0=0 έως τη χρονική στιγμή t=8s.

t(s)
7

8

E
2)Ένα σώμα, μάζας 10kg, είναι
αρχικά
ακίνητο
πάνω
σε
οριζόντιο δάπεδο στη θέση Α.
Στο σώμα ασκείται τη χρονική
στιγμή t=0 σταθερή οριζόντια
δύναμη μέτρου F=50N, όπως
r
φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Ο
F
συντελεστής τριβής ολίσθησης
φ
B
μεταξύ σώματος και οριζόντιου- A
κεκλιμένου
επιπέδου
είναι
μ=0,25 και η δύναμη F καταργείται μόλις το σώμα φτάσει στο σημείο Β και η ταχύτητά του τότε
είναι 20m/s. Στη συνέχεια το σώμα ανεβαίνει κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου που σχηματίζει
γωνία φ με το οριζόντιο. Να υπολογίσετε:
α.

Την επιτάχυνση του σώματος στο οριζόντιο επίπεδο.

β.

Τη δύναμη τριβής ολίσθησης στο κεκλιμένο επίπεδο.

γ.

Την απόσταση (ΑΒ) που διανύει το σώμα στο οριζόντιο επίπεδο.

δ.
Τη συνολική απόσταση που θα διανύσει το σώμα από τη στιγμή που ξεκίνησε μέχρι να
σταματήσει οριστικά.
Δίνεται g=10m/s2, ημφ=0,6, συνφ=0,8.
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3)Το σώμα του σχήματος έχει μάζα m=2Kg είναι ακίνητο στην οριζόντια επιφάνεια του σχήματος
με την οποία παρουσιάζει τριβή με συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,6.Θεωρείται
.Το
σώμα δέχεται την οριζόντια και σταθερή δύναμη του σχήματος μέτρου F=20N την t=0.
F
Nα βρεθούν :
1.H τριβή ολίσθησης.
2.Η ταχύτητα του σώματος την t=2s.
3.Το έργο της τριβής στο χρονικό διάστημα από 0 έως 2s.
4.H Κινητική ενέργεια του σώματος την t= 2s.

Δίνεται g=10
4)Για τη διάταξη του σχήματος θεωρείται ότι
δεν υπάρχουν δυνάμεις στα σώματα από τον
αέρα ,δεν υπάρχουν τριβές, μάζες σχοινιών,
τροχαλίας και διαστάσεις σωμάτων αμελητέες.
Οι μάζες των σωμάτων Α και Β είναι ίσες
μεταξύ τους ίσες με Μ=2Kg.Παίρνοντας
επίπεδο μηδενικής δυναμικής ενέργειας U=0 αυτό
του σχήματος:
1.Nα βρεθεί η μηχανική ενέργεια του συστήματος
των σωμάτων Α και Β.

A

B

Η=40m
U=0

2.Την t=0 κόβουμε το σώμα Α στο μισό ,απομακρύνουμε το άλλο μισό ,οπότε το σύστημα
τίθεται σε κίνηση. Μετά από χρόνο t η κατακόρυφη απόσταση των δύο σωμάτων είναι
χ=4,8m.Nα βρεθεί η ταχύτητα των σωμάτων τότε.
3.Να βρεθεί το έργο του βάρους του σώματος Α στο χρονικό διάστημα t.
4.Tην χρονική στιγμή t κόβουμε το σχοινί που κρατά τα σώματα.Να βρεθεί η ταχύτητα του
σώματος Β μετά από χρόνο 2s από τη στιγμή που κόπηκε το σχοινί.
Δίνεται g=10 . Aρχική απόσταση των σωμάτων από το έδαφος H=40m.

5)Ένα σώμα μάζας m = 2 kg ξεκινά να κινείται σε λείο οριζόντιο δάπεδο τη χρονική στιγμή t = 0
υπό την επίδραση οριζόντιας δύναμης F που έχει μέτρο 8 Ν.
α) Να γράψετε τις εξισώσεις κίνησης και ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο, στο σύστημα S.I.
β) Να υπολογίσετε τη στιγμή t1 κατά την οποία το σώμα έχει διανύσει απόσταση x1 = 50 m
γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση του μέτρου της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο
σε βαθμολογημένους άξονες από τη χρονική στιγμή t = 0 έως τη χρονική στιγμή t2 = 6 s.
δ) Να υπολογίσετε το διάστημα που διένυσε το σώμα από τη χρονική στιγμή t1 έως τη χρονική
στιγμή t2.
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6)Ενα σώμα μάζας m = 5 kg αφήνεται ελεύθερο να
κινηθεί από σημείο Α ενός λείου κεκλιμένου επιπέδου
γωνίας κλίσης φ = 30o που βρίσκεται σε ύψος h1 =
0,8
m πάνω από τη βάση του. Το σώμα φτάνει στο
σημείο Γ στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου και
συνεχίζει την κίνησή του σε οριζόντιο δάπεδο με το
οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ =
0,2.
Το σώμα τελικά σταματά στο σημείο Δ, έχοντας διανύσει απόσταση s1 πάνω στο οριζόντιο
επίπεδο.
α) Να υπολογίσετε τη μηχανική ενέργεια του σώματος στο σημείο Α θεωρώντας ως επίπεδο
μηδενικής δυναμικής ενέργειας το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από τη βάση του κεκλιμένου.
β) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος στο σημείο Γ.
γ) Να υπολογίσετε το έργο της τριβής ολίσθησης κατά την κίνηση του σώματος στο οριζόντιο
επίπεδο.
δ) Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που διένυσε το σώμα.
Δίνονται : η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2 και ημ30ο=1/2.

7)Στο παρακάτω διάγραμμα υ-t :

α) Να περιγραφεί η κίνηση του σώματος που κινείται ευθύγραμμα για τα 25 sec.
β) Να γίνει το διάγραμμα επιτάχυνσης-χρόνου για τα 25sec.
γ ) Να γίνει το διάγραμμα μετατόπισης-χρόνου για τα 25 sec.
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8)Σώμα μάζας 2 Kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο.Στο σώμα ασκείται καποια στιγμή οριζόντια δύναμη
8 Ν αλλά το σώμα παραμένει ακίνητο.
Α)Να βρείτε το μέτρο της στατικής τριβής που εμποδίζει τη κίνηση του σώματος.
Στη συνέχεια αυξάνουμε το μέτρο της δύναμης σε 20 Ν.
Β)Ποιο είναι το διάστημα που διανύει το σώμα σε 10 sec;
Γ)Ποια είναι η ταχύτητα του σώματος μετα από 10 sec;
Δ)Υπολογίστε το έργο της τριβής μετά από μετατόπιση 100m.
Ε)Πόσο πρέπει να αυξηθεί η μάζα του σώματος ώστε η επιτάχυνσή του να γίνει ιση με (5/2m/s2);
( Ο συντελεστής τριβής μεταξύ δαπέδου και σώματος είναι μ=0,5 και το g=10m/s2 )

9)Σώμα μάζας m=2kg που αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, δέχεται
σταθερή οριζόντια δύναμη F=20N. Όταν το σώμα έχει μετατοπιστεί
κατά x1= 4m, έχει αποκτήσει ταχύτητα υ= 8m/s.
F

h

φ

x1

Να υπολογίσετε:
α) το έργο WF της δύναμης F
β) την τιμή του συντελεστή τριβής ολίσθησης μ του οριζόντιου επιπέδου.
Στη θέση x1=4m, το σώμα συναντά λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας φ=300
και ταυτόχρονα καταργείται η δύναμη F.
γ) Να βρεθεί το μέγιστο ύψος h που θα φτάσει το σώμα
δ) Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα υμ του σώματος από τη χρονική στιγμή που ξεκίνησε
την κίνηση του μέχρι να φτάσει στο μέγιστο ύψος h.
Δίνονται: g=10m/s2, ημ300=1/2
10)Δίνεται για ένα κινητό το παρακάτω διάγραμμα ταχύτητας- χρόνου.

1. Να περιγράψετε τις κινήσεις του σώματος στα επιμέρους χρονικά διαστήματα και να
υπολογίσετε τις επιμέρους επιταχύνσεις
2. Να παραστήσετε γραφικά τη μεταβολή της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο (α-t).
(Μονάδες 5)
3. Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t =3,5 s
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11)Εκτοξεύουμε ένα κινητό μάζας m=2kg από το σημείο Α του πιο κάτω σχήματος με ταχύτητα
υ=8m/s. Το κινητό ακολουθεί την διαδρομή που φαίνεται χωρίς ποτέ να χάνει την επαφή του με
το έδαφος μέχρι που φτάνει στο σημείο Β το οποίο έχει υψομετρική διαφορά από το σημείο Α,
h=2,4m. Στη συνέχεια κινείται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή
τριβής μ=0,2 μέχρι που σταματάει στο σημείο Γ.
Β

Γ
h

Α

α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα με την οποία θα φτάσει στο σημείο Β.
β. Να υπολογίσετε το έργο της τριβής στο οριζόντιο επίπεδο.
γ. Να υπολογίσετε την απόσταση που θα διανύσει πάνω στο οριζόντιο επίπεδο μέχρι να
σταματήσει.
δ. Στη θέση Α το κινητό είχε κινητική ενέργεια ενώ στη θέση Γ δεν έχει καθόλου. Τι απέγινε η
αρχική αυτή ενέργεια που του είχαμε δώσει και μέσω ποιων δυνάμεων «καταναλώθηκε»;
g=10m/s2
12)Σώμα μάζας m=4kg βρίσκεται σε ύψος H=180 m από το έδαφος. Το σώμα αφήνεται
ελεύθερο να πέσει. Αν η αντίσταση του αέρα θεωρηθεί αμελητέα να βρεθούν:
Α. Σε πόσο χρόνο θα φτάσει το σώμα στο έδαφος ;
Β. Με ποια ταχύτητα φτάνει το σώμα στο έδαφος ;
Γ. Η κινητική ενέργεια (Κ), η δυναμική ενέργεια (U) και η μηχανική ενέργεια (Εμηχ) του σώματος
2s μετά την αναχώρησή του. Δίνεται g=10 m/s2
13)Σε σώμα μάζας m=10Kg που αρχικά βρίσκεται σε ηρεμία πάνω σε οριζόντιο επίπεδο, ασκείται
σταθερή οριζόντια δύναμη F=60N. Το σώμα παρουσιάζει με το επίπεδο συντελεστή τριβής
μ=0,4. Αν g=10m/s2 , να βρεθούν:
Α. Το μέτρο της δύναμης της τριβής
Β. Η επιτάχυνση του σώματος
Γ. Το έργο της δύναμης F(WF) και της τριβής (WT) όταν το σώμα μετατοπιστεί κατά x=10m.
Δ. Τη χρονική στιγμή t=10s ,η δύναμη F καταργείται. Τι κίνηση θα κάνει το σώμα από εκείνη
τη χρονική στιγμή και μετά; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.
14)Δύο αυτοκίνητα κινούνται με σταθερή ταχύτητα πάνω στην εθνική οδό σε αντίθετα ρεύματα,
όπως παριστάνεται στο παρακάτω σχήμα. Τα δύο αυτοκίνητα Α και Β τη χρονική στιγμή t=0
απέχουν 1200m μεταξύ τους και πλησιάζουν το ένα το άλλο. Θεωρήστε σαν σημείο αναφοράς τη
θέαση του Α την χρονική στιγμή t = 0. Δίνονται u1 40 m / s και u 2 20 m / s :
α) Τι είδους κίνηση κάνουν τα σώματα.
β) Να γράψετε τις εξισώσεις θέσης των δύο σωμάτων.
γ) Πότε θα συναντηθούν τα δύο σώματα Α και Β.
δ) Πόση απόσταση θα έχει διανύσει το σώμα Α μέχρι τη στιγμή της συνάντησης;
υ1

υ2
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15)Σώμα μάζας m 1kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα υ=10m/s υπό την
επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης F.
α. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι 0,1 να βρείτε τη δύναμη F.
β. Να βρείτε τα έργα όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα για μετατόπιση S=10m.
γ. Αν η δύναμη F παύει να ασκείται όταν S=10m να βρείτε το επιπλέον διάστημα x που θα
διανύσει το σώμα μέχρι να σταματήσει.
δ. Πόση είναι η ταχύτητα όταν το σώμα μετά από τα πρώτα 10 m, έχει διανύσει επιπλέον
διάστημα ίσο με x/2: Δίνεται g 10 m / s 2 .

16)Ένα αυτοκίνητο ξεκινά τη χρονική στιγμή t 0 την κίνησή του πάνω σε ευθύ αυτοκινητόδρομο, με σταθερή επιτάχυνση ίση με 4 m 2 . Να υπολογίσετε:
s
Α) Πόση θα είναι η ταχύτητά του τη χρονική στιγμή t 10s ;
Β) Πόση είναι η απόσταση που έχει διανύσει στα πρώτα 10s της κίνησής του;
Τη χρονική στιγμή t 10s ο οδηγός του αυτοκινήτου πατάει φρένο, οπότε το αυτοκίνητο κινείται
με σταθερή επιβράδυνση μέτρου 8 m 2 . Να υπολογίσετε:
s
Γ) Σε πόσο χρόνο θα σταματήσει από τη στιγμή που ο οδηγός φρενάρει;

17)Ρίχνουμε κατακόρυφα προς τα πάνω μια μπάλα του τένις με ταχύτητα 10 m . Κατά την κίνηs
ση της μπάλας η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα. Να υπολογίσετε:
Α) Το μέγιστο ύψος στο οποίο θα φτάσει η μπάλα.
Β) Σε ποιο ύψος η ταχύτητα της μπάλας είναι ίση με 5 m ;
s
Γ) Σε ποιο ύψος η κινητική ενέργεια της μπάλας είναι ίση με το

1
της αρχικής κινητικής ε2

νέργειάς της;
18)Ένα κιβώτιο μάζας 0,6 kg είναι ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα ασκούμε
οριζόντια δύναμη, η τιμή της οποίας μεταβάλλεται όπως
φαίνεται στο διάγραμμα.
1.

Να βρείτε τη συνολική ενέργεια που μεταβιβάζουμε

μέσω της δύναμης στο σώμα καθώς αυτό κινείται από τη
θέση x = 0 στη θέση x = 15 m.
2.

Πόση είναι η σταθερή επιτάχυνση του σώματος κατά

τη μετατόπισή του από x = 5 m έως
x = 10 m;
3.

Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος τη στιγμή που βρίσκεται στη θέση x = 15 m.

4.

Θεωρώντας ότι τη στιγμή t = 0 το σώμα βρίσκεται στη θέση x = 15 m, να περιγράψετε τί

κίνηση θα κάνει το σώμα στη συνέχεια και να γράψετε την εξίσωση της θέσης του σε συνάρτηση
με το χρόνο.
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19)Ένα αντικείμενο μικρών διαστάσεων
μάζας 1 kg, είναι δεμένο στο άκρο

Α

τεντωμένου νήματος μήκους 0,45 m. Το
αφήνουμε ελεύθερο από τη θέση στην
οποία το νήμα είναι οριζόντιο και το σώμα

υ0

κινείται στο άκρο του νήματος από τη
θέση Α στη θέση Γ.
Τη στιγμή (t = 0) που το νήμα γίνεται

Γ

κατακόρυφο, το νήμα κόβεται και το σώμα συνεχίζει με οριζόντια ταχύτητα να κινείται πάνω σε
οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής ολίσθησης ίσο με 0,05.
1.

Σε ένα σχήμα στην κόλλα σας να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα σε μιά

τυχαία θέση κατά την κίνηση από το Α στο Γ, να προσδιορίσετε ποιές από αυτές «εργάζονται» και
ποιές είναι διατηρητικές, και εφαρμόζοντας τον κατάλληλο νόμο να υπολογίσετε την ταχύτητα
του αντικειμένου στη θέση Γ.
20)Ένα σώμα έχει ταχύτητα όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.
i)

Να περιγράψετε την κίνησή του έως τη χρονική στιγμή 12s.

u (m/s)
20

ii)
α) 2s
iii)

Να βρείτε την επιτάχυνση τις στιγμές:
β) 5s

γ) 8s

10
Να βρείτε την ολική μετατόπιση έως τη χρονική στιγμή 12s. 6

iv)
Να γίνουν τα διαγράμματα επιτάχυνσης-χρόνου (α-t),
και μετατόπισης-χρόνου (Δx-t)
21)Ένα σώμα μάζας m=2kg ξεκινάει να κινείται με την
επίδραση δύναμης F=20N, η οποία σχηματίζει γωνία φ με το
οριζόντιο επίπεδο. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης του
σώματος με το οριζόντιο επίπεδο είναι μ=0,5.
α) Να σχεδιάσετε όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα

0

4 6

12

t(s)

F
φ

και να υπολογίσετε τα μέτρα του
β) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση που αποκτά το σώμα.
Αν το σώμα κάποια χρονική στιγμή t1 έχει κινητική ενέργεια 144J, να υπολογίσετε:
γ) Την ταχύτητά του την στιγμή t1.
δ) Την μετατόπιση του μέχρι την στιγμή t1.
ε) Την ισχύ της δύναμης F την στιγμή t1.
Δίνονται: g=10 m/s2, ημφ=0,6 και συνφ=0,8.
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22) Ένα σώμα μάζας 2Κg αφήνεται ελεύθερα από ύψος h πάνω από το οριζόντιο έδαφος. Η
αντίσταση του αέρα είναι ασήμαντη και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο 10m/s2. Το σώμα
φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα 60m/s
A) Να βρεθεί το ύψος h.
B)
Ποια είναι η ταχύτητα την οποία έχει το σώμα 2s μετά από την στιγμή που αφέθηκε
ελεύθερο;
C) Υπολογίστε την κινητική ενέργεια του σώματος ακριβώς πριν αυτό κτυπήσει στο έδαφος.
D) Να βρείτε την αρχική δυναμική ενέργεια του σώματος ως προς το οριζόντιο έδαφος.
E)
Υπολογίστε την κινητική ενέργεια του σώματος όταν έχει διανύσει 125m από το αρχικό
σημείο που το αφήσαμε ελεύθερο.
23)Σώμα μάζας 2Κg ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα ασκείται κάποια στιγμή οριζόντια
δύναμη μέτρου 8Ν αλλά το σώμα παραμένει ακίνητο.
A) Να βρείτε το μέτρο της στατικής τριβής που εμποδίζει την κίνηση του σώματος.
Αυξάνουμε το μέτρο της ασκούμενης δύναμης σε 20Ν.
B)
Υπολογίστε την επιτάχυνση του σώματος.
C) Ποιο είναι το διάστημα που διανύει το σώμα μέσα σε 10s;
D) Υπολογίστε το έργο της τριβής ολίσθησης μετά από μετατόπιση 100m.
E)
Πόσο πρέπει να αυξηθεί η μάζα του σώματος ώστε η επιτάχυνση που δημιουργεί η δύναμη
των 20Ν , να γίνει ίση με (5/3)m/s2.
Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης σώματος – δαπέδου είναι μ=0,5 και η επιτάχυνση της
βαρύτητας έχει μέτρο 10m/s2.
24)Σε σώμα μάζας m=2kg που αρχικά είναι ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο ασκείται τη
χρονική στιγμή t=0 οριζόντια δύναμη F=4N.
α)Να υπολογίσετε την επιτάχυνση που αποκτά το σώμα
β) να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του και τη μετατόπιση του τη χρονική στιγμή t=10 s
γ)τη χρονική στιγμή t=10 s αντιστρέφεται η φορά της δύναμης F χωρίς να μεταβληθεί το μέτρο
της .Ποια χρονική στιγμή θα μηδενιστεί η ταχύτητα του σώματος .
δ)Να γίνουν τα διαγράμματα a-t, v-t, x-t για το χρονικό διάστημα από t=0 ως t=20 s
25)Σώμα μάζας m=1kg αφήνεται να ολισθήσει από τη κορυφή κεκλιμένου επιπέδου γωνίας φ και
διανύει μετατόπιση x= 4 m .Να υπολογίσετε:
α)την επιτάχυνση του σώματος
β) το έργο του βάρους του σώματος
γ) το έργο της τριβής ολίσθησης
δ) το μέτρο της τελικής ταχύτητας του σώματος
Δίνονται ημφ=0,6 συνφ=0,8 ,ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος –επιπέδου
είναι μ=0,5 και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g=10 m/s2
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26)

Ένα σώμα μάζας 10kg ηρεμεί σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσεως θ, δεμένο στο άκρο
νήματος, παράλληλου προς το επίπεδο, όπως στο σχήμα. Το σώμα απέχει κατακόρυφη απόσταση
h=20m από το οριζόντιο επίπεδο.
α) Να υπολογίσετε την τάση του νήματος.
β) Σε μια στιγμή κόβεται το νήμα και το σώμα κινείται προς το σημείο Ο.
i) Πόση επιτάχυνση θα αποκτήσει το σώμα;
ii) Με ποια ταχύτητα θα φτάσει στη βάση του επιπέδου στο σημείο Ο;
Δίνονται: ημθ=0,8, συνθ=0,6 και g=10m/s2.
27) Σώμα μάζας m=2Kg κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο υπό την επίδραση οριζόντιας
δύναμης F=30N, ενώ τριβή ολίσθησης μέτρου Τ=12N αντιστέκεται στην κίνηση όπως φαίνεται
στο διπλανό σχήμα. Να υπολογίσετε:

α. Τη συνισταμένη δύναμη στον οριζόντιο άξονα.
β. Την επιτάχυνση του σώματος.
γ. Την απόσταση που διανύει σε χρόνο t=2s, αν την χρονική στιγμή t=0s ήταν ακίνητο.
δ. Το συντελεστή της τριβής ολίσθησης.
Δίνεται g=10m/s2.
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28)Ένα σώμα μάζας 500g αφήνεται ελεύθερα από ύψος 180m πάνω από το οριζόντιο έδαφος. Η
αντίσταση του αέρα είναι ασήμαντη και η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο 10m/s2.
A)
B)

Σε πόσο χρόνο θα φτάσει στο έδαφος;
Ποια είναι η ταχύτητα με την οποία το σώμα θα προσκρούσει στο έδαφος;

C)

Υπολογίστε το μέτρο της ορμής του σώματος λίγο πριν αυτό φτάσει στο έδαφος

D)

Να βρείτε την αρχική δυναμική ενέργεια του σώματος ως προς το οριζόντιο έδαφος.

E)

Υπολογίστε την κινητική ενέργεια του σώματος όταν φτάσει σε απόσταση 55m από το

έδαφος.
29) Σώμα μάζας 2Κg ηρεμεί σε οριζόντιο δάπεδο. Στο σώμα ασκείται κάποια στιγμή οριζόντια
δύναμη μέτρου 30Ν. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης σώματος – δαπέδου είναι μ=0,5 και η
επιτάχυνση της βαρύτητας έχει μέτρο 10m/s2.
A)

Να βρείτε το μέτρο της τριβής ολίσθησης.

B)

Υπολογίστε την επιτάχυνση του σώματος.

C)

Ποια ταχύτητα έχει αποκτήσει το σώμα μετά από μετατόπιση 20m;

D)

Υπολογίστε το έργο της τριβής ολίσθησης μετά από μετατόπιση 20m;

E)

Υπολογίστε το έργο της τριβής ολίσθησης μετά από μετατόπιση 20m στην περίπτωση που η

δύναμη δεν είναι οριζόντια αλλά σχηματίζει γωνία θ ( ημθ=0,4) με το οριζόντιο επίπεδο. Να
διακρίνετε δύο περιπτώσεις.
30)Ένα σώμα μάζας 3kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t 0=0, δέχεται την
επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης F, με αποτέλεσμα να μετακινηθεί κατά 25m μέσα σε
χρονικό διάστημα 5s. Η δύναμη ασκείται στο σώμα μόνο, μέχρι τη χρονική στιγμή t 1=5s και μετά
καταργείται.
i) Να υπολογίστε:
α) την επιτάχυνση με την οποία κινήθηκε το σώμα,
β) το μέτρο της δύναμης F.
ii) Να βρείτε την απόσταση που διανύει το σώμα, μέχρι τη χρονική στιγμή t 2=10s.
iii) Να βρείτε την ισχύ της δύναμης (στιγμιαία ισχύ) τη στιγμή t 3=3s.
31)Ένα σώμα μάζας m=4kg ηρεμεί στο έδαφος. Σε κάποια στιγμή ασκείται πάνω του μια
σταθερή κατακόρυφη δύναμη με φορά προς τα πάνω και μέτρο F=50Ν. Όταν το σώμα φτάσει σε
ύψος h=5m, η δύναμη μηδενίζεται.
i) Να υπολογιστεί:

α) το έργο της δύναμης F και β) το έργο του βάρους

μέχρι τη θέση που μηδενίζεται η δύναμη.
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ii) Να βρεθεί η μηχανική ενέργεια του σώματος τη στιγμή μηδενισμού της δύναμης, θεωρώντας
μηδενική τη δυναμική ενέργεια του σώματος στο έδαφος.
iii) Να βρεθεί το μέτρο της ταχύτητας του σώματος την στιγμή που επιστρέφει στο έδαφος.
Δίνεται g=10m/s2.
32)
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34)
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