
          ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΥ  PART-II

Οι ασκήσεις του παρόντος εγγράφου θα καλύπτουν τα φαινόμενα κυκλική κίνηση,
οριζόντια βολή, ορμή. Το επίπεδο θα είναι light (διαίτης) για να συντηρηθούμε μέχρι
που να τα πούμε και πάλι από κοντά. Την Δευτέρα θα αναρτήσω τις απαντήσεις. Για
όποια απορία έχετε επικοινωνείτε.

1. Σώμα 2Kg δεμένο στην άκρη νήματος εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση
διαγράφοντας οριζόντιο κύκλο ακτίνας 1,5m  και κάνει 3 περιστροφές το
δευτερόλεπτο (το νήμα είναι οριζόντιο και η βαρύτητα παραλείπεται).
Να προσδιορίσετε:
α) Τη γραμμική ταχύτητα  β) την κεντρομόλο επιτάχυνση γ) την κεντρομόλο δύναμη
κατά μέτρο και κατεύθυνση. δ) Τι θα συμβεί αν σπάσει το νήμα;       (π2=10)
(9π m/s, 540 m/s2 , 1080N).

2. Δυο σώματα έχουν την ίδια κινητική ενέργεια. Ποιο έχει την μεγαλύτερη ορμή;
(Τα σώματα έχουν διαφορετική μάζα και διαφορετική ταχύτητα )

3. Σώμα κινούμενο με ταχύτητα 5m/s προσκρούει κάθετα σε σταθερό κατακόρυφο
τοίχο. Η κρούση του σώματος με τον τοίχο είναι τελείως ελαστική και η επαφή
διαρκεί 0,2s.
Αν η μάζα του σώματος είναι 10g να βρεθεί η δύναμη που θα ασκηθεί στο σώμα από
τον τοίχο κατά μέτρο διεύθυνση και φορά.             (0,5Ν)

4. Το σώμα μάζας  του παρακάτω σχήματος βάλλεται με αρχική

ταχύτητα μέτρου  πάνω σε οριζόντιο δάπεδο που παρουσιάζει

συντελεστή τριβής . Αφού διανύσει απόσταση  συγκρούεται

κεντρικά και ελαστικά με το ακίνητο σώμα μάζας  που είναι αρχικά
ακίνητο.

Να βρείτε:

α) την ταχύτητα του σώματος μάζας  λίγο πριν την κρούση. (8m/s)

β) τις ταχύτητες των σωμάτων αμέσως μετά την κρούση.(-4m/s, 4m/s)

γ) το ποσοστό της ενέργειας του σώματος  που μεταβιβάστηκε στο σώμα
μάζας .   (75%)



δ)  το διάστημα   που θα διανύσει το σώμα μάζας  μέχρι να σταματήσει. (4m)

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας .

5. Ξύλο μάζας 5Kg είναι κρεμασμένο από νήμα. Ένα βλήμα μάζας 1Kg κινείται
οριζόντια με ταχύτητα μέτρου 80m/s , διαπερνάει το ξύλο και βγαίνει με ταχύτητα
μέτρου 30m/s. Να βρείτε:
Α. την ολική ενέργεια που χάθηκε κατά την κρούση. (2500J)
B. το ύψος στο οποίο θα ανέβει το ξύλο μετά την διάτρηση. (5m)
Γ. αν το νήμα έχει μήκος 10m πόσες μοίρες γωνία θα σχηματίζει το νήμα με την
κατακόρυφο στο ψηλότερο σημείο; (600)          g=10m/s2

6. Ένα αεροπλάνο που πετάει οριζόντια σε σταθερό ύψος 12.500m από την επιφάνεια
του εδάφους με ταχύτητα μέτρου 900Km/h αφήνει να πέσει ένα κιβώτιοτη στιγμή
που βρίσκεται πάνω από ένα σημείο Α του εδάφους.
Α. Να υπολογίσετε τον χρόνο πτώσης του κιβωτίου καθώς και την απόσταση που θα
πέσει από το σημείο Α.       (50s, 12500m)
Β. Να βρείτε την ταχύτητα κατά μέτρο διεύθυνση και φορά με την οποία φτάνει στο
έδαφος το κιβώτιο.       (250√5 m/s, εφθ=2)
Γ. Τι είδους τροχιά αντιλαμβάνεται ο πιλότος για το κιβώτιο και γιατί;
g=10m/s2.

7. Σώμα μάζας 2Kg κινούμενο με ταχύτητα 10m/s συγκρούεται με ακίνητο σώμα
ίσης μάζας . Το συσσωμάτωμα στη συνέχεια κινείται σε κεκλιμένο (ανεβαίνει)
επίπεδο με συντελεστή τριβής   μ= √    και γωνίας 300. Να βρείτε ποια δύναμη κατά
μέτρο φορά και διεύθυνση πρέπει να ασκήσουμε στο σώμα ώστε να κινηθεί  στο
κεκλιμένο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα.       (40Ν)
g=10m/s2

Καλή Διασκέδαση!

Υ.Γ. Να προσέχετε την υγεία σας και να έχετε υπομονή. Μένουμε σπίτι.


