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                                  ΤΗΛΕΜΑΘΗΜΑ-2

1. Στη μια άκρη ενός αβαρούς και μη εκτατού νήματος μήκους  0, 4m
δένουμε ένα σώμα μάζας M=1,9kg. H άλλη άκρη του νήματος είναι
στερεωμένη σε οροφή και το σύστημα βρίσκεται σε ισορροπία. Ένα
βλήμα μάζας m=0,1kg κινούμενο με ταχύτητα μέτρου υο=160m/s που
σχηματίζει γωνία φ=60ο με την οριζόντια διεύθυνση σφηνώνεται
ακαριαία στο σώμα μάζας Μ. Να βρείτε:
i. Την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση. (4m/s)
ii. Το επί τοις % ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βλήματος,
που μετατράπηκε σε θερμότητα κατά την κρούση. (98,75%)
iii. Την τάση του νήματος λίγο πριν την κρούση και την τάση του
νήματος ελάχιστα μετά την κρούση. (19N, 100N)

2. Δύο σώματα με μάζες m1=2Kg  και  m2=3Kg κινούνται σε κάθετες
διευθύνσεις με ταχύτητες υ1=10m/s   και    υ2=5m/s και κάποια στιγμή
συγκρούονται πλαστικά. Να βρεθεί η ταχύτητα του συσσωματώματος
που δημιουργείται από την πλαστική κρούση των δύο σωμάτων.
(5m/s,εφθ=3/4)



3. Το βλήμα μάζας m του σχήματος κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα υο

συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με το ακίνητο σώμα, μάζας Μ, που
βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Το σώμα, μάζας Μ, είναι
δεμένο στην άκρη ιδανικού οριζόντιου ελατηρίου, το οποίο βρίσκεται
στο φυσικό του μήκος και η άλλη άκρη του είναι ακλόνητα στερεωμένη.
Μετά την κρούση, η μέγιστη κινητική ενέργεια του συσσωματώματος
είναι ίση με το 1/5 της αρχικής κινητικής ενέργειας του βλήματος.

 Ο λόγος των μαζών m/M είναι
 α. 1/2 .
 β. 2/3 .
 γ. 1/4 .
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή
σας. (γ)
Αν η υ0=20m/s και m=2Kg και η σταθερά του ελατηρίου Κ =10Ν/m να
βρεθεί κατά πόσο θα συσπειρωθεί το ελατήριο. (4m)

4. Ένας ξύλινος κύβος μάζας M =4,5kg είναι δεμένος στο άκρο ενός
αβαρούς και μη εκτατού νήματος μήκους L =0,2m  , το άλλο άκρο του
οποίου είναι δεμένο σε οροφή. Ο κύβος ηρεμεί με το νήμα κατακόρυφο.
Ένα βλήμα μάζας m= 0,5kg  κινείται οριζόντια με ταχύτητα  u0= 20m / s
και συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με τον κύβο.
 Να υπολογίσετε:
α) το μέτρο της ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την
κρούση. (2m/s)
β) το ποσό θερμότητας που αναπτύσσεται κατά την κρούση των
σωμάτων.  (90J)
 γ) τη μέγιστη ανύψωση που επιτυγχάνει το συσσωμάτωμα μετά την
κρούση.  (0,2m)
 δ) την τάση του νήματος αμέσως μετά την κρούση των σωμάτων.(150Ν)
Δίνεται  g= 10 m / s2



5. Ένα σώμα, μάζας m1 = 0,2 kg είναι δεμένο στο άκρο νήματος του ο-
ποίου το άλλο άκρο είναι στερεωμένο σε σταθερό σημείο, εκτελεί κυ-
κλική κίνηση πάνω σε λείο οριζόντιο τραπέζι (κάτοψη του οποίου βλέ-
πετε στο σχήμα).

Το μήκος του νήματος είναι l = 0,5 m και η γραμμική ταχύτητα του σώ-
ματος έχει σταθερό μέτρο υ = 10 m / s.

Α. Να βρεθούν η γωνιακή ταχύτητα ω, η περίοδος Τ και η κεντρομόλος
επιτάχυνση ακ του σώματος. (20rad/s, π/10s, 200rad/s2)
Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται και το σώμα κινείται ευθύγραμμα. Στην
πορεία του συναντάει δεύτερο σώμα από πλαστελίνη μάζας m2 = 0,8 kg
και συγκρούεται με αυτό πλαστικά.
Β. Να υπολογιστεί το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του σώματος μά-
ζας m1 το οποίο έχει το συσσωμάτωμα (20%)
Το συσσωμάτωμα, φθάνει στην άκρη του τραπεζιού και εκτελεί οριζό-
ντια βολή.

Η μέγιστη οριζόντια μετατόπιση του συσσωματώματος από το σημείο
από το οποίο βάλλεται είναι s = 0,8 m.

Γ. Να βρεθεί το ύψος του τραπεζιού  (0,8m)
Δ. Να βρεθεί η χρονική στιγμή t1 κατά την οποία η ταχύτητα του συσσω-
ματώματος είναι υσ = v·√2 .  (0,2s)
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m / s2. Αγνοήστε τριβές και
την αντίσταση του αέρα.


