
          ΦΥΣΙΚΗ Β΄ΤΑΞΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΥ

                              ΤΗΛΕΜΑΘΗΜΑ -1

1. Δύο αυτοκίνητα Α και Β,  ίδιας μάζας
M=1000Kg,  ξεκινούν από την ίδια θέση
να κινούνται αντίθετα σε μια κυκλική
πλατεία ακτίνας  R=20m  με σταθερές
ταχύτητες  uA και uB αντίστοιχα.
Συναντιούνται σε χρόνο 10π sec  στη
θέση Γ και συγκρούονται πλαστικά
δημιουργώντας συσσωμάτωμα.

Γ1. Να υπολογίσετε τις ταχύτητες uΑ και

uΒ της κυκλικής κίνησης του κάθε

αυτοκινήτου.    (3m/s, 1m/s)

Γ2. Να υπολογίσετε τις περιόδους ΤΑ και

ΤΒ της κυκλικής κίνησης του κάθε

αυτοκινήτου.   (40π/3s, 40πs)

Γ3.  Πόση είναι η ταχύτητα του

συσσωματώματος αμέσως μετά την
κρούση και σε ποια κατεύθυνση;

(1m/s)

Γ4.  Πόση ενέργεια έχει μετατραπεί σε

θερμότητα κατά τη διάρκεια της

κρούσης;   (4000J)

2. Από την άκρη ενός  τραπεζιού
(μήκους d και ύψους h) βάλλουμε μία
κασετίνα με ταχύτητα u0 και αυτή φτάνει
στην άλλη άκρη με ταχύτητα u1 και μετά
εκτελεί οριζόντια βολή φτάνοντας σε
οριζόντια απόσταση s=1,6m από τη
βάση του τραπεζιού.

Δ1. Πόσος είναι ο χρόνος πτώσης της
κασετίνας; 0,4s)
Δ2. Με πόση ταχύτητα u1 έφυγε η

κασετίνα από το τραπέζι;(4m/s)

Δ3. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης

ανάμεσα στο τραπέζι και την
κασετίνα έχει τιμή μ=0,5 , πόση

ήταν η αρχική ταχύτητα u0 της

κασετίνας;(5m/s)

Δ4. Πόση ταχύτητα έχει η κασετίνα τη

στιγμή που ακουμπάει στο έδαφος;

(μέτρο και κατεύθυνση)(√41  m/s,

εφφ=1. Φ=450 )

Δίνεται g=10m/s2
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3. Αρχικά η σφαίρα  βρίσκεται ακίνητη και το νήμα σε κατακόρυφη θέση.

Εκτρέπουμε τη σφαίρα μάζας  από την αρχική της θέση ώστε το νήμα

μήκους  να σχηματίζει με την κατακόρυφο γωνία  και την

αφήνουμε ελεύθερη. Όταν αυτή περάσει από την αρχική της θέση ισορροπίας

συγκρούεται ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας  που βρισκόταν πάνω

σε οριζόντιο επίπεδο με τριβές. Το σώμα  μετά την κρούση, αφού διανύσει

διάστημα   σταματάει.  Να βρεθούν:

α)  Το μέτρο της ταχύτητας   του σώματος μάζας  ελάχιστα πριν την

κρούση.(4m/s)

β)  Το συνημίτονο της τελικής γωνίας απόκλισης   που θα σχηματίσει το νήμα με

την κατακόρυφο μετά την ελαστική κρούση.(συνθ=7/8)

γ)  Το διάστημα   μέχρι να σταματήσει το σώμα . (s=1m)

δ) Το ποσοστό απώλειας της κινητικής ενέργειας του  κατά την κρούση.(75%)

Δίνονται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και

επιπέδου  και η επιτάχυνση της βαρύτητας .



4. Σώμα Σ2 μάζας  βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο και

είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου, το άλλο άκρο του οποίου είναι

ακλόνητα στερεωμένο. Ένα δεύτερο σώμα Σ1 μάζας  κινείται οριζόντια

με ταχύτητα μέτρου  και συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με το

Σ2.

Να υπολογίσετε:

α) τις ταχύτητες των δύο σωμάτων μετά την κρούση.(-6m/s, 4m/s)

β) το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος Σ2.(16Kg.m/s)

γ) το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του σώματος Σ1 που μεταφέρθηκε στο σώμα

Σ2.(64%)

δ) τη μέγιστη συσπείρωση  του ελατηρίου. (0,8m)

Δίνεται η σταθερά του ελατηρίου .



5. Το βλήμα μάζας  του σχήματος κινείται παράλληλα με το οριζόντιο επίπεδο

και συγκρούεται πλαστικά με το κιβώτιο μάζας  που ισορροπεί με τη βοήθεια

μικρού εμποδίου πάνω σε λείο ακλόνητο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης  .

Αν η ταχύτητα του βλήματος έχει μέτρο υ, τότε το μέτρο της ταχύτητας του
συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση θα είναι:

α) .

β) .

γ) .

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.


