
BACK TO THE FUTURE ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ

                               ΕΠΑΝΟΔΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

1.Πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο υπάρχει  ακλόνητα  στερεωμένο  ένα
σιδερένιο  έλασμα,  ημικυκλικού  σχήματος  ακτίνας  R=20cm.
 Στο ένα άκρο του ελάσματος (σημείο Α) είναι τοποθετημένο (ακίνητο)
ένα σώμα μάζας M=1kg. Ένα σώμα μάζας m=1kg κινείται με  ταχύτητα
u=20m/s  και  συγκρούεται  με  το  σώμα μάζας Μ.
Μετά  την  κρούση  δημιουργείται συσσωμάτωμα που κινείται κυκλικά,
λόγω του ελάσματος και χωρίς να χάνει την επαφή του με αυτό, με
ταχύτητα σταθερού μέτρου.
Δ1)  Να  υπολογίσετε  την  ταχύτητα  του  συσσωματώματος  αμέσως
μετά  την κρούση.       (10m/s)
Δ2) Ποιο είναι το μέτρο της δύναμης που δέχεται το συσσωμάτωμα από
το έλασμα κατά την διάρκεια της κυκλικής του κίνησης;
(1000N)
Δ3) Πόσο χρόνο διαρκεί η κίνηση του συσσωματώματος από το Α στο Β;
(2π.10-2s)
Δ4) Στο σημείο Β το συσσωμάτωμα προσκρούει σε ακλόνητο στήριγμα
και ο χρόνος για να σταματήσει είναι Δt=0,1s.
Πόση είναι η μέση δύναμη που ασκήθηκε από το ακλόνητο στήριγμα στο
  συσσωμάτωμα; (-200N)

2.Ένα βλήμα μάζας m=2kg εκτοξεύεται κατακόρυφα από το έδαφος με
ταχύτητα u= 100 m/s.
Το  βλήμα,2 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του διασπάται (λόγω
 έκρηξης) σε δύο ίσα κομμάτια. Το  ένα από αυτά συνεχίζει να κινείται
 προς τα πάνω και φτάνει σε ύψος h=5m από το σημείο της  έκρηξης. Η
αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.
Δ1) Ποια η ταχύτητα του βλήματος ελάχιστα πριν την έκρηξη; (80m/s)

Δ2) Να υπολογιστούν τα μέτρα των ταχυτήτων των δύο κομματιών



αμέσως μετά την έκρηξη; (10m/s, 150m/s)
Δ3) Να ελέγξετε αν κατά την έκρηξη διατηρείται η μηχανική ενέργεια
του συστήματος. (ΟΧΙ)
  Δ4) Τα δύο θραύσματα από την έκρηξη κάποια στιγμή θα πέσουν στο έ
δαφος και θα ακινητοποιηθούν.
Να βρείτε το ποσό της εκλυόμενης θερμότητας, συνολικά και για τα δύο
θραύσματα, κατά  την πρόσκρουσή τους στο έδαφος. (14900J).

3. Σώμα  μάζας M=5kg    βρίσκεται  στην  άκρη  ενός  επίπλου  ύψους
H=1,8m  όπως  φαίνεται  στο  σχήμα  που  ακολουθεί.

Ένα βλήμα μάζας m=200g κινείται με οριζόντια ταχύτητα V=200m/s
και διαπερνά το σώμα μάζας Μ ακαριαία, εξερχόμενο με ταχύτητα
υ=50m/s.
Δ1)  Υπολογίστε  την  ταχύτητα    που  θα  αποκτήσει  αμέσως  μετά  τη
διάτρηση του το σώμα μάζας Μ. (6m/s)
Δ2) Υπολογίστε  την απώλεια μηχανικής ενέργειας κατά  την  διάτρηση
του σώματος Μ από το σώμα m.  (3660J)
Δ3) Με ποια χρονική διαφορά θα φθάσουν στο έδαφος τα δύο σώματα;
Υπολογίστε  την  διαφορά  των  οριζόντιων αποστάσεων  στις  οποίες  τα
δύο  σώματα θα συναντήσουν το έδαφος.  (ταυτόχρονα, 26,4m)
Δ4) Κάποια χρονική στιγμή t1 η κινητική ενέργεια του σώματος M
 είναι 1,25 φορές μεγαλύτερη από  την αντίστοιχη κινητική ενέργεια που
είχε αμέσως μετά τη διάτρηση του.
Υπολογίστε τη συγκεκριμένη  χρονική στιγμή. (0.3s)



4. Σώμα  μάζας m1= 4kg κινείται  με  οριζόντια  ταχύτητα  μέτρου
u1=2,5 m/s σε  λείο  οριζόντιο  δάπεδο  που  βρίσκεται  σε  ύψος H

πάνω  από  το  έδαφος.
Το  σώμα συγκρούεται πλαστικά  με  ακίνητο  σώμα που βρίσκεται  στην
  ίδια  ευθεία,  μάζας m2=6kg.  Η  χρονική  διάρκεια  της  κρούσης
 θεωρείται  αμελητέα.
Αμέσως μετά την κρούση, το συσσωμάτωμα εγκαταλείπει το οριζόντιο
δάπεδο και προσκρούει στο έδαφος σε οριζόντια απόσταση s=0,4m
από το σημείο που το εγκατέλειψε.
Δ1) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια του συσσωματώματος. (5J)
Δ2) Να βρεθεί το ύψος H. (0,8m)
Δ3) Να βρεθεί ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται η ορμή του συσσωμα
τώματος κατά τη διάρκεια  της πτώσης του. (100Kg.m/s2)
Δ4) Να βρεθεί η ταχύτητα που έπρεπε να έχει το σώμα m1 ώστε το
συσσωμάτωμα να φτάσει στο έδαφος, έχοντας ταχύτητα μέτρου u=5 m/s.
(7,5m/s)

Δίνεται για όλα τα προβλήματα g=10m/s2


