
 

 

Σράπεζα  θεμάτων  Θετικού  Προςανατολιςμού       Κεφ. 1                      Θέμα Δ 

 

ΚΑΜΠΤΛΟΓΡΑΜΜΕ ΚΙΝΗΕΙ 
 

1.1 ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ  ΒΟΛΗ 

 

1. Τα ςκαλοπάτια μιασ ςκάλασ είναι όλα όμοια μεταξφ τουσ και ζχουν 

φψοσ h = 20 cm και πλάτοσ d  =  40 cm. Από το πλατφςκαλο ςτο επάνω 

μζροσ τθσ ςκάλασ, ρίχνουμε τθ χρονικι ςτιγμι t  = 0 ζνα μικρό 

ςφαιρίδιο πλαςτελίνθσ, με οριηόντια αρχικι ταχφτθτα υ0 όπωσ 

φαίνεται ςτθ διπλανι εικόνα. Το μικρό ςφαιρίδιο περνά «ξυςτά» ςτο 

άκρο (ακμι) του πρϊτου (από πάνω) ςκαλοπατιοφ τθ χρονικι ςτιγμι 

t1 .  

Δ1) Υπολογίςτε τθ χρονικι ςτιγμι t1 .  

Δ2) Να προςδιορίςετε τθν ταχφτθτα του ςφαιριδίου τθ χρονικι ςτιγμι t1 .  

Δ3) Να δείξετε ότι το ςφαιρίδιο πλαςτελίνθσ κα ςταματιςει οπωςδιποτε ςτο δεφτερο (μετρϊντασ από το 

πάνω μζροσ τθσ ςκάλασ) ςκαλοπάτι. 

Δ4) Να προςδιορίςετε το ςθμείο του ςκαλοπατιοφ που κα προςκροφςει το ςφαιρίδιο τθσ πλαςτελίνθσ. 

Αντιςτάςεισ αζρα αγνοοφνται και το μζτρο τθσ επιτάχυνςθσ βαρφτθτασ είναι g = 10 m/s2 . Να κεωριςετε 

κατά προςζγγιςθ ότι ιςχφει 2  = 1,4 . 

 

2. Αεροπλάνο κινείται οριηόντια 

με ταχφτθτα μζτρου υ1 = 100 m/s 

ςε φψοσ h = 405 m από το 

ζδαφοσ. Στο ζδαφοσ κινείται 

αντίρροπα όχθμα με ταχφτθτα 

μζτρου υ2, ςτθν ίδια διεφκυνςθ 

κίνθςθσ με το αεροπλάνο. Όταν 

το αεροπλάνο απζχει από το 

όχθμα οριηόντια απόςταςθ  

s = 989 m, αφινεται μια βόμβα. Η βόμβα αςτοχεί γιατί το όχθμα ζχει προςπεράςει το ςθμείο επαφισ τθσ 

βόμβασ με το ζδαφοσ κατά x =1m. 

Δ1) Να υπολογιςκεί ο χρόνοσ κακόδου τθσ βόμβασ μζχρι το ζδαφοσ . 

Δ2) Να υπολογιςκεί θ ταχφτθτα του οχιματοσ. 

Δ3) Να υπολογιςκεί το μζτρο τθσ ταχφτθτασ τθσ βόμβασ τθ ςτιγμι τθσ πρόςκρουςθσ ςτο ζδαφοσ. 

Δ4) Αν το όχθμα κινοφταν με ταχφτθτα ίςου μζτρου με αυτι που υπολογίςτθκε ςτο Δ2 αλλά ομόρροπα με το 

αεροπλάνο, ςε ποια οριηόντια απόςταςθ  s΄ ζπρεπε ο πιλότοσ να αφιςει τθ βόμβα, ϊςτε αυτι να πετφχει το 

όχθμα; 

Η αντίςταςθ του αζρα κεωρείται αμελθτζα. Η επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ είναι: g = 

10m/s2 . 

 

 

 

 



 

 

1.2  ΟΜΑΛΗ ΚΤΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΗ  

 

1. Στο ςχιμα φαίνονται δφο δίςκοι με ακτίνεσ R1 = 0,2 m 

και R2 = 0,4 m αντίςτοιχα, οι οποίοι ςυνδζονται μεταξφ 

τουσ με μθ ελαςτικό λουρί. Οι δίςκοι περιςτρζφονται 

γφρω από ςτακεροφσ άξονεσ που διζρχονται από το 

κζντρο τουσ και είναι κάκετοι ςτο επίπεδο τουσ. Αν θ 

περίοδοσ περιςτροφισ του δίςκου (2) είναι ςτακερι και ίςθ με Τ2 = 0,05π s, να υπολογίςετε :  

Δ1) το μζτρο τθσ ταχφτθτασ των ςθμείων Α και Β τθσ περιφζρειασ των δίςκων, 

Δ2) το μζτρο τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ του δίςκου (1), 

Δ3) το λόγο των μζτρων των κεντρομόλων επιταχφνςεων των ςθμείων Α και Β : 1,

2,

B

B

a

a
 

Δ4) τον αρικμό των περιςτροφϊν που ζχει εκτελζςει ο δίςκοσ (1), όταν ο δίςκοσ (2) ζχει εκτελζςει 10 

περιςτροφζσ. 

 

2. Ανεμογεννιτρια οριηοντίου άξονα περιςτροφισ ζχει τα εξισ 

χαρακτθριςτικά: Φψοσ πφργου H = 18 m (δθλαδι απόςταςθ από το ζδαφοσ 

μζχρι το κζντρο τθσ κυκλικισ τροχιάσ), ακτίνα ζλικασ R = 2 m, ενϊ 

πραγματοποιεί 60 περιςτροφζσ ανά λεπτό. 

Δ1) Να υπολογίςετε τθ γωνιακι ταχφτθτα περιςτροφισ τθσ ζλικασ. 

Στθν άκρθ τθσ ζλικασ ζχει κολλιςει ζνα (ςθμειακό) κομμάτι λάςπθσ. 

Δ2) Να υπολογίςετε τθ γραμμικι ταχφτθτα και τθν κεντρομόλο επιτάχυνςθ 

του κομματιοφ τθσ λάςπθσ. 

Τθ ςτιγμι που θ λάςπθ περνάει από το ανϊτερο ςθμείο τθσ τροχιάσ τθσ 

ξεκολλάει κι εγκαταλείπει τθν ζλικα. 

Δ3) Τι είδουσ κίνθςθ κα εκτελζςει; 

Δ4) Μετά από πόςο χρόνο κα φτάςει ςτο ζδαφοσ και με τι ταχφτθτα; 

Δίνεται θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ ςτθν επιφάνεια τθσ Γθσ g =10 m/s2 . 

Θεωριςτε π 2= 10. Επίςθσ κεωριςτε αμελθτζα τθν αντίςταςθ του αζρα. 

 

3. Η ςφαίρα του ςχιματοσ ξεκίνθςε τθν ομαλι κυκλικι κίνθςθ    

τθσ ςε κφκλο ακτίνασ ΟΑ = 2 m από τθ κζςθ Α με ςτακεροφ μζτρου 

γραμμικι ταχφτθτα υ1.  Το ζντομο ξεκίνθςε τθν ευκφγραμμθ 

ομαλι κίνθςι του από το ςθμείο Γ, που βρίςκεται ςτθν ίδια 

κατακόρυφθ με τθν ακτίνα OA και ςε απόςταςθ ΑΓ = 0,5m κάτω 

από το Α, με ταχφτθτα, μζτρου υ2 = 0,1 m/s. Η ζναρξθ των 

κινιςεων ιταν ταυτόχρονθ. Το ςτιγμιότυπο τθσ κίνθςθσ που 

φαίνεται ςτο ςχιμα αντιςτοιχεί ςε χρόνο 25 s μετά τθν ζναρξθ των 

κινιςεων. Στο ςτιγμιότυπο οι κζςεισ των κινθτϊν και το κζντρο του κφκλου είναι ςτθν ίδια ευκεία τθν ΟΚΛ.  

Δ1) Πόςθ είναι απόςταςθ ΓΛ που διζνυςε το ζντομο μζχρι τθ κζςθ που φαίνεται ςτο ςτιγμιότυπο του 

ςχιματοσ; 

Δ2) Ποια είναι θ επίκεντρθ γωνία ΓΟΛ που διζγραψε θ ςφαίρα; 

Δ3) Πόςθ είναι θ περίοδοσ, θ γωνιακι ταχφτθτα και θ γραμμικι ταχφτθτα τθσ ςφαίρασ; 

Δ4) Πόςθ είναι θ κεντρομόλοσ επιτάχυνςθ τθσ ςφαίρασ; 

Να κεωριςετε για τθν άςκθςθ ότι π2 = 10. 

 



 

 

4. Ζνα πουλί και ζνα ζντομο διζρχονται ταυτόχρονα από το ςθμείο επαφισ 

των δφο εφαπτόμενων κφκλων του ςχιματοσ. Το πουλί διαγραφεί ομαλά τθν 

τροχιά του κφκλου ςε χρονικό διάςτθμα 2 s. Το ζντομο διαγράφει τον άλλο 

κφκλο ομαλά ςε χρονικό διάςτθμα 3 s. 

Δ1) Να υπολογίςετε τον λόγο τθσ ςυχνότθτασ του πουλιοφ, προσ τθ 

ςυχνότθτα του εντόμου. 

Δ2) Να υπολογίςετε τον λόγο τθσ γραμμικισ ταχφτθτασ του πουλιοφ προσ τθ γραμμικι ταχφτθτα του 

εντόμου, αν ο λόγοσ των αντίςτοιχων ακτίνων  κίνθςθσ πουλιοφ - εντόμου είναι   .

.

3

2

R

R





  . 

Δ3) Υπολογίςτε πόςουσ κφκλουσ κα ζχει κάνει το πουλί και πόςουσ το ζντομο μζχρι να ξαναςυναντθκοφν 

για πρϊτθ φόρα, μετά από τθ ςτιγμι που διιλκαν ταυτόχρονα, από το ςθμείο επαφισ. 

Δ4) Σε πόςο χρόνο κα ξαναςυναντθκοφν για δεφτερθ φορά; 

 

5. Στο ςχιμα φαίνεται θ κάτοψθ ενόσ ςτίβου. Οι 

ςτροφζσ είναι θμιπεριφζρειεσ κφκλων. Ο 

ακλθτισ (1) τρζχει ςτον εςωτερικό διάδρομο με 

ταχφτθτα μζτρου υ1= 5 m/s και ο ακλθτισ (2) 

ςτον εξωτερικό διάδρομο με ταχφτθτα μζτρου  

υ2 = 6 m/s. Τα μικθ των ακτίνων των 

θμιπεριφερειϊν των κφκλων είναι R1 = 20 m και 

R2 = 30 m. Το μικοσ του ευκυγράμμου τμιματοσ 

είναι   x = 100 m. 

Δ1 )Να βρεκεί πόςο χρόνο χρειάηεται ο ακλθτισ 

(1) για να διανφςει το τμιμα τθσ μίασ 

θμιπεριφζρειασ. 

Δ2) Να βρεκεί γωνιακι ταχφτθτα του ακλθτι (2) κακϊσ τρζχει ςτα θμικυκλικά τμιματα τθσ διαδρομισ του. 

Δ3) Να βρεκεί πόςο χρόνο χρειάηεται κάκε ακλθτισ για να κάνει μία περιφορά του ςταδίου. 

Δ4) Να βρεκεί το μζτρο τθσ μεταβολισ τθσ ταχφτθτασ του ακλθτι (2) για τθν μετακίνθςθ από το ςθμείο Α 

ςτο ςθμείο Β του διαδρόμου που τρζχει. 

 

6. Σϊμα βρίςκεται ςτθν οριηόντια ταράτςα ουρανοξφςτθ και εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ ςε κφκλο 

ακτίνασ  
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  με περίοδο T = 1 s. Να βρείτε:  

Δ1) Το μζτρο τθσ γραμμικισ ταχφτθτασ του ςϊματοσ. 

Κάποια χρονικι ςτιγμι το ςκοινί το οποίο κρατάει το ςϊμα ςτθν κυκλικι τροχιά κόβεται, με αποτζλεςμα 

αυτό να διαφφγει εκτελϊντασ οριηόντια βολι. Να βρείτε: 

Δ2) Τθν ταχφτθτα του ςϊματοσ κατά μζτρο και κατεφκυνςθ 2s αφοφ εγκαταλείψει τθν οροφι τθσ 

πολυκατοικίασ. 

Δ3) Τθν απόςταςθ από το ςθμείο που διζφυγε από τθν ταράτςα μζχρι το ςθμείο που βρίςκεται τθ χρονικι 

ςτιγμι που περιγράφεται ςτο ερϊτθμα Δ2. 

Δ4) Παρατθροφμε ότι το ςϊμα πζφτει ςτο οριηόντιο ζδαφοσ με γωνία ωσ προσ αυτό θ για τθν οποία ιςχφει: 

εφκ = 2. Να βρείτε το πθλίκο τθσ κατακόρυφθσ απόςταςθσ του ςθμείου βολισ από το ζδαφοσ προσ τθ 

μζγιςτθ οριηόντια μετατόπιςθ (βελθνεκζσ) του ςϊματοσ . Δίνεται θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ ςτθ 

επιφάνειασ τθσ γθσ  g = 10 m/s2, και ότι κάκε είδουσ τριβι  όπωσ και θ αντίςταςθ από τον αζρα κεωροφνται 

αμελθτζεσ. 

 



 

 

7. Μικρι ςφαίρα μάηασ 200 g κρζμεται δεμζνθ ςτο κάτω άκρο μθ ελαςτικοφ νιματοσ, μικουσ ℓ. Το πάνω 

άκρο το νιματοσ είναι δεμζνο ςε ακλόνθτο ςθμείο Ο, το 

οποίο απζχει από οριηόντιο δάπεδο (δ), φψοσ H = 1,25 m. 

Θζτουμε το ςφςτθμα ςε αιϊρθςθ με τζτοιο τρόπο ϊςτε 

τελικά το ςϊμα να κινείται ςε κατακόρυφο επίπεδο με το 

νιμα τεντωμζνο.  

Τθ ςτιγμι που θ ςφαίρα περνάει από τθν κατϊτερθ κζςθ Γ 

τθσ κυκλικισ τροχιάσ τθσ, με το νιμα τεντωμζνο και 

κατακόρυφο, θ κεντρομόλοσ επιτάχυνςι τθσ ζχει μζτρο 20 

m/s . Ακριβϊσ αυτι τθ ςτιγμι το νιμα κόβεται και θ ςφαίρα 

με τθν ταχφτθτα που είχε ςτθ κζςθ Γ, πραγματοποιεί μια 

οριηόντια βολι μζχρι το οριηόντιο δάπεδο, όπου φτάνει μετά από χρόνο 0,3 s από τθ ςτιγμι που κόπθκε το 

νιμα. Να υπολογίςετε:  

Δ1) Το μικοσ του νιματοσ. 

Δ2) Τθν οριηόντια απόςταςθ από το ςθμείο Γ, του ςθμείου ςτο οποίο κα χτυπιςει θ ςφαίρα ςτο δάπεδο. 

Δ3) Τθ βαρυτικι δυναμικι ενζργεια τθσ ςφαίρασ ωσ προσ το οριηόντιο δάπεδο (δ) μετά από χρόνο 0,2 s από 

τθ ςτιγμι που κόπθκε το νιμα. 

Δ4) Το μζτρο τθσ ταχφτθτασ υ κακϊσ και τθν εφαπτομζνθ τθσ γωνίασ που ςχθματίηει το διάνυςμα τθσ 

ταχφτθτασ με το οριηόντιο δάπεδο, τθ ςτιγμι κατά τθν οποία θ ςφαίρα χτυπάει ςε αυτό.  

Η αντίςταςθ από τον αζρα κεωρείται αμελθτζα, και το μζτρο τθσ επιτάχυνςθσ βαρφτθτασ είναι 

g = 10 m/s2. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


