
 

 

Τράπεζα  θεμάηων  Θεηικού Προζαναηολιζμού          

Κεθ. 2                  Θέμα Δ  

 

Συνδυαζηικά θέμαηα  με  :  Κυκλική κίνηζη και ορμή  

 
1. Μηα ξάβδνο κήθνπο R = 1 m θαη ακειεηέαο κάδαο 

βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν (θάηνςε ηνπ 

νπνίνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα) θαη κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη 

γύξσ από ην ζεκείν Ο.  

Σην άιιν ηεο άθξν είλαη ζηεξεσκέλν ζώκα Σ1 κάδαο m1 = 2 kg 

ην νπνίν εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε κε γξακκηθή 

ηαρύηεηα κέηξνπ υι = 20 m/s, μεθηλώληαο ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t= 0s από ην ζεκείν Κ. Σην ζεκείν Λ (αληηδηακεηξηθό 

ηνπ Κ) βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα Σ2 κάδαο m2 = 1 kg. 

Δ1) Να ζρεδηαζηεί θαη λα ππνινγηζηεί ην κέηξν ηεο 

θεληξνκόινπ δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα Σ1. Από πνύ 

αζθείηαη ε δύλακε απηή; 

Όηαλ ην ζώκα Σ1 θηάλεη ζην ζεκείν Λ ζπγθξνύεηαη κεησπηθά 

κε ην ζώκα Σ2. Μεηά ηελ θξνύζε ην ζώκα Σ2 απνθηά ηαρύηεηα ίζε κε υ2 = 20 m/s θαη θηλείηαη επζύγξακκα 

πάλσ ζην ιείν επίπεδν. Να ζεσξήζεηε όηη ε θξνύζε γίλεηαη αθαξηαία. 

Δ2) Να βξεζεί ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Σ1 ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

Δ3) Να βξεζεί ν ρξόλνο από ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 s πνπ ην ζώκα Σ1 μεθίλεζε από ην ζεκείν Κ κέρξη ηε 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ μαλαβξέζεθε ζην ζεκείν Κ. 

Δ4) Να κειεηήζεηε αλ θαηά ηελ θξνύζε δηαηεξείηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ Σ1 

θαη Σ2. 

 

2. Γύν ζθαηξίδηα Σ1 θαη Σ2 κε κάδεο m1 = 4 kg θαη m2 = 6 kg 

αληίζηνηρα κπνξνύλ λα θηλνύληαη ζην εζσηεξηθό θπθιηθνύ 

δαθηπιίνπ αθηίλαο R = 2 m πνπ είλαη αθιόλεηα ζηεξεσκέλνο 

ζε ιείν νξηδόληην ηξαπέδη (θάηνςε ηνπ νπνίνπ εηθνλίδεηαη ζην 

ζρήκα). Οη ηξηβέο κεηαμύ ησλ ζθαηξηδίσλ θαη ηνπ θπθιηθνύ 

δαθηπιίνπ ζεσξνύληαη ακειεηέεο, όπσο θαη νη δηαζηάζεηο 

ηνπο. Αξρηθά ην ζθαηξίδην Σ2 είλαη αθίλεην, ελώ ην Σ1 εθηειεί 

νκαιή θπθιηθή θίλεζε κε θνξά αληίζεηε εθείλεο ησλ δεηθηώλ 

ηνπ ξνινγηνύ κε ηαρύηεηα, κέηξνπ υ1 = 5 m/s. Αλ ηα ζθαηξίδηα 

Σ1 θαη Σ2 ζπγθξνπζηνύλ πιαζηηθά, λα ππνινγίζεηε :  

Δ1) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο κεηά ηελ 

θξνύζε θαζώο θαη ηελ πεξίνδν ηεο θίλεζεο ηνπ. 

Δ2) Τελ απώιεηα ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο πιαζηηθήο θξνύζεο. 

Δ3) Σε θάπνηα άιιε πεξίπησζε, αιιάδνληαο ην πιηθό ησλ ζθαηξηδίσλ, αιιά δηαηεξώληαο ηηο κάδεο ηνπο, ηα 

ζθαηξίδηα ζπγθξνύνληαη ρσξίο λα δεκηνπξγεζεί ζπζζσκάησκα. Αλ ε ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο m2 ακέζσο κεηά 

ηελ θξνύζε είλαη 4 m/s, λα ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο mi ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. Να ειέγμεηε 

αλ ζηελ θξνύζε απηή δηαηεξείηαη ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζθαηξώλ. 

Δ4) Πνην είλαη ην κήθνο ηνπ ηόμνπ πνπ δηαλύεη ην θάζε έλα από ηα δύν ζώκαηα κέρξη ηελ επόκελε ζύγθξνπζή 

ηνπο; 

 



 

 

3. Σώκα κάδαο m1 = 2 kg είλαη δεκέλν ζην άθξν λήκαηνο 

κήθνπο l = 1,25 m. Τν ζώκα αθήλεηαη από ην ζεκείν Α, κε ην 

λήκα νξηδόληην, θαη δηαγξάθεη ην ηεηαξηνθύθιην πνπ θαίλεηαη 

ζην ζρήκα. Γηεξρόκελν από ην θαηώηεξν ζεκείν ηεο ηξνρηάο 

ηνπ B, όπνπ ε ηαρύηεηα ηνπ έρεη κέηξν υ1, ζπγθξνύεηαη 

πιαζηηθά κε ζώκα κάδαο m2 = 3 kg πνπ θηλείηαη κε ηαρύηεηα π2 

αληίζεηεο θαηεύζπλζεο από ηελ υ1 . Τν ζπζζσκάησκα πνπ 

δεκηνπξγείηαη θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ V =  4 m/s, κε 

θαηεύζπλζε ίδηα κε ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο υ2. Να 

ππνινγίζεηε:  

Δ1) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο υ1. 

Δ2) Τελ ηάζε ηνπ λήκαηνο θαζώο ην ζώκα m1 δηέξρεηαη από ην ζεκείν Β.  

Δ3) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο υ2. 

Δ4) Τελ αύμεζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαηά ηελ θξνύζε.

 

 

 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο g = 10 m/s
2
 . Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη 

ακειεηέα. 

 

4. Η ηαξάηζα ελόο θηηξίνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο H = 20 m από ην έδαθνο. Έλα θνπηί Α κάδαο m1 = 3 kg είλαη 

δεκέλν ζε ζρνηλί κήθνπο L θαη θάλεη νκαιή θπθιηθή θίλεζε θηλνύκελν πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο ηαξάηζαο 

(βι. ζρήκα 1). To θνπηί θηλείηαη κε ηαρύηεηα υ = 20 m/s θαη θάλεη κία πιήξε πεξηζηξνθή ζε ρξόλν 0,2·π s. 

Σηελ θαηάιιειε ζέζε ην 

ζρνηλί θόβεηαη  ώζηε ην 

θνπηί Α αθνύ νιηζζήζεη λα 

ζπγθξνπζηεί πιαζηηθά κε 

έλα άιιν θνπηί Β κάδαο m2 = 

1 kg πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

άθξε ηεο ηαξάηζαο. Ακέζσο 

κεηά ηελ ζύγθξνπζε ην 

ζπζζσκάησκα εγθαηαιείπεη 

ηελ ηαξάηζα κε νξηδόληηα 

ηαρύηεηα κέηξνπ υ0. 

Δ1) Να ππνινγίζεηε ην 

κήθνο ηνπ ζρνηληνύ πνπ είλαη δεκέλν ην θνπηί Α. 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα υ0 κε ηελ νπνία ην ζπζζσκάησκα εγθαηαιείπεη ηελ ηαξάηζα θαζώο θαη 

πόζν καθξηά από ην θηίξην ην ζπζζσκάησκα ρηππά ην έδαθνο . 

Δ3) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ην ζπζζσκάησκα ρηππά ην έδαθνο (κέηξν θαη θαηεύζπλζε). 

Δ4) Έζησ όηη ζε απόζηαζε d = 15 m από ηελ βάζε ηνπ θηηξίνπ βξίζθεηαη ζηύινο ύςνπο h = 6 m (Σρήκα 2). Ο 

ζηύινο βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε ηελ ηξνρηά ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο. Να αηηηνινγήζεηε αλ ην 

ζπζζσκάησκα ζα ρηππήζεη ζην ζηύιν ή αλ ζα πεξάζεη πάλσ από απηόλ. 

Να ζεσξήζεηε ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα θαη λα αγλνήζεηε ηελ ηξηβή γηα όιε ηελ θίλεζε ηνπ θνπηηνύ 

Α πάλσ ζηελ ηαξάηζα. Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο g=l0 m/s
2
.

 

5. Πάλσ ζε έλα ηξαπέδη βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα κάδαο M = 3 kg δεκέλν κε ηε βνήζεηα ελόο αηζζεηήξα 

δύλακεο (Α.Γ) από έλα ζεκείν Κ ζηελ άθξε λήκαηνο κήθνπο L= 1 m όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. 

Κάπνηα ζηηγκή εθηνμεύνπκε ζώκα κάδαο m = 1 kg πνπ βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηνπ ηξαπεδηνύ θαη κπνξεί λα 

νιηζζαίλεη πάλσ ζε απηό έρνληαο ζπληειεζηή ηξηβήο μ = 0,4 κε ηαρύηεηα υ0, ε πξνέθηαζε ηεο νπνίαο 

ζρεκαηίδεη γσλία 90° κε ην λήκα, νπόηε ην ζώκα κάδαο m ζθελώλεηαη ζην ζώκα κάδαο Μ. θαη ζρεκαηίδεηαη 



 

 

ζπζζσκάησκα. Τν ζπζζσκάησκα θηλείηαη ρσξίο ηξηβή ζην ηξαπέδη. Τα δεδνκέλα από ηνλ αηζζεηήξα δύλακεο  

θαίλνληαη, επεμεξγαζκέλα, ζηελ αθόινπζε γξαθηθή παξάζηαζε. 

Δ1) Δμεγήζηε ηη 

ζπκβαίλεη ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t1  θαηά ηελ 

νπνία αιιάδεη ην κέηξν 

ηεο δύλακεο. 

Δ2) Υπνινγίζηε ηελ 

ηαρύηεηα πνπ απνθηά 

ην ζπζζσκάησκα 

ακέζσο κεηά ηελ 

θξνύζε. 

Δ3) Υπνινγίζηε ηελ 

ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο 

κάδαο m ιίγν πξηλ ηελ 

θξνύζε θαζώο θαη ηελ ελέξγεηα πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκηθή θαηά ηελ θξνύζε. 

Δ4) Αλ ε απόζηαζε πνπ δηαλύεη ην ζώκα κάδαο m από ηε ζέζε πνπ εθηνμεύηεθε κέρξη ηε ζέζε πνπ 

ζπγθξνύζηεθε πιαζηηθά κε ην ζώκα κάδαο M είλαη 2 m, ππνινγίζηε ηελ ηαρύηεηα εθηόμεπζεο υ0. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2 

 

6. Πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν (ηελ θάηνςε ηνπ νπνίνπ βιέπεηε ζην  

ζρήκα) ππάξρεη αθιόλεηα ζηεξεσκέλν έλα ζηδεξέλην έιαζκα, 

εκηθπθιηθνύ ζρήκαηνο αθηίλαο R = 20 cm. Σην έλα άθξν ηνπ 

ειάζκαηνο (ζεκείν Α) είλαη ηνπνζεηεκέλν (αθίλεην) έλα ζώκα κάδαο 

Μ = 1 kg. Έλα ζώκα κάδαο m = 1 kg θηλείηαη κε ηαρύηεηα υ = 20 m/s   

θαη ζπγθξνύεηαη κε ην ζώκα Μ. Μεηά ηελ θξνύζε δεκηνπξγείηαη        

ζπζζσκάησκα πνπ θηλείηαη θπθιηθά, ιόγσ ηνπ ειάζκαηνο θαη ρσξίο λα 

ράλεη ηελ επαθή ηνπ κε απηό, κε ηαρύηεηα ζηαζεξνύ κέηξνπ.  

Δ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ακέζσο κεηά 

ηελ θξνύζε. 

Δ2) Πνην είλαη ην κέηξν ηεο δπλάκεσο πνπ δέρεηαη ην ζπζζσκάησκα 

από ην έιαζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θπθιηθήο ηνπ θίλεζεο; 

Δ3) Πόζν ρξόλν δηαξθεί ε θίλεζε ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο από ην Α ζην 

Β; 

Δ4) Σην ζεκείν Β ην ζπζζσκάησκα πξνζθξνύεη ζε αθιόλεην ζηήξηγκα θαη ν ρξόλνο γηα λα ζηακαηήζεη είλαη 

Δt = 0,1 sec. Πόζε είλαη ε κέζε δύλακε πνπ αζθήζεθε από ην αθιόλεην ζηήξηγκα ζην ζπζζσκάησκα; 

 

7. Έλα ζώκα Σ1,  κάδαο m1 = 2 kg, είλαη ζηεξεσκέλν ζην άθξν Κ κε εθηαηνύ θαη αβαξνύο λήκαηνο θαη 

βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν (θάηνςε ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη ζην 

ζρήκα). Τν άιιν άθξν ηνπ λήκαηνο, είλαη ζηεξεσκέλν ζε αθιόλεην ζεκείν 

Ο. Τν κήθνο ηνπ λήκαηνο είλαη 1 m. Έλα δεύηεξν ζώκα Σ2 κάδαο m2 = 1 kg 

θηλείηαη πάλσ ζην ιείν επίπεδν κε ηαρύηεηα ζηαζεξνύ κέηξνπ υ = 40 m/s. Η 

δηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο είλαη εθαπηόκελε ζην ζεκείν Κ (όπσο θαίλεηαη 

ζην ζρήκα). Όηαλ ην ζώκα Σ2 θηάλεη ζην ζεκείν Κ ζπγθξνύεηαη κεησπηθά 

κε ην ζώκα Ση .  Μεηά ηελ θξνύζε ην ζώκα Σ2  απνθηά ηαρύηεηα ίζε κε  

υ2 = 8 m/s θαη ζπλερίδεη λα θηλείηαη επζύγξακκα ζηελ ίδηα δηεύζπλζε. Να 

ζεσξήζεηε όηη ε θξνύζε γίλεηαη αθαξηαία. 

Δ1) Να βξεζεί ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Ση  ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 



 

 

Δ2) Να δηθαηνινγήζεηε γηαηί κεηά ηελ θξνύζε ην ζώκα Σ1  εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε θαη λα ππνινγίζεηε 

ην ρξόλν πνπ θάλεη γηα λα θηάζεη ζην ζεκείν Λ γηα πξώηε θνξά. 

Δ3) Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν ζσκάησλ όηαλ ην ζώκα Σ1   έρεη εθηειέζεη δύν πιήξεηο 

πεξηζηξνθέο. 

Δ4) Να κειεηήζεηε αλ θαηά ηελ θξνύζε δηαηεξείηαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζσκάησλ 

Σ1θαη Σ2. 

 

8. Μηα ξάβδνο κήθνπο R = 1 m θαη ακειεηέαο κάδαο βξίζθεηαη πάλσ ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη κπνξεί λα 

πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ην ζεκείν Ο. Σην άιιν άθξν ηεο είλαη ζηεξεσκέλν ζώκα Σ1 κάδαο m1 =2 kg ην νπνίν 

εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε κε γξακκηθή ηαρύηεηα κέηξνπ 

 υ1 = 20 m/s, μεθηλώληαο από ην ζεκείν Κ. Σην 

ζεκείν Λ (αληηδηακεηξηθό ηνπ Κ) βξίζθεηαη αθίλεην ζώκα Σ2 

κάδαο m2 = 1 kg.  

Δ1) Να ζρεδηαζηεί θαη λα ππνινγηζηεί ην κέηξν ηεο θεληξνκόινπ 

δύλακεο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα Σ1 από ηε ξάβδν. 

Όηαλ ην ζώκα Ση θηάλεη ζην ζεκείν Λ ζπγθξνύεηαη κε ην ζώκα Σ2. 

Μεηά ηελ θξνύζε ην ζώκα Σ2 απνθηά ηαρύηεηα κέηξνπ υ2 = 20 m/s θαη 

θηλείηαη επζύγξακκα πάλσ ζην ιείν επίπεδν ζηε δηεύζπλζε ηεο 

εθαπηνκέλεο ηνπ θύθινπ ζην ζεκείν Λ. Να ζεσξήζεηε όηη ε θξνύζε είλαη αθαξηαία.  

Δ2) Να βξεζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο Ση ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

Δ3) Να βξεζεί ν ιόγνο 1

2

T

T
,  όπνπ Τ1 ε πεξίνδνο ηεο νκαιήο θπθιηθήο θίλεζεο πξηλ ηελ θξνύζε θαη  Τ2 ε 

πεξίνδνο ηεο νκαιήο θπθιηθήο θίλεζεο κεηά ηελ θξνύζε. 

Δ4) Να βξεζεί ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν ζσκάησλ Σ1 θα η  Σ2 ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζώκα Σ1 κεηά ηε 

θξνύζε θηάλεη ζην ζεκείν Κ γηα πξώηε θνξά. Θεσξήζηε γηα δηεπθόιπλζε ησλ πξάμεσλ όηη π
2
 =10. 

 

9. Έλα ζώκα Α, κάδαο m = 2 kg, θηλείηαη ζε ιεία επηθάλεηα νξηδόληηνπ ηξαπεδηνύ κε ηαρύηεηα κέηξνπ  

υ1= 40 m/s. Καηά ηελ θίλεζή ηνπ ζπλαληάεη έλα άιιν αθίλεην ζώκα Β ηξηπιάζηαο κάδαο θαη ζπγθξνύεηαη κε 

απηό. Μεηά ηε ζύγθξνπζε ην πξώην ζώκα θηλείηαη ζε αληίζεηε θαηεύζπλζε κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ2 = 5 m/s. Η 

δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο είλαη Δt = 10
-2

 s.  

Δ1) Να βξεζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο υ3 ηνπ ζώκαηνο Β κεηά ηελ θξνύζε. 

Δ2) Να βξεζνύλ νη κέζεο ηηκέο ησλ κέηξσλ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζηα δύν ζώκαηα θαηά ηελ θξνύζε. 

Δ3) Τν ζώκα Β θηλείηαη ζηελ νξηδόληηα επηθάλεηα θαη ζηελ πνξεία ηνπ ζπλαληά έλα αθίλεην ζώκα Γ κάδαο 

2m, ην νπνίν είλαη δεκέλν ζηελ άθξε λήκαηνο, κήθνπο L= 0,9 m, ε άιιε άθξε ηνπ νπνίνπ είλαη ζηεξεσκέλε 

ζηελ επηθάλεηα ιείνπ ηξαπεδηνύ. Μεηά ηελ θξνύζε ηα δύν ζώκαηα ελώλνληαη θαη ην ζπζζσκάησκα δηαγξάθεη 

έλαλ πιήξε θύθιν.  

Να ππνινγηζηνύλ ε πεξίνδνο θαη ε γσληαθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο, θαζώο θαη ε θεληξνκόινο επηηάρπλζε ηνπ 

ζπζζσκαηώκαηνο. 



 

 

Δ4) Μόιηο ζπκπιεξσζεί έλαο πιήξεο θύθινο, 

ην λήκα θόβεηαη θαη ην ζπζζσκάησκα ζπλερίδεη 

ηελ θίλεζή ηνπ εθηειώληαο νξηδόληηα βνιή από 

ην ηξαπέδη πνπ έρεη ύςνο h = 80 cm. 

Να ππνινγηζηνύλ ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη ην 

ζπζζσκάησκα λα θζάζεη ζην έδαθνο, ε 

νξηδόληηα κεηαηόπηζή ηνπ θαη ε ηαρύηεηα κε ηελ 

νπνία θζάλεη ζην έδαθνο. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g =10 m/
2
s . 

 

10. Έλα ζώκα, κάδαο m1 = 0,2 kg είλαη δεκέλν ζην άθξν λήκαηνο ηνπ νπνίνπ ην άιιν άθξν είλαη ζηεξεσκέλν 

ζε ζηαζεξό ζεκείν, εθηειεί θπθιηθή θίλεζε πάλσ ζε ιείν νξηδόληην 

ηξαπέδη (θάηνςε ηνπ νπνίνπ βιέπεηε ζην ζρήκα).  

Τν κήθνο ηνπ λήκαηνο είλαη l = 0,5 m θαη ε γξακκηθή ηαρύηεηα ηνπ 

ζώκαηνο έρεη ζηαζεξό κέηξν υ = 10 m/s. 

Δ1) Να βξεζνύλ ε γσληαθή ηαρύηεηα ω, ε πεξίνδνο Τ θαη ε 

θεληξνκόινο επηηάρπλζε ακ ηνπ ζώκαηνο 

Κάπνηα ζηηγκή ην λήκα θόβεηαη θαη ην ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα. 

Σηελ πνξεία ηνπ ζπλαληάεη 

δεύηεξν ζώκα από πιαζηειίλε κάδαο m2 = 0,8 kg θαη ζπγθξνύεηαη κε 

απηό πιαζηηθά. 

Δ2) Να ππνινγηζηεί ην πνζνζηό ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο 

ηνπ ζώκαηνο κάδαο m1 ην νπνίν έρεη ην 

ζπζζσκάησκα  

Τν ζπζζσκάησκα, θζάλεη ζηελ άθξε ηνπ ηξαπεδηνύ θαη 

εθηειεί νξηδόληηα βνιή. 

Η κέγηζηε νξηδόληηα κεηαηόπηζε ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο 

από ην ζεκείν από ην νπνίν βάιιεηαη είλαη s = 0,8 m. 

Δ3) Να βξεζεί ην ύςνο ηνπ ηξαπεδηνύ 

Δ4) Να βξεζεί ε ρξνληθή ζηηγκή  t1  θαηά ηελ νπνία ε ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο είλαη υσ = V 2 . 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g = 10 m/s
2
 . Αγλνήζηε ηξηβέο θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα. 

 
 


