
 

 

Τράπεζα  θεμάτων  Θετικού Προςανατολιςμού          

Κεφ. 2                  Θέμα Δ  

 

Συνδυαζηικά θέμαηα  με  :  Οριζόνηια Βολή  και ορμή 

 

1. Τε ρξνληθή ζηηγκή to = 0 ζώκα κάδαο m1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ1 = 30 m/s από ύςνο 

160 m από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν ζώκα κάδαο 

m2 = 0,1 kg κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ2 = 40 m/s. Όηαλ ην m2 θηάζεη ζην κέγηζην ύςνο ηεο ηξνρηάο ηνπ, ηα δύν ζώκαηα 

ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1) To κέγηζην ύςνο πνπ θηάλεη ην m2 θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 ηεο θξνύζεο. 

Γ2) Τελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο m1 (ζε κέηξν θαη θαηεύζπλζε, ππνινγίδνληαο ηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ην 

δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο m1 κε ηνλ νξηδόληην άμνλα) ηε ρξνληθή ζηηγκή t1 .  

Γ3) Να απνδείμεηε όηη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ην ζώκα κάδαο m2 θηάλεη ζην κέγηζην ύςνο ηνπ, ην ζώκα m1  

βξίζθεηαη επίζεο ζην ίδην ύςνο. 

Γ4) Τελ ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο (ζε κέηξν θαη θαηεύζπλζε, ππνινγίδνληαο ηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ην 

δηάλπζκα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο κε ηνλ νξηδόληην άμνλα) ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

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

ακειεηέα. 

 

2. Έλαο μύιηλνο ζηόρνο κάδαο M = 5 kg βξίζθεηαη αθίλεηνο ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν. Βιήκα κάδαο m = 0,1 kg 

ιίγν πξηλ ηελ θξνύζε κε ην ζηόρν, έρεη νξηδόληηα πξνο ηα δεμηά ηαρύηεηα κε κέηξν 200 m/s. Τν βιήκα δηαπεξλά ην 

ζηόρν θαη εμέξρεηαη από απηόλ κε νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ 100 m/s, νκόξξνπε ηεο αξρηθήο ηνπ ηαρύηεηαο. 

Γ1) Να βξεζεί ε ηαρύηεηα ηελ νπνία απνθηά ν ζηόρνο ακέζσο κεηά ηε ζύγθξνπζε. 

Γ2) Να βξεζεί ην πνζό ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο πνπ κεηαηξάπεθε ζε ζεξκόηεηα εμ αηηίαο ηεο ζπγθξνύζεσο.  

Υπνζέηνπκε όηη νη δπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ηνπ ζηόρνπ θαη ηνπ βιήκαηνο, όηαλ ην βιήκα δηαπεξλά ην 

ζηόρν, είλαη ρξνληθά ζηαζεξέο. 

Γ3) Αλ ν ρξόλνο πνπ ρξεηάζηεθε ην βιήκα λα δηαπεξάζεη ην ζηόρν είλαη Δt = 0,01 s, λα βξείηε ην κέηξν ηεο 

δύλακεο πνπ αζθείηαη από ην βιήκα ζην ζηόρν. 

Γ4) Ο ζηόρνο βξίζθεηαη ζηελ άθξε ελόο ηξαπεδηνύ, νπόηε κεηά ηελ θξνύζε εθηειεί νξηδόληηα βνιή. Όηαλ ν 

ζηόρνο πέθηεη ζην δάπεδν, ηόηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηάο ηνπ είλαη δηπιάζην από ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ έρεη 

ακέζσο κεηά ηε ζύγθξνπζή ηνπ κε ην βιήκα. Να βξεζεί ην ύςνο ηνπ ηξαπεδηνύ. 

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

 

3. Ο θαζεγεηήο ηεο θπζηθήο κηαο ζρνιήο αμησκαηηθώλ ηνπ ζηξαηνύ ζέηεη έλα πξόβιεκα ζρεηηθά κε ην πώο νη 

θνηηεηέο, αμηνπνηώληαο ηηο γλώζεηο ηνπο από ην κάζεκα, ζα κπνξνύζαλ λα ππνινγίζνπλ ηελ ηαρύηεηα υ ηνπ 

βιήκαηνο ελόο πηζηνιηνύ. Ο θαζεγεηήο ππνδεηθλύεη ζηνπο θνηηεηέο ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Τν βιήκα κάδαο m 

εθηνμεύεηαη νξηδόληηα θαη ζθελώλεηαη  ζε έλα 

θνκκάηη μύινπ, κάδαο Μ, πνπ ηζνξξνπεί ειεύζεξν 

ζηελ θνξπθή ελόο ζηύινπ ύςνπο h. Οη κάδεο m θαη 

Μ κεηξώληαη κε δύγηζε θαη ην ύςνο h κεηξάηαη κε 

κεηξνηαηλία. Τν ζπζζσκάησκα ακέζσο κεηά ηελ 

θξνύζε εθηειεί νξηδόληηα βνιή θαη ρηππάεη ζην 

έδαθνο ζε νξηδόληηα απόζηαζε χ από ηε βάζε ηνπ 

ζηύινπ, αθήλνληαο έλα ζεκάδη ζην ρώκα ώζηε λα 

είλαη δπλαηή ε κέηξεζε απηήο ηεο απόζηαζεο χ. Οη 

θνηηεηέο έθαλαλ ηε δηαδηθαζία θαη ηηο κεηξήζεηο 

πνπ ηνπο ππέδεημε ν θαζεγεηήο ηνπο θαη βξήθαλ ηηο 



 

 

ηηκέο m = 0,1 kg, M = 1,9 kg, h = 5 m θαη χ = 10 m. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο πξνεγνύκελεο ηηκέο ησλ κεγεζώλ πνπ 

κεηξήζεθαλ από ηνπο θνηηεηέο, θαη ζεσξώληαο ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ακειεηέα, λα ππνινγίζεηε:  

Γ1) Τν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πέξαζε από ηελ ζηηγκή ηεο θξνύζεο κέρξη ην ζπζζσκάησκα λα αγγίμεη ην έδαθνο.  

Γ2) Τν κέηξν ηεο νξηδόληηαο ηαρύηεηαο V ηελ νπνία απέθηεζε ην ζπζζσκάησκα ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

Γ3) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο υ ηνπ βιήκαηνο πξηλ ζθελσζεί ζην μύιν. 

Γ4) Τελ απώιεηα ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο βιήκα-μύιν θαηά ηελ θξνύζε. 

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

 

4. Έλαο μύιηλνο θύβνο κάδαο Μ = 1 kg 

ηζνξξνπεί ζηελ άθξε ηεο ηαξάηζαο ζην ζεκείν 

Ο ελόο θηεξίνπ Κ1 ύςνπο 40 m. Κάπνηα ζηηγκή, 

πνπ ηε ζεσξνύκε σο αξρή κέηξεζεο ηνπ 

ρξόλνπ t = 0, έλα βιήκα κάδαο m = 0,1 kg, ην 

νπνίν θηλείηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ υ1 

= 200 m/s, δηαπεξλά αθαξηαία ηνλ θύβν  θαη  

εμέξρεηαη  από  απηόλ  κε 

νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ υ2, ελώ ν θύβνο 

απνθηά νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ V. Ο θύβνο 

εθηειεί ζηε ζπλέρεηα νξηδόληηα βνιή θαη 

θαζώο θηλείηαη ζπλαληά έλα θηήξην Κ2 ύςνπο 

20m, νπόηε πξνζθξνύεη ζην ζεκείν Α ηεο 

ηαξάηζαο, πνπ είλαη ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ηεο ζην θηήξην Κ1. Τα θηήξηα απέρνπλ 20m, όπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα. Να ππνινγηζηνύλ:  

Γ1) ε ρξνληθή ζηηγκή ηεο πξόζθξνπζεο ηνπ θύβνπ ζην ζεκείν Α, 

Γ2) ην κέηξν V ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θύβνπ ακέζσο κεηά ηε δηέιεπζε ηνπ βιήκαηνο, 

Γ3) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θύβνπ πξηλ αθξηβώο πξνζθξνύζεη ζην ζεκείν Α, 

Γ4) ε απώιεηα ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο βιήκα-θύβνο θαηά ηε δηέιεπζε ηνπ βιήκαηνο από ηνλ 

θύβν. Γίλνληαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο g = 10m/s
2
 θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα 

ζεσξείηαη ακειεηέα. 

 

5. Έλα μύιηλν θηβώηην κάδαο Μ = 20 kg βξίζθεηαη αθίλεην ζηελ άθξε ηεο ηαξάηζαο ελόο νπξαλνμύζηε ε νπνία 

βξίζθεηαη ζε ύςνο Η = 80 m πάλσ από ην 

νξηδόληην έδαθνο, όπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα. Έλα βιήκα κάδαο m = 500 g, 

πνπ θηλείηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ 

υ = 200 m/s ζπγθξνύεηαη κε ην αθίλεην 

θηβώηην, ην δηαπεξλά θαη εμέξρεηαη απ' απηό κε 

ηαρύηεηα υ1  πνπ έρεη κέηξν ππνδηπιάζην ηεο 

ηαρύηεηαο υ . Ακέζσο κεηά ηε θξνύζε θαη ηα 

δύν ζώκαηα (μύιηλν θηβώηην θαη βιήκα), 

εθηεινύλ νξηδόληηα βνιή.  

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ 

θηβσηίνπ ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηε ζεξκόηεηα πνπ απειεπζεξώζεθε ζην πεξηβάιινλ ιόγσ ηεο θξνύζεο ηνπ βιήκαηνο κε ην 

θηβώηην. 

Γ3) Αλ ππνζέζεηε όηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ βιήκαηνο κέζα ζην θηβώηην είλαη Δt= 0,1 s, λα 

ππνινγίζεηε ηε κέζε δύλακε F, πνπ δέρζεθε ην βιήκα από ην θηβώηην. 

Τν θηβώηην αιιά θαη ην βιήκα κεηά ηελ νξηδόληηα βνιή πνπ εθηεινύλ, πέθηνπλ ζην έδαθνο ζηα 

ζεκεία Α θαη Β αληίζηνηρα. 



 

 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε ΑΒ.   Γίλνληαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο g= 10 

m/s
2
 θαη όηη θαηά ηηο θηλήζεηο  ησλ ζσκάησλ 

ζεσξνύκε κεδεληθή ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα. 

 

6. Έλα μύιηλν θηβώηην κάδαο M = 1,95 kg βξίζθεηαη 

αθίλεην ζηελ άθξε θαηαθόξπθεο ραξάδξαο ε νπνία 

βξίζθεηαη ζε ύςνο Η = 45 m, πάλσ από ηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, όπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα. Βιήκα κάδαο m = 50 g, πνπ 

θηλείηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα υ = 100 m/s 

ζπγθξνύεηαη κε ην αθίλεην θηβώηην θαη ζθελώλεηαη 

ζ' απηό. Σηε ζπλέρεηα, ην ζπζζσκάησκα 

θηβώηην-βιήκα πνπ δεκηνπξγείηαη, εθηειεί νξηδόληηα βνιή κε ηελ ηαρύηεηα πνπ απέθηεζε θαη πέθηεη πξνο ηελ 

ζάιαζζα ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. Να ππνινγίζεηε:  

Γ1) Τελ ηαρύηεηα VΣ ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο θηβώηην-βιήκα ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

Γ2) Τελ απώιεηα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θηβώηην-βιήκα ιόγσ ηεο θξνύζεο. 

Γ3) Τν ρξόλν πνπ δηαξθεί ε θάζνδνο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο, κέρξη απηό λα θηάζεη ζηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο. 

Γ4) Τελ κέγηζηε νξηδόληηα απόζηαζε s, πνπ ζα δηαλύζεη ην ζπζζσκάησκα (βειελεθέο), θηάλνληαο ζηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γήο g = 10 m/s
2
 θαη όηη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ 

ζπζζσκαηώκαηνο θηβώηην-βιήκα ζεσξνύκε ηελ αληίζηαζε από ηνλ αέξα κεδεληθή. 

 

7. Τν 2014 ε ηελλίζηξηα Sabine Lisicki έθαλε έλα 

ζεξβίο ζην νπνίν ε κπάια έθπγε από ηελ 

ξαθέηα κε ηαρύηεηα π0 = 58 m/s. Η ηαρύηεηα        

απηή   είλαη  ε   κεγαιύηεξε  θαηαγεγξακκέλε         
 

ηαρύηεηα γηα ηηο γπλαίθεο ηελίζηξηεο. Τν κπαιάθη 
 

ηνπ ηέληο δπγίδεη 60 g θαη ν ρξόλνο επαθήο ηνπ κε ηελ 

ξαθέηα ήηαλ 5 ms. 

Θεσξνύκε όηη πξηλ ρηππήζεη ε ξαθέηα ην κπαιάθη ηνπ ηέληο είρε ζηηγκηαία ηαρύηεηα κεδέλ θαη όηη ε ηειηθή ηνπ 

ηαρύηεηα ήηαλ νξηδόληηα. Να ππνινγίζεηε:  

Γ1) ηε κεηαβνιή ηεο νξκήο ζην κπαιάθη, 

Γ2) ηε κέζε δύλακε πνπ δέρηεθε ην κπαιάθη από ηελ ξαθέηα, 

Γ3) ηελ εθαπηνκέλε ηεο γσλίαο πνπ ζρεκαηίδεη ε ηαρύηεηα ηεο κπάιαο κε ηελ θαηαθόξπθν όηαλ ε κπάια 

ρηππάεη ζην έδαθνο, 

Όηαλ ε ηελίζηξηα ρηύπεζε ην κπαιάθη απείρε από ην δίρηπ απόζηαζε d= 17,4 m θαη ην ύςνο από ην νπνίν 

μεθίλεζε ηελ θίλεζή ηνπ ην κπαιάθη ήηαλ h1= 2 m. Τν δίρηπ έρεη ύςνο h2= 1 m.  

Γ4) Να ππνινγίζεηε ζε πόζν ύςνο πάλσ από ην δίρηπ πέξαζε ην κπαιάθη. 

Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο λα ζεσξήζεηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη g= 10 m/s
2
 

θαη 10 = π. 

 

8.  Έλαο κηθξόο μύιηλνο θύβνο κάδαο Μ = 30 g εξεκεί αξρηθά 

ζην άθξν Α ηνπ πάγθνπ ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ, πνπ έρεη 

ύςνο h = 0,8 m από ην νξηδόληην δάπεδν. Δθηνμεύνπκε έλα 

θνκκάηη πιαζηειίλεο κάδαο m = 10 g ώζηε λα ζπγθξνπζηεί κε 

νξηδόληηα ηαρύηεηα υπ κε ηνλ  μύιηλν θύβν. Η θξνύζε είλαη 

πιαζηηθή θαη ακέζσο κεηά ην ζπζζσκάησκα εθηειεί νξηδόληηα 



ΘΔΜΑ Γ 

 

βνιή. To ζπζζσκάησκα έπεζε ζην πάησκα ζε νξηδόληηα απόζηαζε S = 0,8 m από ην ζεκείν βνιήο. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ νξηδόληηα ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

Γ2) Πνηα ε ηαρύηεηα υπ κε ηελ νπνία ζπγθξνύζηεθε ε πιαζηειίλε κε ην μύιηλν ζώκα; 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ απώιεηα θηλεηηθήο ελέξγεηαο γηα ην ζύζηεκα πιαζηειίλε-μύιηλνο θύβνο ιόγσ ηεο 

θξνύζεο. 

Γ4) Έλαο ζπκκαζεηήο ζαο ηζρπξίδεηαη, πσο «είδε» όηη ην ζπζζσκάησκα έπεζε ππό γσλία φ = 45
ν
 σο 

πξνο ην πάησκα. Όκσο είλαη πνιύ δύζθνιν λα κεηξεζεί άκεζα ε γσλία απηή γηα λα ειεγρζεί ν 

ηζρπξηζκόο ηνπ. Με ηα δεδνκέλα πνπ έρεηε, λα αλαπηύμηε θάπνηα άιιε κέζνδν γηα λα ειέγμεηε ηνλ 

παξαπάλσ ηζρπξηζκό. Πνην από ηα επόκελα ζπκπεξάζκαηα είλαη απηό ζην νπνίν θαηαιήγεηε; 

α. φ = 45
ν
, β.  φ < 45

ν
, γ. φ > 45

ν
 

Να ζεσξήζεηε ακειεηέεο νπνηεζδήπνηε αληηζηάζεηο ή ηξηβέο θαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο έρεη  

ηηκή g = 10 m/s
2
 . Δπηπιένλ δίλεηαη όηη εθ45 = 1

0 

 

9. Σώκα κάδαο m1 = 4 kg θηλείηαη κε 

νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ υ1 = 2,5 m/s ζε 

ιείν νξηδόληην δάπεδν πνπ βξίζθεηαη ζε 

ύςνο Η πάλσ από ην έδαθνο. Τν ζώκα 

ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε αθίλεην ζώκα 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα επζεία, κάδαο m2 = 

6 kg. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θξνύζεο 

ζεσξείηαη ακειεηέα. Ακέζσο κεηά ηελ 

θξνύζε, ην ζπζζσκάησκα εγθαηαιείπεη ην 

νξηδόληην δάπεδν θαη πξνζθξνύεη ζην 

έδαθνο ζε νξηδόληηα απόζηαζε s = 0,4 m 

από ην ζεκείν πνπ ην εγθαηέιεηςε. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο. 

Δ 2 )  Να βξεζεί ην ύςνο Η.  

Γ3) Να βξεζεί ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν κεηαβάιιεηαη ε νξκή ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηώζεο 

ηνπ. 

Γ 4) Να βξεζεί ε ηαρύηεηα πνπ έπξεπε λα έρεη ην ζώκα ml ώζηε ην ζπζζσκάησκα λα θηάζεη ζην έδαθνο, 

έρνληαο ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 5 m/s. 

Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα θαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο έρεη ηηκή g = 10 m/s
2
 . 

 

 

10. Μηθξή ζθαίξα κάδαο m = 300 g είλαη 

ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζε θαηαθόξπθν ζηύιν κεγάινπ 

ύςνπο H ζηηο εγθαηαζηάζεηο κηαο θεξαίαο 

ηειεπηθνηλσληώλ. Ξαθληθά κηα έθξεμε ρσξίδεη ηε 

ζθαίξα ζε δύν θνκκάηηα πνπ θεύγνπλ ζε νξηδόληηα 

δηεύζπλζε ακέζσο κεηά ηελ έθξεμε.  Οη κάδεο ησλ 

δύν θνκκαηηώλ είλαη m1 θαη m2, γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη 

m2 = 2m1. Τα δύν θνκκάηηα m1 ,  m2, εθηεινύλ 

νξηδόληηεο βνιέο θαη πέθηνπλ ζην νξηδόληην δάπεδν 

πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηνπ ζηύινπ, κεηά από ρξόλν 

3 s από ηε ζηηγκή ηεο έθξεμεο, ζηα ζεκεία Α θαη Β 

αληίζηνηρα, πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο D = 180 m, 

όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα. Να ππνινγίζεηε:  

Γ1) Τν ύςνο ηνπ ζηύινπ. 

Γ2) Τα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ πνπ έρνπλ ηα δύν θνκκάηηα, ακέζσο κεηά ηελ έθξεμε. 



 

 

Γ3) Τελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν θνκκαηηώλ κεηά από 2 s από ηε ζηηγκή ηεο έθξεμεο. 

Γ4) Τελ ελέξγεηα πνπ ειεπζεξώζεθε ιόγσ ηεο έθξεμεο. 

Γίλεηαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο βαξύηεηαο g= 10 m/s
2
 θαη όηη νη αληηζηάζεηο από ηνλ αέξα αγλννύληαη. 

 

11. Μία κεηαιιηθή ζθαίξα κάδαο m1 = 0,5 kg 

θηλείηαη πξνο ηα δεμηά ζηελ νξηδόληηα επηθάλεηα 

ελόο ιείνπ ηξαπεδηνύ κε ηαρύηεηα, κέηξνπ υ1 = 

2 m/s. Σπγθξνύεηαη κε άιιε ζθαίξα κάδαο m2 = 

1,5 kg πνπ βξίζθεηαη ζηελ άθξε ηνπ ηξαπεδηνύ 

θαη επηζηξέθεη κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ3 = 1 m/s 

θαη θαηεύζπλζεο αληίζεηεο από ηελ αξρηθή 

θαηεύζπλζε θίλεζε 

Γ1) Να βξεζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο υ2 πνπ ζα απνθηήζεη ε ζθαίξα κάδαο m2 κεηά ηελ θξνύζε. 

Η ζθαίξα κάδαο m2 εθηειεί νξηδόληηα βνιή. 

Γ2) Να βξεζεί ε ρξνληθή ζηηγκή t1 θαηά ηελ νπνία ην κέηξν ηεο νξηδόληηαο κεηαηόπηζεο είλαη ίζν κε ην κέηξν 

ηεο θαηαθόξπθεο κεηαηόπηζεο.  

Γ3) Να βξεζεί ε κέγηζηε νξηδόληηα απόζηαζε (βειελεθέο) ζηελ νπνία θηάλεη ε ζθαίξα όηαλ ζπλαληά ην 

νξηδόληην δάπεδν, αλ ην ύςνο ηνπ ηξαπεδηνύ από ην δάπεδν είλαη h = 0,8 m, θαζώο θαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο 

υ κε ηελ νπνία θζάλεη ε ζθαίξα ζην έδαθνο. 

Γ4) Σε πνηα ρξνληθή ζηηγκή t2 ε ηαρύηεηα ηεο ζθαίξαο πνπ εθηειεί νξηδόληηα βνιή είλαη 2 ; 

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

 

12. Σώκα κάδαο M = 5 kg βξίζθεηαη ζηελ άθξε ελόο επίπινπ 

ύςνπο H = 1,8 m όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. 

Έλα βιήκα κάδαο m = 200 g θηλείηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα V 

= 200 m/s θαη δηαπεξλά ην ζώκα M αθαξηαία, εμεξρόκελν κε 

ηαρύηεηα υ = 50 m/s.  

ΓΙ) Υπνινγίζηε ηελ ηαρύηεηα υ0 πνπ ζα απνθηήζεη ακέζσο 

κεηά ηε δηάηξεζε ην ζώκα M. 

Δ2) Υπνινγίζηε ηελ απώιεηα κεραληθήο ελέξγεηαο θαηά ηελ 

δηάηξεζε ηνπ ζώκαηνο M από ην m. 

Γ3) Με ηη ρξνληθή δηαθνξά ζα θζάζνπλ ζην έδαθνο ηα δύν 

ζώκαηα; Υπνινγίζηε ηελ δηαθνξά ησλ νξηδόληησλ απνζηάζεσλ 

ζηηο νπνίεο ηα δύν ζώκαηα ζα ζπλαληήζνπλ ην έδαθνο. 

Γ4) Κάπνηα ρξνληθή ζηηγκή t1 ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζώκαηνο M είλαη 1,25 θνξέο κεγαιύηεξε από ηελ θηλεηηθή 

ελέξγεηα ηνπ ζώκαηνο M ακέζσο κεηά ηε δηάηξεζε. Υπνινγίζηε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

 

 


