
 

 

Σράπεηα  κεμάτων  Θετικοφ Προςανατολιςμοφ          

Κεφ. 2                  Θζμα Δ  

 

ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΟΡΜΗ  

2.1  Έννοια του ςυςτιματοσ      (εςωτερικζσ –εξωτερικζσ δυνάμεισ) 

2.2  Σο φαινόμενο τθσ κροφςθσ 

2.3  Η ζννοια τθσ ορμισ 

2.4  Δφναμθ και μεταβολι τθσ ορμισ 
 

 

1. Μπαιάθη ηνπ ηέληο, κάδαο m, αθήλεηαη λα πέζεη από ύςνο h1 από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Αθνύ 

ρηππήζεη ζην έδαθνο αλαπεδά θαη θηάλεη ζε ύςνο h2 από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Να ππνινγίζεηε : 

Γ1) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ έρεη ην κπαιάθη αθξηβώο πξηλ πξνζθξνύζεη ζην έδαθνο, 

Γ2) ηε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ (κέηξν θαη θαηεύζπλζε) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξόζθξνπζεο ηνπ ζην έδαθνο.  

Γ3) Αλ ε κέζε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην κπαιάθη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξόζθξνπζεο έρεη κέηξν 

6Ν λα ππνινγηζηεί ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξόζθξνπζεο. 

Σηε ζπλέρεηα ην κπαιάθη αλαπεδά ζην έδαθνο γηα δεύηεξε θνξά. 

Γ4 Δάλ γλσξίδεηε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεύηεξεο απηήο πξόζθξνπζεο ράλεηαη ζην πεξηβάιινλ ην 50% ηεο 

ελέξγεηαο πνπ είρε ην κπαιάθη πξηλ ηελ πξόζθξνπζε, λα ππνινγίζεηε ην λέν κέγηζην ύςνο από ην έδαθνο  h3, 

ζην νπνίν ζα αλέβεη. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο  g = 10 m/s
2
 , m =100 g, h1= 80 cm, h2= 20 cm. 

Η αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

 

2. Σε νξηδόληην επίπεδν βξίζθεηαη 

αθίλεην έλα κήιν  κάδαο Μ = 200 g. 

Έλα κηθξό βέινο κάδαοm = 40 g θηλείηαη 

νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ, υ1= 10 

m/s, ρηππά ην κήιν κε απνηέιεζκα λα ην 

δηαπεξάζεη. Αλ γλσξίδεηε όηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηάηξεζεο είλαη  Γt = 0,1 s θαη όηη ην βέινο 

εμέξρεηαη από κήιν κε ηαρύηεηα, κέηξνπ υ2 = 2 m/s, λα ππνινγίζεηε : 

Γ1) ην κέηξν ηεο νξκήο ηνπ κήινπ αθξηβώο κεηά ηελ έμνδν ηνπ βέινπο από απηό,  

Γ2) ηε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ βέινπο εμαηηίαο ηεο δηάηξεζεο, 

Γ3) ηε κέζε δύλακε πνπ αζθείηαη από ην βέινο ζην κήιν θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηάηξεζεο θαζώο θαη 

ηε κέζε δύλακε πνπ αζθείηαη από ην κήιν ζην βέινο ζηελ ίδηα ρξνληθή δηάξθεηα, 

Γ4) Τν πνζνζηό ηεο αξρηθήο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ βέινπο πνπ κεηαθέξεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κήιν-βέινο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάηξεζεο. 

Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζεσξήζηε ην βέινο αιιά θαη ην κήιν σο πιηθά ζεκεία. 

 

3. Σε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία έλα Μπότγθ 777 κεηά 

από δηαδνρηθέο βιάβεο πέθηεη θαηαθόξπθα θάλνληαο 

ειεύζεξε πηώζε (νη θηλεηήξεο ηνπ αεξνπιάλνπ δελ 

ιεηηνπξγνύλ). Σηελ ηαηλία απηή έλαο ππεξήξσαο 

ζηακαηάεη ην αεξνπιάλν αζθώληαο ηνπ θαηαθόξπθε 

δύλακε πξνο ηα επάλσ (βι. θσηνγξαθία). Τν 

αεξνπιάλν έρεη κάδα 200.000 kg θαη όηαλ ν 

ππεξήξσαο αξρίδεη λα ηνπ αζθεί δύλακε έρεη ηαρύηεηα 

270 m/s . Τν αεξνπιάλν ζηακαηά ζε 30 s. Να 

ππνινγίζεηε : 



 

 

Γ1) ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ αεξνπιάλνπ από ηε ζηηγκή πνπ δέρεηαη ηε δύλακε από ηνλ 

ππεξήξσα κέρξη λα ζηακαηήζεη, 

Γ2) ηε κέζε δύλακε πνπ δέρεηαη ην αεξνπιάλν ζην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 30 s, 

Γ3) ηε κέζε δύλακε πνπ αζθείηαη ζην αεξνπιάλν από ηνλ ππεξήξσα, 

Γ4) ηελ απόζηαζε πνπ θηλήζεθε ην αεξνπιάλν από ηε ζηηγκή πνπ δέρζεθε ηε δύλακε κέρξη λα ζηακαηήζεη. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g= 10 m/s
2
  θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη ακειεηέα. 

 

4. Μηθξή ζθαίξα κάδαο 0,1 kg αθήλεηαη από ύςνο h λα πέζεη ειεύζεξα πάλσ ζε νξηδόληην δάπεδν. Η ζθαίξα 

πξνζθξνύεη ζην δάπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ1 = 5 m/s θαη αλαπεδά θαηαθόξπθα έρνληαο ακέζσο κόιηο ράζεη 

ηελ επαθή ηεο κε ην δάπεδν, ηαρύηεηα κέηξνπ υ2 = 2 m/s. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επαθήο ηεο ζθαίξαο κε ην 

δάπεδν είλαη 0,1 s. Να ππνινγηζηνύλ: 

Γ1) Η κεηαβνιή ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο (θαηά κέηξν θαη θαηεύζπλζε) θαηά ηελ θξνύζε ηεο κε ην δάπεδν. 

Γ2) Η κέζε ηηκή ηεο δύλακεο πνπ αζθήζεθε από ην δάπεδν ζηε ζθαίξα θαηά ηελ θξνύζε. 

Γ3) Τν ύςνο h από ην νπνίν αθέζεθε ε ζθαίξα. 

Γ4) Τν % πνζνζηό ηεο αξρηθήο κεραληθήο ελέξγεηαο ηεο ζθαίξαο πνπ κεηαθέξζεθε ζην πεξηβάιινλ θαηά ηελ 

θξνύζε. 

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

ζεσξείηαη ακειεηέα. Θεσξήζηε σο επίπεδν δπλακηθήο ελέξγεηαο κεδέλ, ην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ 

 

5. Σε ζώκα κάδαο m πνπ θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ πν, ζε ιείν νξηδόληην δάπεδν, δξα δύλακε ζηαζεξνύ 

κέηξνπ F, κε θαηεύζπλζε αληίζεηε ηεο πν,. Θεσξνύκε ζεηηθή ηελ θαηεύζπλζε ηεο υ0. 

Όηαλ ε κεηαβνιή ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο είλαη -3 m υ 0  λα ππνινγηζηνύλ:  

Γ1) Η ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο. 

Γ2) Η ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία πξνθιήζεθε ε πξνεγνύκελε κεηαβνιή νξκήο. 

Γ3) Τν έξγν ηεο δύλακεο F γηα ηελ κεηαηόπηζε θαηά ηελ νπνία ε δύλακε F είλαη νκόξξνπε κε ηελ ηαρύηεηα 

ηνπ ζώκαηνο. 

Γ4) Τν κέηξν ηεο κεηαηόπηζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην έξγν πνπ ππνινγίζαηε ζην εξώηεκα Γ3. 

Οη απαληήζεηο ζαο ζα πξέπεη λα είλαη εθθξάζεηο ησλ m, F, θαη υ0. 

 

6. Σπκπαγήο ειαζηηθή κπάια κάδαο m = 0,5 kg αθήλεηαη ειεύζεξε από ύςνο h = 1,25 m πάλσ από νξηδόληην 

καξκάξηλν δάπεδν. Αλ κεηά από ηελ πξώηε αλαπήδεζε ε κπάια θηάλεη ζηελ ίδηα ζέζε απ' όπνπ αθέζεθε κεηά 

από ρξόλν 1,1 s , ηόηε : 

Γ1) Να ππνινγηζηεί ε νξκή ηεο κπάιαο ακέζσο πξηλ θαη ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε κε ην δάπεδν, 

Δ2) Να ζρεδηαζηνύλ ηα δηαλύζκαηα: ηεο αξρηθήο θαη ηειηθήο νξκήο θαζώο θαη ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο . Να 

ππνινγηζηεί ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο κπάιαο θαηά ηελ θξνύζε, 

Γ3) Να ζρεδηαζηνύλ πνηνηηθά ηα δηαλύζκαηα ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζηε κπάια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξνύζεο θαη λα βξεζεί ε κέζε δύλακε πνπ δέρεηαη ην δάπεδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο κπάιαο θαη 

δαπέδνπ. 

Θεσξήζηε όηη δελ ππάξρεη αληίζηαζε ηνπ αέξα θαη όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s
2 

 

7. Έλαο αζιεηήο ηνπ βόιεΐ, εθηειεί ζεξβίο κε άικα. Τν ρέξη ηνπ αζιεηή ρηππά ηελ κπάια όηαλ απηή βξίζθεηαη 

ζην αλώηεξν ζεκείν, όπνπ έρεη κεδεληθή ηαρύηεηα, αζθώληαο ηεο κέζε νξηδόληηα δύλακε F = 600 N γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα Γt = 0,01 s. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ε κπάια λα θεύγεη από ην ρέξη ηνπ αζιεηή κε 

νξηδόληηα ηαρύηεηα π0, θαζώο δερόκαζηε όηη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο κεηαβάιιεη αζήκαληα ηελ ηαρύηεηα 

ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ζην ρξνληθό δηάζηεκα Γt.  

Γ1) Αλ ε κάδα ηεο κπάιαο ηνπ βόιεΐ είλαη πεξίπνπ ίζε κε 300 g, ππνινγίζηε ηελ ηαρύηεηα υ0. 

Γ2) Αλ ζεσξήζεηε όηη ην ύςνο ηνπ θηιέ είλαη ίζν κε 2,5 m θαη όηη ν αζιεηήο ρηππά ην ζεξβίο από απόζηαζε 

ίζε κε 10 m πίζσ από ην θηιέ, ππνινγίζηε από πνην ύςνο πξέπεη λα θύγεη ε κπάια ώζηε λα πεξάζεη 

εθαπηνκεληθά από ην θηιέ. 

Γ3) Υπνινγίζηε ηελ ηαρύηεηα πνπ έρεη ε κπάια ηε ζηηγκή πνπ δηέξρεηαη εθαπηνκεληθά από ην θηιέ ηνπ βόιεΐ. 



 

 

Γ4) Υπνινγίζηε ην έξγν ηεο δύλακεο ηνπ βάξνπο θαζώο θαη ηελ κέζε ηζρύ ηνπ βάξνπο από ηε ζηηγκή πνπ ε 

κπάια θεύγεη από ην ρέξη ηνπ αζιεηή κέρξη ηε ζηηγκή πνπ δηέξρεηαη εθαπηνκεληθά από ην θηιέ.  

Γίλεηαη g = 10 m/s
2
 , ελώ ζεσξείζηε όηη ε αληίζηαζε από ηνλ αέξα είλαη ακειεηέα. 

 

2.4  Αρχι διατιρθςθ τθσ ορμισ 

2.6  Μεγζκθ που διατθροφνται 
 

1. Γύν ζθαίξεο ίδηαο κάδαο, m = 0,2 kg, θηλνύληαη επζύγξακκα θαη νκαιά ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν ζε 

αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο θαη κε ηαρύηεηεο κέηξσλ υ1 = 6 m /s,  υ2 = 2 m/ s αληίζηνηρα, ώζηε λα πιεζηάδνπλ ε 

κηα ηελ άιιε. Τε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 νη ζθαίξεο απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 4 m. Η θξνύζε ηνπο είλαη πιαζηηθή θαη 

ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα ζεσξείηαη ακειεηέα.  

Γ1) Σρεδηάζηε ηηο ζθαίξεο ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 θαη ππνινγίζηε ηα κέηξα ησλ νξκώλ ηνπο. 

Γ2) Πνηα ρξνληθή ζηηγκή ζα γίλεη ε θξνύζε ; 

Γ3) Πνην ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε ; 

Γ4) Σρεδηάζηε (ζε θνηλό δηάγξακκα) ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο γηα ηηο ηηκέο ησλ ηαρπηήησλ ησλ δύν ζθαηξώλ 

θαη ηνπ ζπζζσκαηάκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 0 κέρξη 1 s. Να ζεσξήζεηε 

σο ζεηηθή ηελ αξρηθή θνξά θίλεζεο ηεο ζθαίξαο κε ηαρύηεηα π1. 

 

2. Γύν ζώκαηα κε κάδεο m1 = 0,4 kg θαη m2 = 0,6 kg θηλνύληαη πάλσ ζε νξηδόληην επίπεδν κε ζπληειεζηή 

ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,2. Τα ζώκαηα θηλνύληαη ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο θαη ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά, 

έρνληαο αθξηβώο πξηλ ηε ζηηγκή ηεο ζύγθξνπζεο ηαρύηεηεο κέηξσλ υ1 = 20 m/s θαη υ2 = 5 m/s αληίζηνηρα. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε θαη λα ζρεδηάζεηε ηηο νξκέο ησλ δύν ζσκάησλ αθξηβώο πξηλ ηελ θξνύζε. 

Γ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν ην ζπζζσκάησκα ζα θηλεζεί κεηά ηελ θξνύζε. 

Γ4) Να ππνινγίζεηε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο κεηά ηελ θξνύζε ησλ ζσκάησλ ιόγσ ηεο ηξηβήο ζην 

ηξαρύ δάπεδν.                Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο  g = 10 m/s
2
 

 
 

3. Μηα βόκβα κάδαο m = 3 kg βξίζθεηαη ζηηγκηαία αθίλεηε ζε ύςνο H = 500 m από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Τε 

ζηηγκή εθείλε εθξήγλπηαη ζε δύν θνκκάηηα. Τν πξώην θνκκάηη έρεη κάδα m1 = 2 kg θαη εθηνμεύεηαη νξηδόληηα 

κε αξρηθή ηαρύηεηα υ1 = 40 m/s.  

Γ1) Να ππνινγίζεηε κε πόζε ηαρύηεηα εθηνμεύεηαη ην δεύηεξν θνκκάηη. 

Δ2) Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα, ζε κέηξν θαη θαηεύζπλζε, ηνπ δεύηεξνπ θνκκαηηνύ, 6 s κεηά από ηελ 

έθξεμε. 

Γ3) Πνηα ρξνληθή ζηηγκή θηάλεη ην θάζε θνκκάηη ζην έδαθνο; Σρνιηάζηε ην απνηέιεζκα. 

Γ4) Δάλ ην πξώην θνκκάηη θηάλεη ζην έδαθνο ζην ζεκείν Α θαη ην άιιν ζην ζεκείν Β λα ππνινγίζεηε ηελ 

απόζηαζε ΑΒ. 

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

ακειεηέα. 

 

4. Έλα ζώκα Α κάδαο 2 kg θηλείηαη ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ1 = 12 m/s θαη ζπγθξνύεηαη 

κε αθίλεην ζώκα Β. Μεηά ηελ θξνύζε ηα δύν ζώκαηα θηλνύληαη ζαλ έλα ζώκα κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα. Καηά ηε 

θξνύζε απηή, ην ζώκα Α ζώκα ράλεη ην 75% ηεο θηλεηηθήο ηνπ ελέξγεηαο.  

Γ1) Να ππνινγηζζεί ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ησλ δύν ζσκάησλ κεηά ηελ θξνύζε. 

Γ2) Να βξεζεί ε κάδα ηνπ ζώκαηνο Β. 

Γ3) Να βξεζεί ε κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο ηαρύηεηαο θαη ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο Α.  

Γ4) Αλ ηα δύν ζώκαηα κεηά ηελ θξνύζε δελ είραλ ηελ ίδηα ηαρύηεηα, αιιά ην ζώκα Α εθηλείην νκόξξνπα κε 

ηελ αξρηθή θαηεύζπλζε θίλεζήο θαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ 1 1 /΄ m s  , πνηα ζα ήηαλ ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο Β 

(κέηξν θαη θαηεύζπλζε); 

 



 

 

5. Μία νβίδα κάδαο 3 kg εθηνμεύεηαη από ην ζεκείν Α ηνπ νξηδόληηνπ εδάθνπο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. 

Όηαλ θζάλεη ζην αλώηεξν ζεκείν O ηεο ηξνρηάο ηεο, δειαδή έρεη ζηηγκηαία ηαρύηεηα κεδέλ, ζπάεη αθαξηαία, 

ιόγσ εζσηεξηθήο έθξεμεο, ζε δύν θνκκάηηα κε κάδεο m1 = 1 kg θαη m2 = 2 kg. Τν ζεκείν Ο βξίζθεηαη ζε ύςνο 

20 m από ην έδαθνο. Τν θνκκάηη κάδαο m1 απνθηά ακέζσο κεηά ηελ έθξεμε νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ 10m/s 

κε θνξά πξνο ηα δεμηά ελόο παξαηεξεηή. Τα θνκκάηηα m1 θαη m2 θηλνύληαη θαη πέθηνπλ ζην έδαθνο ζηα 

ζεκεία Κ θαη Λ αληηζηνίρσο. Να ππνινγίζεηε:  

Γ1) Τν κέηξν θαη ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο πνπ απνθηά ην θνκκάηη κάδαο m2 ακέζσο κεηά ηελ έθξεμε. 

Γ2) Τν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θηλείηαη θάζε θνκκάηη από ηε ζηηγκή ηεο έθξεμεο κέρξη λα αγγίμεη ην έδαθνο. 

Γ3) Τελ απόζηαζε ΚΛ. 

Γ4) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θνκκαηηνύ κάδαο m1 αθξηβώο πξηλ αθνπκπήζεη ζην ζεκείν Κ ηνπ εδάθνπο. 

Γίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γήο g= 10m/s
2
 , θαη όηη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα 

ζεσξείηαη ακειεηέα. 

6. Έλα θηβώηην κάδαο Μ = 970 g βξίζθεηαη αθίλεην πάλσ ζε νξηδόληην δάπεδν κε ην νπνίν εκθαλίδεη ζπληειεζηή 

ηξηβήο νιίζζεζεο μ = 0,2. Βιήκα 

κάδαο m = 30 g θηλείηαη κε νξηδόληηα 

ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 200 m/s.,  

ζπγθξνύεηαη κε ην αθίλεην θηβώηην 

θαη ζθελώλεηαη ζ' απηό, νπόηε δεκηνπξγείηαη  ζπζζσκάησκα. 

Γ1) Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία μεθηλά λα θηλείηαη ην ζπζζσκάησκα. 

Γ2) Να βξείηε ην κέηξν ηεο κέζεο δύλακεο F πνπ αζθείηαη από ην βιήκα ζην θηβώηην, αλ ην βιήκα 

αθηλεηνπνηήζεθε κέζα ζην θηβώηην ζε ρξνληθό δηάζηεκα Γt = 0,01 s . 

Γ3) Να ππνινγίζεηε ηελ απώιεηα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θηβώηην-βιήκα ιόγσ ηεο θξνύζεο. 

Γ4) Να βξείηε ην δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ην ζπζζσκάησκα, ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε, κέρξη λα ζηακαηήζεη. 

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

 
 

7. Γύν ζθαίξεο κε κάδεο m1 = 6 kg θαη m2 = 4 kg θηλνύληαη ζε νξηδόληην δάπεδν κε αληίζεηε θνξά θαη 

ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά. Τε ζηηγκή ηεο ζύγθξνπζεο ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ησλ ζθαηξώλ ήηαλ υ1 = 20 m/s θαη 

υ2 = 10 m/s. 

Γ1) Να βξεζεί ε ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

Γ2) Να βξεζεί ε απώιεηα ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δύν ζθαηξώλ θαηά ηελ πιαζηηθή θξνύζε. 

Γ3) Αλ ε θξνύζε δηαξθεί 0,1 s, λα βξεζεί ην κέηξν ηεο κέζεο δύλακεο πνπ αζθεί ην έλα ζώκα ζην άιιν. 

Γ4) Να βξεζεί ην δηάζηεκα γηα ην νπνίν θηλήζεθε ην ζπζζσκάησκα κεηά ηελ θξνύζε. Θεσξείζηε όηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξνύζεο ε κεηαηόπηζε ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο είλαη ακειεηέα, ελώ ν ζπληειεζηήο ηξηβή 

ζπζζσκαηώκαηνο - δαπέδνπ είλαη μ = 0,32. 

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

 

8. Σηηο παξαθάησ γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαίλνληαη νη 

ζέζεηο δύν ζσκάησλ, A θαη Β πνπ ζπγθξνύνληαη ζηε 

ζέζε x = 4 m, ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν. Η κάδα ηνπ 

ζώκαηνο Α είλαη mA = 1 kg θαη ε κάδα ηνπ ζώκαηνο Β 

είλαη mB = 3 kg. 

Γ1) Να κεηαθέξεηε ζην απαληεηηθό ζαο θύιιν θαη λα 

ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
 

 Πριν την Κρούση Μετά την κρούση 

Α Β Α Β 

Ταχύτητα     



 

 

Ορμή     

Κινητική Δνέργεια     

Γ2) Με βάζε ηνλ πξνεγνύκελν πίλαθα, λα εμεγήζεηε πνηεο αξρέο δηαηήξεζεο ηζρύνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θξνύζε. 

Γ3) Αλ ε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θξνύζεο είλαη Γt = 0,01 s, (πνπ είλαη ηόζν κηθξό ώζηε δελ κπνξεί 

λα παξαζηαζεί ζηελ θιίκαθα ηνπ ρξόλνπ πνπ έρνπκε δηαιέμεη γηα ηα δηαγξάκκαηα ζέζεο - ρξόλνπ) λα βξεζεί ε 

δύλακε πνπ άζθεζε ην ζώκα Α ζην ζώκα Β θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο. 

Γ4) Να βξεζεί ην πνζνζηό ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηα ηνπ θηλνύκελνπ ζώκαηνο 

πνπ κεηαθέξζεθε ζην αθίλεην σο απνηέιεζκα ηεο θξνύζεο. 

 

 

 

9. Γύν ζώκαηα θηλνύληαη κε ζηαζεξέο ηαρύηεηεο ζηελ ίδηα νξηδόληηα επζεία. 

Σηνλ πίλαθα, θαίλνληαη νη ζέζεηο από ηηο νπνίεο δηέξρνληαη ηα ζώκαηα Α θαη 

Β θάζε δεπηεξόιεπην.  

Γ1) Σε πνηα ζέζε ζπγθξνύνληαη ηα ζώκαηα; 

Γ2) Πνηεο είλαη νη ηαρύηεηεο ησλ ζσκάησλ πξηλ θαη κεηά ηε ζύγθξνπζε 

ηνπο; 

Γ3) Να βξείηε ηε ζρέζε πνπ ηθαλνπνηνύλ νη κάδεο ησλ δύν ζσκάησλ. 

Γ4) Να ειέγμεηε αλ δηαηεξείηαη ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

10. Τα θαξόηζηα πνπ θαίλνληαη ζηελ πην θάησ εηθόλα βξίζθνληαη αθίλεηα 

πάλσ ζηελ νξηδόληηα επηθάλεηα ηνπ πάγθνπ ζην εξγαζηήξην Φπζηθώλ 

Δπηζηεκώλ, θαη ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε λήκα. 

Έλα ειαηήξην ειάρηζηεο κάδαο, ην νπνίν είλαη ζηαζεξά ζπλδεδεκέλν ζην θαξόηζη Α, βξίζθεηαη ζπκπηεζκέλν 

αλάκεζά ηνπο. Κάπνηα ζηηγκή θαίκε ην λήκα πνπ ζπλδέεη ηα δύν θαξόηζηα, ηα θαξόηζηα απειεπζεξώλνληαη, 

θηλνύληαη αληίζεηα θαη θηάλνπλ ηαπηόρξνλα ζηηο άθξεο ηνπ πάγθνπ. Αλ αγλνήζνπκε ηηο ηξηβέο θαηά ηελ θίλεζε 

ησλ θαξνηζηώλ, λα 

ππνινγίζεηε: 

Γ1) Τν ιόγν ηνπ κέηξνπ 

ηεο ηαρύηεηα ηνπ Α 

πξνο ην κέηξν ηεο 

ηαρύηεηαο ηνπ Β, υΑ/υΒ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θίλεζεο ησλ θαξνηζηώλ. 

Γ2) Τν ιόγν ησλ καδώλ 

ηνπο, mA / mB θαζώο θαη 

ην ιόγν ησλ κέηξσλ ησλ 

νξκώλ ηνπο pA /pB ησλ θαξνηζηώλ Α θαη Β. 

Γ3) Τν ιόγν ησλ κέζσλ ηηκώλ ησλ δπλάκεσλ  

FA / FB πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηα θαξόηζηα ακέζσο κεηά ηελ θαύζε ηνπ λήκαηνο θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ηα 

θαξόηζηα ήηαλ ζε επαθή κε ην ειαηήξην. 

Γ4) Τν ιόγν ησλ θηλεηηθώλ ελεξγεηώλ ΚΑ /ΚΒ , πνπ απέθηεζαλ ηα θαξόηζηα. 

 



 

 

  

11. Σώκα κάδαο m1 θηλνύκελν ζε νξηδόληην επίπεδν ζπγθξνύεηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ, υ1 = 10m/s ειαζηηθά κε 

αθίλεην ζώκα κάδαο m2 ,κε ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ ίδηα επζεία. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θξνύζεο ζεσξείηαη 

ακειεηέα. Ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε, ην ζώκα κάδαο m1 θηλείηαη αληίξξνπα κε ηαρύηεηα κέηξνπ, 
1

5 /΄ m s   

ελώ ην ζώκα κάδαο m2 απνθηά ηαρύηεηα κέηξνπ 
2 5 /΄ m s   

Γ1) Να πξνζδηνξίζεηε ην ιόγν ησλ καδώλ  m 1 / m 2 .  

Γ2) Να βξεζεί ην πνζνζηό ηεο αξρηθήο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m1 πνπ κεηαβηβάζηεθε ζην ζώκα 

κάδαο m2 ιόγσ ηεο θξνύζεο. 

Γ3) Αλ m1 = 0,5kg λα βξεζεί ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν κεηαβάιιεηαη ε νξκή ηνπ ζώκαηνο απηνύ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νιίζζεζεο ηνπ πάλσ ζην δάπεδν κεηά ηελ θξνύζε, εάλ ζεσξεζεί όηη είλαη ζηαζεξόο ζε όιε 

ηε δηάξθεηα ηεο νιίζζεζεο . 

Γ4) Να ππνινγηζζεί πόζν ζα απέρνπλ ηα ζώκαηα όηαλ ζηακαηήζνπλ. 

Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ ηνπ επηπέδνπ θαη θάζε ζώκαηνο είλαη μ = 0,1. M Γίλεηαη g  =  1 0  m / s
2
 

 

12. Έλα βιήκα κάδαο m = 2 kg εθηνμεύεηαη θαηαθόξπθα από ην έδαθνο κε ηαρύηεηα υ0 = 100 m/s. Τν βιήκα, 2 

δεπηεξόιεπηα κεηά ηελ εθηόμεπζε ηνπ δηαζπάηαη (ιόγσ έθξεμεο) ζε δύν ίζα θνκκάηηα. Τν έλα από απηά 

ζπλερίδεη λα θηλείηαη πξνο ηα πάλσ θαη θηάλεη ζε ύςνο h = 5 m από ην ζεκείν ηεο έθξεμεο. Η αληίζηαζε ηνπ αέξα 

ζεσξείηαη ακειεηέα.  

Γ1) Πνηα ε ηαρύηεηα ηνπ βιήκαηνο ειάρηζηα πξηλ ηελ έθξεμε; 

Γ2) Να ππνινγηζηνύλ ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ ησλ δύν θνκκαηηώλ ακέζσο κεηά ηελ έθξεμε; 

Γ3) Να ειέγμεηε αλ θαηά ηελ έθξεμε δηαηεξείηαη ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γ4) Τα δύν ζξαύζκαηα από ηελ έθξεμε θάπνηα ζηηγκή ζα πέζνπλ ζην έδαθνο θαη ζα αθηλεηνπνηεζνύλ. Να βξείηε 

ην πνζό ηεο εθιπόκελεο ζεξκόηεηαο, ζπλνιηθά θαη γηα ηα δύν ζξαύζκαηα, θαηά ηελ πξόζθξνπζή ηνπο ζην 

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

 

13. 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. 

Γ1) Δμεγήζηε ηη ζπκβαίλεη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1, θαηά ηελ νπνία αιιάδεη ην κέηξν ηεο δύλακεο. 

Γ2) Υπνινγίζηε ηελ ηαρύηεηα πνπ απνθηά ην ζπζζσκάησκα ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

Γ3) Υπνινγίζηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο κάδαο m ιίγν πξίλ ηελ θξνύζε θαζώο θαη ηελ ελέξγεηα πνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκηθή θαηά ηελ θξνύζε. 

Γ4) 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
 . 

 

 

14. Σώκα κάδαο M = 4 kg είλαη δεκέλν ζηελ άθξε λήκαηνο κήθνπο 

 L = 1 m θαη ηζνξξνπεί θαηαθόξπθα. Κάπνηα ζηηγκή αλπςώλνπκε ην 

ζώκα, ζε θαηαθόξπθε απόζηαζε H= 45 cm από ηελ αξρηθή ηνπ ζέζε, 

όπσο θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα, θαη ην αθήλνπκε ειεύζεξν.  



 

 

Γ1) Υπνινγίζηε ηελ ηαρύηεηα πνπ έρεη ην ζώκα κάδαο M όηαλ πεξλά από ηελ θαηαθόξπθν. 

Γ2) Τε ζηηγκή πνπ ην ζώκα κάδαο M δηέξρεηαη από ηελ θαηαθόξπθν, δεύηεξν ζώκα κάδαο m = 0,5 kg θηλνύκελν 

νξηδόληηα θαη αληίζεηα από ην ζώκα κάδαο M ζθελώλεηαη ζε απηό, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί 

ζπζζσκάησκα. Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο κάδαο m ώζηε ην ζπζζσκάησκα λα παξακείλεη 

αθίλεην ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε; 

Γ3) Υπνινγίζηε ηε κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο δύλακεο πνπ αζθεί ην λήκα ζην ζώκα κάδαο Μ θαη ζην 

ζπζζσκάησκα ακέζσο πξηλ θαη ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

Γ4) Με πνηα ηαρύηεηα ζα πξέπεη λα θηλείηαη ην ζώκα κάδαο m πξηλ από ηελ θξνύζε, ώζηε ην ζπζζσκάησκα πνπ 

ζα πξνθύςεη λα θηλεζεί ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε απηή πνπ θηλνύηαλ ην ζώκα κάδαο M  

πξηλ ηελ θξνύζε θαη λα θζάζεη ζε ζέζε πνπ λα ζρεκαηίδεη κε ηελ θαηαθόξπθν γσλία θ, γηα ηελ νπνία ζπλζ = 0,8;   

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

ακειεηέα. 

 

 

15. Σώκα κάδαο m1 = 2 kg αθήλεηαη από θάπνην ύςνο θαη κεηά από 3 s ρηππάεη κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ1 ζην έδαθνο. 

Τν ζώκα αλαπεδά κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ2= 20 m/s. Καζώο αλεβαίλεη θαη ζε ύςνο 15 m από ην έδαθνο, 

ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε άιιν ζώκα κάδαο m2 = 3 kg πνπ ζπγθξαηείηαη αθίλεην ζην ύςνο απηό, θαη ηε ζηηγκή 

ηεο θξνύζεο απειεπζεξώλεηαη. Να ππνινγίζεηε:  

Γ1) ηελ ηαρύηεηα υ1 θαζώο θαη ην αξρηθό ύςνο από ην νπνίν αθέζεθε ην ζώκα m1, 

Δ2) ηε κέζε ζπληζηακέλε δύλακε πνπ δέρηεθε ην ζώκα κάδαο m1 θαηά ηελ θξνύζε ηνπ κε ην έδαθνο, εάλ ν 

ρξόλνο επαθήο κε απηό ήηαλ 0,1 s, 

Γ3) ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε, 

Γ4) ην κέγηζην ύςνο από ην έδαθνο πνπ ζα θζάζεη ην ζπζζσκάησκα, 

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

ακειεηέα. 

 

16. Έλα βιήκα κάδαο m = 0,1 kg θηλείηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ υ = 100m/s  θαη πξνζθξνύεη ζε αθίλεην 

ζηόρν κάδαο M = 4,9 kg νπόηε θαη δεκηνπξγείηαη ζπζζσκάησκα. Να βξείηε:  

Γ1) Τελ ηαρύηεηα ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο. 

Γ2) Τε ζεξκόηεηα ε νπνία ειεπζεξώζεθε ιόγσ ηεο ζύγθξνπζεο. 

Γ3) Τν κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο γηα θάζε ζώκα μερσξηζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο. 

Γ4) Τν βιήκα δηαλύεη κέζα ζην ζηόρν απόζηαζε 1 m. Να βξεζεί ε κέζε δύλακε πνπ αζθείηαη από ην ζηόρν ζην 

βιήκα θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο ελζσκάησζήο ηνπ, αλ ππνηεζεί όηη ην βιήκα θαη ν ζηόρνο εθηεινύλ επζύγξακκεο 

νκαιά κεηαβαιιόκελεο θηλήζεηο θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο. 

 

17. Γύν ζώκαηα κε κάδεο m1 = 1 kg θαη m2 = 2 kg θηλνύληαη ην έλα πξνο ην άιιν, ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν κε 

ηαρύηεηεο κέηξνπ 4 m θαη 3 m θαη ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο. Τα ζώκαηα θνπβαινύλ κηθξνπνζόηεηεο 

εθξεθηηθώλ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα εθξαγνύλ θαηά ηε κεηαμύ ηνπο ζύγθξνπζε. Παξαηεξνύκε όηη κεηά ηε 

ζύγθξνπζε ηνπο ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο 1 έρεη κέηξν 8 m  θαη θαηεύζπλζε αληίζεηε από ηελ αξρηθή 

θαηεύζπλζε θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο 1. Να βξείηε:  

Γ1)     Τελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο 2 κεηά ηε ζύγθξνπζε. 

Γ2)     Τε κεηαβνιή ηεο νξκήο θαηά κέηξν γηα θάζε ζώκα μερσξηζηά. 

Γ3)     Τε κέζε δύλακε πνπ αζθεί ην θάζε ζώκα ζην άιιν, αλ ε ζύγθξνπζε δηαξθεί Γt = 0,01 s. 

Γ4) Καηά ηε ζύγθξνπζε εμεξξάγε θάπνηα πνζόηεηα εθξεθηηθνύ ή απιώο παξάρζεθε θάπνην πνζό ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο ιόγσ ηεο ζύγθξνπζεο; 

Να πξνζδηνξίζεηε ην πνζό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ παξάρζεθε ιόγσ ηεο ζύγθξνπζεο ή ηεο ειάρηζηεο ελέξγεηαο πνπ 

ειεπζεξώζεθε από ην εθξεθηηθό, κε βάζε ηελ απάληεζή ζαο ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα. 

 

18. Βιήκα κάδαο m1 = 100 g   θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ, υ = 160 m/s θαη ζθελώλεηαη ζε μύιηλν θηβώηην 

κάδαο m2 = 1,9 kg, πνπ βξίζθεηαη αξρηθά αθίλεην ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. To βιήκα ζθελώλεηαη ζην θηβώηην 

ζε ρξνληθό δηάζηεκα Γt = 0,02 s. Να βξεζνύλ: 



 

 

Γ1) Η ηηκή ηεο ηειηθήο νξκήο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο . 

Γ2) Η κείσζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ βιήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο 

Γ3) Ο ξπζκόο κε ηνλ νπνίν κεηαβάιιεηαη ε νξκή ηνπ θηβσηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελζθήλσζεο ηνπ βιήκαηνο 

ζην θηβώηην εάλ ζεσξεζεί όηη είλαη ζηαζεξόο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ελζθήλσζεο 

Λίγν κεηά ηελ θξνύζε   ην ζπζζσκάησκα εηζέξρεηαη ζε κε ιείν νξηδόληην επίπεδν θαη  αθνύ θηλεζεί γηα θάπνην 

ρξνληθό δηάζηεκα πάλσ ζην κε ιείν νξηδόληην επίπεδν, ζηακαηά .  

Γ4) Σε πόζν ρξόλν από ηε ζηηγκή ηεο εηζόδνπ   ζην κε ιείν δάπεδν   ζα ζηακαηήζεη ην ζπζζσκάησκα θαη 

πόζν δηάζηεκα ζα έρεη δηαλύζεη ; 

Γίλνληαη: ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο g  =  1 0  m / s
2
 θαη ν ζπληειεζηήο ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο κεηαμύ θηβσηίνπ 

θαη κε ιείνπ επηπέδνπ μ  =  0 , 2  .  

 

19. Έλαο πύξαπινο κάδαο M = 4 · 10
4
 kg, θηλείηαη επζύγξακκα, ζε πεξηνρή αζήκαληεο βαξύηεηαο, κε ζηαζεξή 

ηαρύηεηα κέηξνπ υ0 = 200m/s . Ξαθληθά, κε κηα έθξεμε ν πύξαπινο ρσξίδεηαη ζε δύν θνκκάηηα κε κάδεο m1 θαη m2 

γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη m1 = 3m2. Τν πξώην, θνκκάηη κάδαο m1  ακέζσο κεηά ηελ έθξεμε έρεη ηαρύηεηα υ1 κέηξνπ υ1 

= 400 m/s
 
 ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ αξρηθή ηαρύηεηα υ0. Να πξνζδηνξίζεηε: 

ΓΙ) Τελ ηαρύηεηα υ2 ηνπ δεύηεξνπ θνκκαηηνύ. 

Γ2) Τε κεηαβνιή νξκήο Γp1 θαη Γp2 ηνπ θάζε θνκκαηηνύ εμαηηίαο ηεο έθξεμεο. Τη παξαηεξείηε; 

Γ3) Τελ ελέξγεηα πνπ ειεπζεξώζεθε ιόγσ ηεο έθξεμεο. 

Γ4) Αλ ππνζέζεηε όηη ε έθξεμε, δειαδή ε δηάζπαζε ηνπ ππξαύινπ ζηα δύν θνκκάηηα ηνπ δηαξθεί ρξνληθά  

Γt = 0,2 s, λα πξνζδηνξίζεηε ηε κέζε δύλακε πνπ δέρηεθε θάζε έλα από ηα δύν θνκκάηηα ζηα νπνία ρσξίζηεθε ν 

πύξαπινο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνύζεο. 

 

20. Έλαο ζθνπεπηήο έρεη ηελ θάλε ηνπ όπινπ ηνπ νξηδόληηα θαη ζεκαδεύεη ζην θέληξν ελόο κεγάινπ ζηόρνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζε απόζηαζε S = 200 m από ηελ έμνδν ηεο θάλεο. Η ζθαίξα θηππά ην ζηόρν ζε απόζηαζε y = 1,25 m 

πην θάησ από ην θέληξν ηνπ . Η κάδα ηνπ όπινπ είλαη M = 4 kg (ρσξίο ηε ζθαίξα) θαη ε κάδα ηεο ζθαίξαο m = 

0,005 kg. Να ππνινγηζηνύλ: 

Γ1) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηεο ζθαίξαο ηε ζηηγκή πνπ θεύγεη από ηελ θάλε ηνπ όπινπ, 

Γ2) ε ελέξγεηα πνπ εθιύεηαη θαηά ηελ εθππξζνθξόηεζε αλ ζεσξεζεί όηη όιε ε εθιπόκελε ελέξγεηα εκθαλίδεηαη 

κε ηε κνξθή θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο όπιν-ζθαίξα κεηά ηελ θξνύζε, 

Γ3) ε κέζε ηηκή ηεο δύλακεο πνπ επηηαρύλεη ηε ζθαίξα όζν απηή βξίζθεηαη κέζα ζηελ θάλε ηνπ όπινπ, αλ ην 

ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ηεο εθππξζνθξόηεζεο θαη ηεο εμόδνπ ηεο από ηελ θάλε είλαη Γt = 0,004 s. 

Γ4) ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηεο ζθαίξαο από ηε ζηηγκή πνπ εγθαηαιείπεη ηελ θάλε κέρξη ηε ζηηγκή 

πνπ θηππά ην ζηόρν.  

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



 

 

 

 

 

 


