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Άσκηση Οριζόντιας βολής.  

 

1. Από έλα ζεκείν Ο πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο 

h=80m από ην έδαθνο, εθηνμεύεηαη νξηδόληηα έλα 

ζώκα Α, κε αξρηθή ηαρύηεηα π0=30m/s, ελώ 

ηαπηόρξνλα αθήλεηαη λα πέζεη (από ην Ο) έλα 

δεύηεξν ζώκα Β.  

α) Πνύ βξίζθνληαη ηα δύν ζώκαηα κεηά από 2s;  

β) Σε πόζν ρξόλν θάζε ζώκα ζα θηάζεη ζην έδαθνο;  

γ) Σε πνην ζεκείν ην ζώκα Α ζα πέζεη ζην έδαθνο θαη πνηα ε ηαρύηεηά ηνπ, ηελ 

ζηηγκή εθείλε; g=10m/s
2
. 

Οριζόντια βολή.  

2.Έλα ζώκα εθηνμεύεηαη νξηδόληηα από νξηζκέλν ύςνο κε ηαρύηεηα 2m/s θαη κεηά 

από 1sec θηάλεη ζην έδαθνο.  

Πνηεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιάζνο.  

α) Η θίλεζε ηνπ ζώκαηνο είλαη επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε.  

β) Τν ζώκα θαηά ηελ θίλεζή ηνπ έρεη ζηαζεξή επηηάρπλζε.  

γ) Η ηξνρηά είλαη κηα παξαβνιή θαη ε επηηάρπλζε είλαη ζπλερώο θάζεηε ζηελ 

ηαρύηεηα.  

δ) Τν ζώκα θηάλεη ζην έδαθνο κε θαηαθόξπθε ζπληζηώζα ηαρύηεηαο κέηξνπ 

10m/s.  

ε) Σηνλ νξηδόληην άμνλα ην ζώκα εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε. 

ζη) Σηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ε θίλεζε είλαη ειεύζεξε πηώζε θαη ην ύςνο 

εθηόμεπζεο δίλεηαη από ηελ ζρέζε x= ½ gt
2
 =5m.  

δ) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηελ ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο 

είλαη κεγαιύηεξν από 2m/s. g=10m/s
2
. 

 

3.Έλα ζώκα εθηνμεύεηαη νξηδόληηα κε αξρηθή 

ηαρύηεηα π0, από νξηζκέλν ύςνο θαη κεηά από ιίγν 

βξίζθεηαη ζε ζεκείν Α κε ζπληεηαγκέλεο Α(20m, 

5m). 

http://dmargaris3.blogspot.com/2008/02/h80m-0-30ms.html
http://dmargaris3.blogspot.com/2008/02/blog-post_18.html
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1. Πνηα ε αξρηθή ηαρύηεηα εθηόμεπζεο π0; 

2. Βξείηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο ζην ζεκείν Α. 

3. Πνηα γσλία κεηαμύ επηηάρπλζεο θαη ηαρύηεηαο ζην Α; 

4. Τε ζηηγκή πνπ ην ζώκα θηάλεη ζην έδαθνο ε ηαρύηεηά ηνπ ζρεκαηίδεη 

γσλία 45° κε ηνλ νξίδνληα. Από πνην ύςνο έγηλε ε εθηόμεπζε ηνπ ζώκαηνο; 

Γίλεηαη g=10m/s2 

 

 
4.Από έλα ζεκείν Ο πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο h=80m 

από ην έδαθνο, εθηνμεύεηαη νξηδόληηα έλα ζώκα Α, κε 

αξρηθή ηαρύηεηα π0=30m/s, ελώ ηαπηόρξνλα 

αθήλεηαη λα πέζεη (από ην Ο) έλα δεύηεξν ζώκα Β. 
i)  Πνύ βξίζθνληαη ηα δύν ζώκαηα κεηά από 2s; 
ii)  Σε πόζν ρξόλν θάζε ζώκα ζα θηάζεη ζην έδαθνο; 
iii) Σε πνην ζεκείν ην ζώκα Α ζα πέζεη ζην έδαθνο θαη 

πνηα ε ηαρύηεηά ηνπ, ηελ ζηηγκή εθείλε;  
iv) Να βξεζεί ε κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο Α, κέρξη λα 

θηάζεη ζην έδαθνο. 
Γίλεηαη g=10m/s2, ελώ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα. 

 

 

5.Έλα ζώκα εθηνμεύεηαη νξηδόληηα από νξηζκέλν ύςνο κε ηαρύηεηα 2m/s θαη κεηά 

από 1sec θηάλεη ζην έδαθνο.  

Πνηεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο ιάζνο.  

α) Η θίλεζε ηνπ ζώκαηνο είλαη επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε.  

β) Τν ζώκα θαηά ηελ θίλεζή ηνπ έρεη ζηαζεξή επηηάρπλζε.  

γ) Η ηξνρηά είλαη κηα παξαβνιή θαη ε επηηάρπλζε είλαη ζπλερώο θάζεηε ζηελ 

ηαρύηεηα.  

δ) Τν ζώκα θηάλεη ζην έδαθνο κε θαηαθόξπθε ζπληζηώζα ηαρύηεηαο κέηξνπ 

10m/s.  

ε) Σηνλ νξηδόληην άμνλα ην ζώκα εθηειεί επζύγξακκε νκαιή θίλεζε. 

ζη) Σηνλ θαηαθόξπθν άμνλα ε θίλεζε είλαη ειεύζεξε πηώζε θαη ην ύςνο 

εθηόμεπζεο δίλεηαη από ηελ ζρέζε x= ½ gt
2
 =5m.  

δ) Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο ηελ ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο 

είλαη κεγαιύηεξν από 2m/s. g=10m/s2 
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