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1ο ΚΕΦΑΛΑΘΟ: ΚΑΜΠΤΛΟΓΡΑΜΜΕ ΚΘΝΗΕΘ.
ΟΡΘΖΟΝΣΘΑ ΒΟΛΗ, ΚΤΚΛΘΚΗ ΚΘΝΗΗ
ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΒΟΛΖ
Μεξηθέο θνξέο έλα ζώκα είλαη δπλαηόλ λα ζπκκεηέρεη ζε πνιιέο θηλήζεηο. Σόηε
εθηειεί ζύλζεηε θίλεζε. Έλα παξάδεηγκα ζύλζεηεο θίλεζεο είλαη ε νξηδόληηα βνιή.
Σα πξνβιήκαηα απηά αληηκεησπίδνληαη κε ηελ αξρή «αλεμαξηεζίαο ησλ θηλήζεσλ» ε
νπνία ιέεη:
«Όηαλ έλα θηλεηό εθηειεί ηαπηόρξνλα πνιιέο θηλήζεηο , ηόηε θάζε κηα από απηέο
εμειίζζεηαη αλεμάξηεηα από ηηο άιιεο θαη ζηνλ ίδην ρξόλν κε ην ζπλνιηθό ρξόλν
θίλεζεο.»
Γηα ηηο ζπλνιηθέο κεηαηνπίζεηο, ηαρύηεηεο , επηηαρύλζεηο πξνζζέησ δηαλπζκαηηθά ηηο
επηκέξνπο κεηαηνπίζεηο, ηαρύηεηεο , επηηαρύλζεηο…
u = u1+u2+u3…
Γειαδή : x = x1+x2+x3…
α= α1+α2+α3…
Ζ ζύλζεηε θίλεζε πνπ ζα κειεηήζνπκε εκείο είλαη ε νξηδόληηα βνιή.
Οξηδόληηα βνιή είλαη ε θίλεζε πνπ εθηειεί έλα ζώκα αλ ην εθηνμεύζνπκε νξηδόληηα
κε ηαρύηεηα u0 από ύςνο Ζ ζην θελό.
Ζ νξηδόληηα βνιή είλαη ζύλζεηε θίλεζε γηαηί απνηειείηαη από κία επζύγξακκε νκαιή
πνπ γίλεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα u0 θαη από κηα ειεύζεξε πηώζε πνπ γίλεηαη
θαηαθόξπθα κε ζηαζεξή επηηάρπλζε g. Γηα λα κειεηήζνπκε ηελ θίλεζε νξίδνπκε
νξζνγώλην ζύζηεκα αμόλσλ όπσο ζην ζρήκα.

ΆΞΟΝΑΣ X:
ην ζώκα δελ αζθείηαη θακία δύλακε δειαδή F=0 άξα θάλεη επζύγξακκε νκαιή
θίλεζε. Οη ηύπνη πνπ ηζρύνπλ είλαη:
uX = u0 (ζηαθ) (1) και x = u0 t (2)
ΆΞΟΝΑΣ Y:
Σν ζώκα θάλεη ειεύζεξε πηώζε κε επηηάρπλζε g . Οη ηύπνη πνπ ηζρύνπλ είλαη:
uy = gt (3) και y= ½ gt2 (4)
Με ηηο παξαπάλσ εμηζώζεηο κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηελ ζέζε θαη ηελ ηαρύηεηα
ηνπ θηλεηνύ νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
ΔΞΗΩΖ ΣΡΟΥΗΑ
x
g
x2
( 4)

x = u0 t  t=
y= ½ g 2  y= 2 x2
u0
2u 0
u0
2
Ζ εμίζσζε είλαη ηεο κνξθήο y= α x δειαδή παξαβνιή.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΕΝΑΖΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ

ελίδα 1

ΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ ΚΗΝΖΖ
Όηαλ θηάζεη ην ζώκα ζην έδαθνο y=h άξα ε (4) ζα γίλεη h= ½ gtνι2 
2h
2h
2h= g tνι2  tνι2 =
 tνι=
g
g
ΒΔΛΖΝΔΚΔ
Δίλαη ε κέγηζηε νξηδόληηα κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο (s) κέρξη λα θηάζεη ζην έδαθνο.
2h
Σν βειελεθέο ππνινγίδεηαη: S = u0 tνι  S = u0
g
ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΣΟ ΔΓΑΦΟ

u = uρ+uy  u = u x2  u y2 (1)
Όκσο ux=uo θαη uy = g tνι  uy = g
2
 u = u 0  2 gh

2h
 uy =
g

2 gh Άξα ε (1) ζα γίλεη = u 02  2gh

Καη ε δηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο είλαη: εθζ =

uy
ux

 εθζ =

2 gh
u0

ΟΜΑΛΖ ΚΤΚΛΗΚΖ ΚΗΝΖΖ
Πεξηνδηθά θαηλόκελα είλαη απηά πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα
ρξνληθά δηαζηήκαηα. Π.ρ. ε θίλεζε ηεο γεο γύξσ από ηνλ ήιην θαη ηνλ άμνλα ηεο, ε
θίλεζε ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ….
Οκαιή θπθιηθή θίλεζε είλαη ε θίλεζε όπνπ ην θηλεηό θηλείηαη ζε θπθιηθή ηξνρηά θαη
ζε ίζνπο ρξόλνπο δηαλύεη ίζα δηαζηήκαηα. ηελ Ο.Κ.Κ ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ,
παξακέλεη ζηαζεξό.
Σα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ζηελ θπθιηθή θίλεζε είλαη ηα αθόινπζα:
Περίοδος (Σ) Δίλαη ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη ην θηλεηό γηα λα εθηειέζεη κηα πιήξε
πεξηζηξνθή. Μεηξηέηαη ζε sec.
στνόηηηα (f) Δίλαη ν αξηζκόο ησλ ζηξνθώλ πνπ δηαγξάθεη ην θηλεηό γηα λα
εθηειέζεη κηα πιήξε πεξηζηξνθή. Μεηξηέηαη ζε Hz.
(1Hz = 1c/sec.)
N
Δπίζεο αλ ην θηλεηό ζε ρξόλν t δηαγξάςεη Ν ζηξνθέο ηόηε ηζρύεη: f =
t
1
1
Ηζρύνπλ θαη νη ηύπνη: f =
ή Σ=
T
f
Ακηίνιο ( rad) : Δίλαη ε κνλάδα κέηξεζεο ηεο γσλίαο ζην S.I .
Έλαο θύθινο αληηζηνηρεί ζε γσλία 2π rad.
Οξηζκόο γσλίαο:
s
Ζ επίθεληξε γσλία πνπ δηαγξάθεη έλα θηλεηό είλαη ίζε κε ζ =
R
Αλ Γs = 1 R ηόηε Γθ =1 rad.
s 2R
Οιόθιεξνο ν θύθινο: Γs = 2π R άξα αληηζηνηρεί ζε γσλία ζ =
=
= 2π rad
R
R
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2

s
δειαδή ην πειίθν
t
ηνπ ηόμνπ πνπ δηαγξάθεη ην θηλεηό πξνο ηνλ αληίζηνηρν ρξόλν. Ζ δηεύζπλζε ηεο u
είλαη εθαπηνκέλε ζηελ ηξνρηά θαη έρεη ηελ θνξά ηεο θίλεζεο.
ηελ Ο.Κ.Κ ην κέηξν ηεο u είλαη ζηαζεξό , όρη όκσο ε δηεύζπλζε ηεο.
Άξα ε u ζαλ δηάλπζκα κεηαβάιιεηαη.

Γωνιακή ηατύηηηα ( ω) Δίλαη ην κέγεζνο πνπ έρεη κέηξν σ =
δειαδή ην
t
πειίθν ηεο γσλίαο Γζ πνπ δηαγξάθεη ην θηλεηό πξνο ηνλ
αληίζηνηρν ρξόλν. Ζ δηεύζπλζε ηεο σ είλαη θάζεηε ζην επίπεδν
ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο .
Ζ θνξά ηεο βξίζθεηαη κε ηνλ θαλόλα ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ. Αλ ηα 4
δάρηπια δείρλνπλ ηελ θνξά ηεο θίλεζεο ηόηε ν αληίρεηξαο δείρλεη
ηελ θνξά ηεο σ.
Μνλάδα κέηξεζεο είλαη ην 1 rad/s.
ηελ Ο.Κ.Κ ε γσληαθή ηαρύηεηα είλαη ζηαζεξή θαη ίδηα γηα όια
ηα ζεκεία ηνπ θύθινπ.

Γραμμική ηατύηηηα (u) . Δίλαη ην κέγεζνο πνπ έρεη κέηξν u =

 ρέζε γσληαθήο ηαρύηεηαο - πεξηόδνπ

Αλ ζηε ζρέζε σ =
ζέζσ t=T , ζα έρεη δηαγξάςεη γσλία ην ζώκα ζ= 2π rad.
t
2
Άξα σ =

 ρέζε γσληαθήο ηαρύηεηαο – ζπρλόηεηαο
2
f 1 / T

 σ= 2πf
σ=

 ρέζε γξακκηθήο ηαρύηεηαο - πεξηόδνπ
s
2R
Αλ ζηε ζρέζε u =
ζέζσ t=T , ζα έρεη δηαλύζεη ην ζώκα s= 2πr Άξα u =
t

2R
f 1 / T

 u= 2πRf
 ρέζε γξακκηθήο ηαρύηεηαο – ζπρλόηεηαο u =

2
2R
 ρέζε γξακκηθήο – γσληαθήο ηαρύηεηαο u =
θαη σ =
 u= σR


Παξαηεξνύκε όηη ε γξακκηθή ηαρύηεηα ελόο ζεκείνπ ηνπ θύθινπ εμαξηάηαη από ηελ
αθηίλα ηνπ θύθινπ, ελώ ε γσληαθή ηαρύηεηα δελ εμαξηάηαη από
απηήλ.
Κενηρομόλος επιηάτσνζη. ηελ Ο.Κ.Κ επεηδή ην δηάλπζκα ηεο
ηαρύηεηαο κεηαβάιιεηαη ππάξρεη επηηάρπλζε πνπ ηελ νλνκάδνπκε
θεληξνκόιν επηηάρπλζε αθ . Ζ αθ έρεη δηεύζπλζε θάζεηε ζηελ u
δειαδή έρεη ηελ δηεύζπλζε ηεο αθηίλαο. Ζ θνξά ηεο είλαη πξνο ην
θέληξν ηνπ θύθινπ.
u2
Σν κέηξν ηεο δίλεηαη από ηελ ζρέζε : αθ =
R
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Άιιεο κνξθέο ηεο θεληξνκόινπ επηηάρπλζεο
u2
 2R2
2
αθ =
θαη u=σR  αθ =
 αθ =σ R
R
R
2
4 R
Να απνδείμεηε όηη αθ =
θαη αθ= 4π2f2R
2

Κεληξνκόινο Γύλακε
Κεληξνκόινο δύλακε είλαη ε δύλακε πνπ πξνθαιεί ηελ θεληξνκόιν επηηάρπλζε .
Έρεη ηελ δηεύζπλζε ηεο αθηίλαο θνξά πξνο ην θέληξν ηνπ θύθινπ. Από ηνλ δεύηεξν
u2
Νόκν Νεύησλα :
FK= mα  FK= m
R
Ζ θεληξνκόινο δύλακε είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζην ζώκα
θαη επεηδή έρεη ηε δηεύζπλζε ηεο αθηίλαο αλαγθάδεη ην ζώκα λα θάλεη θπθιηθή
θίλεζε.
ΕΡΩΣΗΕΘ - ΑΚΗΕΘ
ΟΡΘΖΟΝΣΘΑ ΒΟΛΗ
1. Έλα αεξνπιάλν ηαμηδεύεη παξάιιεια πξνο ην έδαθνο. Κάπνηα ζηηγκή αθήλεη κία
βόκβα. Γηαηί ε βόκβα δελ πέθηεη θαηαθόξπθα;
2. ην ζρήκα θαίλνληαη δύν όκνηεο ζθαίξεο Α θαη Β. Ζ Α εθηειεί
νξηδόληηα βνιή από ηελ άθξε ηνπ ηξαπεδηνύ ελώ ε Β ειεύζεξε
πηώζε από ην ίδην ύςνο. Πνηα ζθαίξα θηάλεη πξώηε ζην πάησκα;
Α) ε Α Β) ε Β Γ) ηαπηόρξνλα
Γ) δελ κπνξνύκε λα απαληήζνπκε γηαηί δελ γλσξίδνπκε ην ύςνο.
3. Γύν ζώκαηα Α θαη Β βξίζθνληαη ζην ίδην ζεκείν. Κάπνηα ζηηγκή αθήλνπκε ην Α
λα πέζεη ειεύζεξα θαη ηαπηόρξνλα ξίρλνπκε ην Β κε νξηδόληηα ηαρύηεηα. Πνηεο από
ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο;
Α) ηα ζώκαηα ζα θηάζνπλ ηαπηόρξνλα ζην έδαθνο.
Β) ηα ζώκαηα ζα θηάζνπλ ζην έδαθνο κε ίδην κέηξν ηαρύηεηαο.
Γ) ηα ζώκαηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή ζα βξίζθνληαη ζην ίδην ύςνο από ην έδαθνο.
Γ) ηα ζώκαηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή ζα έρνπλ ίδηα επηηάρπλζε.
4. Από αεξνπιάλν πνπ θηλείηαη νξηδόληηα ζε ζηαζεξό ύςνο h κε ζηαζεξή ηαρύηεηα
αθήλεηαη ζώκα κάδαο m. Ση είδνπο θίλεζε θάλεη ην ζώκα :
Α) σο πξνο ηνλ παξαηεξεηή πνπ βξίζθεηαη αθίλεηνο ζην έδαθνο.
Β) σο πξνο ηνλ πηιόην ηνπ αεξνπιάλνπ.
5.ώκα βάιιεηαη από ύςνο h κε ηαρύηεηα uo. Ζ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο κπνξεί λα
ζεσξεζεί έλαο ζπλδπαζκόο κηαο επζύγξακκεο ………………. Κίλεζεο , πνπ γίλεηαη
κε ηαρύηεηα uo θαη κηαο επζύγξακκεο …….. …………. Κίλεζεο κε επηηάρπλζε …..Ζ
ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο είλαη θάζε ζηηγκή ε …………………. Σσλ ηαρπηήησλ ησλ
επηκέξνπο θηλήζεσλ.
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6. ώκα Α , κάδαο m βάιιεηαη νξηδόληηα από ύςνο h. Σελ ίδηα ζηηγκή , από ην ίδην
ύςνο αθήλεηαη λα πέζεη θαηαθόξπθα δεύηεξν ζώκα Β , κάδαο 2m. Σν ζώκα θηάλεη
ζην έδαθνο ζε ρξόλν t. ε πόζν ρξόλν θηάλεη ζην έδαθνο ην ζώκα Β; Ζ αληίζηαζε
ηνπ αέξα ζεσξείηαη ακειεηέα.
7. Από ηελ ηαξάηζα ελόο θηηξίνπ , ύςνπο h βάιινληαη ηαπηόρξνλα , πξνο
θαηεύζπλζε θαη κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα , δύν ζώκαηα Α θαη Β , πνπ έρνπλ κάδεο mA
θαη mB (mA > mB) . Πνηεο από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο;
Α. Σν ζώκα Β θηάλεη ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε από ην Α γηαηί είλαη ειαθξύηεξν
Β. Σν ζώκα Α θηάλεη πην καθξηά από ην Β γηαηί είλαη βαξύηεξν θαη θηλείηαη πξνο ηα
θάησ πην γξήγνξα.
Γ. Σα δύν ζώκαηα θηάλνπλ ζηελ ίδηα απόζηαζε .
Γ. Σν ζώκα Β θηάλεη ζην έδαθνο κε ηαρύηεηα κεγαιύηεξε από ην Α.
Δ. Σα ζώκαηα θηάλνπλ ζην έδαθνο κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα.
8. Από ηελ ηαξάηζα ελόο θηηξίνπ , ύςνπο h βάιινληαη ηαπηόρξνλα θαη πξνο ηελ ίδηα
θαηεύζπλζε κε ηαρύηεηεο uA θαη uB (uA =2 uB) δύν ζώκαηα Α θαη Β , νη κάδεο ησλ
νπνίσλ ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε mA =2 mB. Πνηα από ηηο επόκελεο πξνηάζεηο είλαη
ζσζηή;
Α. Σν ζώκα Α ζα θηάζεη ζε δηπιάζηα απόζηαζε από ην Β.
Β. Σν ζώκα Β ζα θηάζεη ζε δηπιάζηα απόζηαζε από ην Α.
Γ. Σα δύν ζώκαηα ζα θηάζνπλ ζηελ ίδηα απόζηαζε.
Γ. Πξώην ζα θηάζεη ζην έδαθνο ην ζώκα Β.
9. ώκα Α , κάδαο m βάιιεηαη νξηδόληηα από ύςνο
h.Να ζπγθξίλεηε ηα κέηξα:
Α) ηεο νξηδόληηαο ζπληζηώζαο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ
ζώκαηνο ζηηο ζέζεηο Α θαη Γ.
Β) ηεο θαηαθόξπθεο ζπληζηώζαο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ
ζώκαηνο ζηηο ζέζεηο Α θαη Γ.
10. Σν πιήξσκα ελόο αεξνπιάλνπ , πνπ πεηάεη νξηδόληηα ζε ύςνο h αθήλεη ειεύζεξν
έλα δέκα. Ο ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη ην δέκα γηα λα θηάζεη ζην έδαθνο εμαξηάηαη:
Α) κόλν από ηελ ηαρύηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ.
Β) κόλν από ην ύςνο ζην νπνίν πεηάεη ην αεξνπιάλν.
Γ) από ηελ ηαρύηεηα ηνπ αεξνπιάλνπ θαη από ην ύςνο ζην νπνίν πεηάεη.
Γ) από ην ύςνο ζην νπνίν πεηάεη ην αεξνπιάλν θαη από ην βάξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
11. Ο πηιόηνο ελόο αεξνπιάλνπ , πνπ πεηάεη νξηδόληηα κε ζηαζεξή ηαρύηεηα πάλσ
από επίπεδε έθηαζε , ειεπζεξώλεη δέκα ην νπνίν πεξηέρεη ηξόθηκα. Σε ζηηγκή πνπ ην
δέκα θηάλεη ζην έδαθνο ην αεξνπιάλν ζα βξίζθεηαη :
Α) αθξηβώο πάλσ από ην δέκα.
Β) πίζσ από ην ζεκείν ζην νπνίν πέθηεη ην δέκα.
Γ) κπξνζηά από ην ζεκείν ζην νπνίν πέθηεη ην δέκα.
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ΑΚΗΕΘ
12. Αεξνπιάλν πνπ πεηάεη νξηδόληηα ζε ύςνο h = 80m κε ηαρύηεηα κέηξνπ uo= 30
m/s , πάλσ από επίπεδε έθηαζε , αθήλεη λα πέζεη δέκα λε πξνκήζεηεο . ε πόζε
νξηδόληηα απόζηαζε από ην ζεκείν πνπ ειεπζεξώζεθε ζα πέζεη ην δέκα ζην έδαθνο
θαη πνηα ζα είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ ηόηε; Θεσξήζηε ακειεηέα ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα.
Γίλεηαη g= 10 m/s2.
13. Πινίν θηλείηαη επζύγξακκα κε ηαρύηεηα κέηξνπ u= 10m/s. ην ίδην θαηαθόξπθν
επίπεδν κε ην πινίν πεηάεη αεξνπιάλν ζε ύςνο Ζ= 125m κε ηαρύηεηα κέηξνπ
uo= 60m/s θαη ίδηαο θνξάο κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ πινίνπ . Να ππνινγίζεηε ηελ
νξηδόληηα απόζηαζε ηνπ αεξνπιάλνπ από ην πινίν ηε ζηηγκή πνπ αθέζεθε λα πέζεη
ην δέκα. Να ζεσξήζεηε ακειεηέα ηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα ζηελ θίλεζε ηνπ δέκαηνο.
Γίλεηαη g= 10 m/s2.
14. ώκα βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ uo=40 m/s από ύςνο Ζ= 80m.
Α) ε πόζν ρξόλν ζα θηάζεη ζην έδαθνο;
Β) Πνηα είλαη ε νξηδόληηα κεηαηόπηζε ηνπ ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο
Γ) Με ηη ηαρύηεηα ζα θηάζεη ζην έδαθνο; Γίλεηαη g= 10 m/s2
15. ώκα βάιιεηαη νξηδόληηα από ύςνο h κε ηαρύηεηα κέηξνπ uo=40 m/s. Ζ
νξηδόληηα κεηαηόπηζε ηνπ ηε ζηηγκή πνπ ζπλαληάεη ην έδαθνο είλαη ίζε κε s =120m.
Να ππνινγίζεηε :
Α) ην ύςνο ηνπ ζεκείνπ βνιήο.
Β) ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία έθηαζε ην ζώκα ζην έδαθνο. Γίλεηαη g=10 m/s2
16. Από έλα ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζε ύςνο Ζ= 20m βάιιεηαη έλα ζώκα κε ηαρύηεηα
uo. Σε ζηηγκή πνπ ην ζώκα θηάλεη ζην έδαθνο έρεη ηαρύηεηα ε νπνία ζρεκαηίδεη
γσλία θ = 45ν κε ηελ νξηδόληηα δηεύζπλζε . Να ππνινγίζεηε:
Α) ηελ αξρηθή ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο.
Β) ηελ νξηδόληηα κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη ζην έδαθνο. Γίλεηαη g= 10 m/s2
17. ην δηπιαλό ζρήκα mA =2 mB . Σελ t=0 αθήλνπκε ην ζώκα Α λα πέζεη
από ύςνο 45 m θαη εθηνμεύνπκε ην Β κε uo=10 m/s.
Α) Πνύ βξίζθνληαη ηα δύν ζώκαηα ηελ t=1 s;
Β) Πνην ζώκα ζα θηάζεη ζην έδαθνο κε κεγαιύηεξε ζε κέηξν ηαρύηεηα;
Γ) Πόηε ζα θηάζεη θάζε ζώκα ζην έδαθνο; Γίλεηαη g= 10 m/s2
18. Αεξνπιάλν πεηά νξηδόληηα κε ηαρύηεηα 20 m/s , βξίζθεηαη ζε ύςνο 180 m
θαη ζέιεη λα πεηύρεη έλα ζηόρν πνπ βξίζθεηαη ζην έδαθνο. Σν αεξνπιάλν ηελ t=0
αθήλεη λα πέζεη κηα βόκβα.
Α) Ση θίλεζε ζα εθηειέζεη ε βόκβα;
Β) Με πνηα γσλία σο πξνο ηελ νξηδόληηα δηεύζπλζε βιέπεη ν πηιόηνο ηνλ ζηόρν ηε
ζηηγκή πνπ αθήλεη ηε βόκβα;
Γ) Αλ ηελ t=0 ν ζηόρνο αξρίδεη λα θηλείηαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ 4 m/s πόζν
ζα απέρεη ν ζηόρνο από ηε βόκβα ηε ζηηγκή πνπ θηάλεη απηή ζην έδαθνο;
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19. Έλα βνκβαξδηζηηθό αεξνπιάλν θηλείηαη νξηδόληηα ζε ύςνο
h = 500m από ην έδαθνο θαη κε νξηδόληηα ηαρύηεηα κέηξνπ
uo=40 m/s.Σεζσξαθηζκέλν όρεκα θηλείηαη κε ζηαζεξή ηαρύηεηα
u1=4 m/s ζην ίδην θαηαθόξπθν επίπεδν κε ην αεξνπιάλν.
Να βξείηε ζε πόζε νξηδόληηα απόζηαζε s από ην ηεζσξαθηζκέλν
πξέπεη λα αθεζεί κηα βόκβα ώζηε απηή λα ρηππήζεη ην
ηεζσξαθηζκέλν αλ απηό θηλείηαη: α) νκόξξνπα β) αληίξξνπα κε
ην αεξνπιάλν.

Γίλεηαη g= 10 m/s2

20. Έλαο παίθηεο ηνπ ηέληο ρηππάεη κε ηελ ξαθέηα ηε κπάια νξηδόληηα από ύςνο h=
2,6 m όηαλ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε s= 20m από ην θηιέ. Θα πεξάζεη ε κπάια ρσξίο
λα αθνπκπήζεη ζην θηιέ πνπ έρεη ύςνο 0,8m ; Γίλεηαη g= 10 m/s2 θαη ε κνλαδηθή
δύλακε πνπ αζθείηαη ζηελ κπάια είλαη ην βάξνο ηεο θαη όηη ε κπάια ζα εθηειέζεη
νξηδόληηα βνιή κε ηαρύηεηα uo=30 m/s.
21. Σα ζώκαηα 1 θαη 2 εθηνμεύνληαη από ηα ζεκεία Α θαη Β αληίζηνηρα πνπ
βξίζθνληαη ζε ύςε h1 θαη h2= 4h1 αληίζηνηρα κε αληίξξνπεο ηαρύηεηεο u1 θαη u2=u1
αληίζηνηρα.
Αλ t1 θαη t2 είλαη νη ρξόλνη πηώζεηο γηα ηα δύν ζώκαηα ηόηε ηζρύεη ε ζρέζε:
Α) t1= t2 B) ) t1= t2 Γ) ) t2= 2t1 .
Όηαλ θαη ηα δπν ζώκαηα θζάζνπλ ζην έδαθνο ρηππνύλ ζηα ζεκεία Α΄ θαη Β΄
όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα. Αλ d νλνκάζνπκε ηελ απόζηαζε (Α΄Β΄) θαη S1 ηελ
κέγηζηε νξηδόληηα κεηαηόπηζε ηνπ ζώκαηνο 1, ηόηε ηζρύεη :
α) d= 2S1 β) d= 3S1 γ) d= 4S1
ΚΤΚΛΘΚΗ ΚΘΝΗΗ
22. Έλα ζώκα εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε . Δπνκέλσο :
Α) ε ηαρύηεηα ηνπ είλαη ζηαζεξή.
Β)ην κήθνο ηνπ ηόμνπ πνπ δηαλύεη είλαη αλάινγν ηνπ ρξόλνπ.
Γ)ε γσληαθή ηαρύηεηα ηνπ είλαη ζηαζεξή.
Γ)ε ζπρλόηεηα ηνπ είλαη ζηαζεξή.
Δ)ε θεληξνκόινο επηηάρπλζε ηνπ είλαη ζηαζεξή.
23. Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ θπθιηθή θίλεζε είλαη
ζσζηέο;
Α) ε γσληαθή ηαρύηεηα είλαη κνλόκεηξν κέγεζνο.
Β) Σν δηάλπζκα ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο είλαη θάζεην ζην επίπεδν ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο.
Γ) Ζ θεληξνκόινο επηηάρπλζε έρεη θαηεύζπλζε πξνο ην θέληξν ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο.
Γ) Ζ θεληξνκόινο επηηάρπλζε έρεη ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηελ γσληαθή ηαρύηεηα.
Δ) ε θεληξνκόινο επηηάρπλζε είλαη πάληα θάζεηε ζηε γξακκηθή ηαρύηεηα.
24. Πνηεο από ηηο παξαθάησ ζρέζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ θπθιηθή θίλεζε είλαη ζσζηέο;
Α) σ=


t

Β) σ=

u
R

Γ) σ= 2πΣ
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u
R
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25. Πάλσ ζην δίζθν ηνπ πηθ απ , πνπ ζηξέθεηαη κε ζηαζεξή γσληαθή ηαρύηεηα ,
νξίδνπκε ηα ζεκεία Α θαη Β ζε απνζηάζεηο r θαη 2r αληίζηνηρα , από ηνλ άμνλα
πεξηζηξνθήο. Να ζπγθξίλεηε :
Α) ηηο ζπρλόηεηεο ησλ ζεκείσλ Α θαη Β
Β) ηα κέηξα ησλ γξακκηθώλ ηαρπηήησλ ηνπο,
Γ) ηα κέηξα ησλ επηηαρύλζεσλ ηνπο.
26. Οη ηξνρνί Α θαη Β ηνπ ζρήκαηνο έρνπλ αθηίλεο R1 θαη R2= 2
R1 αληίζηνηρα θαη ζπλδένληαη κε ηκάληα. Ο ηξνρόο Α ζηξέθεηαη
κε γσληαθή ηαρύηεηα σ1. Πνηα είλαη ε γσληαθή ηαρύηεηα
πεξηζηξνθήο ηνπ ηξνρνύ Β;
27. Σν κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αλαγθάδεη έλα ζσκαηίδην λα ζηξέθεηαη ζε θύθιν
αθηίλαο R είλαη αλάινγν κε:
Α)ην κέηξν ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο ηνπ. Γ) ην ηεηξάγσλν ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ .
Β)ην κέηξν ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο ηνπ.
Γ)ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο.
28. Ο έιηθαο ελόο αλεκηζηήξα εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε. Σν ζεκείν Κ ηνπ έιηθα
βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην θέληξν πεξηζηξνθήο από ην Λ. Σόηε:
Α)Σα ζεκεία Κ,Λ έρνπλ ηελ ίδηα γξακκηθή ηαρύηεηα.
Β) Σα ζεκεία Κ,Λ έρνπλ ηελ ίδηα πεξίνδν.
Γ) Σν ζεκείν Κ δηαγξάθεη κηα πιήξε πεξηζηξνθή πην γξήγνξα από ην ζεκείν Λ.
Γ) Σα δύν ζεκεία θηλνύληαη κε ηελ ίδηα ζπρλόηεηα.
29. Να ζεκεηώζεηε ηηο ζσζηέο πξνηάζεηο.
Γηα έλα ζώκα πνπ εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε:
Α) Σν ζώκα έρεη επηηάρπλζε κεδέλ.
Γ) Ζ γσληαθή ηαρύηεηα είλαη
Β) Σν ζώκα έρεη γξακκηθή ηαρύηεηα
κνλόκεηξν κέγεζνο.
ζηαζεξή.
Γ) Σν κέηξν ηεο γξακκηθήο ηαρύηεηαο
είλαη ζηαζεξό.
30. Ζ θεληξνκόινο δύλακε έρεη ηελ θαηεύζπλζε :
Α) ηεο γξακκηθήο
Β) Σεο γσληαθήο
ηαρύηεηαο.
ηαρύηεηαο.

Γ) ηεο θεληξνκόινπ
επηηάρπλζεο.

31. Έλα ζσκαηίδην εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε όηαλ ε ζπληζηακέλε ησλ
δπλάκεσλ πνπ δέρεηαη:
Α) είλαη ίζε κε κεδέλ,
Β) έρεη ζηαζεξό κέηξν θαη θαηεύζπλζε ίδηα κε ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο.
Γ) έρεη ζηαζεξό κέηξν θαη είλαη δηαξθώο θάζεηε ζηελ ηαρύηεηα.
32. Σν ζώκα ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο έρεη κάδα m= 1kg θαη ην ζρνηλί έρεη κήθνο 1m.
Αλ ηα κέηξα ησλ ηαρπηήησλ γηα ηηο ζέζεηο Α,Γ είλαη 30 m/s θαη 70 m/s αληίζηνηρα
ηόηε:
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Α. Γηα ηε ζέζε Α:
Α) θεληξνκόινο δύλακε είλαη ην βάξνο.
Β) Ηζρύεη FK=B+T.
Γ) Ζ ηάζε ηνπ λήκαηνο έρεη κέηξν 20Ν.
Β. Γηα ηε ζέζε Γ:
Α) ε θεληξνκόινο δύλακε είλαη ίζε κε ηελ ηάζε ηνπ λήκαηνο.
Β) Ζ ηάζε ηνπ λήκαηνο έρεη κέηξν ίζν κε 80Ν.
Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο;
ΑΚΗΕΘ
33. Έλα ζώκα εθηειεί 20 πεξηζηξνθέο ζε t= 40s . Αλ ε αθηίλα ηνπ θύθινπ είλαη 1m
λα βξείηε:
Α) ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο.
Β) Σν κήθνο ηνπ ηόμνπ πνπ δηαγξάθεη ην ζώκα ζε ρξόλν t= 2s.
34. Έλα ζώκα θηλείηαη ζε πεξηθέξεηα θύθινπ θαη δηαλύεη 20 m ζε 20s. Αλ R= 8/π m,
πνηα είλαη ε πεξίνδνο;
35. Έλα ζώκα ζηξέθεηαη ζε θπθιηθή ηξνρηά αθηίλαο 0,4m θαη θάλεη 20 πεξηζηξνθέο ζε 4s.
Να ππνινγίζεηε:
Α) ηελ ζπρλόηεηα. Β) Σελ πεξίνδν. Γ)Σελ γσληαθή ηαρύηεηα. Γ) Σν κέηξν ηεο
γξακκηθήο ηαρύηεηαο ηνπ. Δ) Σελ θεληξνκόιν επηηάρπλζε. Θεσξήζηε όηη π2=10
36. Γύν ζσκαηίδηα δηέξρνληαη ηαπηόρξνλα από ην ίδην ζεκείν θαη θηλνύληαη ζε
πεξηθέξεηα θύθινπ αθηίλαο R= 8m κε ηαρύηεηεο κέηξνπ u1=6 m/s θαη u2=4 m/s . Να
βξείηε κεηά από πόζν ρξόλν ζα ζπλαληεζνύλ αλ θηλνύληαη :
A) κε αληίζεηε θνξά. Β) κε ηελ ίδηα θνξά.
37. ε έλα ξνιόη , ν σξνδείθηεο θαη ν ιεπηνδείθηεο ζπκπίπηνπλ ζηηο 12 αθξηβώο.
Μεηά από πόζν ρξόλν νη δύν δείθηεο ζα ζπκπέζνπλ θαη πάιη;
38. Γύν ζώκαηα μεθηλνύλ από ην ίδην ζεκείν ελόο θπθιηθνύ ζηίβνπ αθηίλαο R=
100m κε ηαρύηεηεο u1=10 m/s θαη u2=20 m/s .
Α) πνύ ζα ζπλαληεζνύλ αλ θηλνύληαη νκόξξνπα;
Β) πνύ ζα ζπλαληεζνύλ αλ θηλνύληαη αληίξξνπα;
Γ) Πόηε ζα ζπλαληεζνύλ γηα ηξίηε θνξά αλ θηλνύληαη νκόξξνπα;
Γ) Πόηε ζα ζπλαληεζνύλ ζην ζεκείν από όπνπ μεθίλεζαλ γηα πξώηε θνξά;
39. ε έλα ξνιόη , ν σξνδείθηεο θαη ν ιεπηνδείθηεο ζπκπίπηνπλ ζηηο 12 αθξηβώο.
Μεηά από πόζν ρξόλν νη δύν δείθηεο ζα ζρεκαηίδνπλ γσλία 60ν ;
40. ε έλα ηξαθηέξ νη κπξνζηηλνί ηξνρνί έρνπλ αθηίλα R1= 0,25m θαη νη πίζσ R2=
0,5m. Αλ νη πίζσ ηξνρνί εθηεινύλ Ν2= 800 πεξηζηξνθέο , πόζεο πεξηζηξνθέο
εθηεινύλ νη κπξνζηηλνί ηξνρνί;
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