
Τα ζθαινπάηηα κηαο ζθάιαο είλαη όια όκνηα κεηαμύ ηνπο 

θαη έρνπλ ύςνο h = 20 cm θαη πιάηνο d = 40 cm. Από ην 

πιαηύζθαιν ζην επάλσ κέξνο ηεο ζθάιαο, ξίρλνπκε ηε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 έλα κηθξό ζθαηξίδην πιαζηειίλεο, κε 

νξηδόληηα αξρηθή ηαρύηεηα 0  όπσο θαίλεηαη ζηε δηπιαλή 

εηθόλα. Τν κηθξό ζθαηξίδην πεξλά «μπζηά» ζην άθξν 

(αθκή) ηνπ πξώηνπ (από πάλσ) ζθαινπαηηνύ ηε ρξνληθή 

ζηηγκή t1.  

Δ1) Υπνινγίζηε ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 

Μονάδες 6 

Δ2) Να πξνζδηνξίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζθαηξηδίνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. 

Μονάδες 6

Δ3) Να δείμεηε όηη ην ζθαηξίδην πιαζηειίλεο ζα ζηακαηήζεη νπσζδήπνηε ζην δεύηεξν (κεηξώληαο 

από ην πάλσ κέξνο ηεο ζθάιαο) ζθαινπάηη. 

Μονάδες 8 

Δ4) Να πξνζδηνξίζεηε ην ζεκείν ηνπ ζθαινπαηηνύ πνπ ζα πξνζθξνύζεη ην ζθαηξίδην ηεο 

πιαζηειίλεο. 

Μονάδες 5 

Αληηζηάζεηο αέξα αγλννύληαη θαη ην κέηξν ηεο επηηάρπλζεο βαξύηεηαο είλαη g = 10 m/s2
. Να

ζεσξήζεηε θαηά πξνζέγγηζε όηη ηζρύεη  2 1,4 . 

 υ0               d 

         h 
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Αεροπιάλο θηλείηαη ορηδόληηα κε ηατύηεηα κέηροσ υ1 = 100 m/s ζε ύυος h = 405 m από ηο έδαθος.

Σηο έδαθος θηλείηαη αληίρροπα ότεκα κε ηατύηεηα κέηροσ υ2, ζηελ ίδηα δηεύζσλζε θίλεζες κε ηο

αεροπιάλο. Όηαλ ηο αεροπιάλο απέτεη από ηο ότεκα ορηδόληηα απόζηαζε s = 989 m, αθήλεηαη κηα 

βόκβα. Η βόκβα αζηοτεί γηαηί ηο ότεκα έτεη προζπεράζεη ηο ζεκείο επαθής ηες βόκβας κε ηο 

έδαθος θαηά x =1m.  

Δ1) Να σποιογηζζεί  ο τρόλος θαζόδοσ ηες βόκβας κέτρη ηο έδαθος. 

Μονάδες 6 

Δ2) Να σποιογηζζεί ε  ηατύηεηα ηοσ οτήκαηος. 

Μονάδες 7 

Δ3) Να σποιογηζζεί  ηο κέηρο ηες ηατύηεηας ηες βόκβας ηε ζηηγκή ηες πρόζθροσζες ζηο έδαθος. 

Μονάδες 6

Δ4) Αλ ηο ότεκα θηλούηαλ κε ηατύηεηα ίζοσ κέηροσ κε ασηή ποσ σποιογίζηεθε ζηο Δ2 αιιά 

οκόρροπα κε ηο αεροπιάλο, ζε ποηα ορηδόληηα απόζηαζε s΄ έπρεπε ο πηιόηος λα αθήζεη ηε βόκβα, 

ώζηε ασηή λα πεηύτεη ηο ότεκα; 

Μονάδες 6

Η αληίζηαζε ηοσ αέρα ζεφρείηαη ακειεηέα. Η επηηάτσλζε ηες βαρύηεηας ζηελ επηθάλεηα ηες γες 

είλαη: g = 10m/s2.  
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