ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΤΝΑΜΙΚΗ Δ ΜΙΑ Γ ΙΑ Σ Α Η
ΘΔΩΡΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
1. Νόκνο Hooke: Οη ειαζηηθέο παξακνξθώζεηο
είλαη αλάινγεο κε ηηο δπλάκεηο πνπ ηηο πξνθαινύλ.
Η καζεκαηηθή ηνπ έθθξαζε: F=kx
(1)
F=δύλακε,
k=ζηαζεξά ηνπ ειαηεξίνπ,
x=επηκήθπλζε ειαηεξίνπ.
2. Σπληζηακέλε δπν ή πεξηζζόηεξσλ δπλάκεσλ, πνπ επελεξγνύλ ζε έλα ζεκείν Σ, ιέγεηαη κηα δύλακε πνπ αλ αληηθαηαζηήζεη ηηο δπλάκεηο απηέο, επηθέξεη ην ίδην απνηέιεζκα.
Σπκβνιίδεηαη κε Fνι ή ΣF. Οη δπλάκεηο πνπ
απηή αληηθαζηζηά, ιέγνληαη ζπληζηώζεο ηεο.
3. Σπληζηακέλε νκόξξνπσλ δπλάκεσλ :

Fνι=F1+F2
4. Σπληζηακέλε αληίξξνπσλ δπλάκεσλ:

(2)

Fνι=F1-F2
(3)
5. Δάλ ζε έλα ζώκα Σ αζθνύληαη πεξηζζόηεξεο
από δπν δπλάκεηο, γηα λα βξνύκε ην κέηξν
θαη ηε θνξά ηεο ζπληζηακέλεο δύλακεο, ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ζρέζε:
Fνι=F1+F2+F3+…
(4)
Σηελ ζρέζε (4) νη δπλάκεηο F1, F2, F3, …
αληηθαζίζηαληαη αιγεβξηθά. Δάλ ε Fνι είλαη
ζεηηθή, ηόηε έρεη ηε ζεηηθή θνξά θαη εάλ είλαη
αξλεηηθή, έρεη ηε αξλεηηθή θνξά.

Π.ρ. ζην παξαπάλσ ζρήκα είλαη:
Fνι=F1+F2+F3+ F4
=2Ν-1Ν+4Ν-6Ν
= -1Ν.
Τν (-) ζεκαίλεη όηη ε Fνι έρεη ηελ αξλεηηθή
θνξά (ζρήκα).
6. Αδξάλεηα ηεο ύιεο ή αδξάλεηα ησλ ζσκάησλ
νλνκάδεηαη ε ηδηόηεηα πνπ έρνπλ απηά, λα
αληηζηέθνληαη ζηελ κεηαβνιή ηεο θηλεηηθήο
ηνπο θαηάζηαζεο.
7. 1νο λόκνο Νεύησλα: Αλ ε ζπληζηακέλε ησλ
δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζε έλα ζώκα είλαη

κεδέλ, ηόηε ην ζώκα ή εξεκεί ή θηλείηαη επζύγξακκα θαη νκαιά.
8. 2νο λόκνο Νεύησλα: Αλ ζε έλα ζώκα αζθείηαη
δύλακε F, ηόηε ην ζώκα απνθηά επηηάρπλζε
α αλάινγε ηεο δύλακεο F, ε νπνία έρεη ηε
θνξά ηεο δύλακεο F.
H καζεκαηηθή δηαηύπσζε: F=mα
(5)
Ο ζπληειεζηήο αλαινγίαο m νλνκάδεηαη
κάδα αδξάλεηαο ηνπ ζώκαηνο ή απιά κάδα.
9. Δάλ ζην ζώκα αζθνύληαη πεξηζζόηεξεο ησλ
κηα δπλάκεσλ, ηόηε ν 2νο λόκνο ηνπ Νεύησλα
ηζρύεη γηα ηελ ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ:
ΣF=mα
(6)
10. [F]=[m][α] θαη ζην S.I. είλαη 1N=1Kgm/s2.
Γειαδή 1Ν νλνκάδεηαη ε δύλακε πνπ όηαλ
αζθείηαη ζε ζώκα κάδαο 1Kg, απηό απνθηά
επηηάρπλζε 1m/s2.
11. Σρέζε κάδαο-επηηάρπλζεο: Η επηηάρπλζε
πνπ απνθηά έλα ζώκα κε ηελ επίδξαζε ζηαζεξήο δύλακεο, είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε
ηεο κάδαο ηνπ.
Π.ρ. Δάλ δύλακε ίδηνπ κέηξνπ αζθεζεί ζε
ζώκα δηπιάζηαο κάδαο, ην ζώκα ζα απνθηήζεη ηελ κηζή επηηάρπλζε.
12. Γηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο F=mα:
 Ο 1νο λόκνο ηνπ Νεύησλα είλαη ζπλέπεηα
ηνπ 2νπ λόκνπ, γηαηί αλ ΣF=0 ηόηε mα=0
θαη επεηδή m0, ζα είλαη α=0.
 Αλ ζε έλα ζώκα αζθείηαη ζηαζεξή
δύλακε F, ηόηε ην ζώκα απνθηά ζηαζεξή επηηάρπλζε α θαη εθηειεί επζύγξακκα
νκαιά κεηαβαιιόκελε θίλεζε, γηαηί αλ
F=ζηαζεξή ηόηε mα=ζηαζεξό θαη επεηδή
m=ζηαζεξό, ζα είλαη α=ζηαζεξό.
 Αλ F=κεηαβαιιόκελε, ηόηε mα= κεηαβαιιόκελν θαη επεηδή m=ζηαζεξό, ζα
είλαη α=κεηαβαιιόκελν.
13. Βάξνο ελόο ζώκαηνο ιέγεηαη ε δύλακε κε
ηελ νπνία ε γε έιθεη ην ζώκα.
Μαζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ βάξνπο :
Β=mg
(7)
To g νλνκάδεηαη έληαζε ηνπ πεδίνπ βαηύηεηαο ηεο γεο ή επηηάρπλζε βαξύηεηαο. Σηνλ
ίδην ηόπν είλαη ίδηα γηα όια ηα ζώκαηα. Τελ
κεηαβνιή ηεο ζα ηελ δνύκε ζε επόκελα
θεθάιαηα. Η κέζε ηηκή ηεο είλαη πεξίπνπ
g=9,81m/s2. Σηηο αζθήζεηο γηα ιόγνπο επθνιίαο ζηηο πξάμεηο, ε ηηκή ηεο ζα δίλεηαη g=
=10m/s2.
14. Μνλάδα βάξνπο (άξα θαη δύλακεο) είλαη ην
1Kp=9,81N. Πξνθύπηεη από ηελ ζρέζε (7)
αλ ζέζνπκε m=1Kg θαη g=9,81m/s2.
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15. Διεύζεξε πηώζε νλνκάδνπκε ηελ θίλεζε
πνπ εθηειεί έλα ζώκα, όηαλ ην αθήζνπκε
ειεύζεξν λα πέζεη από θάπνην ύςνο θαη ε
κόλε δύλακε πνπ αζθείηαη είλαη ην βάξνο
ηνπ, ην νπνίν ζεσξείηαη ζηαζεξό.
Δίλαη επζύγξακκε νκαιά επηηαρπλόκελε κε
επηηάρπλζε g=9,81m/s2, ίδηα γηα όια ηα ζώκαηα. Έρεη ηελ δηεύζπλζε ηεο θαηαθνξύθνπ
θαη θνξά πξνο ην θέληξν ηεο γεο.
Δάλ ζαλ ζεκείν αλαθνξάο ζεσξήζνπκε ηελ
αξρηθή ζέζε ηνπ ζώκαηνο θαη ζεηηθή θνξά ηε
θνξά πξνο ην θέληξν ηεο γεο, ε εμίζσζε
θίλεζεο θαη ε ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο κεηά
από ρξόλν t (ζην παξαθάησ ζρήκα ζε
ηπραία ζέζε Κ), είλαη:
x=

1 2
gt
2

18. Καηαθόξπθε βνιή πξνο
θάπνην ύςνο Η κε αξρηθή
εμηζώζεηο
ηαρύηεηαο
αλαθνξάο
θαη ζεηηθή
πάλσ):
x=u0t-

1 2
gt
2

u=u0-gt
Φξόλνο αλόδνπ:

u
tαλ= 0

u
tθαζ= 0

u 02
Μέγηζην ύςνο: hκεγ=
2g
19. Σ

16. Καηαθόξπθε βνιή κε αξρηθή ηαρύηεηα u0:
Δίλαη επζύγξακκε νκαιά κεηαβαιιόκελε
θίλεζε κε επηηάρπλζε g. Υπάξρνπλ δπν
εηδώλ θαηαθόξπθεο βνιέο. Πξνο ηα πάλσ θαη
πξνο ηα θάησ.
17. Καηαθόξπθε βνιή πξνο ηα θάησ από θάπνην
ύςνο Η κε αξρηθή ηαρύηεηα u0: Οη εμηζώζεηο
θίλεζεο θαη ηαρύηεηαο
είλαη (ζεκείν αλαθνξάο ε αξρηθή ζέζε θαη
ζεηηθή θνξά πξνο ηα
θάησ):
x=u0t+
g

1 2
gt
2

u=u0+gt

(10)

(11)

(15)

g

Σπλνιηθόο ρξόλνο θίλεζεο: tνι=

g

(13)

Φξόλνο θαζόδνπ:

(9)

(+)

(12)

(14)

g

(8)

u=gt

ηα πάλσ από
ηαρύηεηα u0: Οη
θίλεζεο θαη
είλαη (ζεκείν
ε αξρηθή ζέζε
θνξά πξνο ηα

2u 0
g

(16)

(17)
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ΑΚΗΔΙ
1. Η επηκήθπλζε x θαη ην βάξνο B πνπ εμαξηάκε ζην ειεύζεξν άθξν ειαηεξίνπ ηνπ νπνίνπ
ην άιιν άθξν είλαη ζηεξεσκέλν ζην ηαβάλη
ηνπ εξγαζηεξίνπ, δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα.
x(cm)
5
15
20
B(N)
60
8
12
i. Υπνινγίζηε ηελ ζηαζεξά ηνπ ειαηεξίνπ.
ii. Σπκπιεξώζηε ηνλ πίλαθα.
iii. Να γίλεη ε γξαθηθή παξάζηαζε Β=f(x).
(Απ: 4Ν/cm, 20N, 2cm, 80N, 3cm)
2. Σην ειεύζεξν άθξν θαηαθόξπθνπ ειαηεξίνπ,
θξεκάκε ζώκα Α βάξνπο 10Ν θαη ην ειαηήξην παξακνξθώλεηαη θαηά 5mm.
i. Πνηα ζα είλαη ε επηκήθπλζε, αλ αληί ηνπ Α
θξεκάζνπκε ζώκα Β βάξνπο 20Ν;
ii. Πνηα ζα είλαη ε επηπιένλ επηκήθπλζε, αλ
καδί κε ην Β θξεκάζνπκε θαη ην Α;
(Απ: 10mm, 5mm)
3. Σην αθόινπζν δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε
δύλακε F ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηκήθπλζε
x ηνπ ειαηεξίνπ.

Να ππνινγίζεηε:
i. Τε δύλακε F όηαλ x=1,8cm.
ii. Τελ επηκήθπλζε x όηαλ F=30N.
(Απ: 18Ν, 3cm)
4. Σε ζώκα κάδαο m=1Kg πνπ αξρηθά εξεκεί
ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν, αζθείηαη νξηδόληηα
ζηαζεξή δύλακε κέηξνπ F=10N. Να ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε πνπ απνθηά ην ζώκα,
θαζώο θαη ηελ κεηαηόπηζε θαη ηελ ηαρύηεηά
ηνπ κεηά από ρξόλν 2s.
(Απ: 10m/s2, 20m/s, 20m)
5. Κηλεηό βξίζθεηαη ζηελ αξρή Ο ηνπ άμνλα xx΄.
Αξρηθά είλαη αθίλεην. Τελ ρξνληθή ζηηγκή
t0=0 αζθείηαη ζε απηό ζηαζεξή δύλακε κεηξνπ F=30N πξνο ηα ζεηηθά ηνπ άμνλα θαη
ηελ ρξνληθή ζηηγκή t=5s έρεη απνθηήζεη
ηαρύηεηα u=15m/s. Να ππνινγίζεηε ηε κάδα
ηνπ θηλεηνύ.
(Απ: 10Kg)

6. Σώκα κάδαο 5Kg είλαη αθίλεην ζε νξηδόληην
επίπεδν. Κάπνηα ζηηγκή αζθείηαη ζε απηό
νξηδόληηα δύλακε θαη ην ζώκα δηαλύεη ζε
ρξόλν 4s απόζηαζε 80m. Να ππνινγίζεηε ην
κέηξν ηεο δύλακεο F.
(Απ: 50Ν)
7. Πνδειάηεο είλαη αθίλεηνο ζε επζύγξακκν
δξόκν. Ξεθηλά εθαξκόδνληαο, κε ηα πεηάι,
ζηαζεξή δύλακε ζην πνδήιαην, θαη αθνύ
δηαλύζεη απόζηαζε 24m, έρεη απνθηήζεη ηαρύηεηα κέηξνπ 12m/s. Δάλ ε ζπλνιηθή κάδα
πνδειάηε-πνδήιαηνπ είλαη 60Kg, λα ππνινγίζεηε ηελ δύλακε πέδεζεο.
(Απ: 180Ν)
8. Σώκα κάδαο 20Kg θηλείηαη ζε επζύγξακκν
δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 54Km/h.
Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 αζθείηαη ζε απηό ζηαζεξή δύλακε κέηξνπ 100Ν πνπ έρεη ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο. Να ππνινγίζεηε ηελ
ηαρύηεηά ηνπ θαη ηε ζέζε ηνπ, ηε ρξνληθή ζηηγκή t=5s. Γίλεηαη x0=0. (Απ: 40m/s, 137,5m)
9. Απηνθίλεην θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε
ζηαζεξή ηαρύηεηα κέηξνπ 72Km/h, όηαλ ν
νδεγόο αληηιακβάλεηαη όηη ην θαλάξη κπξνζηά ηνπ είλαη θόθθηλν θαη ν νδεγόο παηά ην
θξέλν θαη αθηλεηνπνηεί ην απηνθίλεην ζε ρξόλν 4s από ηε ζηηγκή πνπ πάηεζε ην θξέλν.
Δάλ ε ζπλνιηθή κάδα απηνθηλήηνπ-νδεγνύ
είλαη 800Κg, λα ππνινγίζεηε ηελ δύλακε πνπ
άζθεζε ν νδεγόο κε ην θξέλν θαη λα βξείηε
ελ θαηεύζπλζή ηεο.
(Απ: 4000Ν)
10. Μνηνζηθιεηηζηήο ζπλνιηθήο κάδαο 400Κg
θηλείηαη ζε επζύγξακκν δξόκν κε ηαρύηεηα
κέηξνπ 50m/s, όηαλ 85m κπξνζηά ηνπ αληηιακβάλεηαη πεδό λα δηαζρίδεη ηνλ δξόκν θάζεηα. Δάλ ν ρξόλνο αληίδξαζεο ηνπ κνηνζηθιεηηζηή είλαη 0,7s, λα βξείηε πνηα είλαη ε
ειάρηζηε δύλακε πνπ πξέπεη λα εθαξκόζεη
κε ην θξέλν, ώζηε λα απνθεπρζεί ε ζύγθξνπζε.
(Απ: 10.000Ν)
11. Σώκα κάδαο 20Kg θηλείηαη ζε επζύγξακκν
δξόκν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα. Κάπνηα ζηηγκή,
αζθείηαη ζε απηό ζηαζεξή δύλακε πνπ έρεη
θαηεύζπλζε αληίζεηε ηεο ηαρύηεηαο. Μεηά
από ρξόλν 5s από ηελ εθαξκνγή ηεο
δύλακεο, ην ζώκα έρεη δηαλύζεη απόζηαζε
75m, θαη ε ηαρύηεηά ηνπ έρεη κεησζεί θαηά
80% ηεο ηαρύηεηαο πνπ είρε πξηλ ηελ
εθαξκνγή ηεο δύλακεο. Να ππνινγίζεηε:
i. Τν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο πνπ είρε ην
ζώκα, πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο δύλακεο.
ii. Τν κέηξν ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζώκαηνο
iii. Τν κέηξν ηεο δύλακεο πνπ αζθήζεθε ζην
ζώκα.
(Απ: 25m/s, -4m/s2, -80N)
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12. Σώκα κάδαο 4Kg κπνξεί λα θηλείηαη θαηά
κήθνο ηνπ άμνλα xx΄, θαη βξίζθεηαη αθίλεην
ζηελ αξρή Ο. Τε ρξνληθή ζηηγκή t0=0 αζθείηαη ζην ζώκα ζηαζεξή δύλακε κέηξνπ 20Ν
πξνο ηελ ζεηηθή θνξά ηνπ άμνλα. Η δύλακε
δηαξθεί 4s, νπόηε παύεη λα επελεξγεί ζην
ζώκα. Σηελ ζπλέρεηα θηλείηαη κε ηελ
ηαρύηεηα πνπ είρε απνθηήζεη ζην ηέινο ησλ
4σλ δεπηεξνιέπησλ, γηα ρξόλν 2s, θαη ζηε
ζπλέρεηα αζθείηαη ζε απηό ζηαζεξή δύλακε
κέηξνπ 40Ν πξνο ηελ αξλεηηθή θνξά ηνπ
άμνλα, κέρξηο όηνπ ην ζώκα λα ζηακαηήζεη.
Να ππνινγίζεηε:
i. Τελ ηαρύηεηα πνπ απόθηεζε ζην ηέινο
ησλ 4σλ δεπηεξνιέπησλ.
ii. Τν ζπλνιηθά δηαλπζέλ δηάζηεκα.
iii. Τε κέζε ηαρύηεηα ηνπ θηλεηνύ.
iv. Να θάλεηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε α-t, u-t
θαη x-t γηα ην ζώκα.
(Απ: 20m/s, 100m, 12,5m/s)
13. Σε ζώκα Σ πνπ βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν
νξηδόληην επίπεδν, αζθνύληαη νη δπλάκεηο
πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα.

Να βξεζεί ην κέηξν θαη ε θαηεύζπλζε κηαο
ηέηαξηεο δύλακεο, ώζηε ην ζώκα λα θηλείηαη
κε ζηαζεξή ηαρύηεηα, κέηξνπ 8m/s.
(Aπ: 17Ν)
14. Σε ζώκα Σ πνπ βξίζθεηαη αθίλεην ζε ιείν
νξηδόληην επίπεδν, αζθνύληαη νη δπλάκεηο
πνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα.

Δάλ ην ζώκα Σ ζε ρξόλν 3s δηαλύζεη απόζηαζε 27m, λα ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο
δύλακεο F2.
(Απ: 10Ν)
16. Σην ζώκα Σ πνπ βξίζθεηαη αθίλεην ζε νξηδόληην επίπεδν, αζθείηαη δύλακε F1=10N.

Τν ζώκα κεηά από 3s απνθηά ηαρύηεηα
3m/s. Να εμεηάζεηε εάλ ζην ζώκα αζθείηαη
θαη άιιε δύλακε πιελ ηεο F1 θαη αλ λαη, λα
ππνινγίζεηε ην κέηξν θαη ηελ θνξά ηεο.
(Απ: λαη, 4Ν κε ηελ αξλεηηθή θνξά)
17. Γπν ζώκαηα κε κάδεο m θαη 2m αληίζηνηρα,
αθήλνληαη λα πέζνπλ ειεύζεξα από ην ίδην
ύςνο Η πάλσ από ην έδαθνο. Αλ ε αληίζηαζε ηνπ αέξα ζεσξεζεί ακειεηέα:
i. Πξώην ζην έδαθνο ζα θζάζεη:
Α. ην ζώκα κάδαο m.
B. ην ζώκα κάδαο 2m.
Γ. ζα θζάζνπλ ηαπηόρξνλα.
Γηαιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Μνλ. 2
Γηθαηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.
Μνλ 5
ii. Ο ιόγνο

απηά θζάλνπλ ζην έδαθνο είλαη:
Α. 2

i. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν θαη ηε θνξά ηεο
ζπληζηακέλεο δύλακεο θαη λα ηελ ζρεδηάζεηε.
ii. Δάλ ε κάδα ηνπ ζώκαηνο είλαη 5Kg, λα
ππνινγίζεηε ηελ επηηάρπλζε πνπ απνθηά
απηό θαη ην δηάζηεκα πνπ ζα δηαλύζεη ζε
ρξόλν 4s.
(Απ: 50N ζεηηθή θνξά, 10m/s2, 80m)
15. Σην ζρήκα θαίλεηαη έλα ζώκα Σ κάδαο 5Kg,
αξρηθά αθίλεην, ζην νπνίν επελεξγνύλ νη
δπλάκεηο F1 θαη F2, κε ην κέηξν ηεο F2 κηθξόηεξν ηνπ κέηξνπ ηεο F1.

uA
ησλ ηαρπηήησλ κε ηηο νπνίεο
uB
Β.

1
2

Γ. 1

Γηαιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Μνλ. 2
Γηθαηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.
Μνλ. 6
18. Γπν ζώκαηα Α θαη Β εθηεινύλ ειεύζεξε
πηώζε από ύςε hA θαη hΒ αληίζηνηρα. Αλ ην
ζώκα Α θζάλεη ζην έδαθνο κε δηπιάζηα ηαρύηεηα από ην Β, ηόηε:
α. hA=4hΒ
β. hΒ=4hΑ
γ. hA=hΒ
Γηαιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Μνλ. 2
Γηθαηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.
Μνλ. 6
19. Μηθξό ζώκα θάλεη ειεύζεξε πηώζε από
ύςνο Η. Τν ύςνο h ηνπ ζώκαηνο από ην
έδαθνο, ηε ζηηγκή πνπ ε ηαρύηεηά ηνπ έρεη
κέηξν ίζν κε ην κηζό ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ
νπνία θζάλεη ζην έδαθνο, είλαη:
α. h=

H
2

β. h=

H
3

γ. h=

H
4
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Γηαιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Μνλ. 2
Γηθαηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.
Μνλ. 6
20. Έλα ζώκα αθήλεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή t0=0
λα πέζεη από έλα ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ζε
ύςνο 44,1m πάλσ από ην έδαθνο. Αλ ην
ζεκείν αλαθνξάο είλαη ζην έδαθνο λα γξαθηεί ε εμίζσζε ηεο θίλεζεο, λα ππνινγηζηεί ε
δηάξθεηά ηεο θαη λα θάλεηε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ζέζεο-ρξόλνπ. Γίλεηαη g=10m/s2.
(Απ: 3s)
21. Αθήλνπκε λα πέζεη έλα ζώκα από ύςνο
h=180m.
i. Σε πόζν ρξόλν ζα θηάζεη ζην έδαθνο;
ii. Με ηη ηαρύηεηα ζα θηάζεη ζην έδαθνο;
iii. Σε πόζν ύςνο από ηε γε βξίζθεηαη, κεηά
από 2s από ηε ζηηγκή πνπ ην αθήζακε λα
πέζεη; Γίλεηαη g=10m/s2.
(Απ: 6s, 60m/s, 160m)
22. Από ύςνο 40m αθήλνπκε λα πέζεη έλα
ζώκα.
i. Πόζν απέρεη από ηε γε θαη ηη ηαρύηεηα
έρεη κεηά από 1s;
ii. Σε πόζν ρξόλν ζα θηάζεη ζην έδαθνο θαη
κε ηη ηαρύηεηα; Γίλεηαη g=10m/s2.
(Απ: 10m/s, 15m, 2s, 20m/s
23. Έλα ζώκα αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξν από
θάπνην ύςνο. Κάπνηα ζηηγκή βξίζθεηαη ζηε
ζέζε Α κε ηαρύηεηα 10m/s, ελώ όηαλ βξίζθεηαη ζηε ζέζε Β έρεη ηαρύηεηα 30m/s. Να ππνινγίζεηε ηελ απόζηαζε ΑΒ. Γίλεηαη g=
=10m/s2.
(Απ: 40m)
24. Έλαο άλζξσπνο βξίζθεηαη ζηελ ηαξάηζα νπξαλνμύζηε ύςνπο Η=180m θαη ξίρλεη πέηξεο
κε ξπζκό κηα θάζε δεπηεξόιεπην ρσξίο αξρηθή ηαρύηεηα.
i. Σε πόζν ρξόλν θαη κε ηη ηαρύηεηα θηάλεη
ε πξώηε πέηξα ζην έδαθνο;
ii. Πόζν απέρεη ε δεύηεξε από ηελ ηξίηε
πέηξα, όηαλ ε πξώηε πέηξα θηάλεη ζην
έδαθνο; Γίλεηαη g=10m/s2.
(Απ: 6s, 60m/s, 45m)
25. Από ύςνο h αθήκνπκε λα πέζεη ειεύζεξα
κηα πέηξα. Πόζν δηάζηεκα δηαλύεη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 4νπ δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζήο
ηνπ; Γίλεηαη g=10m/s2.
(Απ: 35m)
26. Γπν ζώκαηα αθήλνληαη ειεύζεξα από ην ίδην
ζεκείν ζε ύςνο 180m κε δηαθνξά 2s.
i. Πνπ βξίζθεηαη ην έλα ζώκα, όηαλ ην άιιν
θζάλεη ζην έδαθνο;
ii. Πνηα ρξνληθή ζηηγκή απέρνπλ 50m;
Γίλεηαη g=10m/s2.
(Απ: 10m από ην έδαθνο, 3,5s)

27. Από ην ζηόκην πεγαδηνύ κε λεξό βάζνπο
80m, αθήλνπκε λα πέζεη έλα κηθξό
αληηθείκελν. Μεηά από πόζν ρξόλν από ηε
ζηηγκή πνπ αθήζακε ην ζώκα, ζα αθνύζνπκε ηνλ ήρν από ηελ πξόζθξνπζε ηνπ
ζώκαηνο ζην λεξό ηνπ πεγαδηνύ; Γίλνληαη
g=10m/s2 θαη ηαρύηεηα ήρνπ uερ=340m/s.
(Απ: 4,24s)
28. Σώκα εθηνμεύεηαη πξνο ηα πάλσ κε
ηαρύηεηα u0 θαη θζάλεη ζε κέγηζην ύςνο
29. Έλα ζώκα εθηνμεύεηαη από ην έδαθνο πξνο
ηα πάλσ, κε u0=20m/s. Να ππνινγίζεηε:
i. Τν ρξόλν αλόδνπ θαη ην κέγηζην ύςνο.
ii. Τν ρξόλν θαζόδνπ θαη ηελ ηαρύηεηα επηζηξνθήο.
iii. Τελ ηαρύηεηα θαη ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο ηηο
ρξνληθέο ζηηγκέο t1=1s θαη t2=3s. Γίλεηαη
g=10m/s2.
(Απ: 2s, 20m, 2s, -20m/s, 10m/s, 15m,
-10m/s, 15m)
30. Σώκα εθηνμεύεηαη από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα 40m/s. Να
ππνινγίζεηε:
i. Τελ ηαρύηεηα θαη ηε ζέζε ηνπ ζώκαηνο ηηο
ρξνληθέο ζηηγκέο t1=2s, t2=4s, t3=6s θαη
t4=8s.
ii. Πνηα ρξνληθή ζηηγκή ην ζώκα έρεη ηαρύηεηα 5m/s θαη θαηεβαίλεη; Γίλεηαη g=10m/s2.
(Απ: 20m/s, 60m, 0, 80m, -20m/s, 20m,
-40m/s, 0)
31. Σώκα βάιιεηαη από ην έδαθνο θαηαθόξπθα
πξνο ηα πάλσ κε ηαρύηεηα 20m/s. Να ππνινγίζεηε:
i. Τελ ηαρύηεηα ηνπ ζώκαηνο, όηαλ βξίζθεηαη 15m από ην έδαθνο.
ii. Πνπ βξίζθεηαη ην ζώκα, όηαλ έρεη ηαρύηεηα 20m/s θαη θαηεβαίλεη; Γίλεηαη g=10m/s2.
(Απ: 10m/s ή -10m, 0)
32. Σώκα βάιιεηαη πξνο ηα πάλσ κε αξρηθή ηαρύηεηα u0=15m/s από γέθπξα ύςνπο 90m.
Να ππνινγίζεηε:
i. To ρξόλν αλόδνπ ηνπ ζώκαηνο.
ii. Τν κέγηζην ύςνο πνπ ζα θζάζεη ην ζώκα.
iii. Τελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ζα ζπλαληήζεη
ην λεξό θάησ από ηε γέθπξα. Γίλεηαη g=
=10m/s2.
(Απ: 1,5s, 11,2m, -45m/s)
33. Σώκα βάιιεηαη πξνο ηα πάλσ κε αξρηθή
ηαρύηεηα u0=20m/s από ηελ ηαξάηζα νπξαλνμύζηε, πνπ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε x0=
=300m από ην έδαθνο. Να ππνινγίζεηε:
iv. To κέγηζην ύςνο πνπ ζα θηάζεη ην ζώκα.
v. Με πόζε ηαρύηεηα ζα πεξάζεη ην ζώκα
θαηά ηελ θάζνδό ηνπ από ηελ ηαξάηζα
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ηνπ νπξαλνμύζηε, θαηεπζπλόκελν πξνο
ην έδαθνο;
vi. Πόζν ρξόλν ζα θάλεη ην ζώκα λα θηάζεη
ζην έδαθνο θαη κε πνηα ηαρύηεηα; Γίλεηαη
g=10m/s2.
(Απ: 320m, -20m/s, 10s, -80m/s)
34. Από ύςνο h=180m, αθήλνπκε λα πέζεη κηα
πέηξα, ελώ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή από ην
ίδην ζεκείν ξίρλνπκε θαηαθόξπθα πξνο ηα
θάησ κηα άιιε πέηξα κε u0=25m/s. Να
βξείηε:
i. Τηο ηαρύηεηεο κε ηηο νπνίεο θζάλνπλ ζην
έδαθνο.
ii. Πόζν απέρνπλ όηαλ ε δεύηεξε πέηξα
θζάζεη ζην έδαθνο; Γίλεηαη g=10m/s2.
(Απ: 60m/s, 65m/s, 100m)
35. Από ύςνο H=100m από ην έδαθνο αθήλνπκε έλα ζώκα λα πέζεη ειεύζεξν. Από ην
έδαθνο θαη ζηελ ίδηα θαηαθόξπθν, εθηνμεύνπκε ηαπηόρξνλα έλα άιιν ζώκα πξνο ηα
πάλσ κε u0=50m/s. Να βξείηε πνπ θαη πόηε
ζα ζπλαληεζνύλ ηα δπν ζώκαηα. Γίλεηαη g=
=10m/s2.
(Απ: 2s, 80m από ην έδαθνο)
36. Σώκα εθηνμεύεηαη θαηαθόξπθα από ην έδαθνο πξνο ηα πάλσ κε u01=40m/s. Μεηά από
4s εθηνμεύεηαη έλα δεύηεξν ζώκα από ην ίδην
ζεκείν θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ κε u02=
=80m/s. Πνπ θαη πόηε ζα ζπλαληεζνύλ ηα
δπν ζώκαηα; Τη ηαρύηεηεο ζα έρνπλ ηόηε; Να
γίλνπλ ηα δηαγξάκκαηα u-t θαη x-t γηα ηα δπν
ζώκαηα. Γίλεηαη g=10m/s2.
(Απ: 5s, 75m από ην έδαθνο, -10m/s, 70m/s)
37. Βιήκα εθηνμεύεηαη από ην έδαθνο θαηαθόξπθα πξνο ηα πάλσ. Τν βιήκα δηέξρεηαη από
ζεκείν πνπ απέρεη από ην έδαθνο 15m, δπν
θνξέο πνπ δηαθέξνπλ ρξνληθά θαηά 2s. Να
ππνινγίζεηε ηελ αξρηθή ηαρύηεηα ηνπ βιήκαηνο. Γίλεηαη g=10m/s2.
(Απ: 20m/s)
38. Σώκα κάδαο 10Kg βξίζθεηαη αθίλεην ζην
έδαθνο. Κάπνηα ζηηγκή αζθείηαη ζην ζώκα
θαηαθόξπθε δύλακε κε θνξά πξνο ηα πάλσ
ζηαζεξνύ κέηξνπ F=120Ν. Η δύλακε δηαξθεί
γηα ρξνληθό δηάζηεκα 10s θαη κεηά παύεη λα
αζθείηαη. Να ππνινγίζεηε ην κέγηζην ύςνο
ζην νπνίν ζα θζάζεη ην ζώκα θαη ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία επηζηξέθεη ζην έδαθνο.
Γίλεηαη g=10m/s2.
(Απ: 120m, -49m/s)
39. Έλα ζώκα αθήλεηαη λα πέζεη ειεύζεξα από
νξηζκέλν ύςνο. Παξαηεξείηαη όηη ην ζώκα
δηαλύεη 1,76102m θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ δεπηεξνιέπηνπ ηεο θίλεζήο ηνπ.
Από πνην ύςνο πέθηεη ην ζώκα; Γίλεηαη
g=10m/s2.
(Απ: 1640m)

40. Έλα ζώκα πνπ εθηειεί ειεύζεξε πηώζε από
ύςνο h, ζην ηειεπηαίν δεπηεξόιεπην ηεο θίλεζήο ηνπ πξηλ ζπλαληήζεη ην έδαθνο, δηαλύεη ην 36% ηνπ ύςνπο h. Πνην είλαη ην ύςνο
h;
(Απ: 125m)
41. εο Xfgsdzf
42. Szdgfszdf
43. Zdfdzdfd
44. Zxfvzf
45. xzddvzvc

