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Σηµείωση: Επιτρέπεται η χρήση υπολογιστή για τις πράξεις. ∆είξτε όµως όλα τα ϐήµατα της λύσης σας.

΄Ασκηση 1. Στο Σχήµα 1 τραβάτε ένα κουτί µάζας m = 5.0 kg σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς τριβές µε µια

Σχήµα 1: Σχήµα ΄Ασκησης 1.

δύναµη F = 12.0 N υπό γωνία θ = 25◦.

(αʹ) Ποιό είναι το µέτρο της επιτάχυνσης του κουτιού ;

(ϐʹ) Η δύναµη F αργά-αργά µεγαλώνει. Ποιά τιµή ϑα έχει ακριβώς πριν το κουτί σηκωθεί εντελώς από την
επιφάνεια ;

(γʹ) Ποιό είναι το µέτρο της επιτάχυνσης του κουτιού ακριβώς πριν σηκωθεί εντελώς από την επιφάνεια ;

Βοήθεια : Ελέγξτε τι συµβαίνει στον κάθετο άξονα y′y σε κάθε περίπτωση.

Απ.: (α) a = 2.175 m/s2, (ϐ) F = 115.9 N, (γ) a = 21.02 m/s2

΄Ασκηση 2. Καταθέτετε ως ειδικός/η µάρτυρας σε µια περίπτωση ατυχήµατος, όταν ένα αυτοκίνητο A
χτύπησε στο πίσω µέρος ενός αυτοκινήτου B, που ήταν σταµατηµένο στο ϕανάρι σε ένα δρόµο µε κλίση
θ = 12◦ προς τα κάτω, όπως στο Σχήµα 2. Τα αµάξια είχαν απόσταση d = 24.0 m όταν ο οδηγός του αµαξιού

Σχήµα 2: Σχήµα ΄Ασκησης 2.

A πάτησε ϕρένο και το αµάξι του άρχισε να ολισθαίνει. Βρήκατε επίσης ότι η ταχύτητα του αµαξιού A τη
στιγµή που πατήθηκαν τα ϕρένα ήταν u0 = 18 m/s. Με ποιά ταχύτητα το αυτοκίνητο A χτύπησε το B αν ο
συντελεστής τριβής ολίσθησης ήταν

(αʹ) 0.60, σε στεγνό δρόµο

(ϐʹ) 0.10, σε δρόµο καλυµµένο µε υγρά ϕύλλα δένδρων

Απ.: uf = 12.07 m/s, uf = 19.385 m/s
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΄Ασκηση 3. ΄Ενα σώµα µάζας 8.0 kg κινείται στη ϑετική κατεύθυνση ενός νοητού άξονα x′x. ΄Οταν περνά
από το σηµείο x = 0, µια σταθερή δύναµη, κατά µήκος του x′x κι αυτή (αλλά όχι απαραίτητα µε την ίδια
ϕορά µε την κίνηση), ξεκινά να δρα πάνω του. Στο Σχήµα 3 ϐλέπετε την κινητική ενέργεια του σώµατος
συναρτήσει της ϑέσης x όσο το σώµα κινείται από x = 0 ως x = 5.0 m. Αν K0 = 30 J

(αʹ) Πόση είναι η ταχύτητά του όταν x = 0 m;
(ϐʹ) Πόση είναι η επιτάχυνσή του σε όλη τη διάρκεια της κίνησης ;
(γʹ) Αν η δύναµη συνεχίσει να δρα πάνω του, µπορείτε να προβλέψετε την ταχύτητά του όταν x = −3 m;

Σχήµα 3: Σχήµα ΄Ασκησης 3.

Απ.: (α) ux=0 = 2.73 m/s, (ϐ) a = −0.75 m/s2, (γ) ux=−3 = −
√

12 m/s

΄Ασκηση 4. Μια δύναµη ασκείται σε ένα σώµα 3.0 kg ενώ αυτό κινείται µε ϐάση τη σχέση

x(t) = 3.0t− 4.0t2 + 1.0t3 (1)

µε x σε µέτρα και t σε δευτερόλεπτα. ∆είξτε ότι το έργο της δύναµης από t = 0 ως t = 4 sec είναι WF = 528
J. Θεωρήστε ως σύστηµα το σώµα.

΄Ασκηση 5. Η επιδηµία του κορονοϊού τελειώνει και για να γιορτάσετε πάτε για σκι στις ΄Αλπεις. Βρίσκεστε
στην πλαγιά ενός λόφου όπως στο Σχήµα 4, σε ύψος H = 20 µέτρα από το τέρµα της ϱάµπας. Εκτελώντας
το άλµα σας υπό γωνία θ = 28◦, αγνοώντας τις αντιστάσεις του αέρα, και υποθέτοντας ότι η ϱάµπα είναι λεία

(αʹ) ποιό είναι το µέγιστο ύψος h του άλµατός σας αφού αποδεσµευτείτε από τη ϱάµπα ;
(ϐʹ) αν επαναλάβετε το άλµα - γιατί σας άρεσε - αλλά αφού πρώτα δέσετε στην πλάτη σας το ϐιβλίο της

Φυσικής σας (αυξάνοντας το ϐάρος σας), ϑα ϕτάσετε σε µεγαλύτερο, µικρότερο, ή ίδιο µέγιστο ύψος h;

Βοήθεια : Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την Αρχή ∆ιατήρησης Μηχανικής Ενέργειας ; Αν ναι, γιατί ; Εξηγή-
στε.

Σχήµα 4: Σχήµα ΄Ασκησης 5.

Απ.: (α) h = 4.408 m
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΄Ασκηση 6. Στο Allou Fun Park, υπάρχει ένα µονοθέσιο τρενάκι που σας εκτοξεύει από ένα επίπεδο σε ένα
υψηλότερο αφού πρώτα σας περάσει από µια διαδροµή τύπου ‘‘µπώλ’’. Θεωρήστε ότι όλη η κίνηση µέχρι
να ϕτάσετε στο ψηλότερο επίπεδο γίνεται χωρίς αντιστάσεις ή τριβές. ΄Οµως υπάρχουν τριβές στο υψηλότερο
επίπεδο που αναγκάζουν το τρενάκι να σταµατήσει µετά από απόσταση d από την είσοδό του στο επίπεδο. Η
αρχική ταχύτητα του τρένου είναι u0 = 6.0 m/s, µε οριζόντια κατεύθυνση, όπως στο Σχήµα 5. Η υψοµετρική
διαφορά των δυο επιπέδων, h, είναι 1.1 m ενώ ο συντελεστής τριβής ολισθήσεως στο υψηλότερο επίπεδο είναι
µk = 0.60. Βρείτε την απόσταση d.

Σχήµα 5: Σχήµα ΄Ασκησης 6.

Βοήθεια : Εφαρµόστε ενεργειακό ϑεώρηµα στο σύστηµα Γη+τρενάκι+επιφάνεια µε τριβές, από την αρ-
χική ϑέση εκκίνησης ως την τελική ϑέση στάσης. Θεωρήστε µια κατάλληλη διάταξη µηδενικής ϐαρυτικής
δυναµικής ενέργειας.

Απ. d = 1.227 m

΄Ασκηση 7. ΄Ενα ελατήριο µε σταθερά k = 200 N/m είναι σταθεροποιηµένο στην κορυφή λείου κεκλιµένου
υπό γωνία θ = 40 µοιρών, όπως στο Σχήµα 6. ΄Ενα σώµα µάζας 1.0 kg εκτοξεύεται προς τα πάνω στο

Σχήµα 6: Σχήµα ΄Ασκησης 7.

κεκλιµένο, από αρχική ϑέση που απέχει d = 0.6 m από τη ϑέση ισορροπίας του ελατηρίου, και που έχει
κινητική ενέργεια Ki = 16.0 J.

(αʹ) Ποιά είναι η κινητική ενέργεια του σώµατος τη στιγµή που το ελατήριο είναι συµπιεσµένο κατά 0.20 m;

(ϐʹ) Με πόση κινητική ενέργεια πρέπει να εκτοξευθεί το σώµα προς τα πάνω στο κεκλιµένο αν ϑέλουµε να
σταµατήσει στιγµιαία όταν έχει συµπιέσει το ελατήριο κατά 0.4 m;

Βοήθεια : Εφαρµόστε ενεργειακό ϑεώρηµα στο σύστηµα Γη+σώµα+ελατήριο, στις κατάλληλες ϑέσεις. Θεω-
ϱήστε µια κατάλληλη διάταξη µηδενικής ϐαρυτικής (και ελαστικής) δυναµικής ενέργειας.

Απ. (α) Kf ≈ 6.96 J, (ϐ) Ki ≈ 22.2 J
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΄Ασκηση 8. Ψάχνοντας το οικογενειακό σας αρχείο, ϐρίσκετε ένα ϐίντεο που δείχνει τον εαυτό σας σε µικρή
ηλικία να κάνει τσουλήθρα στο πάρκο. Αν τότε είχατε ϐάρος 267 N και η τσουλήθρα είχε µήκος 6.1 m,
σχηµατίζοντας γωνία 20◦ µε το οριζόντιο επίπεδο

(αʹ) πόση ενέργεια µετατρέπεται σε ϑερµική ενέργεια κατά την ολίσθησή σας από την κορυφή ως τη ϐάση,
αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ εσάς και της τσουλήθρας είναι 0.10;

(ϐʹ) αν ξεκινάτε από την κορυφή της τσουλήθρας µε αρχική ταχύτητα 0.457 m/s, ποιά η ταχύτητά σας στο
τέρµα της τσουλήθρας ;

Βοήθεια : Για το (ϐ) ερώτηµα, ϑεωρήστε ως σύστηµα εσάς, την τσουλήθρα, και τη Γη. Θεωρήστε κατάλληλη
διάταξη µηδενικής ϐαρυτικής δυναµικής ενέργειας.

Απ.: (α) ∆Etherm = 153.04 J (ϐ) u = 5.4876 m/s


