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

Κρατήστε 3 δεκαδικά ψηφία στις πράξεις σας.

Κάποιες από τις δοσµένες απαντήσεις µπορεί να είναι προσεγγιστικές και να διαφέρουν από τις δικές σας.

Θεωρήστε - όπου χρειάζεται - |⃗g| = 9.81 m/s2.

΄Ασκηση 1.

΄Ενα Ford Fiesta ταξιδεύει σε ευθεία γραµµή σε ένα δρόµο. Η απόσταση του αυτοκινήτου από ένα σήµα
STOP δίνεται από τη σχέση

x(t) = 1.5t2 − 0.05t3 (1)

µε x(t) να µετριέται σε µέτρα και ο χρόνος t σε δευτερόλεπτα.

(αʹ) Βρείτε τη µέση ταχύτητα του αυτοκινήτου για τα διαστήµατα

i. t = 0 ως t = 2 s

ii. t = 0 ως t = 4 s

iii. t = 2 ως t = 4 s

(ϐʹ) Το αυτοκίνητο, αφού σταµατήσει στο STOP, αρχίζει ξανά να κινείται σε ευθεία γραµµή, και η απόστασή
του από το επόµενο κόκκινο ϕανάρι δίνεται από τη σχέση

x(t) = 2.4t2 − 0.12t3 (2)

i. Υπολογίστε τη µέση ταχύτητα του αυτοκινήτου για το χρονικό διάστηµα t = 0 ως t = 10.

ii. Υπολογίστε τη στιγµιαία ταχύτητα του αυτοκινήτου για t = 0, t = 5, t = 10 s.

iii. Σε πόσο χρόνο µετά την εκκίνησή του από το κόκκινο ϕανάρι ϑα είναι ξανά στιγµιαία ακίνητο ;

Απ.: (α,i) 2.8 m/s, (α,ii) 5.2 m/s, (α,iii) 7.6 m/s, (ϐ,i) 12 m/s, (ϐ,ii) 0, 15.0, 12.0 m/s, (ϐ,iii) t = 13.3 s

΄Ασκηση 2.

΄Ενας πιλότος µαχητικών αεροσκαφών επιθυµεί να επιταχύνει από ακινησία µε σταθερή επιτάχυνση 5g µέχρι
να ϕτάσει την ταχύτητα Mach 3 (δηλ. 3 ϕορές την ταχύτητα του ήχου). Πειράµατα σε προσοµοιωτές έχουν
δείξει ότι ο πιλότος ϑα λιποθυµήσει αν η επιτάχυνση αυτή κρατήσει περισσότερο από 5.0 δευτερόλεπτα.
Χρησιµοποιήστε ότι uήχου = 331 m/s.

(αʹ) Το διάστηµα της επιτάχυνσης µέχρι να ϕτάσει την ταχύτητα Mach 3 ϑα κρατήσει αρκετά ώστε να λιπο-
ϑυµήσει ή όχι ;

(ϐʹ) Ποιά είναι η µεγαλύτερη ταχύτητα που µπορεί να πιάσει το µαχητικό αεροσκάφος µε επιτάχυνση 5g πριν
ο πιλότος λιποθυµήσει ;

Απ. (α) ναι , (ϐ) uf = 245 m/s
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΄Ασκηση 3.

Μια µπάλα του τένις ϱίπτεται κατακόρυφα προς τα επάνω στην επιφάνεια του πλανήτη ΄Αρη, όπου η ϐαρύτητα
είναι 0.379g και η αντίσταση του αέρα αµελητέα. Η µπάλα επιστρέφει στο σηµείο ϱίψης 8.5 s αργότερα.

(αʹ) Πόσο ψηλά έφταση η µπάλα ;

(ϐʹ) Πόσο γρήγορα κινούνταν αµέσως µετά τη ϱίψη ;

(γʹ) Σχεδιάστε γραφήµατα για την κίνηση της µπάλας : ϑέση, ταχύτητα, επιτάχυνση ως προς το χρόνο.

Απ.: (α) 33.5 m, (ϐ) 15.8 m/s

΄Ασκηση 4.

΄Ενας κολυµβητής ϐουτά από ένα γκρεµό τρέχοντας µε οριζόντια ταχύτητα, όπως στο Σχήµα 1. Πόσο πρέπει

Σχήµα 1: Σχήµα ΄Ασκησης 4.

να είναι η ελάχιστη ταχύτητα του όταν εγκαταλείπει το γκρεµό έτσι ώσστε να µη χτυπήσει κατά τη ϐουτιά του
στο πλάτωµα πλάτους 1.75 m που ϕαίνεται 9.0 m κάτω από το σηµείο που ϐουτά ;

Απ.: 1.29 m/s

΄Ασκηση 5.

΄Ενας ακροβάτης ξεκινά από ακινησία στο σηµείο Α και επιταχύνεται µε µηχανισµό προώθησης κατά µήκος
επικλινούς µήκους 200 µέτρων µε επιτάχυνση 1.9 m/s2. Το επικλινές σχηµατίζει γωνία 35◦ µε το οριζόντιο
επίπεδο. Τη στιγµή που ο ακροβάτης εγκαταλείπει την άνω άκρη του επικλινούς (σηµείο Β), παύει να
επιταχύνεται και υπόκειται πλέον µόνο στη ϐαρυτική επιτάχυνση. Αγνοώντας την επίδραση του αέρα, ϐρείτε

(αʹ) το µέγιστο ύψος σε σχέση µε το έδαφος που ϕτάνει ο ακροβάτης

(ϐʹ) πόσο µακριά ϕτάνει ο ακροβάτης σε σχέση µε το αρχικό σηµείο Α (οριζόντια απόσταση)

Απ.: (α) 128 m, (ϐ) 315 m


