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Φυλλάδιο 2

Ερωτήσεις 2ου ϑέµατος
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1 ΄Ενα υλικό σηµείο µάζας m κινείται ευθύγραµµα κατά µήκος του x-

άξονα. Στο υλικό σηµείο επιδρούν δύο δυνάµεις ~F1 και ~F2 όπως ϕαίνεται στο

διπλανό σχήµα. Για τα µέτρα των δυνάµεων ισχύει F1 = 5N και F2 = 10N.

Η εξίσωση της ταχύτητας του σώµατος είναι υ = 4− 2, 5t (S.I.). Η µάζα του

σώµατος είναι ίση µε:

α. 2kg ϐ. 3kg γ. 4kg
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
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2 ΄Ενα υλικό σηµείο µάζας κινείται ευθύγραµµα κατά µήκος του x-άξονα µε σταθερή ταχύτητα

µέτρου 10m/s. Τη χρονική στιγµή t = 0 αρχίζει να επιβραδύνεται µε σταθερή επιτάχυνση µέτρου

2, 5m/s2. Η µετατόπιση του σώµατος από τη χρονική στιγµή t = 0 µέχρι να σταµατήσει, είναι ίση µε:

α. 40m ϐ. 4m γ. 20m

Ασκήσεις
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1 Η γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου για ένα υλικό

σηµείο µάζας m = 2kg που κινείται πάνω στον x-άξονα ϕαίνεται

στο διπλανό διάγραµµα. Τη χρονική στιγµή t0 = 0 το υλικό

σηµείο ϐρίσκεται στη ϑέση x0 = +7m.

α. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του υλικού σηµείου στα

χρονικά διαστήµατα που η κίνησή του είναι µεταβαλλόµενη.

ϐ. Να ϐρείτε την τιµή της συνισταµένης δύναµης που επιδρά

στο σώµα τις χρονικές στιγµές t1 = 1s, t2 = 3s και t3 = 5s.
γ. Να υπολογίσετε το µέτρο της µέγιστης µετατόπισης του

υλικού από τη ϑέση x0 στο χρονικό διάστηµα 0→7s.
δ. Σε ποιά ϑέση ϐρίσκεται το υλικό σηµείο τη χρονική στιγµή

t4 = 7s;
[

Απ: α. 2m/s2, −3m/s2, ϐ. 0N, 4N, −6N, γ. 14m, δ. 20m
]
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2 ΄Ενα υλικό σηµείο µάζας m = 5kg είναι ακίνητο στη ϑέση x = 0 του άξονα των συντεταγµένων.

Στο σώµα επιδρούν τρεις δυνάµεις ~F1, ~F2 και ~F3 οι οποίες έχουν τη διεύθυνση του x-άξονα. Η δύναµη
~F1 ασκείται κατά τη ϑετική ϕορά του άξονα και έχει µέτρο F1 = 100N. Η ~F2 είναι αντίρροπη της ~F1

και έχει µέτρο F1 = 20N.

Α. Να προσδιορίσετε τη δύναµη ~F3 κατά µέτρο και κατεύθυνση.

Β. Τη χρονική στιγµή t0 = 0 η ~F2 καταργείται.

α. Να περιγράψετε το είδος της κίνησης που ϑα εκτελέσει το υλικό σηµείο µετά τη χρονική στιγµή

t0 = 0.

ϐ. Να ϐρείτε την ταχύτητα του υλικού σηµείου τη χρονική στιγµή t1 = 4s.
γ. Να υπολογίσετε τη µετατόπιση του υλικού σηµείου στο χρονική διάστηµα 0→2s και στο χρονικό

διάστηµα 2s → 4s. Να εξηγήσετε γιατί στο δεύτερο χρονικό διάστηµα η µετατόπιση είναι µεγαλύτερη.
[

Απ: α. 80N προς (−) ϕορά, ϐ. ευθ. οµαλά επιταχυνόµενη µε α = 4m/s2

γ. 16m/s, δ. 8m, 24m
]
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3 ΄Ενα υλικό σηµείο µάζας m = 2kg κινείται κατά µήκος του x-άξονα, και τη χρονική στιγµή

t0 = 0 ϐρίσκεται στη ϑέση x0 = 0. Η ταχύτητα του υλικού σηµείου σε συνάρτηση µε το χρόνο

περιγράφεται µε την εξίσωση: υ = 10− 4t (S.I.).
α. Να κάνετε ένα απλό σχήµα στο οποίο να σχεδιάσετε για το υλικό σηµείο τα διανύσµατα ~υ0, ~α

και
∑ ~F . Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης του υλικού σηµείου και να υπολογίσετε το µέτρο

της
∑ ~F που επιδρά σε αυτό.

ϐ. Να γράψετε την εξίσωση της κίνησης του υλικού σηµείου.

γ. Ποιά χρονική στιγµή το υλικό σηµείο κινείται προς την αρνητική ϕορά µε ταχύτητα µέτρου

10m/s;
δ. Τη ϑέση του υλικού σηµείου τη χρονική στιγµή που ϐρήκατε στο ερώτηµα (γ).

[

Απ: α. −8N ϐ. x = 10t− 2t2 (S.I.), γ. t = 5s, δ. x = 0
]
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