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Φυλλάδιο 2

Ερωτήσεις 2ου ϑέµατος
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1 ΄Ενας κούφιος κύλινδρος ακτίνας R περιστρέφεται µε σταθερή

γωνιακή ταχύτητα ω γύρω από τον άξονά του. Ο κύλινδρος έχει στην

επιφάνειά του µια µικρή οπή από την οποία εισέρχονται στο εσωτερικό

του σωµατίδια που κινούνται µε ταχύτητα υ. Τα σωµατίδια µέσα στον

κύλινδρο κινούνται ευθύγραµµα, και συναντούν την εσωτερική του

επιφάνεια σε σηµείο Α. Το µήκος του τόξου µεταξύ του σηµείου Α και

του σηµείου Ο της εσωτερικής επιφάνειας του κυλίνδρου που ϐρίσκεται

ακριβώς απέναντι από την οπή είναι s. Η ταχύτητα των σωµατιδίων που

εισέρχονται στον κύλινδρο ισούται µε :

α. υ =
2ωR2

s
ϐ. υ =

ωR2

s
γ. υ =

ωR2

2s
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
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2 ΄Ενα συµπαγές σώµα που κινείται µε κάποια ταχύτητα συγκρούεται πλαστικά µε ένα δεύτερο

ακίνητο και όµοιο σώµα. Η αύξηση της ϑερµικής ενέργειας στο σύστηµα των σωµάτων είναι ∆Εϑερ.

Αν το άλλο σώµα δεν ήταν ακίνητο, αλλά κινούταν µε ταχύτητα ίδιου µέτρου και αντίθετης κατεύ-

ϑυνσης, τότε η αύξηση της ϑερµικής ενέργειας στο σύστηµα των σωµάτων ϑα ήταν :

α. 2∆Εϑερ ϐ. 4∆Εϑερ γ. 8∆Εϑερ

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Ασκήσεις
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1 Το σώµα µάζας m1 = 2kg του παρακάτω

σχήµατος ϐάλλεται µε αρχική ταχύτητα υ0 πάνω

σε οριζόντιο επίπεδο µε το οποίο παρουσιάζει συ-

ντελεστή τριβής µ=0, 2. Αφού διανύσει απόσταση

s = 9m και έχοντας αποκτήσει ταχύτητα υ1 = 8m/s
συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά µε το ακίνητο

σώµα µάζας m2 = 2kg που είναι αρχικά ακίνητο.

Στην συνέχεια το συσσωµάτωµα ακριβώς µετά την κρούση εκτελεί οριζόντια ϐολή από ύψος h και

πέφτει στο έδαφος σχηµατίζοντας µε τον ορίζοντα γωνία φ = 45◦.

Να ϐρείτε :

α. Την αρχική ταχύτητα υ0 του σώµατος µάζας m1.

ϐ. Την ταχύτητα του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την κρούση.

γ. Τη ϑερµότητα που παράγεται κατά την κρούση.

δ. Το ύψος h καθώς και την οριζόντια απόσταση d από το επίπεδο που ϑα συναντήσει το σώµα το

έδαφος.

∆ίνεται η επιτάχυνση της ϐαρύτητας g = 10m/s2.
[

Απ: α. υ1 = 10m/s, ϐ. V = 4m/s, γ. 32J, δ. h = 0, 8m, d = 1, 6m
]
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2 ∆ύο σώµατα Σ1 και Σ2 τα οποία έχουν µάζες m1 = 0, 4kg

και m2 = 0, 6kg αντίστοιχα κινούνται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο και

συγκρούονται κεντρικά και πλαστικά. Ελάχιστα πριν την σύγκρου-

ση τα δύο σώµατα κινούνται µε αντίθετη ϕορά, έχοντας ταχύτητες

µέτρων υ1 = 20m/s και υ2. Η µεταβολή της ορµής του σώµατος Σ1
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κατά την κρούση έχει αλγεβρική τιµή ∆p1 = −6kg ·m/s. ∆ίνεται ακόµη g = 10m/s2 και η χρονική

διάρκεια της κρούσης ∆t = 0, 1s.
α. Να υπολογίσετε το µέτρο της µέσης δύναµης που άσκησε το σώµα Σ1 στο Σ2.

ϐ. Να υπολογίσετε το µέτρο της ταχύτητας του συσσωµατώµατος που προκύπτει από την κρούση.

γ. Να υπολογίσετε το διάστηµα το οποίο ϑα διανύσει το συσσωµάτωµα µέχρι να σταµατήσει να

κινείται οριστικά. ∆ίνεται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάµεσα στο συσσωµάτωµα και στο δάπεδο

µ = 0, 2.

δ. Αν µια ποσότητα 2/R mol ιδανικού µονοατοµικού αερίου, η οποία ϐρίσκεται µέσα σε δοχείο

σταθερού όγκου, απορροφήσει ποσό ϑερµότητας ίσο µε αυτό που παράχθηκε κατά την κρούση των

σωµάτων Σ1 και Σ2, να υπολογίσετε την αύξηση της ϑερµοκρασίας του αερίου.

(R είναι η σταθερά των αερίων σε µονάδες S.I.).
[

Απ: α. 60N, ϐ. 5m/s, γ. 6, 25m, δ. ∆T = 25K
]
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3 ΄Ενας ηµικυκλικός σωλήνας ακτίνας

R = 0, 4m είναι στερεωµένος έτσι ώστε το επίπε-

δό του να είναι κατακόρυφο, και το κάτω άκρο

του Κ να ϐρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπε-

δο. Μία µικρή µπίλια (Α) µάζας M = 200g, της

οποίας η διάµετρος είναι ελάχιστα µικρότερη από

τη διάµετρο του σωλήνα, είναι ακίνητη µπροστά

από το άκρο Κ του σωλήνα. Μία δεύτερη όµοια

µπίλια (Β) µάζας m = 100g που κινείται µε τα-

χύτητα υ0 = 6, 3m/s συγκρούεται µε την µπίλια (Α). Μετά τη κρούση η µπίλια (Β) κινείται µε ταχύτητα

µέτρου υ1 = 2, 1m/s έχοντας αντιστέψει τη ϕορά της κίνησής της, ενώ η µπίλια (Α) περνάει µέσα στον

σωλήνα και κινείται στο εσωτερικό του χωρίς τριβές.

Ζητούνται :

α. Η ταχύτητα της µπίλιας (Α) αµέσως µετά την κρούση.

ϐ. Το ποσοστό της κινητικής ενέργειας της µπίλιας (Β) που µεταβιβάστηκε στη µπίλια (Α).

γ. Τη δύναµη από το σωλήνα που δέχεται η µπίλια (Α) όταν ϐρεθεί στο πάνω άκρο του Λ.

δ. Το ϐεληνεκές της οριζόντιας ϐολής που ϑα εκτελέσει η µπίλια (Α) µετά την έξοδό της από τον

σωλήνα.

∆ίνεται g = 10m/s2.
[

Απ: α. V = 4, 2m/s, ϐ. 88, 9%, γ. N = 1, 595N, δ. s = 0, 36m
]
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