
Ένωση Ελλήνων Φυσικών                      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2004    

Α΄  Λυκείου                                                                                                                               Σελίδα 1 από 7 

Ένωση Ελλήνων Φυσικών 
Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Φυσικής 2004 

Α΄ Λυκείου 
Θεωρητικό Μέρος  

Θέµα 1ο  
A.  
Στον πίνακα δίνονται οι τιµές ταχύτητας - χρόνου για ένα κινούµενο αντικείµενο µε µάζα m 
= 10 Kg. Το αντικείµενο κινείται προς τα δεξιά πάνω σε οριζόντιο επίπεδο και δέχεται τις 
δυνάµεις που φαίνονται στο σχήµα. Βρείτε τα µέτρα αυτών των δυνάµεων. (g = 10 m/s2). 
 Εξηγείστε πλήρως την απάντησή σας. 

 

 

 

 

 

 

B. 
Σώµα µάζας 5 kg κινείται σε  λεία επιφάνεια µε ταχύτητα 6 m/s προς τα δεξιά. Μια σταθερή 
δύναµη εφαρµόζεται για 3 s, δίνοντας στο σώµα τελική ταχύτητα 12 m/s προς τα αριστερά. 
Η εφαρµοζόµενη δύναµη ήταν: 

α. 10 N προς τα αριστερά. 
β. 10 Ν προς τα δεξιά. 
γ. 20 Ν προς τα αριστερά. 
δ. 30 Ν προς τα αριστερά. 
ε. 30 Ν προς τα δεξιά. 

Εξηγείστε πλήρως την απάντησή σας. 

Γ. 
Ένας µαθητής βρίσκεται ακίνητος πάνω στην επιφάνεια µιας µικρής παγωµένης λίµνης και 
κρατά στα χέρια του ένα σχοινί µήκους 10 m, στην µία άκρη του οποίου είναι δεµένος ένας 
σιδερένιος γάντζος. Στην όχθη της λίµνης υπάρχει στερεωµένος στο έδαφος ένας κατακό-
ρυφος στύλος που απέχει από τον µαθητή 10 m.  

Ο µαθητής επιθυµώντας να βγει έξω από τη λίµνη προβληµατίζεται ανάµεσα στις παρακά-
τω επιλογές: 

1. να πετάξει µε κατάλληλο τρόπο τον γάντζο προς τον στύλο, ώστε µόλις αυτός γαντζω-
θεί στον στύλο, να τον τραβήξει και να βγει έξω. 

2. να πετάξει πάνω στην επιφάνεια της λίµνης τον γάντζο µε το δεξί του χέρι, χωρίς να 
κρατά την ελεύθερη άκρη του σχοινιού.  

3. να πετάξει πάνω στην επιφάνεια της λίµνης τον γάντζο µε το δεξί του χέρι, κρατώντας 
την ελεύθερη άκρη του σχοινιού µε το αριστερό του, ώστε µόλις το σχοινί τεντωθεί, να 

ΧΡΟΝΟΣ (s) ΤΑΧΥΤΗΤΑ (m/s) 
0,0  16  
0,5  14  
1,0  12  
1,5  10  
2,0  8  
2,5  6  
3,0  4  
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τον παρασύρει ο γάντζος µε τη «φόρα» που θα` χει αποκτήσει και να τον βγάλει έξω 
από τη λίµνη 

∆.  
Μελετήστε το σχήµα και τις γραφικές παραστάσεις θέσης-χρόνου και τα-
χύτητας-χρόνου που παρατίθενται παρακάτω. Ποια ή ποιες από τις γρα-
φικές παραστάσεις θα µπορούσε να αντιστοιχεί στην κίνηση του αντικειµέ-
νου που απεικονίζεται στο σχήµα και εξηγήστε γιατί οι άλλες παραστάσεις 
είναι λάθος. 

 

 

 

 

 

 

Ε. 
Μια µπάλα του γκολφ κινείται ευθύγραµµα µε ορµή µέτρου 1 Kg·m/s και πέφτει πάνω σε 
ακίνητη µπάλα του   µπόουλινγκ που είναι ελεύθερη να κινηθεί. Μετά τη σύγκρουση η 
µπάλα του γκολφ αναπηδά  προς τα πίσω. Η  µπάλα του µπόουλινγκ αµέσως µετά την 
σύγκρουση θα κινηθεί µε ορµή µέτρου: 

 α. µικρότερου από 1 Kg·m/s 

      β. ίση µε  1 Kg·m/s 

      γ. µεγαλύτερη από 1 Kg·m/s 

     δ. δεν έχουµε αρκετές πληροφορίες.   

Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

Λύση 
Α. 
Από τις τιµές ταχύτητας - χρόνου  διαπιστώνουµε το αντικείµενο εκτελεί οµαλά επιβρα-
δυνόµενη κίνηση, µε επιτάχυνση µέτρου α= 4 m/s2. Το βάρος του είναι Β = mg => Β = 
100Ν, η κάθετη δύναµη στήριξης Fk θα είναι αντίθετη µε το βάρος αφού το αντικείµενο 
ισορροπεί στον κατακόρυφο άξονα, δηλαδή Fk = 100N. Σύµφωνα µε τον 2ο νόµο του 
Νεύτωνα η τριβή ολίσθησης που είναι και η συνισταµένη δύναµη θα είναι: Τολ = mα  δη-
λαδή Τολ = 40Ν. 

Β. 

Σωστή απάντηση είναι η δ. Γιατί 
t∆

∆PF =  οπότε επιλέγοντας θετική κατεύθυνση προς τα 

αριστερά F=
t
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- α. β. γ. δ. 
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1. Ο µαθητής µόλις πετάξει τον γάντζο, θα κινηθεί µε αντίθετη φορά οπότε ο γάντζος 
δεν θα φθάσει στο στύλο διότι ο µαθητής θα έχει ήδη αποµακρυνθεί απ` αυτόν και 
θα απέχει περισσότερο από 10 m, πού είναι το µήκος του σχοινιού. 

2. Ο µαθητής µόλις πετάξει τον γάντζο, θα κινηθεί µε αντίθετη φορά και συνεπώς θα 
βγει έξω από τη λίµνη, αυτή είναι και η σωστή επιλογή. 

3. Ο µαθητής, θα κινηθεί µε αντίθετη φορά από αυτή που θα πετάξει το γάντζο ώστε η 
ολική ορµή του συστήµατος γάντζος- µαθητής να παραµείνει ίση µε την αρχική, δη-
λαδή ίση µε µηδέν, µόλις το σχοινί τεντωθεί οι ταχύτητες και του γάντζου και του 
παρατηρητή θα αναστραφούν, ώστε η ορµή του συστήµατος να παραµείνει ίση µε 
µηδέν. 

∆. 
Αφού Fολ = 0. Σύµφωνα µε τον 1ο νόµο του Νεύτωνα το σώµα ή θα είναι ακίνητο οπότε 
σωστή θα είναι η β, ή θα εκτελεί ευθύγραµµη οµαλή κίνηση οπότε σωστή θα είναι η γ. Οι 
α και δ αντιστοιχούν σε ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση οπότε είναι λανθασµέ-
νες. 

Ε. 
Από την αρχή διατήρησης της ορµής προκύπτει ότι σωστή είναι η γ. 

Θέµα 2ο   ’’Η ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ’’ 
Λόγω του επιπέδου των γνώσεών σας στη φυσική, σας προσέλαβαν ως τεχνικό σύµβουλο 
στην νέα ταινία περιπέτειας. Σε κάποια σκηνή, ο πρωταγωνιστής και η φίλη του, που έχει 
τα 2/3 του βάρους του (µαζί µε τα σκι, τις µπότες, και όλο τον εξοπλισµό της), κάνουν σκι 
στις Ελβετικές Άλπεις. Η κοπέλα κατεβαίνει την πλαγιά ενώ ο πρωταγωνιστής στέκεται 
στην κορυφή της πλαγιάς για να φτιάξει τις µπότες του. Η κοπέλα διανύει µια κατακόρυφη 
απόσταση 20 m και σταµατά χρησιµοποιώντας τα µπαστούνια του σκι, για να τον περιµέ-
νει, τότε κάποιοι ετοιµάζονται να της επιτεθούν. Ο πρωταγωνιστής βλέπει τι γίνεται και κά-
νοντας όσο λιγότερο θόρυβο αφού αφήνει τα µπαστούνια του σκι, αρχίζει να κατεβαίνει την 
πλαγιά κατευθυνόµενος κατά πάνω της. Αρπάζει την κοπέλα σηκώνοντάς την στα χέρια 
του και οι δυο µαζί συνεχίζουν να κατεβαίνουν την πλαγιά. Αφού φτάσουν στο  κατώτερο 
σηµείο της πλαγιάς συνεχίζουν να ανεβαίνουν µια δεύτερη πλαγιά οπότε και φτάνουν στην 
κορυφή της όπου είναι ασφαλείς. Ο σεναριογράφος σας ζητά να υπολογίσετε το µέγιστο 
δυνατό ύψος που πρέπει να έχει ο δεύτερος λόφος σε σχέση µε το σηµείο όπου ο πρωτα-
γωνιστής άρπαξε την κοπέλα. Οι τριβές κατά την κίνηση στο χιόνι µπορούν να θεωρηθούν 
αµελητέες και g = 10 m/s2. 

Λύση 
Από το θεώρηµα διατήρησης της µηχανικής ενέργειας βρίσκουµε την ταχύτητα του πρω-
ταγωνιστή λίγο πριν την σύγκρουση.   υ = gh2           όπου h = 20m 
Από την αρχή διατήρησης της ορµής για το σύστηµα πρωταγωνιστής - κοπέλα έχουµε: 

mυ = 5/3 mυκοιν          οπότε: υκοιν = 
5
3 υ = 

5
3  gh2   . 

Από το θεώρηµα διατήρησης της µηχανικής ενέργειας για το ζευγάρι έχουµε: 

3
5

2
1
⋅ m υ2 = mgH

3
5        οπότε  Η  = h

25
9    δηλαδή: Η = 7,2 m. 
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 Θέµα 3ο  ’’ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ ΑΠΟΤΟΜΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΟ’’ 

Ένα πώµα από µπουκάλι ηρεµεί σε απόσταση δ = 0,25 m από τη µια άκρη ενός τραπεζιού 
µήκους 2 m. Το τραπέζι είναι σκεπασµένο µε τραπεζοµάντιλο, του οποίου οι διαστάσεις 
είναι ακριβώς όσο και η επιφάνεια του τραπεζιού. Ξαφνικά τραβάµε οριζόντια το τραπεζο-
µάντιλο µε επιτάχυνση α = 8 m/s2.  

Όταν το πώµα διανύσει απόσταση 0,75 m παύει να πατά πλέον στο τραπεζοµάντιλο και 
αρχίζει να ολισθαίνει στο τραπέζι. Αφού ολισθήσει στο τραπέζι για άλλο 1 m το εγκαταλεί-
πει και πέφτει στο πάτωµα σε οριζόντια απόσταση 0,8 m, από το σηµείο που εγκατέλειψε 
το τραπέζι.  

∆ίνονται ακόµη g = 10 m/s2, το ύψος του τραπεζιού h = 0,80 m και οι διαστάσεις του πώ-
µατος αµελητέες. Να βρεθούν οι συντελεστές τριβής 

(Α) µεταξύ πώµατος και τραπεζοµάντιλου 

(Β) µεταξύ πώµατος και  επιφάνειας του τραπεζιού 

Λύση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έστω Β το σηµείο στο οποίο αρχικά ηρεµεί το πώµα, οπότε (ΑΒ) = 0,25 m. Όταν τραβή-
ξουµε το τραπεζοµάντιλο η τριβή Τ1 µεταξύ αυτού και του πώµατος, θα είναι η δύναµη 
που επιταχύνει το πώµα. Η επιτάχυνση του πώµατος θα είναι µικρότερη από αυτή του 
τραπεζοµάντιλου, συνεπώς όταν το πώµα διανύσει απόσταση (ΒΓ) = 0,75 m, το τραπε-
ζοµάντιλο θα έχει διανύσει απόσταση (ΑΓ) = 1 m. Στη θέση Γ το πώµα έρχεται πλέον σε 
επαφή µε την επιφάνεια του τραπεζιού. Το πώµα συνεχίζει να ολισθαίνει επιβραδυνόµε-
νο για απόσταση (Γ∆) = 1 m υπό την επίδραση της τριβής Τ2 µεταξύ αυτού και της επι-
φάνειας του τραπεζιού. Στη συνέχεια το πώµα εκτελεί οριζόντια βολή. 
Αν t1 είναι ο χρόνος από τη στιγµή που αρχίζουµε να τραβάµε το τραπεζοµάντιλο µέχρι 
το πώµα να φτάσει στο Γ, θα έχουµε για την κίνηση του τραπεζοµάντιλου 

( ) 2
1αt

2
1

=AΓ  όπου (ΑΓ)  = 1 m και α = 8 m/s2, οπότε t1 = 0,5 s 

Για την κίνηση του πώµατος από το Β ως το Γ έχουµε: 

( ) 2
112

1
=ΒΓ tα  όπου (ΒΓ) = 0,75 m και t1 = 0,5 s, συνεπώς α1 = 6 m/s2 

Όµως T1 = mα1 ή µ1mg = mα1, οπότε α1 = µ1g και άρα µ1 = 0,6 

Η ταχύτητα του πώµατος στο Γ είναι υΓ = α1t1 = 3m/s. 
Έστω ότι το πώµα εγκαταλείπει το τραπέζι µε οριζόντια ταχύτητα υ∆. Από την οριζόντια 

βολή η οποία διαρκεί έστω t3 έχουµε: 2
32

1 gth =  άρα  t3 = 0,4s 

Α Β Γ ∆

Ε Ζ 

α

Τ1 Τ2



Ένωση Ελλήνων Φυσικών                      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2004    

Α΄  Λυκείου                                                                                                                               Σελίδα 5 από 7 

και (ΕΖ) = υ∆ t3, όπου (ΕΖ) = 0,8 m, άρα υ∆ = 2 m/s 
Για την κίνηση του πώµατος από το Γ ως το ∆ έχουµε: Τ2 = µ2mg = mα2 ή α2 = µ2g  

υ∆ = υΓ  - α2t2  = υΓ - µ2g t2 

( ) 2
222Γ

2
222Γ 2

1
=

2
1

=Γ∆ gtµtυtαtυ  -  -  

Με απαλοιφή του χρόνου από τις δύο τελευταίες σχέσεις βγαίνει µ2 =0,25 
Μπορούσαµε να εφαρµόσουµε και το Θεώρηµα Μεταβολής της Κινητικής Ενέργειας για 
την κίνηση του πώµατος στο (Γ∆) και να βρούµε πιο σύντοµα το αποτέλεσµα. 

Πειραµατικό Μέρος  ’’Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ’’ 

Ένας εκπαιδευτικός, που διδάσκει τους µαθητές του Φυσική και Τεχνολογία, συζητώντας 
µαζί τους, διαπίστωσε ότι αρκετοί από αυτούς είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αεροδυ-
ναµική και τις επιδόσεις των αυτοκινήτων. Ο καθηγητής απευθυνόµενος στους µαθητές 
του, είπε: «Όλοι θα έχετε παρατηρήσει ότι η αντίσταση του αέρα εξαρτάται από την ταχύ-
τητα. Βγάζοντας το χέρι σας από το παράθυρο του αυτοκινήτου,  διαπιστώνετε εύκολα ότι 
µε την αύξηση της ταχύτητας του αυτοκινήτου µεγαλώνει και η αντίσταση από τον αέρα 
στο χέρι σας.» Αφού υπενθύµισε στους µαθητές του ότι ανάλογα είναι τα µεγέθη που έ-
χουν σταθερό πηλίκο, συνέχισε θέτοντας στους µαθητές της οµάδας αυτής το παρακάτω 
ερευνητικό ερώτηµα: Η αντίσταση του αέρα αυξάνει ανάλογα µε την ταχύτητα ή ανάλογα 
µε το τετράγωνο της; Μήπως δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο; 

Οι µαθητές µετά από συζήτηση διατύπωσαν την υπόθεση ότι η δύναµη από τον αέρα πά-
νω σε ένα κινούµενο σώµα είναι ανάλογη µε την ταχύτητα του σώµατος. 

Για να ελέγξουν την υπόθεση τους οι µαθητές σχεδίασαν και εκτέλεσαν το παρακάτω πεί-
ραµα: 

Με διαβήτη χάραξαν ένα κύκλο ακτίνας R πάνω σε χαρτόνι και µε ψαλίδι έκοψαν τον αντί-
στοιχο κυκλικό δίσκο. 

Με ένα ζυγό ακριβείας µέτρησαν τη µάζα του δίσκου αυτού m = 24 g . 

Κατόπιν έκοψαν  άλλους επτά ίδιους δίσκους. 

Άνοιξαν µια µικρή οπή στο κέντρο κάθε κυκλικού δίσκου και πέρασαν µια πετονιά, µέσα 
από αυτή. 

Έδεσαν ένα βαρίδι στο κάτω άκρο της πετονιάς και στερέωσαν την κορυφή της σε σταθε-
ρό σηµείο, ώστε αυτή να είναι κατακόρυφη και τεντωµένη. 

Κάτω από το βαρίδι τοποθέτησαν ένα αισθητήρα θέσης∗ και τον συνέδεσαν, µέσω της 
κονσόλας διασύνδεσής του, µε  Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. 

                                                 
∗ Με τον όρο αισθητήρα εννοούµε συσκευή ή διάταξη µε την οποία ο Η/Υ "αισθάνεται" ή µετρά φυ-
σικές ποσότητες του περιβάλλοντος, όπως θερµοκρασία, πίεση, απόσταση κλπ. Στην περίπτωση 
που µελετάµε µε τον αισθητήρα θέσης και το κατάλληλο λογισµικό καταγράφονται οι τιµές της θέ-
σης του δίσκου (απόστασης από τον αισθητήρα) σε κάθε χρονική στιγµή. Επίσης ταυτόχρονα µε 
την εξέλιξη του φαινοµένου δηµιουργείται και παρουσιάζεται στην οθόνη και το διάγραµµα θέσης-
χρόνου. 
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Άφησαν τον πρώτο κυκλικό δίσκο να πέσει από την κορυφή της πετονιάς που βρισκόταν 
σε ύψος 2 m από τον αισθητήρα θέσης, ενεργοποιώντας ταυ-
τόχρονα τον αισθητήρα από τον υπολογιστή. Τα ζεύγη των 
τιµών θέσης - χρόνου εµφανίζονταν στην οθόνη του Η/Υ.  
Το διάγραµµα θέσης - χρόνου που εµφανιζόταν ταυτόχρονα 
είχε την παρακάτω µορφή: 
Επανέλαβαν, προσθέτοντας κάθε φορά ένα επιπλέον δίσκο.  
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής τους έδινε την δυνατότητα, να 
εστιάσουν σε οποιοδήποτε τµήµα των διαγραµµάτων που 
προέκυπταν. 
Τρεις από τις εστιάσεις αυτές φαίνονται στα ακόλουθα δια-
γράµµατα θέσης χρόνου: 
    (Για ένα δίσκο)                       (Για τέσσερις δίσκους)             (Για οκτώ δίσκους)      

Σας ζητάµε να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήµατα:  
1) Τι κίνηση εκτελούν τελικά οι δίσκοι; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας και εξηγείστε πως 

προκύπτει αυτή η κίνηση. 
2) Βρείτε το µέτρο της αντίστασης από τον αέρα σε κάθε µια από τις τρεις περιπτώσεις αν 

σας δίνεται ότι g = 9,8 m/s2. 
3) Επαληθεύεται η υπόθεση, ότι η αντίσταση από τον αέρα είναι ανάλογη της ταχύτητας ή  

του τετραγώνου της ταχύτητας ή µήπως δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά; Εξηγείστε 
πλήρως την απάντησή σας. 

4) Αν η αντίσταση από τον αέρα µεταβάλλεται ανάλογα µε την ταχύτητα ή το τετράγωνό 
της, να υπολογίσετε την αντίστοιχη σταθερά αναλογίας. 

Λύση 
1) Όπως φαίνεται από τη µορφή του διαγράµµατος θέσης χρόνου, οι δίσκοι πολύ γρήγο-
ρα (σχεδόν αµέσως) αποκτούν σταθερή ταχύτητα. Η κίνησή τους τελικά είναι ευθύγραµ-
µη οµαλή.  
Με το που αφήνεται ο δίσκος λόγω του βάρους του επιταχύνεται. Με την αύξηση της τα-
χύτητας αυξάνεται η αντίσταση του αέρα. Στο πολύ µικρό χρονικό διάστηµα που το βά-
ρος είναι µεγαλύτερο από την αντίσταση του αέρα ο δίσκος επιταχύνεται και η ταχύτητά 
του αυξάνεται. Επειδή όµως η συνισταµένη δύναµη µειώνεται θα µειώνεται και η επιτά-
χυνσή του. Μέχρι η αντίσταση του αέρα να γίνει ίση µε το βάρος τότε η επιτάχυνση µηδε-
νίζεται και ο δίσκος αποκτά την οριακή του (σταθερή) ταχύτητα. Επειδή το βάρος του δί-
σκου είναι µικρό αυτό γίνεται σχεδόν αµέσως. 
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2) Η αντίσταση του αέρα θα είναι τελικά ίση µε το βάρος των δίσκων σε κάθε περίπτωση, 
αφού αυτοί εκτελούν τελικά ευθύγραµµη οµαλή κίνηση. 
Έτσι λοιπόν έχουµε: 
Για ένα δίσκο, τελικά:               Fαντ = mg   οπότε  Fαντ = 0,24 Ν 
Για τέσσερις δίσκους τελικά:    Fαντ = 4mg  οπότε  Fαντ = 0,94 Ν 
Για οκτώ δίσκους τελικά:          Fαντ = 8mg  οπότε Fαντ = 1,9 Ν 
 

3) Από τις τρεις εστιάσεις στα διαγράµµατα θέσης χρόνου µπορούµε από την κλίση να 
υπολογίσουµε τις οριακές ταχύτητες σε κάθε περίπτωση. Έχουµε λοιπόν: 

Για ένα δίσκο, τελικά:             υ1 = 
8021
5001
,,
,,

−
−  m/s  δηλαδή υ1 = 1,3 m/s 

Για τέσσερις δίσκους τελικά:     υ 4 = 4060
5001
,,
,.

−
−  m/s  δηλαδή υ 4 = 2,5 m/s 

Για οκτώ δίσκους τελικά:          υ 8 = 270420
5001
,,
,,

−
−  m/s  δηλαδή υ 8= 3,3 m/s 

     Υψώνουµε τις ταχύτητες στο τετράγωνο και υπολογίζουµε τα πηλίκα των δυνάµεων µε 
τις αντίστοιχες ταχύτητες καθώς και µε τα τετράγωνά τους. Τα αποτελέσµατα φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα: 

 
 Fαντ υ υ 2 Fαντ/ υ Fαντ/υ2 

Ένας δίσκος 0,24 1,3 1,7 0,18 0,14 
Τέσσερις δίσκοι 0,94 2,5 6,3 0,38 0,15 
Οκτώ δίσκοι 1,9 3,3 11 0,58 0,17 
 
Αφού τα πηλίκα των αντιστάσεων του αέρα µε τις αντίστοιχες ταχύτητες διαφέρουν αι-
σθητά, οι αντίσταση του αέρα δεν είναι ανάλογη της ταχύτητας και συνεπώς δεν επα-
ληθεύεται η υπόθεση των µαθητών. Παρατηρώντας τα πηλίκα των αντιστάσεων µε τα 
τετράγωνα των ταχυτήτων βλέπουµε ότι δεν διαφέρουν πολύ. Έτσι καταλήγουµε στο 
συµπέρασµα ότι η αντίσταση του αέρα στην περίπτωση που µελετήσαµε είναι ανάλογη 
του τετραγώνου της ταχύτητας. 

4) Η σταθερά αναλογίας θα είναι η µέση τιµή των πηλίκων Fαντ / υ 2 δηλαδή 0,153 Ν·s2/m2 

 


