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ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

Κινηµατική της ΑΑΤ 

 

1. Σωµάτιο εκτελεί ΑΑΤ. Τη στιγµή που η αποµάκρυνσή του είναι 6,4cm έχει 

επιτάχυνση -0,4m/s
2
.  Να βρεθεί η περίοδος της ΑΑΤ. 

[ΑΠ: 2,512s] 

 

2.  Μικρή µπάλα είναι στερεωµένη στο άκρο ενός ελατηρίου και εκτελεί ΑΑΤ  

κατά µήκος του άξονα χχ΄. Η θέση της µπάλας συναρτήσει του χρόνου δίνεται 

από τη σχέση 

x=12ηµ(πt/3)  [cm, s] 

Να βρεθούν 

Α) Το πλάτος, η γωνιακή συχνότητα, η συχνότητα και η περίοδος της ΑΑΤ 

Β) Η φάση, η αποµάκρυνση, η ταχύτητα και η επιτάχυνση την χρονική στιγµή 

(75/4)s  

Γ) Οι χρονικές στιγµές, µετά τη στιγµή t=0 κατά τις οποίες η µπάλα βρίσκεται 

στη θέση x=6cm καθώς και η φορά κίνησης της µπάλας αυτές τις στιγµές 

[ΑΠ:        Α) 12cm, (π/3)rad, (1/6)Hz, 6s   

 B) 25π/4, 8,48cm, 8,8cm/s, -9,3cm/s
2 
 

        Γ) t=(6k+0,5)s (υ>0), t=(6k+2,5)s (υ<0)] 

 

 

3. Σωµάτιο εκτελεί ΑΑΤ µε πλάτος 0,1m και περίοδο 0,314s κατά µήκος του 

άξονα χχ΄. Αν τη στιγµή t=0 το σωµάτιο βρίσκεται στη θέση  x=0,05m και 

κινείται µε θετική φορά (υ>0), να βρεθεί  

Α) η αποµάκρυνση η ταχύτητα και η επιτάχυνση του σωµατίου σε συνάρτηση 

µε το χρόνο. 

B) η ταχύτητα και η επιτάχυνση του σωµατίου τις στιγµές που αυτό βρίσκεται 

στη θέση x=-0,05m 

[AΠ: Α) x=0,1ηµ(20t+π/6), υ=2συν(20t+π/6),  

α=-40ηµ(20t+π/6)  [SI]     Β) ±±±± 3m/s, 20m/s
2
] 
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4. Μία µπίλια αναγκάζεται να εκτελέσει ΑΑΤ µε περίοδο 0,314s κατά µήκος 

του άξονα χχ΄. Αν τη στιγµή t=0 η µπίλια βρίσκεται στη θέση  x=0,1m και 

κινείται µε αρνητική φορά µε ταχύτητα υ=-2m/s, να βρεθεί  

Α) Η γωνιακή συχνότητα ω της ταλάντωσης 

Β) Η αρχική φάση 

Γ) Η αποµάκρυνση συναρτήσει του χρόνου 

∆) Η πρώτη χρονική στιγµή µετά τη στιγµή t=0 κατά την οποία η ταχύτητα 

µηδενίζεται. 

[ΑΠ:  Α) 20 rad/s ,  Β) 3π/4, Γ) 





 +=

4

3π
20tηµ20,1x  [SI],  ∆) (3π/80)s] 

 

5. Μία µικρή µπίλια εκτελεί ΑΑΤ µε το κέντρο της πάνω στον άξονα χ΄χ και η 

αποµάκρυνσή της από τη θέση ισορροπίας συναρτήσει του χρόνου δίνεται από 

την εξίσωση  

x1=0,1ηµ(πt/2) 

Ένα δακτυλίδι έχει διάµετρο µεγαλύτερη από τη διάµετρο της µπίλιας και 

κινείται µε το κέντρο του πάνω στον άξονα χ΄χ  και µε το επίπεδό του κάθετο σε 

αυτόν. Το δακτυλίδι εκτελεί και αυτό ΑΑΤ, χωρίς αρχική φάση, γύρω από την 

ίδια θέση ισορροπίας µε τη µπίλια, µε ίδιο πλάτος  και περίοδο 50% µεγαλύτερη.  

Να βρεθούν 

Α) Η αποµάκρυνση του δακτυλιδιού από τη θέση ισορροπίας συναρτήσει του 

χρόνου 

Β) Το µέτρο της ταχύτητας της µπίλιας όταν αυτή περνά από τη θέση 

ισορροπίας 

Γ) Η επιτάχυνση του δακτυλιδιού όταν αυτό περνά από τη θέση ισορροπίας 

∆) Οι χρονικές στιγµές κατά τις οποίες η µπίλια περνά µέσα από το δακτυλίδι  

Ε) Οι χρονικές στιγµές κατά τις οποίες η µπίλια περνά µέσα από το δακτυλίδι 

στη θέση ισορροπίας 

[ΑΠ: A) x2=0,1ηµ(πt/3)   Β) 0,05π m/s   Γ) 0    

∆) 12Κ s,       (12K+6)/5  s      Ε) 6K s] 

 

6. Σωµάτιο εκτελεί ΑΑΤ στον άξονα χ΄χ µε περίοδο 3s και πλάτος 2m. Κάποια 

στιγµή είναι στη θέση  x=-2m. Σε πόσο χρόνο από τότε θα είναι για πρώτη φορά 

στη θέση   

Α) x=0        Β) x=2m        Γ) x=1m 

[ΑΠ:  A) 0,75s    Β) 1,5s    Γ) 1s] 
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7. Σωµάτιο εκτελεί ΑΑΤ στον άξονα χ΄χ  µε πλάτος Α. Κάποια στιγµή είναι 

στη θέση 
2

3A
x −=  και έχει φορά κίνησης προς τη θέση ισορροπίας. Από τότε 

για να γίνει για πρώτη φορά η αποµάκρυνση x=+A/2 περνά χρόνος 1s. Να βρεθεί 

η περίοδος της ΑΑΤ. 

[ΑΠ: 4s] 

 

 

∆υναµική της ΑΑΤ 

 

8. Σωµάτιο µάζας 1Kg εκτελεί ΑΑΤ πλάτους 5m µε περίοδο Τ=0,4π s.  Να 

βρεθεί το µέτρο της συνισταµένης των δυνάµεων που ασκούνται στο σωµάτιο, τη 

στιγµή κατά την οποία αυτό έχει ταχύτητα 20m/s. 

[ΑΠ:75Ν] 

 

9. Σωµάτιο µε µάζα 0,1Kg εκτελεί ΑΑΤ κατά µήκος του άξονα χ΄χ και η θέση 
του συναρτήσει του χρόνου δίνεται από τη σχέση 

x=2ηµωt    [SI] 

Αν η µέγιστη επιτάχυνση του σωµατίου είναι 800m/s
2
 να βρεθούν  

Α) Η συχνότητα της κίνησης και η µέγιστη ταχύτητα του σωµατίου 

Β) Η ταχύτητα και ο ρυθµός µεταβολής της ορµής του σωµατίου όταν 

βρίσκεται στη θέση x=+1,2m. 

Γ) Η συνισταµένη των δυνάµεων τη στιγµή (41π/80)s 

[ΑΠ: Α) (10/π)Ηz, 40m/s  B) ±±±±32m/s, -48N   Γ) N240− ] 

 

10. Σφαιρίδιο µάζας 1Kg εκτελεί ΑΑΤ µε πλάτος 2m. Την στιγµή t=0 δίνεται 

ότι η δύναµη επαναφοράς είναι F=-100N, η αποµάκρυνση του σφαιριδίου από τη 

θέση ισορροπίας +1m και ότι αυτό κινείται µε θετική φορά (ταχύτητα υ>0). Να 

βρεθούν 

Α) Η F συναρτήσει του χρόνου 

Β) Η F τη στιγµή t=(2π)s 

Γ) Οι χρονικές στιγµές κατά τις οποίες η συνισταµένη των δυνάµεων που 

ασκούνται στο σφαιρίδιο είναι F=100N και ταυτόχρονα αυτό κινείται µε φορά 

προς τη θέση της µέγιστης (θετικής) αποµάκρυνσης. 
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[ΑΠ: Α) F=-200ηµ(10t+π/6)  B) -100N    Γ) [(6kπ-π)/30] s] 

 

11. Παρακάτω παριστάνεται σε τρείς διαφορετικές θέσεις ισορροπίας ένα 
κουτί µάζας m=1kg, το οποίο είναι στερεωµένο στο ένα άκρο ελατηρίου 

σταθεράς Κ=100N/m, του οποίου το άλλο άκρο είναι σταθεροποιηµένο. Τα 

δάπεδα των σχηµάτων είναι λεία.  

Α) Να δείξετε ότι αν το κουτί εκτραπεί  λίγο κατά µήκος της διεύθυνσης του 

ελατηρίου θα εκτελέσει σε κάθε περίπτωση ΑΑΤ. 

Β) Να βρεθεί σε κάθε περίπτωση η περίοδος της ταλάντωσης 

Γ) Τι θα άλλαζε αν οι ταλαντώσεις γινόντουσαν στην επιφάνεια της Σελήνης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ΑΠ: Σε κάθε περίπτωση Τ=(0,2π)s] 

 

12. Σώµα µάζας m=0,1kg κρέµεται από το κάτω άκρο κατακόρυφου 

ελατηρίου του οποίου το πάνω άκρο είναι στερεωµένο στην οροφή. 

Αποµακρύνουµε το σώµα από τη θέση ισορροπίας Ο κατά 10 cm προς τα κάτω 

και τη στιγµή t=0 το αφήνουµε ελεύθερο. Τότε αυτό εκτελεί Γραµµική Αρµονική 

Ταλάντωση µε περίοδο Τ=(0,2π)s. Ο κατακόρυφος άξονας ψ΄ψ πάνω στον οποίο 

κινείται το σώµα έχει θετική φορά προς τα κάτω και είναι ψ=0 για το σηµείο Ο.  

Α) Να βρεθεί η σταθερά Κ του ελατηρίου; 

Β) Η απόλυτη τιµή της συνισταµένης των δυνάµεων και της δύναµης του 

ελατηρίου όταν το σώµα βρίσκεται σε απόσταση 5 cm  κάτω και πάνω από το Ο. 

Γ) Να βρεθεί η (αλγεβρική) τιµή της συνισταµένης των δυνάµεων και της 

δύναµης του ελατηρίου συναρτήσει του χρόνου και να γίνουν τα αντίστοιχα 

διαγράµµατα από t=0 έως t=T/2 στο ίδιο σύστηµα αξόνων.  g=10m/s
2 



Αθαν. Βελέντζας- ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 

 5 

[ΑΠ: Α) 10Ν/m   Β) ΣF=0,5Ν, ΣF=0,5Ν, Fελ=1,5Ν, Fελ=0,5Ν     

Γ) ΣF=-1ηµ(10t+0,5π), Fελ=-1-1ηµ(10t+0,5π)] 

 

13. Το κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς Κ=400Ν/m είναι 

στερεωµένο στο έδαφος. Στο πάνω άκρο του ελατηρίου είναι δεµένος δίσκος 

µάζας Μ=4Κg. Πάνω στο δίσκο είναι τοποθετηµένο σώµα µάζας m=1Kg και το 

σύστηµα εκτελεί κατακόρυφη ΑΑΤ. Αν g=10m/s
2
 να βρεθεί η µέγιστη τιµή του 

πλάτους ταλάντωσης ώστε το σώµα να µην αποχωρίζεται από το δίσκο. 

[ΑΠ: 12,5cm] 

 

14. Το ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς Κ=100Ν/m είναι στερεωµένο 

σε κατακόρυφο τοίχο και το άλλο άκρο είναι στερεωµένο σε σώµα µάζας 

Μ=1Kg, το οποίο µπορεί να ολισθαίνει πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Πάνω 

στο σώµα µάζας Μ τοποθετείται άλλο σώµα µάζας m=0,5Kg. Ο συντελεστής 

οριακής στατικής τριβής µεταξύ των σωµάτων είναι 0,5. Το σύστηµα εκτελεί 

οριζόντια ΑΑΤ. Να βρεθεί η µέγιστη τιµή του πλάτους της ΑΑΤ ώστε το ένα 

σώµα να µην ολισθαίνει πάνω στο άλλο. g=10m/s
2
 

[AΠ: 7,5cm] 

 

15. Σφαιρίδιο µάζας m φέρει ηλεκτρικό φορτίο q και είναι στερεωµένο στο 

ένα άκρο κατακόρυφου, πρακτικά άµαζου, ελαστικού νήµατος, του οποίου το 

άλλο άκρο είναι δεµένο από σταθερό καρφί. Όσο  το νήµα έχει µήκος 

µεγαλύτερο από το φυσικό του θα ισχύει ο νόµος του Hooke. Στο χώρο που 

βρίσκεται το νήµα υπάρχει κατακόρυφο οµογενές ηλεκτρικό πεδίο µε φορά προς 

τα πάνω και µέτρο E τέτοιο ώστε το σφαιρίδιο να ισορροπεί και το νήµα να έχει 

το φυσικό του µήκος. 

Α) Εξηγήστε γιατί το q είναι θετικό και αποδείξτε ότι ισχύει η σχέση Ε=mg/q. 

Β) Τη στιγµή t=0 καταργείται ακαριαία το ηλεκτρικό πεδίο. ∆είξτε ότι το 

σφαιρίδιο θα εκτελέσει κατακόρυφη ΑΑΤ µε περίοδο 

g

h
T

2
2π=  

όπου h η µέγιστη επιµήκυνση του νήµατος. 
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Ενέργεια στην ΑΑΤ 

 

16. Πόσο % της ολικής ενέργειας είναι δυναµική και πόσο κινητική ενέργεια 

σε µια ΑΑΤ τη στιγµή που η αποµάκρυνση ισούται µε το µισό του πλάτους; 

[ΑΠ: 25%, 75%] 

 

17. Σωµάτιο µάζας 1Kg εκτελεί ΑΑΤ. Στη θέση x1=0,5m έχει ταχύτητα 

υ1=0,8m/s  και στη θέση x2=0,4m έχει ταχύτητα υ2=1m/s. Να βρεθούν 

Α) Η περίοδος της ταλάντωσης 

Β) Η ενέργεια που δόθηκε στο σύστηµα ώστε να εκτελέσει ταλάντωση 

[ΑΠ: Α) π s  Β) 0,82J] 

 

18. Σφαίρα, µάζας 0,75Kg, είναι στερεωµένη στο κάτω άκρο κατακόρυφου 
ελατηρίου, σταθεράς Κ=75Ν/m, του οποίου το πάνω άκρο στηρίζεται στην 

οροφή. Εκτρέπουµε τη σφαίρα κατακόρυφα προς τα κάτω και κατόπιν την 

αφήνουµε ελεύθερη. 

Α) ∆είξτε ότι η σφαίρα θα εκτελέσει ΑΑΤ και προσδιορίστε την περίοδό της.  

Β) Να βρεθούν η αποµάκρυνση από τη θέση ισορροπίας και η ταχύτητα της 

σφαίρας συναρτήσει του χρόνου, αν η ενέργεια που προσφέρθηκε στο σύστηµα 

για να ξεκινήσει την ταλάντωση είναι 1,5J και η σφαίρα τη στιγµή t=0 βρίσκεται 

στη θέση µέγιστης  (θετικής) αποµάκρυνσης. 

Γ) Ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας της σφαίρας τη στιγµή 

t=(0,025π)s 

[ΑΠ: Α) 0,2π s, Β) x=0,2ηµ(10t+π/2), υ=2συν(10t+π/2) Γ) 15J/s] 

 

19. Σώµα µάζας m=1Kg ισορροπεί σε λείο 

οριζόντιο επίπεδο, δεµένο στα ελεύθερα άκρα 

δύο ελατηρίων όπως φαίνεται στην εικόνα. Τα 

δύο ελατήρια έχουν το φυσικό τους µήκος και 

σταθερές Κ1=25
m

N
 και Κ2=75

m

N
. Εκτρέπουµε το σώµα κατά x=+0,2m από τη 

θέση ισορροπίας κατά µήκος των αξόνων των δύο ελατηρίων και στη συνέχεια το 

αφήνουµε ελεύθερο.  

A) ∆είξτε ότι το σώµα εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση και υπολογίστε τη 

σταθερά επαναφοράς της ταλάντωσης 

Β) Να βρεθούν η περίοδος των ταλαντώσεων και η µέγιστη τιµή της 

ταχύτητας που αποκτά το σώµα 

Κ1 Κ2 m 
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Γ) Να υπολογιστεί η µέγιστη τιµή της δυναµικής ενέργειας κάθε ελατηρίου 

καθώς και η ενέργεια ταλάντωσης. 

[ΑΠ: Α) 100
m

N
, Β) 0,2π s, 2m/s Γ) 0,5J, 1,5J, 2J] 

 

 

20. Μία σφαίρα από πλαστελίνη µάζας 1Κg αφήνεται να πέσει 

από κάποιο ύψος πάνω στο σώµα µάζας 4Κg, το οποίο αρχικά 

ηρεµεί στο πάνω άκρο του κατακόρυφου ελατηρίου του σχήµατος 

σταθεράς Κ=400Ν/m. Η πλαστελίνη κολλάει ακαριαία πάνω στο 

σώµα και το σύστηµα τίθεται σε κατακόρυφη ΑΑΤ πλάτους 5cm. 

Να βρεθούν 

Α) Πόσο απέχει η θέση της αρχικής ηρεµίας του σώµατος από τη 

θέση ισορροπίας της ταλάντωσης του συσσωµατώµατος. 

Β) Η µέγιστη ταχύτητα του συσσωµατώµατος καθώς αυτό 

ταλαντώνεται 

Γ) Το µέτρο της ταχύτητας του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την 

συσσωµάτωση 

∆) Η δυναµική ενέργεια του ελατηρίου και η δυναµική ενέργεια της 

ταλάντωσης συναρτήσει της αποµάκρυνσης ψ από τη θέση ισορροπίας και να 

γίνουν τα αντίστοιχα διαγράµµατα. (Θετική φορά για το ψ προς τα πάνω) 

g=10m/s
2
 

[ΑΠ: Α) 2,5cm, Β)
s

m0,2  Γ) 
s

m0,15  

∆) Uταλ=200ψ
2
,  Uελ=200(0,125-ψ)

2
] 

 

21. Σώµα µάζας m=1Kg εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Τη χρονική 

στιγµή t=0 που το αντικείµενο βρίσκεται ακίνητο στη θέση ισορροπίας 

απορροφά ενέργεια Ε µε αποτέλεσµα να εκτελέσει απλή αρµονική ταλάντωση 

και η αποµάκρυνση από τη θέση ισορροπίας δίνεται, στο SI, από τη σχέση: 

x=0,5ηµ4t 

Να βρεθούν: 

Α) η ενέργεια Ε που απορρόφησε το σώµα, 

Β) η κινητική του ενέργεια σε συνάρτηση µε το χρόνο µετά την στιγµή t=0.  

 [ΑΠ: α) 2J, β) K=2συν
2
4t] 
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Γενικές στη µηχανική ΑΑΤ 

 

22. Τα σώµατα Α και Β που φαίνονται στην διπλανή εικόνα 
συνδέονται µε νήµα  και έχουν µάζες m1=m2=1Kg. Το ελατήριο 

έχει σταθερά Κ=100
m

N
. Tη χρονική στιγµή t0=0 κόβουµε το νήµα 

που συνδέει τα Α, Β   

Α) Να βρεθεί το πλάτος και η περίοδος των ταλαντώσεων που 

θα εκτελέσει το σώµα Α. 

Β) Να γραφεί η εξίσωση της αποµάκρυνσης του σώµατος Α 

από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση µε το χρόνο, 

Γ) Όταν το σώµα  Α περνά από τη θέση ισορροπίας του προς τα κάτω, να 

βρεθούν οι ρυθµοί µεταβολής (ι) της ορµής (ιι) της ταχύτητας (ιιι) της δυναµικής 

ενέργειας λόγω του πεδίου βαρύτητας  (ιv) της δυναµικής ενέργειας του 

ελατηρίου  (v) της κινητικής ενέργειας 

∆ίνεται ότι g=10
2s

m
 

[Απ. Α) 0,1m, Τ=0,628s, Β) x=0,1ηµ(10t+
2

π
),  

Γ) (ι) 0 (ιι) 0 (ιιι)10
s

J
 (ιιι) -10

s

J
 (v) 0 ] 

23. Ένα σώµα µάζας m=2kg είναι δεµένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου και 
εκτελεί Γραµµική Αρµονική Ταλάντωση που περιγράφεται από την εξίσωση:  

x=0,2συν10t  [x σε m, t σε s] 

Να βρεθούν 

Α) Η σταθερά του ελατηρίου 

Β) Η δυναµική ενέργεια που αποθηκεύεται στο ελατήριο όταν το σώµα έχει 

ταχύτητα υ=1m·s
-1
 

Γ) Το ποσοστό της ολικής του ενέργειας που είναι κινητική ενέργεια τη 

χρονική στιγµή  t=
30

π
s . 

[ΑΠ: Α) 200Ν/m, Β) 3J, Γ) 75%] 
 

24. Σώµα µάζας m είναι στερεωµένο στο άκρο ελατηρίου και εκτελεί 

Γραµµική Αρµονική Ταλάντωση. Η ολική ενέργεια της ταλάντωσης  είναι 0,1J 

και η περίοδος ταλαντώσεώς του είναι 
5

π
s. ∆ίνεται ότι µετά χρόνο 

40

π
s από 

Β 

Α 
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τη στιγµή που περνά από τη θέση ισορροπίας κινούµενο µε θετική φορά η 

αποµάκρυνσή του είναι 5 2 cm. Να βρείτε: 

Α) Το πλάτος της ταλάντωσης. 

Β) Τη σταθερά Κ του ελατηρίου.  

Γ) Τη µάζα του σώµατος. 

      

[ΑΠ: Α) 10cm, B) 20Ν/m, Γ) 0,2Κg]        

 

 

    

25. Ένας κύλινδρος έχει µάζα m=5Kg και εµβαδόν 

βάσης S=10
-3
m

2
. Ο κύλινδρος ισορροπεί, µε το κέντρο 

µάζας του στη θέση y=0 του κατακόρυφου άξονα y, 

βυθισµένος κατά ένα µέρος του σε νερό µε πυκνότητα 

ρ=1000
3

m

Kg
, ενώ είναι κρεµασµένος από την οροφή 

µέσω ελατηρίου σταθεράς Κ=10Ν/m, όπως φαίνεται στο 

σχήµα. Βυθίζουµε πρόσθετα τον κύλινδρο κατά 6cm και 

στη συνέχεια, τη στιγµή t=0, τον αφήνουµε ελεύθερο. 

Κατά τη διάρκεια της κίνησής του ο κύλινδρος παραµένει  

µερικά βυθισµένος στο νερό 

Α) ∆είξτε ότι ο κύλινδρος εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση 

Β) Να βρεθεί η αποµάκρυνση y του κέντρου µάζας του κυλίνδρου από τη 

θέση ισορροπίας συναρτήσει του χρόνου, αν η θετική φορά του άξονα y είναι 

προς τα κάτω.  

Γ) Να βρεθεί η ενέργεια που δαπανήσαµε για την πρόσθετη βύθιση του 

κυλίνδρου κατά 6cm. 

∆) Να βρεθεί η µέγιστη ταχύτητα που έχει ο κύλινδρος κατά την ταλάντωσή 

του 

Ε) Να βρεθούν οι χρονικές στιγµές κατά τις οποίες ο κύλινδρος έχει την 

µέγιστη ταχύτητά του. 

∆ίνεται ότι g=10
2s

m
 

[ΑΠ:Α) ΣF=−−−−20y, Β) y=6ηµ(2t+0,5π), Γ) 0,036J,  

∆) 0,12m/s,  Ε) t=(2Κ-1)π/4, µε  Κ=1,2,3,…] 

 

 

26. Τα σώµατα του σχήµατος, µε µάζες m1=1Kg και 

m2=2Kg, είναι στερεωµένα στα άκρα του κατακόρυφου 

m1 

m2 
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ελατηρίου σταθεράς Κ=100Ν/m. Το σώµα µάζας m2 είναι ακίνητο τοποθετηµένο 

στο πάτωµα, ενώ το σώµα µάζας m1 εκτελεί κατακόρυφη ΑΑΤ, πλάτους 0,2m. 

Τη στιγµή t=0, το σώµα που εκτελεί την ΑΑΤ βρίσκεται στη θέση ισορροπίας 

του (y=0) κινούµενο προς τα πάνω (προς τη θετική φορά του άξονα y). Να 

βρεθούν 

Α) η ταχύτητα του σώµατος µάζας m1 συναρτήσει του χρόνου  

Β) η δύναµη που ασκεί το δάπεδο στο σώµα µάζας m2 συναρτήσει του χρόνου 

Γ) το µέγιστο πλάτος µε το οποίο θα µπορούσε το σώµα µάζας m1 να 

ταλαντώνεται χωρίς το άλλο σώµα να αναπηδά από το δάπεδο. 

∆ίνεται ότι g=10
2s

m
 

[ΑΠ: Α) υ=2συν10t, Β) F=30-20ηµ10t, Γ) 0,3m] 

 

Ελεύθερες ηλεκτροµαγνητικές ταλαντώσεις 

 

27. Κύκλωµα ηλεκτροµαγνητικών (ΗΜ) ταλαντώσεων αποτελείται από 

πυκνωτή µε χωρητικότητα  2µF , ένα ιδανικό πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής  

20mH και διακόπτη ∆. Αρχικά ο διακόπτης ∆  είναι ανοικτός και ο πυκνωτής 

είναι φορτισµένος µε ηλεκτρικό φορτίο 1µC. Οι αγωγοί σύνδεσης έχουν 

αµελητέα αντίσταση. 

Τη χρονική στιγµή t=0 κλείνουµε το διακόπτη ∆. 

Να υπολογίσετε: 

Α) την γωνιακή συχνότητα ω της ηλεκτρικής ταλάντωσης 

Β) το πλάτος της έντασης του ρεύµατος 

Γ) την ένταση του ρεύµατος τη στιγµή που το φορτίο του πυκνωτή  είναι  

0,6µC. 

[ΑΠ: Α) 5000rad/s,   Β) 5mA,   Γ) ±±±±4mA] 

 

28. Σε κύκλωµα LC αµείωτων ΗΜ ταλαντώσεων την στιγµή t=0 που ο 

πυκνωτή φέρει φορτίο Q κλείνουµε το διακόπτη. Αν τα L,C είναι γνωστά να 

βρεθούν 

Α) Οι χρονικές στιγµές που το φορτίο του πυκνωτή είναι 22 /Qq =  και οι 

οπλισµοί έχουν το ίδιο είδος φορτίου που έχουν πριν το κλείσιµο του διακόπτη. 

Β) Το % ποσοστό της ολικής ενέργειας που είναι αποθηκευµένο στο πηνίο τις 

παραπάνω χρονικές στιγµές. 

[ΑΠ: Α) ( ) /4LCπ18k±   Β) 50%] 
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29. ∆ίνεται κύκλωµα LC αµείωτων ΗΜ ταλαντώσεων µε L=1H και C=1µF. Η 

µέγιστη τιµή του φορτίου του πυκνωτή είναι 5.10
-4
C. Να βρεθούν 

Α) Η µέγιστη ενέργεια του ΗΠ του πυκνωτή 

Β) Η µέγιστη τιµή του ρεύµατος 

Γ) Η (απόλυτη) τιµή του φορτίου του πυκνωτή όταν το ρεύµα είναι 0,4Α  

[AΠ: Α) 0,125J   Β) 0,5Α  Γ) 3.10
-4
C] 

 

30. Κύκλωµα LC εκτελεί αµείωτες ηλεκτροµαγνητικές ταλαντώσεις. Κάποια 
χρονική στιγµή που το ρεύµα είναι 50mA το φορτίο του πυκνωτή είναι 12µC. 

Κάποια άλλη χρονική στιγµή που το ρεύµα είναι 30mA το φορτίο του πυκνωτή 

είναι 20µC. Να υπολογισθεί η περίοδος των ταλαντώσεων. 

[ΑΠ: 8π××××10
-4
s] 

 

31. Σε κύκλωµα LC  αµείωτων ΗΜ ταλαντώσεων το αρχικό φορτίο του 

πυκνωτή είναι 2µC  και η αρχική του ενέργεια 4µJ και η µέγιστη ένταση 

ρεύµατος 4mA. Να βρεθούν 

Α) Η χωρητικότητα του πυκνωτή 

Β) Ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου 

Γ) Η συχνότητα των ταλαντώσεων του κυκλώµατος. 

[ΑΠ: Α) 0,5µF  Β) 0,5Η   Γ) (1000/π) Ηz] 

 

32. Κύκλωµα ηλεκτροµαγνητικών (ΗΜ) ταλαντώσεων αποτελείται από 

πυκνωτή µε χωρητικότητα  4µF , ένα ιδανικό πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής  

1H και διακόπτη ∆. Αρχικά ο διακόπτης ∆  είναι ανοικτός και ο πυκνωτής είναι 

φορτισµένος µε ηλεκτρικό φορτίο 100µC. Οι αγωγοί σύνδεσης έχουν αµελητέα 

αντίσταση. 

Τη χρονική στιγµή t=0 κλείνουµε το διακόπτη ∆. 

Να δοθούν στο SI συναρτήσει του χρόνου τα µεγέθη και οι αντίστοιχοι 

χρονικοί  ρυθµοί µεταβολής 

Α) φορτίο πυκνωτή 

Β) τάση µεταξύ οπλισµών πυκνωτή 

Γ) ένταση ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα  

∆) ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου πυκνωτή 

Ε) ενέργεια µαγνητικού πεδίου πηνίου 
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[ΑΠ: A) q=10
-4
συν500t, ηµ500t

2
105

dt

dq −⋅−=  

Β) Vc=25συν500t, 500t
4

101,25
dt

c
dV

ηµ⋅−=  

 Γ) I=-5.10
-2
ηµ500t, 500t25

dt

di
συν−=  

 ∆) UE=1,25.10
-3
συν

2
500t,  1000t0,625

dt

E
dU

ηµ−=   

Ε) UΒ=1,25.10
-3
 ηµ

2
500t , 1000t0,625

dt

B
dU

ηµ=  

 

33. Κύκλωµα που εκτελεί αµείωτες ελεύθερες ηλεκτροµαγνητικές 

ταλαντώσεις µε περίοδο Τ=6ms αποτελείται από επίπεδο πυκνωτή µε απόσταση 

µεταξύ των οπλισµών 3mm και ιδανικό πηνίο. Η τάση µεταξύ των οπλισµών του 

πυκνωτή τη στιγµή t=0 έχει πάρει τη µέγιστη (θετική) τιµή της V=30V. 

Να βρεθούν, τη στιγµή t=1ms, 

Α) Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου µεταξύ των οπλισµών του πυκνωτή 

B) Ο ρυθµός µεταβολής της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου µεταξύ των 

οπλισµών του πυκνωτή 

[ΑΠ: Α) 5××××10
3

m

V
, Β) 

ms

V
10

6

π3

dt

dE 7×−= ] 

 

34.  Σε κύκλωµα LC  αµείωτων ΗΜ ταλαντώσεων δίνονται τα στοιχεία 

C=10
−7
F και L=10

-3
H και επίσης ότι τη στιγµή t=0 η τάση µεταξύ των οπλισµών 

του πυκνωτή έχει τη µέγιστη τιµή της 6V.  

Να βρεθούν 

Α) Η περίοδος Τ των ταλαντώσεων 

Β)  Το φορτίο του πυκνωτή και ο ρυθµός µεταβολής της τάσης µεταξύ των 

οπλισµών του τη στιγµή t=T/8  

[ΑΠ: Α) (2π××××10
-5
)s   Β) C

7
1023
−×  και V/s

5
1023 ×− ] 

 

35. Σε κύκλωµα LC  αµείωτων ΗΜ ταλαντώσεων δίνεται ο συντελεστής 

αυτεπαγωγής του πηνίου L=6mH, η χωρητικότητα του πυκνωτή C=60µF  και ότι 

ο πυκνωτής έχει το µέγιστο φορτίο του Q=6µC τη στιγµή t=0. 
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Να βρεθούν 

Α) Ο µέγιστος ρυθµός αποθήκευσης ενέργειας στο πηνίο PL,max 

B) Η πρώτη χρονική στιγµή µετά την t=0 κατά την οποία είναι PL= PL,max 

[ΑΠ: Α) 5.10
-4
W  Β) (1,5π).10

-4
s] 

 

36. Σε κύκλωµα που αποτελείται από ιδανικό πηνίο και πυκνωτή παράγονται 
αµείωτες ηλεκτροµαγνητικές ταλαντώσεις. Ο συντελεστής αυτεπαγωγής του 

πηνίου είναι L=10mΗ και ο πυκνωτής έχει το µέγιστο φορτίο του Q=4µC τη 

στιγµή t=0. Τη χρονική στιγµή t1=(π/3).10
-4
s το φορτίο του πυκνωτή 

υποδιπλασιάζεται για πρώτη φορά. Να βρεθούν 

Α) Η κυκλική συχνότητα ω και η χωρητικότητα του πυκνωτή 

Β) Η τάση στα άκρα του πηνίου και η (απόλυτη) τιµή του ρεύµατος την 

χρονική στιγµή t1 

[AΠ: Α)10
4 
rad/s, 1µF   B) 2V, A1032

2−× ] 

 

37. Σε κύκλωµα  LC  αµείωτων ΗΜ ταλαντώσεων κάποια στιγµή η ολική 

ενέργεια είναι µοιρασµένη εξίσου στον πυκνωτή και στο πηνίο. Από τότε  περνά 

χρόνος (50π)µs για να συµβεί ξανά αυτό για πρώτη φορά. Αν η χωρητικότητα 

του πυκνωτή είναι 0,4µF να βρεθεί ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου. 

[ΑΠ: 25mH] 

 

38. Στο κύκλωµα του σχήµατος ο 
διακόπτης δ βρίσκεται αρχικά στη θέση 

1 και ο πυκνωτής χωρητικότητας 2µF 

έχει φορτιστεί πλήρως από την 

ηλεκτρική πηγή µε ΗΕ∆ 100V. 

Α) ∆είξτε ανατρέχοντας στον ορισµό 

της ΗΕ∆ ότι η ενέργεια του φορτισµένου πυκνωτή είναι η µισή από αυτή που 

κατανάλωσε η πηγή για τη φόρτισή του.  

Β) Τη  στιγµή t=0 ο διακόπτης µεταφέρεται ακαριαία και χωρίς να 

δηµιουργηθεί σπινθήρας από τη θέση 1 στη θέση 2, οπότε έχουµε δηµιουργία 

αµείωτων ελεύθερων ηλεκτροµαγνητικών ταλαντώσεων. 

(ι) Να βρεθεί ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου αν ο χρόνος µεταξύ δύο 

διαδοχικών µεγιστοποιήσεων (απολύτως) του φορτίου του πυκνωτή είναι 

(0,2π)ms.  

E,r 

L 

R 

C 

δ 

1 2 
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(ιι) Να γραφεί η σχέση που συνδέει την τάση µεταξύ των οπλισµών του 

πυκνωτή µε το χρόνο. 

(ιιι) Η µέγιστη τιµή του ρεύµατος που διαρρέει το κύκλωµα. 

[ΑΠ: Β) (ι) 0,02Η, (ιι) V=100συν5000t, (ιιι) 1Α] 

 

39. ∆ίνεται κύκλωµα LC που εκτελεί αµείωτες ελεύθερες ηλεκτροµαγνητικές 
ταλαντώσεις και το φορτίο του πυκνωτή συναρτήσει του χρόνου δίνεται από τη 

συνάρτηση 

q=Qσυνωt 

∆είξτε ότι ο ρυθµός µεταβολής της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του 

πυκνωτή ή του µαγνητικού πεδίου του πηνίου παίρνει τη µέγιστη (απολύτως) 

τιµή του όταν η ενέργεια της ταλάντωσης είναι εξίσου µοιρασµένη στα δύο 

παραπάνω πεδία. 

 

φθίνουσα ταλάντωση 

 

40. To «πλάτος» σε µια φθίνουσα ταλάντωση µειώνεται σύµφωνα µε τη 
σχέση 

Α=Αοe
-0,14t

   [ t σε s] 

A) Να βρεθεί ο χρόνος υποδιπλασιασµού του πλάτους. (ln2=0,7) 

B) ∆είξτε ότι ο χρόνος υποδιπλασιασµού της ενέργειας της ταλάντωσης είναι 

ο µισός από το χρόνο υποδιπλασιασµού του πλάτους. 

[AΠ: Α) 5s] 

 

41. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση το πλάτος υποδιπλασιάζεται σε 4s. Σε πόσο 
χρόνο το ταλαντούµενο σύστηµα χάνει το 93,75% της αρχικής του ενέργειας; 

[ΑΠ: 8s] 

 

42. To «πλάτος» σε µια φθίνουσα ταλάντωση µειώνεται σύµφωνα µε τη 
σχέση 

Α=20e
-Λt
   [A σε cm, t σε s] 

Αν το πλάτος γίνεται 5cm σε χρόνο 8s, να βρεθούν 

Α) Το πλάτος σε 16s 

B)  Η σταθερά Λ   (ln2=0,7) 

[AΠ: Α) 1,25cm  Β) 0,175 s
-1
] 
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43. Ο χρόνος που απαιτείται για τον υποδιπλασιασµό του πλάτους σε µια 
φθίνουσα ταλάντωση είναι τ. Αν το αρχικό πλάτος είναι 16cm, να βρεθεί το 

πλάτος τη στιγµή t=3τ. 

[ΑΠ: 2cm] 

 

44. Σε µια φθίνουσα ταλάντωση το αρχικό πλάτος είναι 32cm και ο χρόνος 

που απαιτείται για τον υποδιπλασιασµό του 1,2s. Ποια χρονική στιγµή το πλάτος 

είναι 1cm; 

[ΑΠ: 6s] 

 

45. To «πλάτος» σε µια φθίνουσα ταλάντωση µειώνεται σύµφωνα µε τη 
σχέση 

Α=Αοe
-0,3t

   [ t σε s] 

και η (ψευδο) περίοδος της ταλάντωσης είναι Τ. Στη διάρκεια µιας περιόδου Τ 

το πλάτος µειώνεται κατά 25%. Να βρεθούν 

Α) Η περίοδος Τ (ln2≅0,7, ln3≅1,1) 
Β) Το ποσοστό µείωσης της ενέργειας της ταλάντωσης σε κάθε περίοδο. 

[ΑΠ: Α) 1s Β) 43,75%] 

 

46. Κατακόρυφη λεπτή µεταλλική πλάκα, µάζας 0,5Κg είναι στερεωµένη στο 
κάτω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς 40Ν/m του οποίου το πάνω άκρο 

είναι ακλόνητα στερεωµένο. Η πλάκα τίθεται σε κατακόρυφη ταλάντωση και 

κατά τη διάρκεια της κίνησής της είναι βυθισµένη εξολοκλήρου σε  νερό. Η 

δύναµη που δέχεται η πλάκα από το νερό είναι της µορφής 

υr
r

4−=F   (SI) 

όπου υr  η ταχύτητα της πλάκας. Να προσδιοριστεί η επιτάχυνση της πλάκας τη 
στιγµή που η (αλγεβρική) τιµή της αποµάκρυνσης είναι 0,1m και της ταχύτητας 

−0,5m/s. 

[ΑΠ: -4m/s
2
] 

 

47. Σώµα εκτελεί φθίνουσα αρµονική ταλάντωση. Οι αντιστάσεις δίνονται από 
τη σχέση: 

F = - bυ 
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ενώ η (ψευδο) περίοδος των ταλαντώσεων είναι ίση µε Τ=0,4s. Αν η σταθερά Λ 

είναι ίση µε Λ=(0,1×ln2)s-1.  Να βρεθούν: 
Α) ο χρόνος ηµίσειας ζωής του πλάτους, 

β) ο χρόνος ηµίσειας ζωής της ενέργειας της ταλάντωσης,  

Γ) ο αριθµός των ταλαντώσεων που πρέπει να εκτελέσει το σώµα ώστε το πλάτος 

να ταλαντώσεων να υποτετραπλασιαστεί.  

[ΑΠ: Α)10s, B) 5s, Γ) 50] 

 

48. Πυκνωτής χωρητικότητας C συνδέεται µε πηνίο µε συντελεστή 

αυτεπαγωγής L=1mH µέσω αντιστάτη αντίστασης R=10Ω και το κύκλωµα 

εκτελεί φθίνουσες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Τη στιγµή t1 το ρεύµα στο κύκλωµα 

είναι 1Α µε φορά από τον θετικά φορτισµένο οπλισµό του πυκνωτή προς τον 

οπλισµό µε το αρνητικό φορτίο. Εκείνη τη στιγµή η τάση µεταξύ των οπλισµών 

του πυκνωτή είναι 60V. Να βρεθούν τη στιγµή t1 

Α) Ο ρυθµός µεταβολής του ρεύµατος. 

Β) Ο ρυθµός µε τον οποίο χάνει ενέργεια ο πυκνωτής. 

Γ) Ο ρυθµός µε τον οποίο αποθηκεύει ενέργεια το πηνίο. 

∆) Ο ρυθµός µε τον οποίο χάνει ενέργεια το κύκλωµα. 

[ΑΠ: Α) 5.10
4 
Α/s  Β) 60W   Γ) 50W   ∆) 10W] 

 

εξαναγκασµένη ταλάντωση 

49. Σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε αποµάκρυνση 

x=0,2ηµ(4πt)     [SI] 

Η δύναµη απόσβεσης έχει τη µορφή 

Fα=-2υ    [SI] 

Να βρεθούν 

Α) Η ταχύτητα του σώµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο  

Β) Η δύναµη απόσβεσης τη στιγµή t1=(1/12)s. 

Γ) Ο ρυθµός απωλειών ενέργειας από το σύστηµα, τη στιγµή t1, εξαιτίας 

των αποσβέσεων  

[ΑΠ: Α) υ=0,8πσυν(4πt)   Β) (0,8π)Ν  Γ) 0,32π
2
 W] 

 

50. Κύκλωµα περιλαµβάνει σε σειρά αντιστάτη αντίστασης R=100Ω, ιδανικό 
πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής L=1H, πυκνωτή χωρητικότητας C και το 
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σύστηµα τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόµενης τάσης. Το κύκλωµα εκτελεί 

εξαναγκασµένες ηλεκτροµαγνητικές ταλαντώσεις στις οποίες η πηγή παίζει το 

ρόλο του διεγέρτη και ο αντιστάτης είναι το αίτιο των αποσβέσεων. Το ρεύµα 

που διαρρέει το κύκλωµα, συναρτήσει του χρόνου στο SI, δίνεται από τη σχέση 

i=2ηµ100πt 

Να βρεθούν 

Α) ο ρυθµός κατανάλωσης ενέργειας στον αντιστάτη τη στιγµή t=(1/600)s. 

Β) η ενέργεια που προσφέρει ανά περίοδο η πηγή στο κύκλωµα 

Γ)  η µέση ισχύς στον αντιστάτη (ο µέσος ρυθµός µε τον οποίο δαπανάται 

ενέργεια στο κύκλωµα)  

∆) η χωρητικότητα C αν στο κύκλωµα έχουµε συντονισµό (π
2
=10) 

[ΑΠ: Α) 100W, Β) 4J, Γ) 200W, ∆) 10
-5
F] 

 

51. Κύκλωµα RLC εκτελεί εξαναγκασµένες ηλεκτρικές ταλαντώσεις µε 
περίοδο Τ. Η ωµική αντίσταση του κυκλώµατος είναι R και το µέγιστο 

φορτίο του πυκνωτή Q και Ι η µέγιστη τιµή του ρεύµατος. Να δειχθεί ότι 

Α) Η προσφερόµενη ανά περίοδο ενέργεια στο κύκλωµα. 

2π
2
Q

2
R/T 

Β) Ο µέσος ρυθµός δαπάνης ενέργειας στο κυκλώµα (µέση ισχύς) είναι 

Ι
2
R/2 

 

52. Σύστηµα εκτελεί εξαναγκασµένες µηχανικές ταλαντώσεις. Η σταθερά 
απόσβεσης είναι b, το πλάτος Α, η περίοδος Τ και η µέγιστη ταχύτητα 

υmax. Να δειχθεί ότι 

A) Ανά περίοδο το κύκλωµα καταναλίσκει ενέργεια 

2π
2
bΑ

2
/Τ 

Β) Ο µέσος ρυθµός δαπάνης ενέργειας στο κύκλωµα είναι 

b(υmax)
2
/2 

 

53. Σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε αποµάκρυνση 

x=0,4ηµ(10t)     [SI] 
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Η δύναµη απόσβεσης έχει τη µορφή 

Fα=-3υ    [SI] 

Να βρεθούν 

Α) Η δύναµη απόσβεσης και ο ρυθµός απωλειών ενέργειας από το 

κύκλωµα τη στιγµή t=(π/30)s. 

Β) Η απώλεια ενέργειας ανά περίοδο 

Γ) Ο µέσος ρυθµός προσφοράς ενέργειας στο κύκλωµα από το διεγέρτη. 

[ΑΠ: Α) -6Ν,  12W      Β) (4,8π)J     Γ) 24W] 
 

σύνθεση ταλαντώσεων 

54. Σωµάτιο εκτελεί στον άξονα x και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας 
ταυτόχρονα τις ΑΑΤ που περιγράφονται, στο SI,  από τις συναρτήσεις 







 +=

6
53

1

π
πηµ tx     και       






 +=

3
42

2

π
πσυν tx  

Να βρεθεί η αποµάκρυνση x του σωµατίου τη χρονική στιγµή t=1s. 

[ΑΠ: -0,5m] 

 

55. Σωµάτιο εκτελεί στον άξονα x και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας 
ταυτόχρονα τις ΑΑΤ που περιγράφονται, στο SI,  από τις συναρτήσεις 

x1=2ηµ(10t)    και   x2=4ηµ(10t+
3

π
) 

Να προσδιοριστεί η αποµάκρυνση του σωµατίου συναρτήσει του χρόνου. 

[ΑΠ: x=5,3ηµ(10t+θ) µε εφθ=0,866] 

 

56. Σωµάτιο εκτελεί στον άξονα x και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας 
ταυτόχρονα τις ΑΑΤ που περιγράφονται, στο SI,  από τις συναρτήσεις 

x1=2ηµ(8t)    και   x2= 32 συν(8t) 

Να προσδιοριστεί   

Α) η αποµάκρυνση του σωµατίου συναρτήσει του χρόνου 

Β) η ταχύτητα του σωµατίου συναρτήσει του χρόνου 

Γ) η επιτάχυνση του σωµατίου συναρτήσει της αποµάκρυνσης 
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[ΑΠ: Α) x=4ηµ(8t+π/3) Β) υ=32συν(8t+π/3) Γ) α=−−−−64x]  

 

57. Σηµειακό αντικείµενο µάζας m=0,4Kg εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές 

αρµονικές ταλαντώσεις στον ίδιο κατακόρυφο άξονα y και γύρω από την ίδια 

θέση ισορροπίας y=0. Οι αποµακρύνσεις των δύο ταλαντώσεων σε συνάρτηση µε 

το χρόνο είναι: 

y1=0,6ηµ4πt  (S.I.)    και    y2=0,8συν4πt    (S.I.) 

Να βρεθούν: 

α) η ταχύτητα του αντικειµένου σε συνάρτηση µε το χρόνο 

β) η ενέργεια της ταλάντωσης  (π
2
=10)  

γ) η δυναµική ενέργεια της ταλάντωσης του σηµειακού αντικειµένου τη στιγµή 

που το µέτρο της ταχύτητάς του είναι υ=8m/s. 

[ΑΠ: Α) υ=4πσυν(4πt+θ) µε εφθ=
3

4
, Β) 32J, Γ) 19,2J] 

58. Σωµάτιο εκτελεί στον άξονα x και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας 
ταυτόχρονα τις ΑΑΤ που περιγράφονται, στο SI,  από τις συναρτήσεις 

x1=4ηµ(3πt+
6

π
)      και     x2=4ηµ(3πt+

2

π
) 

Να προσδιοριστεί η συνισταµένη κίνηση 

[ΑΠ: x= 34 ηµ(3πt+π/3)]  

59. Σωµάτιο εκτελεί στον άξονα x και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας 
ταυτόχρονα τις ΑΑΤ που περιγράφονται, στο SI,  από τις συναρτήσεις 

x1=Αηµ(ωt)    και   x2=2Αηµ(ωt+φ)  µε  0<φ<π/2 

Αν η συνισταµένη κίνηση είναι  

x=Α 7 ηµ(ωt+θ)  

να προσδιοριστούν οι γωνίες φ και θ. 

[ΑΠ: 60
ο
 και  41

ο
] 

 

 

60. Σωµάτιο εκτελεί στον άξονα x και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας 
ταυτόχρονα τις ΑΑΤ   

Α) Ι και ΙΙ 

Β) Ι και ΙΙΙ 
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Γ) Ι και IV 

Των οποίων οι αποµακρύνσεις συναρτήσει του χρόνου φαίνονται στα παρακάτω 

διαγράµµατα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να γραφεί σε κάθε περίπτωση η συνάρτηση x=f(t) για την κίνηση του σωµατίου. 

[ΑΠ: Α) x=7ηµ5πt,  B) x=1ηµ5πt, Γ) x=5ηµ(5πt +θ), εφθ=0,75] 

 

61. Σωµάτιο εκτελεί στον άξονα x και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας 
ταυτόχρονα τις ΑΑΤ που περιγράφονται, στο SI,  από τις συναρτήσεις 

x1=0,2ηµ(20t)    και   x2=0,4ηµ(20t+π) 

Α) Να προσδιοριστεί η αποµάκρυνση του σωµατίου από τη θέση ισορροπίας 

συναρτήσει του χρόνου. 

Β) Να βρεθεί η επιτάχυνση του σωµατίου την στιγµή t=(π/6)s 

[ΑΠ: Α) x=0,2ηµ(20t+π) B) -40 3 m/s
2
 ] 

 

62. Σωµάτιο εκτελεί στον άξονα x και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας 
ταυτόχρονα τις ΑΑΤ που περιγράφονται, στο SI,  από τις συναρτήσεις 

x1=0,02ηµ(20πt)    και   x2=0,02ηµ(22πt)      [SI] 

t/s 

x/cm 

0,4 
0 

4 

(Ι) 

t/s 

x/cm 

0,4 
0 

3 

(ΙΙ) 

t/s 

x/cm 

0,4 
0 

3 

(ΙΙΙ) 

t/s 

x/cm 

0,4 
0 

3 

(IV) 
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A) Πόσες φορές σε 1s µεγιστοποιείται το πλάτος και πόσες φορές το 

σωµάτιο περνά από τη θέση ισορροπίας; 

B) Ποια η µέγιστη απόσταση του σωµατίου από τη θέση ισορροπίας κατά 

τη διάρκεια της κίνησής του; 

[ΑΠ:  Α) 1,   21, Β) 0,04m] 
 

63. Σωµάτιο εκτελεί την κίνηση - διακρότηµα που προκύπτει από τη σύνθεση 
δύο AAT που εξελίσσονται στον άξονα x, γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας 

και οι οποίες έχουν το ίδιο πλάτος Α=0,06m. Τη στιγµή t=0 η  φάση κάθε 

ταλάντωσης είναι µηδέν, ενώ οι συχνότητες των ταλαντώσεων είναι αντίστοιχα 

f1=40Hz και f2=42Hz. Να βρεθούν 

Α) η αποµάκρυνση x του σωµατίου από τη θέση ισορροπίας συναρτήσει του 

χρόνου. 

Β) η αποµάκρυνση x του σωµατίου από τη θέση ισορροπίας τη στιγµή t=1s. 

Γ) Ο αριθµός των ταλαντώσεων που εκτελεί το σωµάτιο σε χρόνο ίσο µε την 

περίοδο του διακροτήµατος 

[ΑΠ: Α) x=0,12συν(2πt)ηµ(82πt), Β) 0  Γ) 20,5] 

 

64. ∆ύο διαπασών παράγουν ήχους µε συχνότητες f1=450Hz και f2. Όταν 
τίθενται και τα δύο ταυτόχρονα σε ταλάντωση ακούγεται ήχος συχνότητας λίγο 

µικρότερης από την f1 ο οποίος αυξοµειώνεται περιοδικά (διακρότηµα). Η 

ένταση αυτού του ήχου µηδενίζεται κάθε 0,5s. 

Α) Να βρεθεί η συχνότητα f2 

Β) Να υπολογισθεί η συχνότητα του ήχου που ακούγεται. 

[ΑΠ: Α) 448Ηz,  B)449Hz] 

 

Ασκήσεις για επανάληψη 

 

65. Σηµειακό αντικείµενο εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση Κάποια χρονική 
στιγµή η αποµάκρυνση του x, η ταχύτητά του υ και η επιτάχυνσή του α έχουν 

τιµές: x=2cm, υ=2
s

cm
 και α=-2

2s

cm
 

Να βρεθούν: 

Α) η περίοδος της κίνησης  

    Β) η µέγιστη ταχύτητα του σώµατος. 
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[ΑΠ: A) 2π s,  Β) 
s

cm
22  ] 

 

66. Σωµάτιο µάζας 1Kg εκτελεί ΑΑΤ κατά µήκος του άξονα χ΄χ, πλάτους 
0,6m και περιόδου 4s. Την στιγµή t=0 το σωµάτιο βρίσκεται στη θέση x=0,3m 

και η ταχύτητά του είναι θετική υ>0. Να βρεθούν 

Α) Η συνάρτηση x=f(t) 

Β) Η ενέργεια ταλάντωσης 

Γ) Η µεταβολή της ορµής του σωµατίου από t=0 έως t=(2/3)s 

∆) Το µέτρο του ρυθµού µεταβολής της ορµής του σωµατίου όταν η ταχύτητά 

του είναι υ=υmax/2   (π
2
=10) 

[ΑΠ: Α) x=0,6ηµ[(πt/2)+(π/6)],  Β) 0,45J   

 Γ)  ( )Kgm/sπ30,15−   ∆) ( )N/433 ] 

 

67.  Η αποµάκρυνση ενός απλού αρµονικού ταλαντωτή δίνεται κάθε χρονική 
στιγµή από τη σχέση  χ=0,6ηµ(4t+0,5π)  (SI). Να βρείτε: 

Α) Να γράψετε τις σχέσεις που δίνουν την ταχύτητα υ και την επιτάχυνση α 

συναρτήσει του χρόνου 

Β) να  παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις χ-t, υ-t και α-t. 

Γ) Ποια η επιτάχυνση τη στιγµή που ο ταλαντωτής απέχει 0,9m από την θέση 

που βρισκόταν τη χρονική στιγµή t=0. 

∆) Ποια χρονική στιγµή αποκτά την µέγιστη ταχύτητά του (κατά µέτρο) για 

δεύτερη φορά µετά τη στιγµή t=0. 

[ΑΠ: Α) υ=2,4συν(4t+0,5π), α=-9,6ηµ(4t+0,5π)  Γ) 4,8m/s
2
  ∆) (3π/8)s] 

 

68. Ένα αβαρές ελατήριο κρέµεται από την οροφή και στην άκρη του 
προσδένεται ένα σώµα µικρών διαστάσεων µάζας m1. Το σώµα κρατιέται αρχικά 

σε κατάσταση ηρεµίας σε µια τέτοια θέση ώστε το ελατήριο να έχει το φυσικό 

του µήκος. Το  σώµα  αφήνεται  ελεύθερο  από  τη  θέση   αυτή   και  εκτελεί   

ΑΑΤ.   Το χαµηλότερο  σηµείο  της ταλάντωσης είναι 0,2m κάτω από την θέση 

που αφέθηκε το σώµα.  

Α) Ποια είναι η συχνότητα της ταλάντωσης; 

Β) Ποιο το µέτρο της ταχύτητας του σώµατος όταν αυτό βρίσκεται 0,16m κάτω 

από την αρχική του θέση; 

Γ) Ένα σώµα µάζας m2=0,6Κg προσδένεται στο πρώτο σώµα, και το σύστηµα 

από τη στιγµή αυτή εκτελεί ταλάντωση µε συχνότητα ίση µε το µισό της αρχικής 

συχνότητας. Πόση η µάζα m1 του πρώτου σώµατος; 

    ∆ίνεται g=10m/s
2
 

[ΑΠ: Α) (5/π)Hz, Β) 0,8m/s, Γ) 0,2Κg] 
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69. Στο κάτω άκρο ελατηρίου σταθεράς Κ=40Ν/m είναι 

στερεωµένο  σώµα Α µάζας 0,4Κg. Το σώµα Α είναι συνδεδεµένο 

µε σχοινί µε το σώµα Β µάζας 1Kg  και το σύστηµα ισορροπεί όπως 

φαίνεται στο σχήµα. Την στιγµή t=0 κόβουµε το νήµα και το σώµα 

Α τίθεται σε ΑΑΤ. Η ταλάντωση γίνεται στον κατακόρυφο άξονα 

ψ΄ψ του οποίου η θετική φορά είναι προς τα πάνω και το ψ=0 στη 

θέση που το σώµα Α έχει τη µέγιστη ταχύτητά του. Να βρεθούν 

Α) Η πρώτη χρονική στιγµή µετά την t=0 κατά την οποία το σώµα 

Α ηρεµεί στιγµιαία. 

Β) Η ταχύτητα του σώµατος Α σε συνάρτηση µε το χρόνο 

Γ) Η πρώτη χρονική στιγµή µετά την t=0 κατά την οποία το σώµα Α έχει 

ταχύτητα 1,25m/s.  g=10m/s
2 

[ΑΠ: Α) 0,314s,  Β) υ=2,5συν(10t+1,5π)  Γ) (π/60)s] 

 

 

70. Άνθρωπος βρίσκεται µέσα σε ένα θάλαµο ο οποίος µε τη βοήθεια 
συστήµατος ελατηρίων εκτελεί κατακόρυφη ΑΑΤ, χωρίς αρχική φάση και θετική 

φορά κίνησης από κάτω προς τα πάνω. Μέσω κάποιου αισθητήρα δύναµης 

διασυνδεδεµένου µε ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι γνωστή η δύναµη F
r
 που 

δέχεται ο άνθρωπος από το δάπεδο του θαλάµου πρακτικά σε κάθε  χρονική 

στιγµή (γιατί ο αισθητήρας λαµβάνει µετρήσεις µε πολύ µεγάλη συχνότητα). Η 

µέγιστη τιµή της F
r
 είναι 1260Ν και η ελάχιστη 140Ν. Ο ελάχιστος χρόνος που 

περνά από τη στιγµή της καταγραφής της ελάχιστης ένδειξης ως την καταγραφή 

της µέγιστης ένδειξης είναι 1s.Να βρεθούν 

Α) Το βάρος του ανθρώπου 

Β) Η µέγιστη ταχύτητα του ανθρώπου 

Γ) Η τιµή της  F
r
συναρτήσει του χρόνου και να γίνει το αντίστοιχο 

διάγραµµα. 

∆ίνονται g=10m/s
2
 και π

2
=10 

ΑΠ: Α) 700Ν   Β) (0,8π)m/s   Γ) F=700-560ηµ(πt) 

 

71. Σε κύκλωµα LC  αµείωτων ΗΜ ταλαντώσεων ο συντελεστής 

αυτεπαγωγής του πηνίου είναι L=1H και το φορτίο του πυκνωτή δίνεται στο SI 

από τη σχέση 

q=3×10-6συν(1000t)     [q σε C,  t σε s] 

Α 

Β 
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Να βρεθούν 

Α) Η χωρητικότητα του πυκνωτή 

Β) Η πρώτη χρονική στιγµή t1 µετά την στιγµή t=0 κατά την οποία η ενέργεια 

του ΗΠ του πυκνωτή ισούται µε την αποθηκευµένη ενέργεια στο πηνίο 

Γ) Η τάση στα άκρα του πηνίου τη στιγµή t1 

∆) Ο ρυθµός µεταβολής της έντασης του ρεύµατος και του φορτίου του 

πυκνωτή τη στιγµή t1 

Ε) Ο ρυθµός αποθήκευσης ενέργειας στο πηνίο τη στιγµή t1 

[ΑΠ: Α) 1µF  Β) (π/4)ms  Γ) /2)V2(3   ∆) /2)A/s2(3  

 και  C/s
3

10/2)23(
−×−     Ε) 4,5.10

-3
J/s] 

 

72. Πυκνωτής φορτίζεται από ηλεκτρική πηγή της οποίας η ΗΕ∆ είναι 
Ε=10V. Στη συνέχεια αποσυνδέεται από την πηγή και συνδέεται µε ιδανικό 

πηνίο οπότε το σύστηµα εκτελεί αµείωτη ηλεκτρική ταλάντωση µε µέγιστη 

ένταση ρεύµατος Ι=0,1A. Τη στιγµή t=0 η ενέργεια του µαγνητικού πεδίου του 

πηνίου είναι µέγιστη και ίση µε 50µJ, ενώ το ρεύµα στο κύκλωµα θεωρούµε ότι 

έχει τη θετική φορά. 

Α) να βρεθεί η κυκλική συχνότητα ω του κυκλώµατος. 

Β) να γραφεί η σχέση που συνδέει το ρεύµα που διαρρέει το κύκλωµα σε 

συνάρτηση µε το χρόνο και να γίνει το αντίστοιχο διάγραµµα. 

Γ) να βρεθεί η (απόλυτη) τιµή του φορτίου του πυκνωτή τη στιγµή που η 

ενέργεια στο µαγνητικό πεδίο του πηνίου είναι τριπλάσια της ενέργειας του 

ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή. 

[ΑΠ: Α) 10
4
rad/s  B) i=0,1συν10

4
t  Γ)5µC] 

 

73. Το ηλεκτρικό κύκλωµα του σχήµατος αποτελείται από πυκνωτή µε 
χωρητικότητα  2⋅10-5 

F , ένα ιδανικό πηνίο µε συντελεστή αυτεπαγωγής  0,05H 

και διακόπτη ∆ όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. Αρχικά ο διακόπτης ∆  

είναι ανοικτός και ο πυκνωτής είναι φορτισµένος µε ηλεκτρικό φορτίο 5⋅10-7 
C. 

Οι αγωγοί σύνδεσης έχουν αµελητέα αντίσταση.  
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++ ++

----

∆

C L

 
 

Τη χρονική στιγµή t=0 κλείνουµε το διακόπτη ∆. 

 Να υπολογίσετε: 

1. την περίοδο της ηλεκτρικής ταλάντωσης  (Μονάδες 7) 

2. το πλάτος της έντασης του ρεύµατος (Μονάδες 8) 

3. την ένταση του ρεύµατος τη στιγµή που το φορτίο του πυκνωτή C είναι 

3⋅10-7 
C.  (Μονάδες 10) 

 ∆ίνεται: π = 3,14 .  

Πανελλαδικές εξετάσεις 2003 

[ΑΠ: 1) 6,28ms, 2) 0,5mA 3) ±±±±0,4mA] 

74. To «πλάτος» σε µια φθίνουσα ταλάντωση µειώνεται σύµφωνα µε τη 
σχέση 

Α=Αοe
-7t
   [ t σε s] 

και η αρχική ενέργεια του συστήµατος είναι 8J. Να βρεθούν 

Α) Η χρονική στιγµή κατά την οποία στο σύστηµα έµεινε το 50% της αρχικής 

του ενέργειας. 

Β) Η ενέργεια του συστήµατος τη στιγµή 150ms         (ln2=0,7) 

[ΑΠ: Α) 50ms   B) 1J] 

 

75. To «πλάτος» σε µια φθίνουσα ταλάντωση µειώνεται σύµφωνα µε τη 
σχέση 

Α=64e
-Λt
   ( το Α σε cm) 

Το ταλαντούµενο σώµα αφού εκτελέσει 5 πλήρεις ταλαντώσεις µετά τη στιγµή 

t=0 το «πλάτος» γίνεται 32cm. Πόσο θα γίνει το «πλάτος» µετά από άλλες 15 

πλήρης ταλαντώσεις. 

[ΑΠ: 4cm]  
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76. Κύκλωµα περιλαµβάνει σε σειρά αντιστάτη αντίστασης R, ιδανικό πηνίο 
µε συντελεστή αυτεπαγωγής L, πυκνωτή χωρητικότητας C=20µF και το σύστηµα 

τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόµενης τάσης. Το κύκλωµα εκτελεί 

εξαναγκασµένες ηλεκτροµαγνητικές ταλαντώσεις στις οποίες η πηγή παίζει το 

ρόλο του διεγέρτη και ο αντιστάτης είναι το αίτιο των αποσβέσεων. ∆ίνεται ότι 

το κύκλωµα βρίσκεται σε συντονισµό και ότι το ρεύµα που διαρρέει το κύκλωµα, 

συναρτήσει του χρόνου στο SI, δίνεται από τη σχέση 

i=1,2ηµ100πt 

Να βρεθούν 

Α) Ο συντελεστής αυτεπαγωγής L. (∆ίνεται π
2
=10) 

Β) τιµή της αντίστασης R, αν ο µέσος ρυθµός δαπάνης ενέργειας στον αντιστάτη 

(µέση ισχύς) είναι 144W  

Γ) ο ρυθµός κατανάλωσης ενέργειας στον αντιστάτη τη στιγµή t=(1/300)s. 

 [ΑΠ: Α) 0,5Η, Β) 200Ω, Γ) 216W] 

 

77. Σώµα εκτελεί εξαναγκασµένη ταλάντωση µε ταχύτητα 

υ=1,2συν(4t)     [SI] 

Η δύναµη απόσβεσης έχει τη µορφή 

Fα=-2υ    [SI] 

Να βρεθούν 

Α) Η επιτάχυνση του σώµατος τη στιγµή t1=(π/24)s 

B) Η δύναµη απόσβεσης και ο ρυθµός απωλειών ενέργειας από το κύκλωµα τη 

στιγµή t1  

Γ) Η απώλεια ενέργειας ανά περίοδο 

∆) Ο µέσος ρυθµός προσφοράς ενέργειας στο κύκλωµα από το διεγέρτη. 

[ΑΠ: Α) -2,4m/s
2
,  B) Fα=-1,2 3 Ν, 2,16W, Γ) (0,72π)J   ∆) 1,44W] 

 

78. Σωµάτιο µε µάζα m=0,1Kg, εκτελεί στον άξονα x και γύρω από την ίδια 

θέση ισορροπίας ταυτόχρονα τις ΑΑΤ που περιγράφονται, στο SI,  από τις 

συναρτήσεις 

x1=0,1ηµ(4πt)    και   x2=0,3ηµ(4πt-π) 

Να βρεθούν 
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Α) η αποµάκρυνση του σωµατίου συναρτήσει του χρόνου. 

Β) η ταχύτητα του σωµατίου συναρτήσει του χρόνου. 

Γ) η κινητική και δυναµική ενέργεια ταλάντωσης τη στιγµή t=(8/3)s  

π
2
=10 

[ΑΠ: A) x=0,2ηµ(4πt-π), Β) υ=0,8πσυν(4πt-π), Γ) 0,08J, 0,24J] 

 

79. Σωµάτιο εκτελεί στον άξονα x και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας 
ταυτόχρονα τις ΑΑΤ που περιγράφονται, στο SI,  από τις συναρτήσεις 

x1=0,2ηµ(40πt)    και   x2=0,2ηµ(42πt) 

Να βρεθούν 

Α) η αποµάκρυνση του σωµατίου συναρτήσει του χρόνου. 

Β) η πρώτη χρονική στιγµή µετά την t=0 κατά την οποία το σωµάτιο περνά από 

τη θέση χ=0. 

Γ) η πρώτη χρονική στιγµή µετά την t=0 κατά την οποία το «πλάτος» της 

ταλάντωσης µηδενίζεται.  

∆) πόσες πλήρης ταλαντώσεις εκτελεί το σωµάτιο σε χρόνο ίσο µε το διπλάσιο 

της περιόδου του διακροτήµατος. 

[ΑΠ: A) x=0,4συν(πt)ηµ(41πt), Β) (1/41)s Γ) 0,5s ∆) 41] 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ 

 

ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΚΥΜΑ 

 

1. ∆ιάµηκες κύµα πλάτους 2cm διαδίδεται σε ελατήριο µε ταχύτητα 5cm/s και η 

απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών πυκνωµάτων είναι 5cm. Να βρεθεί η µέγιστη 

κινητική ενέργεια µιας σπείρας µάζας 1gr (π
2
=10). 

ΑΠ: 8.10
-6
J 

 

2. Στην ήρεµη επιφάνεια νερού πέφτουν 90 σταγόνες/min. Το κύµα που 

δηµιουργείται διαδίδεται µε ταχύτητα 0,75m/s. Να βρεθεί η απόσταση µεταξύ δυο 

διαδοχικών ορέων. 

ΑΠ: 50cm 

 

3. Τα διαµήκη κύµατα ταχύτητας υ1 και τα εγκάρσια ταχύτητας υ2 (υ2<υ1) που 

παράγονται σε ένα σεισµό φθάνουν σε ένα τόπο Α µε διαφορά χρόνου ∆t. ∆είξτε ότι 

το επίκεντρο του σεισµού απέχει από τον τόπο Α 

tx ∆
−

=
21

21

υυ
υυ

 

 

4. Αρµονικό κύµα συχνότητας 20Ηz έχει ταχύτητα διάδοσης 40m/s. Κάποια στιγµή t1 

ένα σηµείο του ελαστικού µέσου διάδοσης του κύµατος έχει φάση π/3.  

Α) Να βρεθεί την στιγµή t1 η φάση σηµείου Β, που απέχει από το Α 0,25m προς την 

κατεύθυνση διάδοσης του κύµατος. 

Β) Σε πόσο χρόνο από τη στιγµή t1 η φάση του Α γίνεται π/2; Ποια είναι τότε η φάση 

του Β; 

ΑΠ: Α) π/12    Β) (1/240)s,  π/4 

 

5. Κύµα συχνότητας 2Ηz διαδίδεται κατά µήκος χορδής µε ταχύτητα 3m/s. Να 

βρεθούν 

Α) Η απόσταση µεταξύ δύο σηµείων της χορδής που ταλαντώνονται µε διαφορά 

φάσης 2π/3. 

Β) Η διαφορά φάσης µεταξύ δύο σηµείων που απέχουν 0,3m. 

Γ) Η µεταβολή στη φάση ενός σηµείου σε χρόνο (1/16)s. 

ΑΠ: Α) 0,5m   Β) 2π/5   Γ)π/4 
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6. Αρµονικό κύµα διαδίδεται σε ένα ελαστικό µέσο. ∆ύο σηµεία του µέσου που 

απέχουν 0,3m ταλαντώνονται µε διαφορά φάσης 2π/3. Η φάση ενός σηµείου 

αυξάνεται κατά 6π/s. Να βρεθούν η συχνότητα και η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος. 

ΑΠ: 3Ηz,  2,7m/s 

 

7. Αρµονικό κύµα πλάτους 10cm διαδίδεται στη διεύθυνση του άξονα Οx. Το Ο τη 

στιγµή t=0, έχει αποµάκρυνση y=0 και θετική ταχύτητα ταλάντωσης. Να βρεθεί την 

στιγµή t=T/3 η αποµάκρυνση σηµείου Σ, το οποίο απέχει από το Ο κατά λ/4, όπου Τ 

η περίοδος και λ το µήκος κύµατος. 

ΑΠ: 5cm 

 

8. Αρµονικό κύµα διαδίδεται στο άξονα x  και περιγράφεται από τη συνάρτηση 

y=0,2ηµ[2π(50t-0,2x)]      [SI] 

Να βρεθούν 

Α) Το πλάτος της ΑΑΤ που εκτελούν τα σωµάτια του ελαστικού µέσου στο οποίο 

διαδίδεται το κύµα, καθώς και η µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης. 

Β) Η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος 

Γ) Η διαφορά φάσης µεταξύ δύο σηµείων που βρίσκονται στις θέσεις x1=1m και 

x2=2,5m 

∆) Η απόσταση µεταξύ δύο σηµείων του άξονα x που ταλαντώνονται µε διαφορά 

φάσης 15π. 

ΑΠ: Α) 0,2m,  (20π)m/s  B) 250m/s   Γ) 3π/5   ∆) 37,5m 

 

9. Αρµονικό κύµα διαδίδεται προς τη θετική φορά του άξονα x και τα υλικά σηµεία 

του µέσου ταλαντώνονται, µε πλάτος Α=0,2m και συχνότητα 4Ηz, στη διεύθυνση του 

άξονα y, συστήµατος συντεταγµένων xOy. Τη στιγµή t=0 το σηµείο µε x=0 έχει 

αποµάκρυνση y=A/2 και φορά κίνησης προς τη θέση µέγιστης (θετικής) 

αποµάκρυνσης. Αν η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος είναι 8m/s, να βρεθούν 

Α) Η συνάρτηση y=f(x,t) στο SI 

Β) Η y=f(t) για το σηµείο του µέσου στη θέση x=1m του άξονα x. 

Γ) Η y=f(x) τη στιγµή t=2s. 

                   ΑΠ: Α) )(, xty π
π

πηµ −+=
6

820  

 Β) )(,
6

5
820

π
πηµ −= ty ,  )(, xy π

π
ηµ −=

6

97
20  

 

10. Εγκάρσιο κύµα διαδίδεται σε χορδή. ∆ύο σηµεία Σ1, Σ2 της χορδής απέχουν 

µεταξύ τους 1,2m και εκτελούν 30 πλήρεις ταλαντώσεις ανά min. Κάποια στιγµή που 

το Σ1 βρίσκεται στην κατώτερη θέση το Σ2 βρίσκεται στην ανώτερη. Ακόµα µεταξύ 
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των Σ1, Σ2 υπάρχει µόνο ένα σηµείο που ταλαντώνεται σε συµφωνία φάσης µε το  Σ2. 

Να βρεθεί η ταχύτητα διάδοσης του κύµατος. 

ΑΠ: 0,4m/s 

 

11. Στην αρχή Ο συστήµατος συντεταγµένων xOy ταλαντώνεται υλικό σηµείο στη 

διεύθυνση του άξονα y, σύµφωνα µε την σχέση 

y=8ηµ(10πt)      [το y σε cm, το t σε s] 

Η ταλάντωση διαδίδεται στη διεύθυνση του ηµιάξονα Οx µε ταχύτητα 2m/s. 

Α) Να γραφεί η κυµατοσυνάρτηση y=f(x,t) 

B) Ποιες χρονικές στιγµές η αποµάκρυνση σηµείου Α του Οx, µε xA=60cm, είναι 

y=4cm, ενώ αυτό κινείται προς τη θέση y=+A;  

ΑΠ: Α) y=8ηµ(10πt-πx/20)     [ τα x,y σε cm, το t σε s] 

                                                             B) t=(12K+19)/60 µε Κ= 0,1,2,… 

 

12. Αρµονικό κύµα πλάτους 12cm αρχίζει να διαδίδεται τη στιγµή t=0 κατά µήκος 

του ηµιάξονα Οx. Το µήκος κύµατος είναι 40cm και η φάση του Ο τη στιγµή t=0 

είναι φ=0. Σηµείο Σ του Οx τη στιγµή t=Τ/3 έχει αποµάκρυνση 6cm , όπου Τ η 

περίοδος. Να βρεθούν 

Α) Η τετµηµένη του Σ. 

Β) Η ταχύτητα και η επιτάχυνση του Σ τη στιγµή t=Τ/3, αν η ταχύτητα διάδοσης του 

κύµατος είναι 80 cm/s. (π
2
=10) 

ΑΠ: Α) 10cm   Β) (24 3 π)cm/s,  -960cm/s
2
 

 

13. Κύµα πλάτους 12cm έχει µήκος κύµατος 0,5m και αρχίζει να διαδίδεται τη 

στιγµή t=0 κατά µήκος του ηµιάξονα Οx µε ταχύτητα 5m/s. Τα υλικά σηµεία του 

ελαστικού µέσου ταλαντώνονται στη διεύθυνση του άξονα y και η φάση του Ο τη 

στιγµή t=0 είναι µηδέν. Να βρεθούν 

Α) Η κυµατοσυνάρτηση y=f(x,t) 

B) Η στιγµή κατά την οποία αρχίζει να ταλαντώνεται σηµείο Σ του Οx µε xΣ=20m 

καθώς και η αποµάκρυνση του Σ τη στιγµή t=7,0125s. 

Γ) Η θέση σηµείου Μ του Οx, αν ξέρουµε ότι αυτό τη στιγµή t=0,1s έχει 

αποµάκρυνση 0,06m και κινείται προς τη θέση ελάχιστης αποµάκρυνσης (y=-A). 

ΑΠ: Α) y=0,12ηµ(20πt-4πx)    [SI]   Β) 4s, cm26   Γ) (7/24)m 

 

14. Χορδή είναι τοποθετηµένη κατά µήκος του ηµιάξονα Οx ενός συστήµατος xOy 

µε το ένα άκρο της στο Ο. Το Ο αρχίζει τη στιγµή t=0 να εκτελεί ΑΑΤ που 

περιγράφεται από την συνάρτηση  

yO=0,1ηµ(20πt)   [SI] 
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Η ταλάντωση διαδίδεται κατά µήκος της χορδής µε ταχύτητα 5m/s. Να βρεθεί πόσα 

σηµεία της χορδής, την στιγµή 0,2s, έχουν αποµάκρυνση 5cm και πόσο απέχουν αυτά 

από το Ο. 

ΑΠ: τέσσερα: (7/24)m, (11/24)m, (19/24)m, (23/24)m 

 

15. Αρµονικό κύµα που περιγράφεται από τη µαθηµατική σχέση 

y=10ηµ(10t-2x)  [x,y σε cm και t σε s] 

διαδίδεται σε ελαστικό µέσο. 

Να βρεθεί το µέτρο της ταχύτητας και της επιτάχυνσης ενός υλικού σηµείου του 

µέσου, την στιγµή που αυτό έχει αποµάκρυνση 8cm. 

ΑΠ: 0,6m/s,  8m/s
2
 

 

16. Αρµονικό κύµα συχνότητας 2Ηz διαδίδεται µε ταχύτητα 1,2m/s προς την 

αρνητική φορά του άξονα x συστήµατος συντεταγµένων xOy. Τα σωµάτια του 

ελαστικού µέσου ταλαντώνονται στην διεύθυνση του άξονα y µε πλάτος 0,12m. Το 

σηµείο Ο ξεκινά την ταλάντωσή του τη στιγµή t=0 κινούµενο προς τη θετική φορά 

του y. Να βρεθούν την στιγµή  t=1,125s 

Α) Η αποµάκρυνση, η ταχύτητα και η επιτάχυνση ενός σηµείου Α του µέσου, που η 

θέση ισορροπίας του είναι στον άξονα x, µε xA=3m.  (π
2
=10)  

Β) Η φάση του Α και ενός σηµείου Β µε xB=4,5m. 

ΑΠ: Α) 0,12m,  0,  -19,2m/s
2
     B) 14,5π,  19,5π 

 

17. Χορδή είναι τοποθετηµένη κατά µήκος του οριζόντιου ηµιάξονα Οx και το ένα 

άκρο της Α συµπίπτει µε το Ο. Το Α ταλαντώνεται κατακόρυφα στη διεύθυνση του 

άξονα y. Το πλάτος της ΑΑΤ του Α είναι 10cm, η συχνότητα 2Ηz και τη στιγµή t=0 

αυτό βρίσκεται στο Ο κινούµενο προς την αρνητική φορά του y. Το κύµα που 

διαδίδεται στη χορδή έχει ταχύτητα 2m/s. 

Α) Να βρεθεί η y=f(t) για την κίνηση του Α. 

Β) Να βρεθεί η y=f(x,t) που περιγράφει το κύµα. 

Γ) Να βρεθεί την στιγµή t=1s η αποµάκρυνση σηµείου Μ της χορδής µε xM=0,5m. 

∆) Να σχεδιαστεί το στιγµιότυπο του κύµατος τη στιγµή t=1s.  

ΑΠ: Α) y=-0,1ηµ(4πt)    B) y=-0,1ηµ2π(2t-x)   Γ) 0 

 

18. Υλικό σηµείο  ελαστικού µέσου, που βρίσκεται στην αρχή Ο συστήµατος 

συντεταγµένων xOy, αρχίζει τη στιγµή t=0 να εκτελεί ΑΑΤ στη διεύθυνση y µε 

συχνότητα 2Ηz και πλάτος 0,12m. Η φάση του τη στιγµή t=0 είναι φ=0. Η 

ταλάντωση διαδίδεται στη διεύθυνση Οx µε ταχύτητα 2m/s. Να βρεθούν  

Α) Η θέση σηµείου Α του Οx αν γνωρίζουµε ότι αυτό έχει τη µέγιστη (θετική) 

αποµάκρυνση για 3
η
 φορά τη στιγµή t=4s.  
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Β) Οι θέσεις των σηµείων του άξονα x που έχουν µε το Α διαφορά φάσης 3π/4. 

ΑΠ: Α) 5,75m  B) 5,375m,  6,125m 

 

19. Αρµονικό κύµα που διαδίδεται κατά µήκος του ηµιάξονα Οx περιγράφεται από 

τη συνάρτηση 

y=0,02ηµ(4πt-10πx)    [SI] 

Το κύµα ξεκινά τη διάδοσή του από το Ο τη στιγµή t=0. Να προσδιοριστεί το σηµείο 

(ή τα σηµεία) του Οx που τη στιγµή t=0,75s έχει αποµάκρυνση y=-0,01m και 

αρνητική φορά κίνησης. 

ΑΠ: ένα σηµείο µε x=(11/60)m 

 

20. Κατά µήκος χορδής διαδίδεται κύµα που περιγράφεται από τη συνάρτηση 

y=-0,2ηµ[2π(x-t)]  ( τα µεγέθη µετρούνται στο SI) 

Α) Το κύµα διαδίδεται προς τη θετική ή την αρνητική φορά του άξονα x; 

Β) Να βρεθεί η µέγιστη ταχύτητα των υλικών σηµείων της χορδής 

Γ) Να υπολογισθεί η ενέργεια  που προσφέρεται από την πηγή του κύµατος σε κάθε 

µέτρο µήκους της χορδής. 

∆ίνεται η γραµµική πυκνότητα της χορδής 0,05Kg/m και π
2
=10 

ΑΠ: Α) προς τη θετική φορά   Β) (0,4π)m/s    Γ) 40mJ 

 

21. Η κυµατοσυνάρτηση αρµονικού κύµατος είναι στο SI 

y=-0,6ηµ(4πx-2πt) 

Η πηγή του κύµατος βρίσκεται στην αρχή Ο των αξόνων του συστήµατος 

συντεταγµένων xOy και αρχίζει την ταλάντωσή της τη στιγµή t=0. 

Α) Ποια χρονική στιγµή αρχίζει να ταλαντώνεται σηµείο Κ του άξονα x µε xK=3,5m; 

Ποια η αποµάκρυνση σηµείου Μ του ίδιου άξονα µε xM=2,25m την παραπάνω 

χρονική στιγµή; 

Β) Να βρεθεί η διαφορά φάσης µεταξύ των σηµείων Μ και Κ 

Γ) Ποιες χρονικές στιγµές το µέσο Ν του τµήµατος ΜΚ έχει αποµάκρυνση y=0,3m; 

∆) Να προσδιοριστούν τα σηµεία µεταξύ Μ και Κ που έχουν αποµάκρυνση y=0 την 

στιγµή t=10s. 

ΑΠ: Α) 7s, 0    B) 5π   Γ) (6Κ+35)/6,  (12Κ+74)/12 

                                                                 ∆) τα σηµεία µε x: 2,5m,  2,75m,  3m,  3,25m 

 

22. Θεωρούµε σύστηµα συντεταγµένων xOy. Χορδή µεγάλου µήκους είναι πάνω 

στον ηµιάξονα  Οx. Αναγκάζουµε το άκρο Α της χορδής να εκτελέσει ΑΑΤ, στη 

διεύθυνση του άξονα y, η οποία περιγράφεται από τη µαθηµατική σχέση 

y=2ηµ(4πt)  [cm, s] 
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Να βρεθούν 

Α) Η εξίσωση του τρέχοντος κύµατος που διαδίδεται στη χορδή αν αυτό διαδίδεται 

µε ταχύτητα 8cm/s και δεν υπάρχουν αποσβέσεις. 

Β) Η ενέργεια που προσφέρουµε ανά δευτερόλεπτο στη χορδή, αν αυτή έχει µάζα ανά 

µονάδα µήκους 10
-2
 Κg/m.  (π

2
=10) 

ΑΠ: Α) y=2ηµ(4πt-0,5πx)   [x,y σε cm, t σε s]    Β) 2,56.10
-5
J/s 

 

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ 

 

23. ∆ύο κύµατα που διαδίδονται στην ίδια διεύθυνση περιγράφονται µαθηµατικά από 

τις συναρτήσεις 

y1=6ηµ(2x-4t)  και  y2=6συν(4t-2x+π/6) 

Τα δύο κύµατα συµβάλουν. Να βρεθεί η y=f(x,t) για πού περιγράφει τη συνολική 

διαταραχή. 

ΑΠ: 







+−=

6

5
2436

π
ηµ xty  

 

24. Μια χορδή µεγάλου µήκους είναι τοποθετηµένη πάνω στον άξονα x συστήµατος 

συντεταγµένων xOy. Θεωρούµε ακόµα δύο σηµεία Α,Β της χορδής ώστε ΑΒ=50cm 

µε το Α πάνω στο Ο και το Β στη θέση x=50cm. ∆ύο αρµονικές διαταραχές 

παράγονται στα άκρα της χορδής και ταξιδεύουν µε αντίθετες διευθύνσεις. Τη στιγµή 

t=0 τα Α,Β αρχίζουν να εκτελούν κατακόρυφη ΑΑΤ στη διεύθυνση y, κινούµενα 

αρχικά µε θετική φορά. Το πλάτος κάθε ταλάντωσης είναι 6cm, η συχνότητα 2,4Ηz 

και η ταχύτητα διάδοσης 48cm/s.  

Α) Να γραφεί η y=f(x,t) για κάθε µια διαταραχή ξεχωριστά. 

Β) Να γραφεί η y=f(x,t) για τη συνολική διαταραχή 

Γ) Να γραφεί η y=f(t) για το µέσο Μ του ΑΒ. 

ΑΠ: Α) 







−=

20
42261

x
ty ,πηµ ,  








−+= 52

20
42262 ,,

x
ty πηµ  

                                           Β) ( )251422251
20

212 ,,, −







−= t

x
y πηµπσυν  

                                            Γ) ( )25142212 ,, −= ty πηµ ,  t µεγαλύτερο του (25/48)s 

                                                 Τα µήκη σε cm και ο χρόνος σε s 

 

25. Σε δύο σηµεία Κ,Λ της επιφάνειας υγρού έχουµε δύο σύγχρονες πηγές 

παραγωγής κυµάτων ίδιου πλάτους 2cm. Η συχνότητα της ΑΑΤ των πηγών είναι 

1Hz, η αρχική φάση µηδέν και  η ταχύτητα διάδοσης των κυµάτων 24cm/s. Ένα 
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κοµµατάκι φελλού βρίσκεται σε απόσταση 18cm από το Κ και 10cm από το Λ. Να 

βρεθούν 

Α) Η συνάρτηση y=f(t) για το φελλό. 

Β) Η αποµάκρυνση και η ταχύτητα του φελλού τη στιγµή t=1s. 

Γ) Οι χρονικές στιγµές που ο φελλός έχει µέγιστη (θετική) ταχύτητα. 

ΑΠ: Α) y=2ηµ(2πt-7π/6)  Β) 1cm,  scm /32π−   Γ) t=K+7/12 

 

26. Στα άκρα σύρµατος µήκους 3,6cm έχουν στερεωθεί δύο µικρές ακίδες Α,Β οι 

οποίες είναι ελάχιστα βυθισµένες σε υγρό. Το σύρµα τίθεται σε ταλάντωση µε 

συχνότητα 20Ηz οπότε κάθε ακίδα δηµιουργεί κύµα που διαδίδεται µε ταχύτητα 

24cm/s. Να βρεθούν τα σηµεία µεταξύ Α,Β που  

Α) παραµένουν ακίνητα  

Β) πάλλονται µε το µέγιστο πλάτος. 

ΑΠ: Α) απέχουν από τη µια ακίδα σε cm: 0,3,  0,9,  1,5,  2,1,  2,7,  3,3 

                                   Β) απέχουν από τη µια ακίδα σε cm: 0,6,  1,2,  1,8,  2,4,  3,0 

 

27. Στην επιφάνεια υγρού δηµιουργούν κύµατα δύο πηγές Α,Β που ταλαντώνονται 

µε το ίδιο πλάτος, συχνότητα και φάση. ∆ίνεται (ΑΒ)=12,5cm. Θεωρούµε µια ευθεία 

ε στην επιφάνεια του υγρού παράλληλη στο ΑΒ που απέχει 6cm από αυτό. 

Ονοµάζουµε Κ το σηµείο που τέµνει την ε η µεσοκάθετος του ΑΒ. Έστω Μ το 3
ο
 

σηµείο της ε µετά το Κ στο οποίο έχουµε απόσβεση. Αν (ΚΜ)=1,75cm και η 

ταχύτητα διάδοσης του κύµατος είναι 4cm/s να βρεθεί η συχνότητα ταλάντωσης των 

πηγών. 

ΑΠ: 4Ηz 

 

28. ∆ύο πηγές κυµάτων Α,Β που βρίσκονται στην επιφάνεια υγρού ταλαντώνονται 

µε το ίδιο πλάτος, συχνότητα και φάση. Θεωρούµε την  µεσοκάθετο ευθεία ε του ΑΒ 

που χωρίζει την επιφάνεια του υγρού σε δύο ηµιεπίπεδα. και δύο σηµεία Κ,Λ της 

επιφάνειας του υγρού. Το Κ µε το Α και το Λ µε το Β βρίσκονται στο ίδιο 

ηµιεπίπεδο.  

Α) Έστω ότι τα Κ,Λ ταλαντώνονται µε το µέγιστο πλάτος και ότι άλλα επτά σηµεία 

του ευθύγραµµου τµήµατος ΚΛ  ταλαντώνονται µε το µέγιστο πλάτος. Να βρεθεί το 

µήκος κύµατος των δύο κυµάτων αν  

(ΛΑ)-(ΛΒ)=10cm και (ΚΒ)-(ΚΑ)=6cm 

Β) Έστω ότι στα Κ,Λ έχουµε απόσβεση και ότι το ίδιο συµβαίνει για άλλα έξι σηµεία 

του τµήµατος ΚΛ. Να βρεθεί το µήκος κύµατος των δύο κυµάτων αν  

(ΛΑ)-(ΛΒ)=9cm και (ΚΒ)-(ΚΑ)=5cm 

ΑΠ: και στις δύο περιπτώσεις λ=2cm 

 

29. Στάσιµο κύµα προέκυψε από τη συµβολή δύο κυµάτων της µορφής 
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y1=Aηµ2π[(t/T)-(x/λ)]  και y2=Aηµ2π[(t/T)+(x/λ)] 

∆ίνεται ότι δύο διαδοχικοί δεσµοί απέχουν 20cm και ότι ένα σηµείο που βρίσκεται σε 

κοιλία ταλαντώνεται µε συχνότητα 5Ηz και πλάτος 8cm. Να γραφεί η y=f(t,x) για το 

στάσιµο κύµα. 

ΑΠ: y=8συν(πx/20)ηµ(10πt)    [ x,y  σε cm, t σε s] 

 

30. Στάσιµο κύµα περιγράφεται από τη συνάρτηση 

y=0,24συν(πx)ηµ(10πt)   [x,y σε m t σε s] 

A) Ποιο το πλάτος και ποια η ταχύτητα διάδοσης των κυµάτων που συµβάλλουν στη 

δηµιουργία του στάσιµου κύµατος. 

B) Ποια η αποµάκρυνση, η ταχύτητα και η επιτάχυνση ενός υλικού σηµείου του 

µέσου διάδοσης των κυµάτων, που βρίσκεται στη θέση x=0,25m, την χρονική 

στιγµή t=0,025s. 

Γ) Ποια η απόσταση µεταξύ του 2
ου
 δεσµού και 5

ης
 κοιλίας.   (π

2
=10) 

ΑΠ: Α) 0,12m,  10m/s   B) 0,12m,  (1,2π)m/s,   -120m/s
2
,    Γ) 2,5m 

 

31. Στάσιµο κύµα περιγράφεται από τη συνάρτηση 

y=2Aσυν(2πx/λ)ηµ(2πt/T) 

Ένα σηµείο Κ του µέσου εκτελεί ΑΑΤ µε πλάτος Α. ∆είξτε ότι η ελάχιστη απόσταση 

του Κ από ένα δεσµό είναι λ/12. 

 

32. Στάσιµο κύµα προέκυψε από τη συµβολή δύο κυµάτων της µορφής 

y1=Aηµ2π[(t/T)-(x/λ)]  και y2=Aηµ2π[(t/T)+(x/λ)] 

∆ίνεται η ταχύτητα διάδοσης των κυµάτων 24cm/s, Α=5cm και λ=12cm.  

Να βρεθούν 

Α) Η απόσταση δύο διαδοχικών δεσµών. 

Β) Η y=f(t) για σηµείο Σ µε xΣ=2cm 

Γ) Ο χρονικές στιγµές κατά τις οποίες η αποµάκρυνση του Σ είναι y=2,5cm 

∆) Η αποµάκρυνση και η ταχύτητα του Σ τη στιγµή t=5,125s 

ΑΠ: Α) 6cm    Β) y=5ηµ(4πt)   Γ) (12Κ+1)/24,  (12Κ+5)/24    ∆) 5cm, 0 

 

33. Ηχητικό κύµα πέφτει κάθετα σε τοίχο και µετά την ανάκλασή του σχηµατίζεται 

στάσιµο κύµα µπροστά από τον τοίχο. Στο σηµείο Α του τοίχου που ανακλάται το 

κύµα έχουµε δεσµό. Επίσης δεσµό έχουµε σε ένα σηµείο Β που απέχει από το Α 

40cm. Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου είναι 340m/s και η συχνότητά του 1700Ηz. Να 

προσδιορισθεί ο αριθµός και η θέση των κοιλιών µεταξύ Α και Β. 

ΑΠ: 4 κοιλίες σε απόσταση 5cm, 15cm, 25cm, 35cm από το Β 
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34. Πάνω σε χορδή διαδίδεται κύµα πλάτους 1cm, συχνότητας 2Ηz, και ταχύτητας 

12cm/s, το οποίο ανακλάται και έτσι δηµιουργείται στάσιµο κύµα. Να βρεθούν 

Α) Η απόσταση ενός δεσµού από τον πλησιέστερο δεσµό και από την πλησιέστερη 

κοιλία. 

Β) Η y=f(t) για ένα σηµείο κοιλίας αν αυτό την στιγµή t=0 βρίσκεται στη θέση 

ισορροπίας κινούµενο µε θετική φορά. 

ΑΠ: Α) 3cm, 1,5cm   B) y=2ηµ(4πt)     [cm, s] 

 

35. Τα άκρα χορδής µήκους 60cm είναι στερεωµένα. Πάνω στη χορδή διαδίδεται 

κύµα συχνότητας 5Ηz και ταχύτητας υ, το οποίο αφού ανακλαστεί δηµιουργεί 

στάσιµο κύµα. Αν σχηµατίζονται τρεις κοιλίες να βρεθεί η υ. 

ΑΠ: 2m/s 

 

36. Κατά µήκος χορδής, της οποίας τα άκρα είναι στερεωµένα, δηµιουργείται 

στάσιµο κύµα µε τρεις δεσµούς όταν η συχνότητα ταλάντωσης των υλικών σηµείων 

της χορδής είναι 40Ηz. Ποια πρέπει να είναι η συχνότητα ώστε στη χορδή να 

δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα µε 5 δεσµούς; 

ΑΠ: 80Ηz 

 

37. ∆ύο κύµατα που περιγράφονται στο SI από τις συναρτήσεις 

y1=0,12ηµ(4πt-5πx/3)  και y2=0,12ηµ(4πt+5πx/3) 

διαδίδονται κατά µήκος του άξονα x και από τη συµβολή τους προκύπτει στάσιµο 

κύµα. 

Α) Να δοθεί η y=f(t,x) για το στάσιµο κύµα 

Β) Θεωρούµε ένα σηµείο Μ του ηµιάξονα Οx όπου υπάρχει η 4
η
 κοιλία από το Ο, 

συµπεριλαµβανοµένης και αυτής στο Ο. Να βρεθεί η απόσταση ΟΜ και ο αριθµός 

των δεσµών µεταξύ Ο και Μ. 

Γ) Να βρεθεί το πλάτος ταλάντωσης σηµείου Ν του Οx µε xN=0,15m. Ποια σηµεία 

µεταξύ Ο και Μ ταλαντώνονται µε το ίδιο πλάτος; 

∆) Να βρεθεί η αποµάκρυνση του Ν τη στιγµή t=(65/16)s 

E) Ποιες χρονικές στιγµές η αποµάκρυνση του Ν είναι y=0,12m; 

    ΑΠ: Α) y=0,24συν(5πx/3)ηµ(4πt)   B) 1,8m,  τρεις    

Γ) m2120, ,   τα σηµεία µε x: 0,15m,  0,45m,  0,75m,  1,05m,  1,35m,  1,65m 

             ∆) 0,12m    E) (8K+1)/16,  (8K+3)/16 

 

38. Το άκρο Α χορδής ΑΒ, µήκους L, είναι στερεωµένο σε διαπασών και το Β 

ακλόνητα στερεωµένο. Για κάποιες τιµές της συχνότητας f του διαπασών 

δηµιουργείται στη χορδή στάσιµο κύµα και τα άκρα της είναι δεσµοί. Να βρεθεί η 
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σχέση µεταξύ f και L για να είναι δυνατή η δηµιουργία στάσιµου κύµατος. ∆ίνεται η 

ταχύτητα υ του τρέχοντος κύµατος στη χορδή. 

Να βρεθεί το ίδιο αν το Β είναι στερεωµένο σε κινητό εµπόδιο ώστε αυτό να είναι 

κοιλία. 

ΑΠ: f=Kυ/2L  µε K=1,2,…,    f=(2K+1)υ/4L  µε K=0,1,2,… 

 

39. Στάσιµο κύµα περιγράφεται στο SI από τη συνάρτηση 

y=0,2συν(20πx/3)ηµ(2πt) 

Ποια η αποµάκρυνση σηµείου Β µε xB=0,4m την στιγµή κατά την οποία ένα άλλο 

σηµείο Α µε xΑ=0,25m έχει αποµάκρυνση yA=0,1m; 

ΑΠ: -0,1m 

 

40. Αρµονικό κύµα που περιγράφεται στο SI από τη συνάρτηση 

y1=0,24ηµ(10πt-4πx) 

διαδίδεται κατά µήκος του άξονα x. 

A) Να γραφεί η y2=f(t,x) για κύµα το οποίο αν συµβάλλει µε το προηγούµενο θα 

δηµιουργηθεί στάσιµο κύµα. Ποια η y=f(t,x) για το στάσιµο κύµα; 

B) Να βρεθεί τετµηµένη του 5
ου
 δεσµού και της 9

ης
 κοιλίας. (Η αρίθµηση των 

δεσµών και κοιλιών αρχίζει από x=0). 

Γ) Να βρεθεί η y=f(t)  (ι) για την 5
η
 κοιλία και (ιι) για σηµείο το οποίο απέχει (1/24)m 

από τον προηγούµενό του δεσµό, που είναι ο 5
ος
 δεσµός. 

         ΑΠ: Α) y2=0,24ηµ(10πt+4πx),   y=0,48συν(4πx)ηµ(10πt) 

Β) 1,125m,   2m,   Γ) (ι) y=±0,48ηµ(10πt)  (ιι) y=±0,24ηµ(10πt) 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 

 

41. Ποµπός εκπέµπει ΗΜ κύµα συχνότητας 100ΜΗz το οποίο διαδίδεται προς τη 

θετική φορά του άξονα x µε ταχύτητα 3.10
8
m/s. Το πλάτος της έντασης του 

ηλεκτρικού πεδίου είναι 4.10
-3
V/m. Να γραφούν στο SI οι συναρτήσεις Ε=f(t,x) και 

Β=g(t,x) για το ΗΜ κύµα 

ΑΠ: Ε=4.10
-3
ηµ2π(10

8
t-x/3),  Β=(4/3)10

-11
ηµ2π(10

8
t-x/3) 

 

42. Σε σηµείο Π υπάρχει ποµπός ΗΜ κύµατος και στο ∆ δέκτης µε (Π∆)=12m. 

Ονοµάζουµε Μ το µέσο του Π∆. Στη µεσοκάθετο Μx του Π∆ υπάρχει ανακλαστήρας 

Κ µε (ΜΚ)=4,5m. Τα κύµατα που λαµβάνει ο δέκτης απευθείας από το Π και µετά 

από ανάκλαση στον ανακλαστήρα είναι σε φάση. Μετακινούµε τον ανακλαστήρα 

πάνω στην Μx και όταν αυτός βρεθεί στο Λ µε (ΜΛ)=5,1m τα παραπάνω κύµατα 
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φθάνουν στο ∆ σε αντίθεση φάσης για πρώτη φορά µετά τη µετακίνηση από το Κ. Να 

βρεθεί το µήκος κύµατος. 

ΑΠ: 1,5m 

 

43. Ποµπός Π εκπέµπει ΗΜ κύµα το οποίο συλλαµβάνεται από κεραία. Πίσω από 

την κεραία τοποθετείται ανακλαστήρας. Μετατοπίζοντας τον ανακλαστήρα αργά 

παρατηρούµε ότι η κεραία ανιχνεύει σήµατα µέγιστης και ελάχιστης έντασης. Η 

ελάχιστη µετατόπιση του ανακλαστήρα από θέση µέγιστης έντασης σε θέση 

ελάχιστης έντασης είναι 1cm. Να βρεθεί το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας. 

ΑΠ: 4cm 

 

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΛΑΣΗ 

 

45. Στην ήρεµη επιφάνεια διαφανούς υγρού προσπίπτει από τον αέρα 

µονοχρωµατική ακτίνα φωτός µε γωνία πρόσπτωσης 45
ο
. Η γωνία µεταξύ 

ανακλώµενης και διαθλώµενης ακτίνας είναι 105
ο
. Να βρεθούν 

Α) Ο δείκτης διάθλασης του υγρού  

Β) Η ταχύτητα διάδοσης της ακτινοβολίας στο υγρό. c=3.10
8
m/s 

ΑΠ: Α) 2    Β) sm /
810

2

23
 

 

46. Στην ήρεµη επιφάνεια διαφανούς υγρού προσπίπτει από τον αέρα 

µονοχρωµατική ακτίνα φωτός µε γωνία πρόσπτωσης 60
ο
. Αν η ανακλώµενη ακτίνα 

είναι κάθετη στη διαθλώµενη να βρεθεί ο δείκτης διάθλασης του υγρού. 

ΑΠ: 3  

 

47. Στην ήρεµη επιφάνεια διαφανούς υγρού προσπίπτει από τον αέρα µονοχρωµατική 

ακτίνα φωτός µε γωνία πρόσπτωσης 54
ο 
(ηµ54

ο
=0,81). Ο δείκτης διάθλασης του 

υγρού είναι 1,62. Να βρεθούν 

Α) Η γωνία διάθλασης 

Β) Η γωνία µεταξύ ανακλώµενης και διαθλώµενης ακτίνας. 

ΑΠ: Α) 30
ο
   Β) 96

ο
 

 

48. Στην επιφάνεια διαφανούς υλικού προσπίπτει από τον αέρα µονοχρωµατική 

ακτίνα φωτός. Η εφαπτοµένη της γωνίας πρόσπτωσης είναι ίση µε το δείκτη 

διάθλασης του διαφανούς υλικού. ∆είξτε ότι η ανακλώµενη ακτίνα είναι κάθετη στη 

διαθλώµενη ακτίνα.  
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49. Στην ήρεµη επιφάνεια διαφανούς υγρού προσπίπτει από τον αέρα 

µονοχρωµατική ακτίνα φωτός συχνότητας 5.10
14
Ηz  µε γωνία πρόσπτωσης 60

ο
. Αν η 

γωνία διάθλασης είναι 45
ο
 και c=3.10

8
m/s, να βρεθούν 

Α) Ο δείκτης διάθλασης του υγρού 

Β) Το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στο υγρό 

Γ) Το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στον αέρα. 

ΑΠ: Α) 51, ,   Β) nm51400 , ,  Γ) 600nm 

 

50. Στην επιφάνεια γυαλιού προσπίπτει από τον αέρα µονοχρωµατική ακτίνα φωτός 

µε γωνία πρόσπτωσης 54
ο
 (ηµ54

ο
=0,81). Η γωνία διάθλασης είναι 37

ο
 (ηµ37

ο
=0,6). 

Αν το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στο κενό ή τον αέρα είναι 675nm να βρεθούν 

Α) Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού 

Β) Το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στο γυαλί 

ΑΠ: Α) 1,35   Β) 500nm 

 

51. Μονοχρωµατική ακτίνα φωτός προσπίπτει στην επίπεδη επιφάνεια γυάλινης 

πλάκας πάχους m2 . Η γωνία πρόσπτωσης είναι 60
ο
 και η γωνία διάθλασης 45

ο
. 

Α) Να βρεθεί ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού 

Β) ∆είξτε ότι η εισερχόµενη ακτίνα στην πλάκα είναι παράλληλη µε την εξερχόµενη. 

Γ) Αν ηµ15
ο
=0,26 να βρεθεί η παράλληλη µετατόπιση της ακτίνας κατά τη διέλευσή 

της από την πλάκα. 

ΑΠ:  Α) 51, ,  Γ) 0,52m 

 

52. Ένα ψάρι κολυµπά σε νερό µε δείκτη διάθλασης 2  και ακουµπά σχεδόν στον 

πυθµένα. Αν το ψάρι κοιτάζει κάποια στιγµή προς τα πάνω µε γωνία 60
ο
 ως προς την 

κατακόρυφο τι βλέπει; Το βάθος του νερού είναι m3 . 

(Υπόδειξη: Προσδιορίστε πρώτα την οριακή γωνία για ολική ανάκλαση) 

ΑΠ: Σηµείο του πυθµένα σε απόσταση 6m 

 

53. Γυάλινο πρίσµα µε θλαστική γωνία 75
ο
 περιβάλλεται από αέρα. Στη µια πλευρά 

της θλαστικής γωνίας προσπίπτει ακτίνα η οποία υφίσταται οριακά ολική ανάκλαση 

στην άλλη πλευρά. Αν ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού για την ακτινοβολία αυτή 

είναι 2  να υπολογιστεί η γωνία πρόσπτωσης. 

ΑΠ: 45
ο
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54. Η θλαστική γωνία γυάλινου πρίσµατος είναι 60
ο
 και ο δείκτης διάθλασης του 

2 . Να υπολογιστεί η γωνία µε την οποία πρέπει να προσπέσει ακτίνα φωτός στη 

µια πλευρά ώστε να φύγει «συµµετρικά» από την άλλη. 

ΑΠ: 45
ο
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ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 
 

1. Οι δείκτες του ρολογιού εκτελούν οµαλή στροφική κίνηση. Να βρεθούν: 

α) Οι περίοδοι του ωροδείκτη του λεπτοδείκτη και του δευτερολεπτοδείκτη. 

β) Η γωνιακή ταχύτητα του δευτερολεπτοδείκτη. 

γ) Η γραµµική ταχύτητα του άκρου του δευτερολεπτοδείκτη αν έχει µήκος 1,5 
cm. 

Απαντήσεις: α) 12 h,  1 h, 1 min  β) 0,1047 rad/s  γ) 1,57 .10 - 3  m/s   

     

2. Για τη στροφική κίνηση της Γης γύρω από τον άξονά της να βρεθούν: 

α) Η γωνιακή ταχύτητα της Γης. 

β) Ο λόγος της γραµµικής ταχύτητας ενός σηµείου του Ισηµερινού προς την 
ταχύτητα ενός σηµείου της επιφάνειάς της που βρίσκεται σε βόρειο 
γεωγραφικό πλάτος 60ο .  

γ) Η κεντροµόλος επιτάχυνση ενός σηµείου του Ισηµερινού. Ακτίνα Γης 
6400Km 

Απαντήσεις: α) 7,3 .10 - 5  r /s   β) 2    γ) 3,4 .10 - 2  m/s2  

    

3. Οριζόντιος δίσκος µε ακτίνα R=0,5 m αρχίζε ι τη χρονική στιγµή t=0 να 
περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του,  
µε σταθερή γωνιακή επιτάχυνση αγ=2 r/s

2 .  

α) Να βρεθεί η επιτρόχια επιτάχυνση ενός σηµείου της περιφέρειας του 
τροχού. 

β) Να βρεθούν τη χρονική στιγµή 6 s: 

Η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου. 

Η γραµµική ταχύτητα ενός σηµείου της περιφέρειάς του. 

Η κεντροµόλος επιτάχυνση του σηµείου αυτού. 

γ) Να βρεθούν µέχρι τη χρονική στιγµή 6 s: 

Η γωνιακή µετατόπιση του δίσκου. 

Ο αριθµός των περιστροφών του δίσκου. 

δ) Κάντε ένα ελεύθερο διάγραµµα στο οποίο να φαίνονται τα διανύσµατα που 
αντιστοιχούν στα µεγέθη που αναφέρθηκαν στα ερωτήµατα α και β.  

Απαντήσεις: α) 1 m/s2  β) i)  12 r/s i i)  6 m/s i i i)  72 m/s2  γ) i)  36 rad i i)  18/π 

             

4. Οριζόντιος δίσκος µε ακτίνα R=1 m στρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα 24 
rad/s και τη στιγµή t=0 αρχίζε ι να επιβραδύνεται οµαλά, µέχρι που σταµατά 
τη χρονική στιγµή 8 s. 

α) Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου. 

β) Τη χρονική στιγµή 
3

22
 s,  να βρεθούν: 

Η συχνότητα περιστροφής του δίσκου. 



ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΦΥΣΙΚΟΣ               ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΟ 

 2 

Η επιτάχυνση ενός σηµείου της περιφέρειάς του και να σχεδιαστεί σε 
ελεύθερο διάγραµµα. 

γ) Να γίνει το διάγραµµα γωνιακής ταχύτητας – χρόνου και να βρεθεί η 
γωνιακή µετατόπιση από τη χρονική στιγµή µηδέν έως τη χρονική στιγµή 4 s. 

δ) Να υπολογιστεί ο αριθµός των στροφών που εκτέλεσε ο δίσκος µέχρι να 
σταµατήσει.  

Απαντήσεις: α) -3 rad/s2    β) i)  
π

1
 Hz  i i)  5 m/s2      γ) 72 rad    δ)  

π

48
 

      

5. Το παρακάτω διάγραµµα γωνιακής ταχύτητας – χρόνου αναφέρεται στη 
στροφική κίνηση ενός τροχού γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο 
του και ε ίναι κάθετος στο επίπεδό του.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α) Να αναφέρετε τα είδη των κινήσεων. 
β) Να γίνει το διάγραµµα γωνιακής επιτάχυνσης – χρόνου. 
γ) Να βρεθεί η γωνιακή ταχύτητα τ ις χρονικές στιγµές 7 s και 30 s. 
δ) Να βρεθεί η γωνιακή µετατόπιση του τροχού από τη στιγµή 0 έως τη στιγµή 
34 s. 
Απαντήσεις: γ) 22 rad/s, -6 rad/s   δ) 458 rad 
   

6. Ένας ιπτάµενος δίσκος µε ακτίνα 3 m κινείται  µε σταθερή ταχύτητα 40 
m/s προς την ανατολή. Ταυτόχρονα περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο 

άξονα που περνά από το κέντρο του µε σταθερή συχνότητα f=
π

5
 Hz. 

α) Να βρείτε το µέτρο των ταχυτήτων των σηµείων της περιφέρειας του 
δίσκου ως προς τον πιλότο που στέκεται στο κέντρο του δίσκου. 

β) Να βρείτε τα µέτρα των ταχυτήτων ως προς το έδαφος των σηµείων στα 
άκρα της διαµέτρου του δίσκου που είναι:  

κάθετη στη διεύθυνση της κίνησης του δίσκου. 

 34 28  20  8 7 30 

8 

24 

-18 

 t  (s) 

 ω (r/s) 
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παράλληλη στη διεύθυνση της κ ίνησης του δίσκου. 

γ) Να βρεθεί  το τόξο που διαγράφει ένα σηµείο της περιφέρειας του δίσκου 
ως προς τον πιλότο σε χρόνο 4 s και η µετατόπιση του κέντρου µάζας του 
δίσκου ως προς το έδαφος. 

Απαντήσεις: α) 30 m/s β) i)  10 m/s, 70 m/s i i)  50 m/s γ) 120 m, 160 m 

       

7. Παιδικό ποδήλατο κ ινε ίται µε σταθερή 
ταχύτητα σε οριζόντιο δρόµο. Οι τροχοί του 
µε ακτίνες R1=0,2 m ο µπροστινός και 
R2=0,1 m ο πίσω, κυλίονται χωρίς να 
ολισθαίνουν. 

α) Να βρεθεί ο λόγος των γωνιακών 
ταχυτήτων ω1 /ω2  των δύο τροχών. 

β) Ο πίσω τροχός εκτελεί  12 στροφές σε 
χρόνο 2π s. Να βρεθεί η ταχύτητα V του 
ποδηλάτη. 

γ) Ποια η µετατόπιση του κέντρου µάζας του 
µπροστινού τροχού σε χρόνο 20 s. 

δ) Στο διπλανό σχήµα φαίνεται ο µπροστινός τροχός του ποδηλάτου. Να 
σχεδιαστούν τα διανύσµατα των ταχυτήτων των σηµείων Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Θ 
ως προς το έδαφος. 

Απαντήσεις: α) 0,5    β) 1,2 m/s   γ) 24 m 

    

8. Ο τροχός µε ακτίνα R=0,5 m του 
διπλανού σχήµατος,  ξεκινά από την ηρεµία τη 
στιγµή t=0 και κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει  
σύµφωνα µε τη φορά του βέλους. Η ταχύτητα 
του κέντρου µάζας του τροχού αυξάνεται µε 
σταθερό ρυθµό. 

α) Αν σε χρόνο 4 s το κέντρο µάζας του 
τροχού µετατοπίζεται κατά 8 m, να 
προσδιοριστεί κατά µέτρο και κατεύθυνση η 
γωνιακή επιτάχυνση του τροχού. 

β) Να βρεθεί  η επιτρόχια επιτάχυνση του 
σηµείου Α ως προς το κέντρο µάζας και ως 
προς το έδαφος. 

γ) Τη στιγµή t=10 s να βρεθούν τα µέτρα των ταχυτήτων των σηµείων Α, Β, Γ, 
∆ ως προς το έδαφος. 

Απαντήσεις: α) 2 rad/s2   β) 1 m/s2 ,  2 m/s2   γ) 20 m/s, 10 2 m/s, 0, 10 2 m/s

    

9. Ένας τροχός ακτίνας R=0,5 m κυλίεται χωρίς να ολισθαίνε ι µε ταχύτητα 
10 m/s. Τη χρονική στιγµή t=0 αρχίζει να επιβραδύνεται µε σταθερό ρυθµό 
και σταµατά αφού εκτελέσει 100/π στροφές. 

α) Να βρεθεί ο χρόνος µέχρι να σταµατήσει.  

β) Να βρεθεί  η γωνία που διέγραψε µια ακτίνα του τροχού ως προς 
παρατηρητή στο κέντρο µάζας στα δύο πρώτα δευτερόλεπτα της κίνησης. 

Α 

Β 

Γ 

∆ 

Ζ Θ 

Ε 

V 

Α 

Β ∆ 

Γ 
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γ) Να γράψετε τη σχέση που δίνε ι τα µέτρα των ταχυτήτων των σηµείων µιας 
κατακόρυφης διαµέτρου του τροχού ως προς το έδαφος, σε σχέση µε το ύψος 
από αυτό, τη χρονική στιγµή 10 s και να την παραστήσετε γραφικά. 

Απαντήσεις: α) 20 s    β) 38 rad   γ) v=10 h 
    
   

ΡΟΠΗ ∆ΥΝΑΜΗΣ 
 
10. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται µια οριζόντια οµογενής ράβδος µήκους 
ΟΓ=1m στην οποία ασκούνται ο ι δυνάµεις F1=20 N, F2=32 N, F3=30 N και το 
βάρος της Β=20 Ν. Η απόσταση ΟΑ είναι 0,2 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α) Να βρεθεί το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών των δυνάµεων ως προς 
i)  το σηµείο Ο. 
i i)  το σηµείο Μ. 
i i i)  το σηµείο Γ. 
β) Να καθοριστε ί η κατεύθυνση της ολικής ροπής σε κάθε περίπτωση. 
Απαντήσεις: α) i)  10 N .m i i)  2 N .m i i i)  –6 N .m 
     
   
11. Σε ένα τροχό ακτίνας R=2 m, ασκούνται οι δυνάµεις που φαίνονται στο 
παρακάτω σχήµα: 
 
 
 
Όπου:  
F1=30 N 
F2=20 N 
F3=30 N 
 
 
 
 
Να βρεθεί το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών των δυνάµεων 
α) ως προς το σηµείο Ο. 
β) ως προς το σηµείο Γ. 
Απαντήσεις: α) -30 N .m   β) -70 N .m 
    
 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
 

12. Ανοµοιογενής ράβδος ΑΓ µήκους 

105 cm ισορροπεί οριζόντια. Όπως 

φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Η ένδειξη 

F1  

  F2  

 F3  

B  

 A  

O  
 Γ  

Μ   φ=30
ο  

Γ 

 Ο Α 

F1  

F2  

F3  

φ=30
ο
 

 60
ο
 

 Α  Γ 
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του δυναµοµέτρου είναι 40 Ν. Αν αντιµεταθέσουµε τ ις θέσεις στηρίγµατος και 

δυναµόµετρου, η νέα ένδειξη του δυναµόµετρου όταν η ράβδος ισορροπεί 

οριζόντια θα είναι 30 Ν. 

α) Να βρεθεί το κέντρο βάρους της ράβδου. 

β) Στην περίπτωση που το δυναµόµετρο είναι στη θέση Α και το στήριγµα στη 

θέση Γ, τοποθετούµε σε απόσταση 84 cm από το Α ένα βαρίδι  µε βάρος 30 Ν 

πάνω στη ράβδο. Αν το σύστηµα ισορροπεί µε τη ράβδο οριζόντια να 

βρεθούν: 

Η νέα ένδειξη του δυναµοµέτρου. 

Η δύναµη που ασκεί η ράβδος στο στήριγµα. 

Απαντήσεις: α) 45 cm από το Α.  β) i)  46 N, i i)  54 N 

    

13. Οµογενής σανίδα ΟΓ είναι οριζόντια έχει µήκος 8 m και το βάρος της 

είναι 1000 Ν. Η σανίδα υποστηρίζεται σε δύο σηµεία που απέχουν 1 m και 5 

m από το Ο. Άνθρωπος βάρους 1000 Ν ξεκινά από το Ο και περπατά κατά 

µήκος της σανίδας. 

α) Να γραφούν οι σχέσεις που δίνουν τις δυνάµεις που ασκούνται στη σανίδα 

από τα υποστηρίγµατα συναρτήσει της µετατόπισης του ανθρώπου. 

β) Μέχρι ποιο σηµείο µπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος χωρίς να ανατραπεί 

η σανίδα; 

γ) Να βρείτε το ελάχιστο αντίβαρο που πρέπει να τοποθετηθεί στο σηµείο Ο 

ώστε ο άνθρωπος να µπορεί να διανύσει κατά µήκος όλη τη σανίδα. 

Απαντήσεις: α) F1=1500-250x   F2=250x+500   β) 6 m   γ) 400 Ν    

   

14. Οµογενής σανίδα µήκους 4 m και βάρους 100 

Ν διατηρείται οριζόντια όπως φαίνεται στο διπλανό 

σχήµα. Η σανίδα στηρίζεται µέσω άρθρωσης µε το 

ένα άκρο σε κατακόρυφο τοίχο και µε το άλλο άκρο 

της στηριγµένο από τον ίδ ιο τοίχο µέσω νήµατος 

µήκους 5 m, το οποίο έχει όριο θραύσης 500 Ν. 

Από σηµείο ∆ που απέχει 1 m από την άρθρωση 

κρέµεται ένα σώµα Σ βάρους 400 Ν. 

α) Να υπολογιστε ί η δύναµη που δέχεται η σανίδα από το νήµα. 

5 m 

 4 m 

1m 

 Σ 

Α 

Μ 

 Γ 
 ∆  θ 
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β) Να βρεθεί κατά µέτρο και κατεύθυνση η δύναµη που ασκεί η άρθρωση στη 

σανίδα. 

γ) Ποια η µέγιστη απόσταση από το Α που θα µπορούσε να κρεµαστεί το 

σώµα Σ ώστε να µη σπάσει το νήµα στήριξης της σανίδας. 

Απαντήσεις: α) 250 Ν   β) 403 Ν, εφφ=1,75   γ) 2,5 m 

 

15. Οµογενής ράβδος βάρους 40 Ν στηρίζεται από 

κατακόρυφο τοίχο µέσω µεντεσέ Α και σχοινιού Γ∆, 

όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Από το άκρο Γ 

κρέµεται σώµα Σ βάρους 100 Ν. 

α) Να βρεθεί η δύναµη που ασκεί το σχοινί στη ράβδο. 

β) Να βρεθεί το µέτρο και η κατεύθυνση της δύναµης που ασκεί η άρθρωση 

στη ράβδο. 

Απαντήσεις: α) 40 3  Ν β) 156,2 Ν γ) εφφ=
7

32
, (φ: γωνία δύναµης-τοίχου) 

16. Οµογενής σκάλα στηρίζεται ακουµπώντας σε λείο κατακόρυφο τοίχο και 

σε οριζόντιο τραχύ δάπεδο σχηµατίζοντας µ’ αυτό  γωνία φ. Ο συντελεστής 

οριακής στατικής τριβής ε ίναι µορ=
6

3
. 

α) Να βρεθεί η ελάχιστη τ ιµή της γωνίας φ ώστε η σκάλα να ισορροπεί.  

β) Ενώ επίκειται η ολίσθηση της σκάλας,  ένας άνθρωπος αρχίζει  να ανεβαίνει  

στη σκάλα. Αν δίνονται το µήκος της σκάλας 2 m, το βάρος της 200 Ν και το 

βάρος του ανθρώπου 800 Ν, να βρεθεί η µέγιστη απόσταση που µπορεί να 

φτάσει ο άνθρωπος κατά µήκος της σκάλας χωρίς αυτή να ολισθήσει.  

γ) Για να καταφέρει ο άνθρωπος να διανύσει όλο το µήκος της σκάλας υπό τις 

συνθήκες που περιγράφονται στο ερώτηµα β, δένει το κάτω άκρο της σκάλας 

στον κατακόρυφο τοίχο µε οριζόντιο σκοινί.  Να βρεθεί το ελάχιστο όριο 

θραύσεως του σχοινιού. 

Απαντήσεις:  α) 60ο      β) 1 m     γ) 
3

3400
Ν    

17. Αν το σκαλοπάτι του σχήµατος έχει  ύψος 

h=
5

R
, όπου R η ακτίνα του κυλίνδρου, και το 

βάρος του ε ίναι Β=120 Ν.  

Α 

Σ 

Γ  ∆ 

60ο  

F 
 →  

 h 
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α) Να υπολογιστεί η ελάχιστη τιµή της F ώστε ο κύλινδρος να υπερπηδήσει το 

εµπόδιο ύψους h. 

β) Αν η F έχει τη µισή τ ιµή απ’ αυτή που υπολογίστηκε στο (α) ερώτηµα, να 

υπολογιστεί το µέτρο της δύναµης που ασκεί το εµπόδιο στον κύλινδρο. 

Απαντήσεις:  α) 90 N  β) 75 N  

    

18. Η ράβδος µε µάζα 4 kg και µήκος 1 m 

ισορροπεί οριζόντια όπως φαίνεται στο σχήµα. 

Ένα σώµα µε µάζα 2 kg ισορροπεί ακίνητο στο 

µέσον της ράβδου και ε ίναι δεµένο στο άκρο 

οριζόντιου ελατηρίου αµελητέας µάζας και σταθεράς 32 Ν/m, του οποίου το 

άλλο άκρο είναι στερεωµένο στον κατακόρυφο τοίχο. Εκτρέπουµε το σώµα 

οριζόντια προς τα δεξιά κατά 0,2 m και το αφήνουµε ελεύθερο τη στιγµή t=0.  

Επειδή οι  τριβές είναι αµελητέες το σώµα θα εκτελέσει απλή αρµονική 

ταλάντωση. 

α) Να γραφεί η δύναµη F από το στήριγµα Σ στη ράβδο συναρτήσει του 

χρόνου. 

β) Να υπολογισθεί το µέτρο της F τη στιγµή που η κινητική ενέργεια της 

ταλάντωσης είναι το 36% της ολικής. ∆ίνεται g=10 m/s2 .  

Απαντήσεις: α) F=30+4ηµ(4t+0,5π)  β) 33,2Ν, 26,8Ν 

19. Η οµογενής ράβδος ΑΓ έχει  βάρος 10 Ν. Το 

βάρος του Σ1  ε ίναι 11,54 Ν, και κρέµεται από το 

σηµείο Κ της ράβδου έτσι ώστε ΑΚ=
4

3
 ΑΓ. 

Να βρεθούν, αν η τροχαλία ε ίναι ιδανική:  

α) το βάρος του σώµατος Σ2 .  

β) το µέτρο της δύναµης που ασκεί η άρθρωση στη ράβδο. 

Απαντήσεις:  α) 10 N   β) 13,8 N  

    

20. Τροχός ακτίνας 0,8 m και µάζας 20 kg 

ολισθαίνε ι χωρίς να κυλίεται στο οριζόντιο 

δάπεδο µε την επίδραση της οριζόντιας 

δύναµης F που εφαρµόζεται σε σηµείο του 

τροχού το οποίο βρίσκεται σε ύψος h=0,2 m.  h  

 F  

 30
ο  

 45
ο  

 Α
 

 Γ
 

 Κ
 

 Σ 1   Σ 2  

ℓ  

ℓ /2  
 Σ 
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∆ίνεται ο συντελεστής τριβής ολίσθησης µεταξύ τροχού και δαπέδου µ=0,3 

και g=10 m/s2 .  

α) Να υπολογισθεί το µέτρο της F. 

β) Να βρεθεί η επιτάχυνση του κέντρου µάζας του τροχού. 

γ) Να προσδιοριστεί  η οριζόντια δύναµη που πρέπει να ασκηθεί στον τροχό 

ώστε αυτός να ολισθαίνε ι µε σταθερή ταχύτητα. 

Απαντήσεις:  α) 80 N      β) 1 m/s2      γ) 20 Ν προς τα αριστερά  

 

21. Οµογενής κύλινδρος θέλουµε να ισορροπεί ακίνητος 

µε τη βοήθεια σκοινιού πάνω στο κεκλιµένο επίπεδο, όπως 

φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Αν φ=30ο ,  να βρεθεί ο 

ελάχιστος συντελεστής οριακής τριβής ανάµεσα στον 

κύλινδρο και το κεκλιµένο επίπεδο. 

Απάντηση:  
6

3
 

 

22. Η οµογενής ράβδος ΑΓ έχει µήκος 1 m και 

βάρος 5 Ν. Τα σώµατα Σ1  και Σ2  έχουν αντίστοιχα 

βάρη 10 Ν και 8,4 Ν. ∆ίνονται Α∆=10 cm και ∆Κ=60 

cm. 

α) Να βρεθεί αν η οριζόντια ράβδος ΑΓ ακουµπά σε κάποιο από τα 

στηρίγµατα Κ   ή Λ και αν ναι,  σε ποιο και πόση δύναµη δέχεται από αυτό; 

β) Να βρεθεί το µέτρο της δύναµης που ασκεί η άρθρωση στη ράβδο. 

Απαντήσεις: α) στο Κ, 1 Ν  β) 13,8 Ν  

     

23. Μια πόρτα βάρους 160 Ν ισορροπεί στηριζόµενη σε δυο µεντεσέδες 

των οποίων η κατακόρυφη απόσταση ε ίναι 1,6 m. Το κέντρο βάρους της 

πόρτας απέχει 0,4 m από τον κατακόρυφο άξονα περιστροφής της. 

α) Να βρεθεί το µέτρο της δύναµης που ασκεί ο κάτω µεντεσές στην πόρτα αν 

δίνεται ότι η δύναµη αυτή είναι οριζόντια.  

β) Να προσδιοριστεί  κατά µέτρο και κατεύθυνση η δύναµη που ασκεί ο πάνω 

µεντεσές στην πόρτα. 

Απαντήσεις:α) 40 Ν β) 165 Ν, εφφ=4 (φ η γωνία µε την οριζόντια κατεύθυνση) 

φ 

30
ο  

 

Κ
 

 Α
 

 Γ
 

∆
 

 Σ 1   Σ 2  

 

Λ
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ΡΟΠΗ Α∆ΡΑΝΕΙΑΣ 
 

24. Στις κορυφές Α, Β, Γ ισόπλευρου τρίγωνου πλευράς α=3 m υπάρχουν 
τρεις σηµειακές µάζες mA=1 kg, mB=2 kg, mΓ=3 kg. Να βρεθεί η ροπή 
αδράνειας του συστήµατος των µαζών, ως προς άξονα: 

α) κάθετο στο επίπεδο του τριγώνου που περνά από το Α. 

β) κάθετο στο επίπεδο του τριγώνου που περνά από το περίκεντρο. 

γ) που ταυτίζεται µε το ύψος του τριγώνου που άγεται από το Α προς την 
πλευρά ΒΓ. 

Απαντήσεις: α) 45 kg .m2      β) 18 kg .m2     γ) 11,25 kg .m2  

      

25. Σε µια λεπτή ξύλινη οµογενή κυκλική στεφάνη µάζας 
0,3 kg και ακτίνας R=0,8m έχουν κολληθεί δύο οµογενείς 
ισοπαχείς ράβδοι σε δύο κάθετες διαµέτρους της, όπως 
φαίνεται στο διπλανό σχήµα. Η µάζα κάθε ράβδου ε ίναι 0,3 
kg. Αν η ροπή αδράνειας οµογενούς ισοπαχούς ράβδου ως 
προς άξονα κάθετο σ’ αυτήν που διέρχεται από το κέντρο 

µάζας της ε ίναι Ιcm=
12

1
mℓ2  όπου ℓ το µήκος της, να βρεθεί η 

ροπή αδράνειας του συστήµατος ως προς άξονα που περνά από το Ο και 
είναι κάθετος στο επίπεδο του στεφανιού.  

Απάντηση: 0,32 kg .m2  

 

26. Στα άκρα µιας οµογενούς και 
ισοπαχούς ράβδου µάζας m και µήκους ℓ  
είναι κολληµένα δύο σφαιρίδια αµελητέων 
διαστάσεων µε µάζες m και 2m όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα. 

α) Να βρεθεί η ροπή αδράνειας του συστήµατος ως προς άξονα κάθετο στη 
ράβδο που περνά: 

από το µέσον της Κ.  

από το άκρον της Α. 

β) Αφαιρούνται τα σφαιρίδια από τα άκρα της ράβδου και προσκολλάται µια 
άλλη ράβδος µήκους ℓ και µάζας 2m όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

  

 

 

Να βρεθεί η ροπή αδράνειας του συστήµατος ως προς άξονα κάθετο στις 
ράβδους που περνά:  

i)  από το Γ 

i i)  από το Α. 

 

Ο 

Κ Α Γ 

m 2m 

∆ Α Γ 
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γ) Αν η δεύτερη ράβδος προσκολληθεί µε 
την πρώτη όπως φαίνεται στο διπλανό 
σχήµα, να βρεθεί η ροπή αδράνειας του 
συστήµατος ως προς άξονα κάθετο στο 
επίπεδο των ράβδων που περνά: 

i)   από το Κ. 

i i)  από το Α. 

∆ίνεται η ροπή αδράνειας οµογενούς 
ισοπαχούς ράβδου ως προς άξονα κάθετο 
σ’ αυτή που περνά από το κέντρο µάζας 
της Ιcm=1/12 ml2 .  

Απαντήσεις: α) i)  5/6 ml2 ,  i i)  7/3 ml2  

  β) i)  ml2 ,  i i)  5 ml2  

  γ) i)  ¾ ml2 ,  i i)  3/2 ml2  

 

27. Από οµογενή δίσκο ακτίνας R, και αρχικής µάζας Μ, 
αφαιρείται µικρότερος κυκλικός δίσκος όπως στο διπλανό 
σχήµα. Να υπολογισθεί η ροπή αδράνειας του στερεού που 
αποµένει ως προς τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο Ο. 
∆ίνεται η ροπή αδράνειας κυκλικού οµογενούς δίσκου ως 
προς άξονα που περνά από το κέντρο µάζας του Ιcm=1/2 MR2 .  

Απάντηση: 13/32 MR2  

 
 

ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ ΝΟΜΟΣ 
 

28. Άµαζο νήµα µεγάλου µήκους ε ίναι τυλιγµένο στην 
επιφάνεια κυλίνδρου ακτίνας R=0,2 m. Ο κύλινδρος µπορεί να 
στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από τον άξονά του. Στο ελεύθερο 
άκρο του νήµατος εφαρµόζεται σταθερή δύναµη F=10 N, όπως 
στο διπλανό σχήµα. Η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου, ως προς 
τον άξονά του δίνεται Ι=2 .10 - 2  kg .m2 .   Να υπολογιστεί:   

α) η γωνιακή επιτάχυνση του κυλίνδρου. 

Β) η γωνιακή ταχύτητα µετά 2 s. 

Απαντήσεις: α) 100 rad/s2   β) 200 rad/s 

    

29. Οριζόντιος δίσκος µάζας 1 kg και ακτίνας 0,2 m µπορεί να στρέφεται 
χωρίς τριβές γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του.  
Τη χρονική στιγµή t0=0 και ενώ ο δίσκος ε ίναι ακίνητος δέχεται οριζόντια 
εφαπτοµένη δύναµη 2 Ν µέχρι τη χρονική στιγµή t1=2 s. Τη χρονική στιγµή 
t2=4 s ασκείται στο δίσκο δύναµη 1 Ν αντίρροπη της προηγούµενης, µέχρι 
που ο δίσκος σταµατά. ∆ίνεται η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον 
παραπάνω άξονα Ι=mR2 /2. 

α) Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση του δίσκου τη χρονική στιγµή 1 s. 

β) Να βρεθεί η ταχύτητα ενός σηµείου της περιφέρειας τη στιγµή 2 s. 

γ) Ποια χρονική στιγµή σταµατά ο δίσκος; 

δ) Να γίνουν τα διαγράµµατα α γ- t  και ω-t.  

∆ 

Α Γ Κ 

R 

F 
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R 

m 

M 

ε) Να προσδιοριστούν τα είδη των κινήσεων και για κάθε περίπτωση να 
σχεδιαστεί ένα ελεύθερο διάγραµµα στο οποίο να φαίνονται τα διανύσµατα:  
∆ύναµη, ροπή, γωνιακή επιτάχυνση, γωνιακή ταχύτητα. 

Απαντήσεις: α) 20 rad/s2     β) 8 m/s    γ) 8 s 

      

30. Η οµογενής ισοπαχής ράβδος ΟΓ του 
σχήµατος έχει µήκος ℓ=2 m, µάζα Μ=2 kg 
και στο άκρο της Γ φέρει σφαιρίδιο µάζας 
m=1 kg µε αµελητέες διαστάσεις.  Η ράβδος 
αφήνεται από την οριζόντια θέση (1)  και 
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από 
οριζόντιο άξονα που περνά από το Ο και 
είναι κάθετος στη ράβδο. 

α) Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση του 
συστήµατος στις θέσεις (1),  (2) και (3).  

β) Να βρεθεί η επιτάχυνση του σφαιριδίου 
στη θέση (1).  

∆ίνεται g=10 m/s2  και η ροπή αδράνειας 
οµογενούς ισοπαχούς ράβδου Ιcm=1/12 Μl2 .  

Απαντήσεις: α) 6 rad/s2 ,  3 rad/s2 ,  0 rad/s2   β) 12 m/s2    

     

31. Νήµα αµελητέας µάζας είναι τυλιγµένο στην 
περιφέρεια τροχαλίας µάζας Μ=1Kg και ακτίναςR=0,2m. 
Η τροχαλία ε ίναι στηριγµένη στην οροφή όπως φαίνεται 
στο σχήµα και µπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές 
γύρω από τον άξονά της, ως προς το οποίο η ροπή 
αδράνειάς της ε ίναι Ι=MR2 /2. Σώµα µάζας m=2Kg είναι 
δεµένο στην ελεύθερη άκρη του νήµατος. Το σώµα 
αφήνεται ελεύθερο να κατέλθει τη στιγµή t=0 χωρίς το 
νήµα να ολισθαίνει πάνω στην τροχαλία. Αν g=10m/s να 
βρεθούν: 

Α) Η επιτάχυνση µε την οποία κατέρχεται το σώµα. 

Β) Ο ρυθµός µεταβολής της γωνιακής ταχύτητας της 
τροχαλίας 

Γ) Η τάση του νήµατος 

∆) Η δύναµη που ασκεί ο άξονας στήριξης στην τροχαλία 

Ε) Η γωνιακή ταχύτητα της τροχαλίας τη στιγµή t=2s. 

ΣΤ) Το µήκος του σχοινιού που ξετυλίχθηκε και ο αριθµός των περιστροφών 
της τροχαλίας µέχρι τη στιγµή t=2s  

Απαντήσεις: Α) 8m/s2  B) 40 rad/s2  Γ) 4Ν ∆) 14N Ε) 80rad/s ΣΤ) 16m, 40/π 

 

32.   Τα σώµατα του σχήµατος έχουν µάζες m1=3Kg, 
m2=3,2Kg και η τροχαλία Μ=3,28Kg. Τα σώµατα 
αφήνονται τη στιγµή t=0 από το ίδιο ύψος και τη 
στιγµή t=4s απέχουν κατακόρυφη απόσταση 4m. Η 
ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα 
περιστροφής της ε ίναι Ι=MR2 /2. Να βρεθούν 

Α) Η επιτάχυνση καθόδου του σώµατος µάζας m2 .  

(1) 

(2) 

(3) 

m 

Γ  Ο 

30ο  

R 

m

M 

m
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B) Ο ρυθµός µεταβολής της ορµής κάθε σώµατος. 

Γ) Η επιτάχυνση της βαρύτητας g. 

Απαντήσεις: Α) 0,25m/s2  Β) 0,75Ν, 0,8Ν Γ) 9,8m/s2   

 

33.   Τα σώµατα του σχήµατος έχουν µάζες Μ1=1Kg και Μ2=2Kg , ενώ η 
τροχαλία έχει µάζα M=2Kg και ροπή αδράνειας Ι  =ΜR2 /2. Το σύστηµα 
αφήνεται να κινηθεί τη στιγµή t=0. 

Α)  Αν η επιτάχυνση του σώµατος µάζας Μ2  
ε ίναι 4m/s2  ποιος ο συντελεστής τριβής 
ολίσθησης µεταξύ του σώµατος µάζας Μ1  
και του τραπεζιού; 

Β)  Να βρεθεί τη στιγµή t=2s ο ρυθµός 
µεταβολής της κ ινητικής ενέργειας του 
σώµατος µάζας Μ2 .  

Γ)  Ο ρυθµός της µεταβιβαζόµενης 
ενέργειας από το σύστηµα στο περιβάλλον 
λόγω της τριβής την στιγµή t=2s. g=10m/s2  

Απαντήσεις: Α) 0,4   Β) 64 j /s   Γ) 32 j /s.  

 

34.  Το οµοκεντρικό σύστηµα τροχαλιών του σχήµατος, αποτελείται από την 
τροχαλία µε µάζα Μ1=2Kg και ακτίνα R1=0,2m, 
και την τροχαλία µε µάζα Μ2=1Kg και ακτίνα 
R2=0,1m. ∆ίνονται οι µάζες των σωµάτων 
m1=3Kg, m2=4Kg καθώς και g=10m/s2 .  Η ροπή 
αδράνειας κάθε τροχαλίας ως προς τον άξονα 
περιστροφής της δίνεται από τη σχέση Ι=MR2 /2. 
Το σύστηµα αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί τη 
στιγµή t=0 µε τα σώµατα στο ίδιο οριζόντιο 
επίπεδο.. 

Ποια η γωνιακή επιτάχυνση των τροχαλιών; 

Ποια η υψοµετρική διαφορά των σωµάτων τη 
στιγµή 2 s; 

Απαντήσεις: Α) 400/41 rad/s2   ,   B) 240/41 m 

 

 

35.  Ένας κούφιος κυλινδρικός αγωγός της ΕΥ∆ΑΠ ακτίνας R=2m, 
τοποθετείται  σε κεκλιµένο επίπεδο γωνίας θ=300  ως προς το οριζόντιο 
επίπεδο.  

Υπάρχει επαρκής στατική τριβή 
ανάµεσα στον κύλινδρο και το 
κεκλιµένο επίπεδο, έτσι ώστε να 
µην ολισθαίνει ο κύλινδρος. 

∆ίνεται g=10 m/s2 .  

Α)  Να γίνει  το σχήµα για τον 
κύλινδρο στο οποίο να φαίνονται 
οι δυνάµεις που δέχεται.   

Β) Γράψτε τον θεµελιώδη νόµο 
της µηχανικής κατ’  άξονα όπως 

h 

θ 

R 

ορ ιζόντ ι ο  επ ίπεδο 

M1  

M2  

M  

m1  m2  

R1  

R2  
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εφαρµόζεται σ’ αυτόν τον κύλινδρο. 

Γ) Γράψτε τον θεµελιώδη νόµο της στροφικής κίνησης ως προς ένα άξονα 
που διέρχεται από το κέντρο µάζας του κυλίνδρου. 

∆) Ποιο ε ίναι το µέτρο της επιτάχυνσης του κέντρου µάζας του κυλίνδρου; 

Ε)  Ο κύλινδρος τοποθετείται χωρίς αρχική ταχύτητα, µε το κέντρο του σε 
ύψος h=42m πάνω από το οριζόντιο επίπεδο πάνω στο οποίο τελικά φτάνει 
αφού κυλήσει στο κεκλιµένο επίπεδο. Ποια ε ίναι η ταχύτητα του κέντρου 
µάζας του κυλίνδρου όταν βρίσκεται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο; 

ΣΤ) Να γράψετε τη σχέση που µας δίνε ι  τη γωνιακή ταχύτητα  του κυλίνδρου 
σε σχέση µε το χρόνο και να βρείτε πόσες στροφές εκτέλεσε ο κύλινδρος 
µέχρι να φτάσει στο οριζόντιο επίπεδο. 

 

Απαντήσεις: ∆) 2,5 m/s2   E) 20m/s  ΣΤ) ω=1,25t  ,   20/π στροφές. 

 

36.  Σφαίρα ακτίνας R=0,25m αφήνεται 
και  κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει  κατά 
µήκος κεκλιµένου επιπέδου γωνίας 
450 .  Να βρεθούν: 

Α) Η επιτάχυνση του κέντρου µάζας 
του κυλίνδρου. 

Β) Η γωνιακή του ταχύτητα 3,5 s µετά  
τη στιγµή που αφέθηκε. 

Γ) Ο ελάχιστος συντελεστής στατικής 
τριβής ώστε η σφαίρα να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.  

∆ίνονται:  g=10m/s2  και η ροπή αδράνειας σφαίρας ως προς άξονα που 
διέρχεται από το κέντρο της  Ι  =2MR2 /5. 

Απαντήσεις: Α) 25 2 /7 m/s2   B)  50 2 rad/s  Γ) 2/7 

 

37.  Κύλινδρος κυλίεται σε 
οριζόντιο επίπεδο. Τη στιγµή που 
η ταχύτητά του ε ίναι v0  συναντά 
κεκλιµένο επίπεδο γωνίας φ 
(ηµφ=0,6) συνεχίζε ι την κύλισή του 
σ’ αυτό και σταµατά µετά από 
χρόνο 3 s.  Να βρεθούν: 

Α) Η επιτάχυνση του κέντρου µάζας του κυλίνδρου. 

Β) Η στατική τριβή, αν η µάζα του κυλίνδρου ε ίναι 2Kg. 

Γ) Η ταχύτητα v0 .  

∆) Ο αριθµός των περιστροφών του κυλίνδρου κατά την άνοδό του στο 
κεκλιµένο επίπεδο αν η ακτίνα του ε ίναι 0,1m. 

∆ίνονται:  g=10m/s2  και η ροπή αδράνειας κυλίνδρου ως προς τον άξονα 
συµµετρίας  του  Ι  =MR2 /2. 

Απαντήσεις :  Α) 4m/s2   B) 4 N  Γ) 12m/s  και ∆) 90/π στροφές. 

 

φ 

v0 

φ 
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38.  Αµέσως µετά από κατάλληλο κτύπηµα η µπάλα του µπιλιάρδου ολισθαίνει  
χωρίς να κυλίεται µε αρχική ταχύτητα v0 .  Κατόπιν ολισθαίνει και κυλίεται 
συγχρόνως µέχρι που η κίνηση γίνεται καθαρή κύλιση. Να αποδείξετε ότι:   

Α) Τη στιγµή που αρχίζε ι η καθαρή κύλιση η ταχύτητα της µπάλας ε ίναι 
v=5v0 /7. 

B) Το διάστηµα που διανύει η µπάλα κατά τη µετάβαση από την καθαρή 
ολίσθηση ως την καθαρή κύλιση ε ίναι 12 v0

2  /49µg , όπου µ ο συντελεστής 
τριβής ολίσθησης µεταξύ µπάλας και τσόχας. 

Η ροπή αδράνειας της µπάλας ως προς άξονα που περνάει από το κέντρο της 
είναι Ι=2ΜR2 /5. 

 

39.   Ο οµογενής τροχός του σχήµατος µάζας 2kg 
δέχεται τη δύναµη F  όπως φαίνεται στο σχήµα και 
εκτελεί καθαρή κύλιση. 

Α) Να βρεθεί το µέτρο της  δύναµης F  αν η 
επιτάχυνση του κέντρου µάζας του τροχού ε ίναι:  
α=2m/s2  

B) Αν µορ=0,4 ποια η µέγιστη τ ιµή της F  ώστε ο τροχός να εκτελεί καθαρή 
κύλιση. 

Γ) Αν η ακτίνα του τροχού ε ίναι 0,2 m  σε πόση απόσταση πάνω από το 
κέντρο πρέπει να ασκηθεί η F  ώστε να µηδενισθεί η στατική τριβή. 

∆ίνεται g=10m/s2  και Ι=MR2 /2. 

Απαντήσεις: Α) 6 Ν ,   Β) 24 Ν,  Γ) 0,1 m 

 

40.   Στο καρούλι του σχήµατος µάζας 
2kg και ακτίνας 0,1m το οποίο είναι 
αρχικά ακίνητο ασκείται δύναµη F   
µέσω σκοινιού το οποίο ε ίναι 
τυλιγµένο στην περιφέρειά του οπότε 
αυτό κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.  

Α) Αν αποκτά γωνιακή ταχύτητα 40 
rad/s αφού µετατοπισθεί κατά 4m ποια η επιτάχυνση του κέντρου µάζας του; 

Β) Να βρεθεί το µέτρο της δύναµης F  και η στατική τριβή κατά µέτρο και 
κατεύθυνση. 

Γ) Ποια η ταχύτητα των σηµείων του οριζόντιου σχοινιού 4 s µετά την 
εκκίνηση. 

∆) Να βρεθεί ο λόγος της µετατόπισης ενός σηµείου του οριζόντιου σχοινιού 
προς τη µετατόπιση του κέντρου µάζας του καρουλιού στον ίδιο χρόνο. 

∆ίνεται Ι=MR2 /2 

Απαντήσεις :  Α) 2m/s2    Β) 3N , 1N δεξιά,   Γ) 16m/s  ∆) 2 

 

41.   Κρατώντας το χέρι ακίνητο, αφήνεται το γ ιογιό του σχήµατος.  

Α) Ποια η επιτάχυνση του κέντρου µάζας του. 

Β) Αν το γ ιογιό ε ίχε διπλάσια ακτίνα θα πλησίαζε γρηγορότερα 
στο έδαφος; 

F 

F 
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Γ) Αν τη στιγµή που το γιογιο αφήνεται το χέρι αρχίζε ι να ανεβαίνει ώστε το 
γιογιό να παραµένει  στο ίδιο ύψος,  πόσο πρέπει να µετατοπισθεί το χέρι 
προς τα πάνω στο πρώτο δέκατο του δευτερολέπτου; 

∆ίνεται g=10m/s2  και Ι=MR2 /2. 

Απαντήσεις: Α) 20/3 m/s2    B) Όχι   Γ) 0,1 m 

 

42.  Νήµα είναι τυλιγµένο στην 
περιφέρεια συµπαγούς κυλίνδρου 
µάζας M=3Kg και ακτίνας R. Το 
νήµα συνδέεται στο άλλο άκρο µε 
σώµα  µάζας m=2Kg. Το νήµα 
διατηρείται όπως φαίνεται στο 
σχήµα µε τη βοήθεια καρφιού Κ 
γύρω από το οποίο γλιστρά 
χωρίς τριβή. Αν ο κύλινδρος κυλά 
χωρίς να ολισθαίνει να βρεθούν: 

Α) Η κατεύθυνση της τριβής 
µεταξύ κυλίνδρου και δαπέδου 
(εφόσον υπάρχει).   

Β) Η επιτάχυνση καθόδου του σώµατος. 

∆ίνεται g=10m/s2  και Ι=MR2 /2. 

 

Απαντήσεις: Α) Προς τα δεξιά  Β) 6,4m/s2  

 
 

ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ 
 

43.  Στα άκρα αβαρούς ράβδου µήκους 1m είναι κολληµένες δύο σφαίρες 
αµελητέων διαστάσεων µάζας 2 kg η καθεµία. Το σύστηµα στρέφεται µε 
σταθερή γωνιακή ταχύτητα 10rad/s. 

α)  Περί άξονα z που περνά από το κέντρο της ράβδου και είναι κάθετος σ΄ 
αυτή. Να βρεθεί η  στροφορµή του συστήµατος. 

β) Περί άξονα z που περνά από το κέντρο της ράβδου και σχηµατίζε ι γωνία  
φ=30ο  µε αυτή. 

Να βρεθεί η συνιστώσα της στροφορµής του συστήµατος στον άξονα z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m 

M 

K 

v 

v 

z 

φ 

z 



ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΦΥΣΙΚΟΣ               ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΟ 

 16 

 

 

 

 

Απαντήσεις: α) 10 kg m2 /s  β) 2,5 kg m2 /s 

 

44.  Οριζόντιος οµογενής δίσκος µάζας 2kg και ακτίνας 0,2m στρέφεται µε 
σταθερή κατά µέτρο γωνιακή ταχύτητα 20rad/s περί κατακόρυφο άξονα που 
διέρχεται από το κέντρο του. Αν  ο  δίσκος γίνει:  

α) κατακόρυφος  

β) οριζόντιος µε αντίθετο προσανατολισµό  

χωρίς µεταβολή της περιστροφής του, να βρεθεί σε κάθε περίπτωση: 

ι)   η µεταβολή του µέτρου της στροφορµής του δίσκου  

ι ι)  η µεταβολή της       στροφορµής του. 

∆ίνεται  γ ια το δίσκο Ι  = m R2  /  2. 

Απαντήσεις: α.  i)  0  i i)  0,8 2  kg m2 /s  θ = 45ο  β.  i)  0 i i)  1,6  kg m2 /s     

 

45.  Το σφαιρίδιο µάζας m=2kg αφήνεται ελεύθερο τη 
στιγµή t=0 ενώ είναι δεµένο στο άκρο άµαζου νήµατος το 
οποίο ε ίναι τυλιγµένο στην περιφέρεια τροχαλίας µάζας 
Μ=4kg και ακτίνας R=0,2m. Να βρεθεί:  

α)  Ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής του 
συστήµατος. 

β)  Ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής της τροχαλίας. 

γ)  Η στροφορµή του σφαιριδίου τη στιγµή 2s 

δ) Η στροφορµή του συστήµατος τη στιγµή 2 s. 

∆ίνεται γ ια την τροχαλία Ι=ΜR2 /2 και g=10m/s2 .  

Απαντήσεις: α) 4 Νm  β) 2 Νm  γ) 4 kg m2 /s  δ) 8 kg m2 /s   

 

46.     Οι πλανήτες κινούνται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον Ήλιο, υπό 
την  επίδραση της βαρυτικής δύναµης. Η ελάχιστη απόσταση ενός πλανήτη 
από τον Ήλιο (rπ)  ονοµάζεται περιήλιο και η µέγιστη (rα)  αφήλιο. Αν υπ  και υα 
οι ταχύτητες ενός πλανήτη στο περιήλιο και στο αφήλιο αντίστοιχα, δείξτε ότι 
ισχύει:           vπ /vα   = rα / rπ  .  

 

47.     ∆ύο παγοδρόµοι έχουν ίσες µάζες m1=m2=60kg και κ ινούνται αντίθετα 
έχοντας ταχύτητα 6m/s ο καθένας µε τα χέρια τους στην έκταση. Τη στιγµή 
που συναντιούνται πιάνει ο ένας το δεξί χέρι του άλλου και περιστρέφονται 
γύρω από κατακόρυφο άξονα , που διέρχεται από το σηµείο που πιάνονται 
και ο οποίος αποδεικνύεται ότι παραµένει σταθερός. Να υπολογίσετε τη 
γωνιακή ταχύτητα που αποκτούν οι παγοδρόµοι.  Η ροπή αδράνειας του 
καθενός ως προς το συγκεκριµένο άξονα να ληφθεί 22kg m2   και  ακόµη ότι το 
κέντρο µάζας του καθενός απέχει από τον κατακόρυφο άξονα 0,6m 

Απαντήσεις:  9,82 rad/s. 

R 

m 

M 
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48.  Το βλήµα του σχήµατος έχει µάζα 
m1=0,0200kg και κ ινε ίται οριζόντια µε ταχύτητα 
v0=200m/s σε διεύθυνση που απέχει απόσταση 
l=0,3 m από τον άξονα του τροχού. Αρχικά ο 
τροχός περιστρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα  
6rad/s γύρω από σταθερό άξονα που διέρχεται 
από το κέντρο του και ε ίναι κάθετος σ’ αυτόν. Η 
ακτίνα του τροχού ε ίναι R=0,5m και η µάζα του 
m2=2kg η οποία ε ίναι συγκεντρωµένη σχεδόν 
εξολοκλήρου στην περιφέρεια. Να βρεθούν  

α) Η στροφορµή του βλήµατος και του τροχού πριν το βλήµα καρφωθεί στον 
τροχό. 

β) Η γωνιακή ταχύτητα αφού το βλήµα καρφωθεί στη περιφέρεια του        
τροχού. 

Απαντήσεις: α) 1,2kg m2 /s   ,  3 kg m2 /s   β) 8,32 rad/s. 

 

49.  Η ράβδος ΟΑ του σχήµατος 
αφήνεται από ύψος h=1,8m να πέσει.  
Όταν φτάνει στο έδαφος το άκρο της Ο 
συναντά την κορυφή της γωνίας του 
οριζόντιου επιπέδου και του 
σκαλοπατιού. Να προσδιοριστεί η 
ταχύτητα του άκρου Α της ράβδου 
αµέσως µετά την πρόσκρουση του Ο. 

∆ίνονται g=10m/s2  και η ροπή αδράνειας 
της  ράβδου ως προς το Ο ε ίναι  
Ι=ΜL2 /3. 

Απάντηση: 9 3 /2 m/s 

 

50.  Η ροπή αδράνειας της Γης, η οποία θεωρείται συµπαγής οµογενής 
σφαίρα, ως προς τον άξονα περιστροφής της είναι  Ι=2/5 m R2 ,  όπου m η 
µάζα της και R η ακτίνα της. Να βρεθεί η περίοδος περιστροφής της γύρω 
από τον άξονά της στην υποθετική περίπτωση που θερµανθεί και διασταλεί 
ώστε ο όγκος της να αυξηθεί κατά 33,1% 

Απάντηση: 29,04 h 

 

51.  Οριζόντιος δίσκος περιστρέφεται ελεύθερα γύρω από κατακόρυφο άξονα 
που περνά από το κέντρο του εκτελώντας 120  στροφές ανα min. Η ροπή 
αδράνειας του δίσκου, ως προς τον άξονα περιστροφής του ε ίναι Ι=2 10 - 4  kg 
m2 .  Ένα κοµµάτι πλαστελίνης αµελητέων διαστάσεων πέφτει  κατακόρυφα και 
κολλάει στο δίσκο σε απόσταση r=10cm από τον άξονα περιστροφής, οπότε ο 
δίσκος εκτελεί 60 στροφές/min. Να βρεθεί η µάζα της πλαστελίνης. 

Απάντηση:  20 g 

 

52.   Ένα σφαιρίδιο είναι δεµένο µε σχοινί 
που περνά µέσα απο οπή στο οριζόντιο 
τραπέζι του σχήµατος. Το σφαιρίδιο εκτελεί  
κυκλική κίνηση µε γωνιακή ταχύτητα ω1=4 

R 

vo  

l  

 

φ=300 

h 

O 

A 

A 

F 

m 
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rad/s και ακτίνα r1=20cm. Ασκώντας δύναµη F στο σχοινί  µειώνουµε την 
ακτίνα της κυκλικής τροχιάς του σφαιριδίου σε r2=10cm. Ποιά η νέα γωνιακή 
ταχύτητα περιστροφής; 

Απάντηση: 16 rad/s 

 

53.  Οριζόντιο κυκλικό δάπεδο περιστρέφεται ελεύθερα χωρίς τριβή γύρω από 
κατακόρυφο άξονα που περνά απ’ το κέντρο του µε συχνότητα fa  =1Hz. Η 
ροπή αδράνειας του δαπέδου ως προς τον άξονα είναι Ια=1000kg m

2 .  Ένας 
άνθρωπος µάζας m=70kg βρίσκεται στο κέντρο του δαπέδου και αρχίζε ι 
κάποια στιγµή να προχωρεί κατά µήκος µιας ακτίνας του. Να βρεθεί η 
συχνότητα περιστροφής του δαπέδου, συναρτήσει της απόστασης χ του 
ανθρώπου από τον άξονα περιστροφής. 

Απάντηση:   f=100/100+7x2     (Hz,m) 

 

54.  Ο δίσκος παιδικής χαράς που µπορεί να περιστρέφεται περί κατακόρυφο 
άξονα που διέρχεται από το κέντρο του έχει µάζα 100kg και ακτίνα 3m. Ενώ ο 
δίσκος ε ίναι ακίνητος ένα παιδί µάζας 50kg τρέχει µε ταχύτητα 6m/s η οποία 
έχει διεύθυνση εφαπτόµενη στο δίσκο και ανεβαίνει πάνω του σε ένα σηµείο 
της περιφέρειας. 

α)  Να βρεθεί η γωνιακή ταχύτητα του συστήµατος µόλις ανέβει το παιδί.  

β) Να βρεθεί η γωνιακή ταχύτητα αν το παιδί µετακινηθεί και φτάσει σε 
απόσταση 1m από το κέντρο του δίσκου.  

γ)  Να βρεθεί η µεταβολή της στροφορµής του δίσκου κατά τη µετακίνηση του 
παιδιού πάνω σε αυτόν. 

∆) Να βρεθεί η µεταβολή της στροφορµής του παιδιού κατά τη µετακίνησή του 
πάνω στο δίσκο. Ι=ΜR2 /2 

Απαντήσεις: α) 1rad/s, β) 1,8rad/s, γ)  360 kgm2 /s  δ)  -360 kgm2 /s 

 
 

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

55.  Ηλεκτρικός κ ινητήρας ασκεί σταθερή ροπή 12 Nm σε ένα τροχό, του 
οποίου η ροπή αδράνειας, ως προς τον άξονα περιστροφής του, ε ίναι Ι=2,5 
kg m2 .  Η εκκίνηση του τροχού από την ηρεµία γ ίνεται τη στιγµή t0=0. Να 
βρεθούν: 

α) Το έργο που παράγει ο κινητήρας, από τη στιγµή της εκκίνησης ως τη 
στιγµή t1=4,5s. 

β) Η ισχύς του κινητήρα τη στιγµή t1=4,5 s 

γ)Η µέση ισχύς του κινητήρα µέχρι τη στιγµή t1 .  

Απαντήσεις: α) 583,2 J     β) 259,2 W    γ) 129,6 W 

 

56.  ∆ιαβάζουµε από ένα περιοδικό ε ιδικό για αυτοκίνητα ότι το µοντέλο  “Alfa 
Romeo 156.  1.6” έχει ισχύ 118 ίππους   (hp) στις 6200 στροφές ανά λεπτό 
και ροπή 145Νm στις 4190 στροφές ανά λεπτό. Αν 1hp=746W, να βρεθούν 

α) Η ροπή στις 6200 στροφές ανά λεπτό. 

β) Η ισχύς στις 4190 στροφές ανά λεπτό.  
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Απαντήσεις: α) 136Nm,  β) 85hp 

 

57.  Ο σφόνδυλος ατµοµηχανής έχει µάζα 800kg και ακτίνα 1,0 m. Τη στιγµή 
t0=0, που ο σφόνδυλος στρέφεται εκτελώντας 180 στροφές ανά λεπτό, 
κλείνεται η βαλβίδα του ατµού, µε αποτέλεσµα να αρχίσει η επιβράδυνση του 
σφονδύλου, λόγω διαφόρων αντιστάσεων. Ο σφόνδυλος σταµατά µέσα σε 5 
λεπτά ακριβώς. Αν θεωρήσουµε σταθερή τη ροπή των διαφόρων 
αντιστάσεων, να βρεθούν 

α) Η ροπή των αντιστάσεων 

β) Το έργο αυτής της ροπής και η µέση ισχύς της στη διάρκεια της 
επιβράδυνσης. 

γ) Η στιγµιαία ισχύς της ροπής των αντιστάσεων την στιγµή t0=0 και τη στιγµή 
t1=3s.  (π

2=10) 

Απαντήσεις: α) 50,24Nm=16π Nm   β) 144000J, 480W   γ) 960W, 950,4W 

 

58.  Άνθρωπος πατάει πάνω σε τραπεζάκι που µπορεί να στρέφεται γύρω από 
κατακόρυφο άξονα χωρίς τριβές. Με το ένα χέρι του ο άνθρωπος κρατά 
κατακόρυφο τον άξονα ενός οριζόντιου τροχού. Το σύστηµα αρχικά ηρεµεί.  
Κάποια στιγµή ο άνθρωπος θέτει  σε κ ίνηση τον τροχό µε γωνιακή ταχύτητα 
6,0 rad/s. ∆είξτε ότι  ο άνθρωπος θα περιστραφεί µε αντίθετη φορά από τον 
τροχό και υπολογίστε την ενέργεια που δαπάνησε ο άνθρωπος για να θέσει 
τον τροχό σε κίνηση. Η ροπή αδράνειας του τροχού, ως προς τον άξονα 
περιστροφής του ε ίναι 0,5kg m2 ,  ενώ του ανθρώπου (µαζί µε το κινούµενο 
τµήµα του τραπεζιού) είναι 3kg m2 .  

Απάντηση: 10,5 J 

 

59.  Κατακόρυφος οµογενής τροχός µάζας 2Kg και 
ακτίνας 0,2m µπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω 
από οριζόντιο άξονα. Τη στιγµή t=0 ο τροχός ε ίναι 
ακίνητος και αρχίζε ι  να ασκείται εφαπτοµενικά δύναµη 
F=2N όπως φαίνεται στο σχήµα. Να βρεθούν: 

α) Το έργο της δύναµης µέχρι ο τροχός να αποκτήσει 
γωνιακή ταχύτητα 10rad/s. 

β) Η κινητική ενέργεια του τροχού τη στιγµή που η 
γωνιακή µετατόπισή του ε ίναι 20rad. 

γ) Ο ρυθµός µεταβολής της κ ινητικής ενέργειας τη στιγµή που αναφέρεται στο 
ερώτηµα  β. 

∆ίνεται  η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς τον άξονα περιστροφής του 
I=MR2 /2. 

Απαντήσεις: α) 2 J  ,     β) 8 J   ,   γ)  8 
J/s 

 

60.   Η ράβδος του σχήµατος µάζας 
M=3kg και µήκους  l=2m µπορεί να 
στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα 
που διέρχεται από το άκρο της Ο, 
όπως φαίνεται στο σχήµα. Στο άλλο 
άκρο της ράβδου είναι κολληµένη µια 
σφαίρα µικρών διαστάσεων µε µάζα 

(Α) 

(Β) 

(Γ) 

m 

 Ο 

60ο  

F 
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m=1kg. ∆ίνεται η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον άξονα 
περιστροφής της Ι=Μ l2  /  3. Η ράβδος αφήνεται ελεύθερη από την οριζόντια 
θέση Α. 

α) Να υπολογιστεί η ταχύτητα της σφαίρας στις θέσεις Β και Γ. 

β) Να υπολογιστεί η επιτάχυνση της σφαίρας στις θέσεις Α και Γ. 

γ) Να υπολογιστεί το µέτρο της επιτάχυνσης της σφαίρας στη θέση Β. 

Απαντήσεις: α) 5m/s ,  5 2 m/s    β) 12,5 m/s2   ,   

25 m/s2    γ)  25 7 /4 m/s2 .  

 

61.  Τροχαλία µάζας m=2kg και ακτίνας R ε ίναι 
στερεωµένη σε αρκετό ύψος. Ένα αβαρές σχοινί  
είναι περασµένο από το αυλάκι της τροχαλίας και 
στα άκρα του ε ίναι δεµένα δύο σώµατα µαζών 
m1=6kg και m2=3kg τα οποία κρατούνται µε το 
νήµα τεντωµένο. Κάποια στιγµή αφήνουµε τα 
σώµατα. Να βρεθεί η ταχύτητά τους τη στιγµή που 
το m1  έχει κατέλθει κατά 6m. Η ροπή αδράνειας της 
τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της 
είναι ½ mR2  ,  g=10m/s2 .  Το σχοινί δεν ολισθαίνει πάνω στην τροχαλία. 

Απάντηση: 6m/s 

 

62.   Μικρή συµπαγής σφαίρα ακτίνας 
r=1cm αφήνεται από τη θέση Α 
ηµικυλινδρικής επιφάνειας ακτίνας 
R=8cm. Η σφαίρα κατεβαίνει  
κυλώντας χωρίς να ολισθαίνει και στη 
θέση Γ αποκτά ταχύτητα υ. Για τη 
σφαίρα η ροπή αδράνειας, ως προς 
άξονα, που περνά απ’ το κέντρο της 
είναι Ι=2/5mr2  και ακόµη ε ίναι 
g=10m/s2 .  Να βρεθεί η ταχύτητα υ. 

Απάντηση:  1m/s  

 

63.  Η ράβδος του σχήµατος µπορεί να 
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο 
άξονα που περνά από το Ο. Εκτρέποντας ελαφρώς 
την ράβδο από την κατακόρυφη θέση, αυτή 
κατέρχεται.  Να βρεθεί η δύναµη που ασκεί ο άξονας 
στη ράβδο, τη στιγµή που η ράβδος γίνεται 
οριζόντια.  ∆ίνονται:  Η µάζα της ράβδου m=4,0kg, 
και η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 .  Επίσης 
η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς τον 
συγκεκριµένο άξονα, δίνεται από τη σχέση 
Ι=(1/3)mL2 .  

Απαντήσεις: 60,83 Ν  ( Fψ=10Ν, F x=60N) 

 

64.   Γύρω από τον οµογενή δίσκο ακτίνας R και 
µάζας Μ είναι περιτυλιγµένο ένα σκοινί.  Ο δίσκος 
αρχικά είναι ακίνητος σε λείο οριζόντιο επίπεδο.  

F 

R 

m1  

m 

m2  

R 

A 

h=R-r 

Γ 

L 

O 
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Έλκουµε µέσω του σκοινιού το δίσκο ασκώντας σταθερή οριζόντια δύναµη F. 

α) Προσδιορίστε τη γωνιακή επιτάχυνση καθώς και την επιτάχυνση του 
κέντρου µάζας του κυλίνδρου. 

β) Εξηγείστε γιατί δεν εκτελεί καθαρή κύλιση. 

γ) Αποδείξτε ότι το έργο της δύναµης ισούται µε την κ ινητική ενέργεια που 
αποκτά ο δίσκος. 

∆ίνεται γ ια το δίσκο ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο του 
I=MR2 /2. 

Απαντήσεις: α) αγ=2F/MR ,  a=F/M       

 

65.  Κύλινδρος µάζας πkg και ακτίνας 0,1m αφήνεται να εκτελέσει καθαρή 
κύλιση από την κορυφή κεκλιµένου επιπέδου ύψους 3m. ∆ίνονται για τον 
κύλινδρο Ι=mR2 /2 και g=10m/s2 .  

α) Να βρεθεί η ταχύτητα του κέντρου µάζας του κυλίνδρου στη βάση του 
κεκλιµένου επιπέδου. 

β) Να βρεθεί το % ποσοστό της ολικής κ ινητικής ενέργειας του κυλίνδρου που 
οφείλεται στην περιστροφή  

γ) Ο κύλινδρος συνεχίζε ι κατόπιν την καθαρή κύλισή του επιβραδυνόµενος σε 
οριζόντιο επίπεδο. Να βρεθεί η σταθερή ροπή που σταµάτησε τον κύλινδρο 
γνωρίζοντας ότι αυτός εκτέλεσε µέχρι να σταµατήσει 5 στροφές. 

Απαντήσεις: α) 40 m/s  β) 33,3%  γ)1Νm 

 

66.  Κύλινδρος κυλά σε οριζόντιο επίπεδο και η ταχύτητα του κέντρο µάζας 
του είναι 2m/s. Ο κύλινδρος συνεχίζε ι  την κύλισή του προς τα πάνω σε 
κεκλιµένο επίπεδο γωνίας 30ο .  ∆ίνονται γ ια τον κύλινδρο Ι=mR2 /2 και 
g=10m/s2 .  

Να βρεθεί η µετατόπιση του κυλίνδρου από τη στιγµή που αρχίζε ι να 
ανεβαίνει στο κεκλιµένο επίπεδο ως τη στιγµή που σταµατά στιγµιαία. 
∆οκιµάστε να λύσετε το πρόβληµα µε περισσότερους από έναν τρόπους. 

Απάντηση: 0,6m 

 

67.  Τετράτροχο βαγονάκι µε µάζα 140kg (χωρίς τους τροχούς) αφήνεται να 
κυλήσει σε κατηφορικό δρόµο γωνίας κλίσης 30ο .  Οι τροχοί θεωρούνται 
οµογενείς δίσκοι ( Ι=mR2 /2) και η µάζα καθενός ε ίναι 10kg. Αν g=10m/s2 ,  να 
βρεθούν: (∆οκιµάστε µε 2 τρόπους) 

α) Η επιτάχυνση του βαγονιού 

β) Η ταχύτητα του βαγονιού όταν έχει διανύσει 9m.  

Απαντήσεις: α) 4,5m/s2   β) 9m/s 

 

68.  Άµαζο νήµα ε ίναι τυλιγµένο γύρω από τροχαλία µε µάζα 2kg και ακτίνα 
0,2m.To ένα άκρο του νήµατος είναι στηριγµένο στην οροφή. Αφήνουµε την 
τροχαλία να κατέλθει και το σχοινί ξετυλίγεται.  Η ροπή αδρανείας ως προς 
τον άξονα χχ΄ που περνά από το κέντρο της και ε ίναι κάθετος σε αυτή είναι 
Ι=mR2 /2 και g=10m/s2 .   Να βρεθούν: 

α) Η ταχύτητα του κέντρου µάζας της τροχαλίας την στιγµή t  κατά την οποία 
αυτή έχει κατέλθει κατά 0,3m. 
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β) Η ισχύς της ροπής ως προς τον άξονα χχ΄ την στιγµή t .  

γ) Ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής της τροχαλίας ως προς τον άξονα 
χχ΄ 

Απαντήσεις: α) 2m/s  β) 40/3  W  γ) 4/3 Kgm2 /s2  

 

69.  Μια συµπαγής σφαίρα µάζας m και ακτίνας α τοποθετε ίται στο κέντρο 
µιας κούφιας σφαίρας µάζας m µε εσωτερική ακτίνα α και εξωτερική ακτίνα 
2α. Οι δύο σφαίρες µπορούν να περιστρέφονται ανεξάρτητα η µία από την 
άλλη, αλλά η  τριβή µεταξύ τους τελικά τ ις κάνει να κινούνται σαν µια και 
µόνη συµπαγής σφαίρα. Η ροπή αδράνειας της εξωτερικής κούφιας σφαίρας 

είναι 
35

62
mα2 .  Ξεκινώντας από την κατάσταση όπου και οι δύο σφαίρες ε ίναι 

σε ηρεµία, η εξωτερική σφαίρα περιστρέφεται γρήγορα µε γωνιακή ταχύτητα 
ω0 ,  ενώ η εσωτερική σφαίρα ε ίναι ακόµη σε ηρεµία. Για τ ις πρώτες πέντε 
ερωτήσεις, εκφράστε τις απαντήσεις σας ως προς m, α, και ω0 .  

α. Ποια είναι η αρχική κινητική ενέργεια του συστήµατος των δύο σφαιρών; 

β. Ποια ε ίναι η αρχική στροφορµή του συστήµατος των δύο σφαιρών; 

Οι δύο σφαίρες τώρα τρίβονται µεταξύ τους µέχρι που περιστρέφονται µε την ίδια ταχύτητα. 

γ.  Ποια ε ίναι η γωνιακή τους ταχύτητα; 

δ.  Ποια ε ίναι η κ ινητική ενέργεια του συστήµατος των δύο σφαιρών; 

ε.   Ποια ε ίναι η στροφορµή του συστήµατος των δύο σφαιρών; 

∆ίνεται η ροπή αδράνειας συµπαγούς σφαίρας: Ι  = 2/5 m R2 .  

Κάποιος,  τώρα, αρπάζει την εξωτερική σφαίρα, σταµατώντας την περιστροφή 
της γ ια µια στιγµή, και µετά την ελευθερώνει σε ηρεµία. Κατά τη διάρκεια 
αυτού του µικρού χρονικού διαστήµατος η εσωτερική σφαίρα µένει  
ανεπηρέαστη. Καλέστε την γωνιακή της ταχύτητα ω1 .  (Αυτή ισούται µε την 
απάντησή σας στο ερώτηµα γ, αν έχετε απαντήσει.)  Οι δύο σφαίρες ξανά 
τρίβονται µεταξύ τους µέχρι που περιστρέφονται µε την ίδια ταχύτητα. 
Εκφράστε τ ις απαντήσεις σας στα παρακάτω δύο ερωτήµατα ως προς m, α, 
και ω1  µόνο. 

στ. Ποια ε ίναι η τελική κ ινητική ενέργεια του συστήµατος των δύο σφαιρών; 

ζ.   Ποια ε ίναι η τελική στροφορµή του συστήµατος των δύο σφαιρών; 

α) Κ=
35

62

2

1
mα2ω0

2  ,  β) L=
35

62
mα2ω0  ,γ) 

38

31
ω0 ,  δ) 

1330

961
 mα2ω0

2 ,  ε) 
35

62
mα2ω0    

στ)7mα2ω1
2 /190, ζ) 2mα2ω1 /5 

70.  Η ράβδος του σχήµατος έχει µήκος 
L=1,2 m και µάζα M=2,0 kg. Μπορεί να 
περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από 
το στήριγµα στο σηµείο Ο. Το βλήµα 
µάζας m=0,020kg κινε ίται οριζόντια µε 
ταχύτητα µέτρου u0  και διεύθυνσης 
οριζόντιας που απέχει απόσταση 
d=0,90m από το Ο. Το βλήµα διαπερνά 
ακαριαία τη ράβδο και εξέρχεται µε 
ταχύτητα u0 /2. Παρατηρούµε ότι η 
µέγιστη εκτροπή της ράβδου από την κατακόρυφο είναι 90ο .  Να 
υπολογισθούν: 

α) Η γωνιακή ταχύτητα της ράβδου αµέσως µετά την διέλευση του βλήµατος. 

d 
L 

v0  v0 /2 m 

m 

O 
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β) Η αρχική ταχύτητα του βλήµατος. 

Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς το στήριγµα είναι Ι=1/3 ΜL2  και η 
επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2 .  

Απαντήσεις:  α) 5 rad/s        β)  533,33 m/s 

 

71.  Στο σχήµα τα δύο σώµατα έχουν µάζες 
m1=m2=m και είναι δεµένα µε νήµα χωρίς 
µάζα (άµαζο). Το m1  απέχει απόσταση R0  
από την οπή Ο και του δίνουµε ταχύτητα 

u0= 0
2gR .  Να βρείτε το µέγιστο ύψος στο 

οποίο θα ανέλθει το m2 ,  συναρτήσει της R0 .  

Απάντηση: h=R0

2

15 −
 

 

 

72.  Από το ψηλότερο σηµείο κυλινδρικής επιφάνειας 
αφήνεται σφαιρίδιο (Ι=2mr2 /5) το οποίο κατέρχεται 
κυλώντας.  Το σφαιρίδιο εγκαταλείπει την επιφάνεια στο 
σηµείο Α. ∆είξτε ότι ηµφ=10/17 

 

73.   Το σφαιρίδιο του σχήµατος (Ι=2mr2 /5)  αφήνεται να 
κυλήσει στον οδηγό του σχήµατος. Η 
ακτίνα του κατακόρυφου κυκλικού οδηγού 
είναι R. ∆είξτε ότι το ελάχιστο ύψος h από 
το οποίο πρέπει να αφεθεί το σφαιρίδιο,  
ώστε κατά την κίνησή του να µην 
εγκαταλείψει τον οδηγό, είναι 2,7R. 

 

74.  Υποθέστε ότι σας έχει ανατεθεί να βοηθήσετε, µε τ ις γνώσεις σας στη 
Φυσική, τον σχεδιασµό της τελετής έναρξης των Ολυµπιακών αγώνων του 
2004. Μία από τις ιδέες των χορογράφων είναι αθλητές µε πατίνια αφού 
επιταχυνθούν να πιάνονται ο καθένας από ένα µεγάλο δακτύλιο (το σύµβολο 
των Ολυµπιακών αγώνων). Κάθε δακτύλιος κρατιέται οριζόντιος στο ύψος των 
ώµων του αθλητή µε ένα κατακόρυφο πάσσαλο ο οποίος ε ίναι 
προσκολληµένος στην περιφέρεια του δακτυλίου µε τέτοιο τρόπο ώστε ο 
δακτύλιος να µπορεί να περιστρέφεται οριζόντια γύρω από τον πάσαλο. 

Ο σχεδιασµός προβλέπει ο αθλητής να αρπάζει τον δακτύλιο στο 
αντιδιαµετρικό σηµείο από το σηµείο στο οποίο είναι προσκολληµένος ο 
πάσσαλος και στη συνέχεια κρατώντας το δακτύλιο να ολισθαίνει γύρω από 
τον πάσσαλο σε κυκλική τροχιά. Σας ζητείται  λοιπόν να υπολογίσετε την 
ελάχιστη ταχύτητα που πρέπει να έχει  ο αθλητής λίγο πριν αρπάξει τον 
δακτύλιο ώστε να εκτελέσει τουλάχιστον µία περιφορά γύρω από τον 
πάσσαλο. 

Ο αθλητής θα κινε ίται εφαπτοµενικά στο δακτύλιο λίγο πριν τον πιάσει.  

∆ίνονται:  Η ακτίνα του δακτυλίου R=4m, η µάζα του δακτυλίου Μ=10 Kg, η 
µάζα του αθλητή m=70 Κg και η σταθερή τριβή F=150/π  Ν. 

Απάντηση:  8,57m/s 
 

 

h 

φ 

Α 

m2  

m1  

R0  
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1. û* � 13.�!0"� �0� ���0"� m1=1 kg� �.�� m2=3 kg�  ��1�.�� #�� �$&!�"� �.�
�0!�12!�3 �2.������&�10��0� �/��0/ ���.20#�#�)�0�0"�����.��! "�2��������
�0� 2.$*2�20"� .�2�12 �$.� #1=10 m/s� �.�� #2=20 m/s�� ù�� �� �! *1�� � #� �.�
.� � #��10��0��.���02&����-0�.12�����.��!0� *�� 
.��� ��2.$*2�20"�2&��13.�!+���02��2����! *1�� 
����2 ���� 1 12)� 2�"�.�+�0�."� 2�"� 0��!�0�."� 2�"�13.�!."����."�m2��.2��

2����! *1�� 
�������ù�.: .) 35 m/s,  5 m/s   �) 93,75% 

2. ���13.�!0"�ù��ú��+��!�1� �2.�����&�10��0� � !��)�2� �/��0/ ��)�&"�3.��02.��
12 � �.!.��2&� 1$��.�� þ� 13.�!.� ù� �$0�� 2.$*2�2.� #=15 m/s�� 0�+�  �� ú�� +�
�!0� *��� ��� ���0"� 2&�� ù�� ú� 0��.�� �10"� mù=mB=2 kg�� �)10"� �! *10�"� �.�
��� #���.��� ��"� ��20����"�2.$*2�20"�2&��13.�!+��12�"��0!��2+10�"� 

��������.�� m+=1 kg  

����������� m+=3 kg 

        õ�0"� ���! *10�"�0��.����02&����"�0�.12���"� 
        ù�: .) /* , 0, 5m/s, 20m/s  �) 2!0�", -3m/s, 0, 12m/s 

3. ü�2!�� #�0� 2 � 13.�!�/� � ���."� m1� 2 #�
/���.� *� 1$��.2 "�� 10� *% "� h� �.�� 2 �
.3�� #�0� 0�0*�0! �� ù#2)� �.� 1#��! #120��
�02&����� 0�.12���� �0� 2 � 13.�!�/� � ���."�
m2 �m1�� �.� �!0� *�� 2.� *%�� � #� �.�
.�.��/�1 #�� 2.� 13.�!�/�.� �02�� 2��� �! *1���
+�&12�����h. 

ù����h1=(1-������2h,  h2 �������2h 

4. û* �13.�!0"�.�0��2�&��.�2��&���0����0"�m1��.��m2��)� #�m1=m2��.3�� �2.��
/�./ $�����.���1 #��.�)�2 � �/� �*% "�h1=18 m�0��� !�� �2� #�0����/ #�����
13.�!0"� ��� *�2.��12��� �/�.� �.2.�)!#3 ��ù3��02.���!+2.���13.�!.����."�
m1��.���02����13.�!.�m2��þ�13.�!.�m1��! 1�! *0��12 � !��)�2� �0���0/ ��.��
.!$��0�� �.� ���0�2.�� �.2.�)!#3.��! "� 2.����&���)��"�.� $&!�1�0��.�)� 2 �
0���0/ ��1#��! *02.���02&������0�2����.20!$)�0���13.�!.�m2���.��!0�0��2 �
*% "�� #��.�32�10����m2�� ��.��0&!��0��)2���)2.�� ��13.�!0"�1#��! * �2.���$ #�� /�.�*10�� 2��� �/�.� �.2.�)!#3�� .�)12.1�� h1��õ�0"�  �� �! *10�"� 0��.��
0�.12���"��.����.�2�12.1��2 #�.�!.�.�0��2�.� 
�.� �#�0�� 2 ��!)����.� .#2)� �.��12�� �0�����
�0!��2&1��)� #�m1/m2� ����0��!�� 
ù������h2=h1=18 m������-������2 

h. 

5. 	 � 13.�!�/� � 2 #� 0��!0� *"� 2 #� /���.� *�
1$��.2 "��$0�����.�m=1 kg��ü�2!�� #�0�2 �
13.�/� ��+120� 2 �1$ ������� #"� l=0,9 m� �.�
1$��.2��0���0� 2����.2.�)!#3 ��&��.��=60

 
. 

ù ú + # 

m1 

m2 

l 

h 



ù��úü�ü�	ýù�������
�üÿ� 2 

ù3�� #�0� 2 � 13.�!�/� ��  �)20� 12��� �.2+20!�� ��1�� 2�"� 2! $��"� 2 #�
1#��! *02.���02&�����0�.12�����0�2 �1+�.����."��=3 kg��� #��!0�0��12 �
�0� �/��0/ ��	 �1+�.��.�1#����10��2 �0�.2�!� �12.�0!�"�K ������m��0�+�
2 �13.�!�/� ��.�0�2��.$�0���������1&���.��!0� *�� 
.�� ������12��1#���01��2 #�0�.2�!� #� 
�� 2 ���� 1 12)�.�+�0�."�2�"�0��!�0�."�2 #�13.�!�/� #��.2��2����! *1�� 
�� ������12���&��.��¶��� #��.�0�2!.�0�� 2 �1$ �����02�� 2����! *1���û��02.��

g=10 m/s
2
. 

ù����.������m�������������1#��’=0,875 ⇒ �’=29
 
 

6. 	 �1+�.����."�m1����0�2.��12 � !��)�2� �
/��0/ � �.�� 1#��! *02.�� �02&�����
0�.12���� �0� 2�� 13.�!.� ���."� m2=2m1, 
� #� 0��.�� .!$���� .����2��� )�&"�3.��02.��
12 � /���.�)� 1$��.���02�� 2��� �! *1�� ��
13.�!.�.�0�.��0��10�����12 �*% " h��0�+�
2 � 1+�.� /�.�*0�� 12 � /��0/ � /��12��.�
S=1,25h����$!���.�12.�.2�10����.��!0�0��
 � 1#�20�012�"� 2!���"�  ��1��1�"� �02.�*�
1+�.2 "��.��/.��/ #� 
ù������� 

7. þ�0���!�/#�1��2&���02! ��&������."�m �.��2.$*2�2."�#�����02.���0�0�.12���"�
�! *10�"�.#2+���0�.����2 #"��#!��0"����&��12 �$0�&�����."��.  

.�� �.� �!0�0�� 2 � � 1 12)� 2�"� 0��!�0�."� � #� $�� #�� 2.� �02!)��.� 10� ���0�
2�2 �.��! *1��1#�.!2�10��2 #��)� #�� 

m

M
.  

�� +�.�� �.�2����2 #���2.��02!)��.�$�� #��)���2���0��!�0���2 #"� 
ù����

21)(�
4�
+

��� � 

8. 	 � 1+�.� ���."�m=1 kg� .3��02.�� �.�
�.2���0�� 12 � 2!.$*� 202.!2 �*��� �
.�2��."� R=1 m�� )�&"� 3.��02.�� 12 �
/���.�)� 1$��.�� ù#2)� 12�� ��1�� 2 #�
202.!2 �#��� #�1#��! *02.���02&�����
-� 0�.12���� �0� 2 � 1+�.� ���."� �m�� 2 �
 � � � 0��.�� .!$���� .����2 �� 	 � 1+�.�
���."��m����0�2.���02��2����! *1��12 �
�0� �  !��)�2� � /��0/ �� 1#�.�2�� 2 �
0�.2�!� � �.�� 2 #��! �.�0�� ����12�� 1#���01�� x=0,4 m�� 	 � 1+�.� ���."�m 
�02�� 2��� �! *1�� .��!$02.�� 12 � 202.!2 �*��� � ��$!�� 2 � ù�� )� #� 3=23

 
 

�1#���  �������� �.��� ������0!�)2�2.��� #�.�.�2*$���0��)�&�2!��+���.2��
2������ / �2 #�1+�.2 "����."�m�12 �202.!2 �*��� ��.��2����� /)�2 #���$!��
2 �ù��û�� �2.��� ������m��.��g=10 m/s

2
. 

ù��������J 

 

m1  
 m2 

   h 

 
  2m 

  3 

� 

m 
 R 

  R 

  A 
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9. þ� 13.�!.� ���."� m1� ���0�2.�� �0� 2.$*2�2.� #� �.�� 1#��! *02.�� �02&����� - 
0�.12�����0�2���.!$����.����2��13.�!.����."�m2���.2)�������13.�!.����."�
m2�1#��! *02.���0�2 ��2 �$ �0�.12�����.��.����0��3 !������1�"���.��!0�0�� �
�)� "�

1

2

m

m ��+120��.����1#��0��������! *1�� 

ù���� 3
1

2
≥

m

m
 

10. ü�2!�� #�0� 2 � 13.�!�/� � ���."� m1� 2 #�
/���.� *� 1$��.2 "�� +120� 2 � ���.� �.�
1$��.2��0�� �&��.� �1=60

 � �0� 2�� 
�.2.�)!#3 � �.�� 2 � .3�� #�0�� ù��  ��
�! *10�"� � #� �.� .� � #��1 #�� 0��.��
�02&����"�0�.12���"���.��!0�0��������12��
�&��.� �2��� #� �.� 0�2!.�0�� 2 � ���.� 2�"�
m3��û��02.��

321

321 mmm
== . 

ù����1#��2= ⇒

225

193 �2 ≅ 31
 
 

11. û# �0�.12���"�13.�!0"��$ #�����0"�m1=0,30 kg��.��m2=0,50 kg��.��2.$*2�20"�
#1=20 m/s��.��#2=10 m/s��� #��$ #��2 ���/� �3 !�.��.��2����/�.�3 !�� 
��� 13.�!0"� 1#��! * �2.���  �)20� �.!.� !3+� �2.�� �! 1&!���� �.�� 12��
1#��$0�.��.�.�.�!� #��2 �.!$��)�2 #"�1$��.�� 
.� �)1��0��.��������12��/#�.�����0��!�0�.��.!.�)!3&1�"��.2��2����! *1�� 
�� � �0"��.�0��.�� ��20����"�2.$*2�20"�2&��13.�!+���ü�� 0�2.��)2��/0��#��!$0��

�02.2! ���0��!�0�."�10��0!� /#�.�����0��!�0�.� 
ù�: 9,375J, 7,5m/s, 17,5m/s 

12. ü�.12����13.�!.����."��m����0�2.��$&!�"� 2!���"��0� 2.$*2�2.�#1=10 m/s�10�
 !��)�2� �/��0/ ��.���! 1���20�����&�10�.����20"�13.�!0"��.�+�� �m��.��
m��� #��!�1� �2.��10�0�.3�� 
.�� ù�� ���! *10�"�0��.��0�.12���"��.���02&����"���.�#� � ��12 *�� ��20����"�

2.$*2�20"�2&��2!�+��13.�!+���02��2�"�/�./ $���"��! *10�"� 
�� ù�� �����.� 2�"�13.�!."� �m� 0��.�� ����� kg�� �.� #� � ��12 *��  �� /#���0�"�

�! *10&"�� #�/�$02.��.#2���.��#� 20� *��12.�0!�"��.��)2�����0��! *1��
/�.!�0��������s. 

ù�: .) 2m/s, 4m/s, 16m/s  �) 240N, -160N 

13. ù�)�2 �1��0� �ù�.3�� #�0���.�13.�!.��0����.�
m� �.� �����0�� 12 � 01&20!��)� 2�"� �#���/!���"�
0��3��0�."�.�2��."�R=0,050 m��)�&"�3.��02.��
12 �/���.�)�1$��.���2 �1��0� �+�1#��! *02.��
�02&������.��0�.12�����0���.������13.�!.�2�"�
�/�."� .�2��."� �.�� ���."� �m� � #� �!�1�02.��

m1 

 

  m2 
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  m3 

  m1 
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9m 

+

m 
 R 

  R 

  A 



ù��úü�ü�	ýù�������
�üÿ� 4 

.����2�� 12 � 1��0� � +�� �.� �!0� *��  �� 20����"� 2.$*2�20"� 2&�� 13.�!+��� ���
2!���"��0&! *�2.��.�0��2�0"��g=10 m/s

2
). 

ù�: 0,28m/s,  0,32m/s 

14. �3.�!.����."�m1����0�2.���0� 2.$*2�2.�#1��.��1#��! *02.���0�2!����0�.12����
�0�.����2��13.�!.����."�m2���.��!0� *�� ��2���"�2�"�m2���.�2�"� � �0"�.#2��
�02��2����! *1���$0��2������12��/#�.2�� 
.� 2.$*2�2.� 
�� ����2����0��!�0�.� 
��  !��� 
ù����.��m2<<m1�����m1=m2�����m2>>m1 

15. ���&�10��0� � !��)�2� �0���0/ ��.����! 12��.�)��.2.�)!#3 �2 �$ �/�� �2.��
/* � 1��0�.� ù��ú�� #� .��$ #�� .�2�12 �$.� .�)� 2 �� 2 �$ � �����m� �.�� ��m. 
ù�)�.��ùú �� m��ù�)�2 �ù�0�130�/ ���02.��0�.12����13.�!.���� � �.��2#���
12 ��2 �$ ��.���0!���.�)�2 �ú���.��!0�0��2 ���� "�2�"�2! $��"�2�"�13.�!."�
.�)�2 �ù�&"�2 �ú� 
ù�������m 

 

 

 

ù�ü�ù�	ÿ�þ����
�þ 

 

1. þ� 13.�!.� ���."� m1=1 kg� 2 #� /���.� *�
1$��.2 "��.3��02.��.�)�*% "�h1=5 m �.�
�.2���0�� 12 � �0� � �0������ � 0���0/ � �.��
�.2)����1#�0$��0�� 2�������1�� 2�"�12 ��0� �
 !��)�2� � /��0/ �� )� #� 1#��! *02.�� �0�
2���.����2��13.�!."����."�m2=5 kg��þ�13.�!.����."�m1��02�� 2����! *1��
0��12!�30�� �! "� 2.� ��1&� �.�� .�0�.��0�� ����� 12 � �0������ � 0���0/ � �0�
����12 �*% "�h2=1,25 m. 

.����.��!0�0����2.$*2�2.�2�"�13.�!."����."�m2�.��1&"��02��2����! *1�� 
�����.�/0��020�)2�����! *1��/0��0��.��0�.12���� 
�� �.� �!0�20� 2 � �� � 1 12)� .�+�0�."� 2�"� ��$.����"� 0��!�0�."� 2 #�

1#12��.2 "�2&��13.�!+���û��02.��g=10 m/s
2
. 

   ����ù�.: .) 3 m/s, �) 30%  

2. ú���.����."����g����0�2.�� !��)�2�.��0�2.$*2�2.�#1=500 m/s��ù#2)�/��!$02.��
.�.!�.�.�.�)�� ���2���*� #����."���kg��� #��!0�0��10� !��)�2� �/��0/ ��	 �
����.�0��!$02.��.�)�2 ��*� ��0�2.$*2�2.�#2=100 m/s��0�+�2 ��*� � ��1�.��0��
12 �/��0/ ��.��12.�.2���02��.�)���m��û��02.��g=10 m/s

2����.��!0�0�� 
.� �� �0!�)2�2.�� #� .�.�2*$���0� �.2�� 2�� /���0#1�� 2 #� ����.2 "� .�)� 2 �

�*� ���0&! *�0�)2������0��0!�)2�2.�)�����.�+�0�.�����2���"�0��!�0�."�� 

 m1 

 m2 h1 
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� 

l 

m 

O 

#&  

�� �)1���0!�)2�2.�.�.�2*$���0��)�&�2!��+��2 #��*� #��0�2 �/��0/ � 
��  �1#�20�012�"�2!���"� ��1��1�"��02.�*��*� #��.��/.��/ #�� 
ù�:  .) 1192J   �) 8J  �) 0,4 

3. ù����13.�!.�2 #�/���.� *�1$��.2 "�0����0��.�)�2 ��*� �
�0�2.$*2�2.�#����� �.��.�0��.����0��$�12��2����2�"�#��+120�
2 ��*� ��.�.�.�#��+10���*!&�.�)�2 ���� 
+�&12����, m, l, g. 

ù���� lg
m

M
5

2
 

4. þ�13.�!.����."�m2� �1 !! �0���0�2 ����.��.2.�)!#3 ��þ�13.�!.����."�m1 
.3��02.�� .�)� *% "� h�� )�&"� 3.��02.�� 12 � �.!.��2&� 1$��.�� �02�� 2���
�02&������! *1�� ��13.�!0"���� *�2.��.�2��02.��.��3��� #��10�����12 �*% " 
h����.�� ��/* � 
.�� � � "� ��)� "�m1/m2; 

�� û0��20�)2�����! *1��/0��0��.��0�.12���� 
�� �.� �!0�0�� 2 � � 1 12)� 2�"� .!$���"�

0��!�0�."�2�"�13.�!."����."�m1: 

 i) � #�����0��0!�)2�2.� 
 ii) � #��02.3�!���0�12��13.�!.����."�m2��.2��2����! *1�� 

iii) � #��.!��0��0�1¶�.#2��� 
 ù����.�� 4

1 ���� 9
4  9

4  9
1   

 

 

 

��ù�	ÿ�þ����
�þ 

 

1. û* �13.�!0"���� *�2.�����&�10��0� � !��)�2� �/��0/ ��.��12����/�.�0#�0�.��0�
2.$*2�20"� #1=20 m/s� �.�� #2=5 m/s��ò12&� �� 0��.��  � �)� "� 2&�� �.�+�� 2&��
13.�!+�� � 

2

1

m

m �����13.�!0"� ��� �.�12�����1#��! * �2.�� �.�� � ����0���.�
�!0�0����2.$*2�2.�2 #�1#11&�.2+�.2 "�12�"��0!��2+10�"� 
.�� ���13.�!0"��!���2����! *1��2 #"���� *�2.�� �)!! �.��.��� ò�� 
��� ���13.�!0"��!���2����! *1��2 #"���� *�2.��.�2�!! �.��.�� 
 i)  �= 3

1  

 ii)  �= 4
1   

iii) �= 7
1  

m1 

 m2 
h 

 

 
Eû=0 
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 ù�.: .) 10 m/s, �) i)1,25 m/s, ii) 0, iii) -1,875 m/s 

2. ò�.�� ���2���*� #����."��=1,9 kg�0��.��.����2 �12 �/��0/ ��ú���.����."�
m=0,1 kg����0�2.�� !��)�2�.��0�2.$*2�2.�#=100 m/s��.��13��+�02.��12 ��*� �� 

 .�� �.��!0�0�� �� 2.$*2�2.� 2 #�1#11&�.2+�.2 "�.��1&"��02�� 2��13��&1��
2 #�����.2 "�12 ��*� ��þ�13��&1���0&! *�0��&"����02.��.�.!�.�.�� 

 �� �.��!0�0��2 � �/� ��.��2 ��*� ��!���2��13��&1��2 #�����.2 "����0�2.���0�
2.$*2�2.�#1=5 m/s 

  i)   �)!! �.��0�2 �����.� 
  ii)  .�2�!! �.��0�2 �����.� 

ù�.: .) 5 m/s, �) i) 9,75 m/s, ii) 0,25 m/s 

3. �3.�!.����."�m1=4 kg����0�2.���0�2.$*2�2.�#1=15 m/s����&�10��0� �/��0/ ��
�2 � �/� �/��0/ ����0�2.��/0*20!��13.�!.����."�m2=1 kg��0� 2.$*2�2.�#2=80 
m/s����� /�0#�*�10�"� ����1�"� 2&�� 13.�!+�� 0��.�� ���020"����� �.� 12�����  ��
13.�!0"� 1#��! * �2.�� �.�� � ����0�� �.� �!0�0�� �� 2.$*2�2.� 2 #�
1#11&�.2+�.2 "�� #��! �*�20���02��2��1*��! #1�� 
ù�������m/s, 53

o��0� 1#&  

4. 	 �1+�.����."��=1,8 kg�.3��02.��.�)� 2 �
1��0� � ù� �.�  ��1��10�� �.2�� ��� "� 2 #�
�0������ #� 0����/ #�� )�&"� 3.��02.�� 12 �
/���.�)� 1$��.�� ù3 *� 2 � 1+�.� �.2���0��
�.2�� S=1,6 m�� 1#��! *02.�� ��.12���� �0�
����.� ���."� m=0,4 kg�� � #� .��!$02.��
�.!�����.� �0� 2 � �0������ � 0���0/ � �0�
2.$*2�2.� #�� þ� #� �$0�� 2�2 �.� 2�����+120�� .��
/0��0�$.�0�2!���"��.�����! *1�����)2.��12����/�.���1���2 �1#11&��2&�.��.�
�3�.�0������&"�2 �1��0� �ù�.�0!$)�0� ��õ�&"��#��!$ #��2!���"�� �)20�2 �
1#11&��2&�.�.�0�.��0�� �.2��S¶��ù�� �=

4

3 � �.��g=10 m/s
2��/0��20�)2�� 0��.��

S’ ≅ 1,81 m��ü��.���.!�� � �)2��S’>S; 

5. 	 �����.����."�m=0,1 kg�13��+�02.��12 �
�*� ����."��=1,9 kg��.�� 2 ����.���� #"�
l=1,6 m�.� ����0�������12��.�)���1����.2��
60

 �� )�&"� 3.��02.�� 12 � /���.�)� 1$��.��
�.��!0� *�� 
.� ��2.$*2�2.�#�2 #�����.2 "� 
�� 	 ���� 1 12)�.�+�0�."�2�"�0��!�0�."�
2 #�1#12��.2 "�����.�-��*� ��.2��2����! *1���û��02.��g=10 m/s

2
. 

ù�.: 80 m/s, 95% 

6. û0��20�)2���.2��2�����.12�����02&������! *1����� *�0��"�13.�!."����."�m1 
�0�.����2��13.�!.����."�m2�2 �1*12��.�2&��13.�!+��$��0��0��!�0�.��� � �
2 � �� � 1 12)� .�+�0�."� 2�"� 0��!�0�."� 12��� �.!.���&� �! *1��� .�� 0��.��
m1=3m2; 

 � 

 � 
 S 

   m 

A 

30
o 

#&  

m 

 M 

l  60
o 

 

 

 M+m 
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ù������� 

7. þ� 3���� 1."� 0�$0� �!)13.2.� ��.� 2! $.� � .2*$��.� �.�� �! 1�.�0�� �.�
/�.�!.��.20#�0���0�2���.13.��12����02.�!0�.�2 #���� #� /�� *��! �0���� #�
�.�2�"�32���0��2 �.#2 ����2 � þ�3����1."��0&!0��)2��2 ���� �.#2 ����2 �0�$0�
#�0!�0�� 2 �)!� � 2.$*2�2."� �.��1#�0�+"� 2 � ��� "��2.�� 2 #���� #� /�� *��
+�&!��0�� )2�� ��!020�-#1���� �.�� 0����0��)2���.��� !�1020� �.�.� /0��020� 2 ��
�1$#!�1�)� 2�"�� �."� 0��0� � ��)�� )2�� 2.��/0#0� �! "� 2 �� ú !!�� )2.�� ����0�
12���� �!.�.�/�.12.*!&1���û0��#��!$0�1��.� ³STOP´��� �2.�0��.���! "�2�"�
/* � �.20#�*�10�"� �.�� /0�� 0�/0� �.���.� .#2 ����2 � �.� ���1���0���ó2.�� ��.�
���)� #12����!.��õ2.���3�.10�12 ���1 ��2�"�/�.12.*!&1�"��2 �.#2 ����2)�
2�"�1#��! *12��0��0� 2 ���� �.#2 ����2 �� #���� *2.���! "� 2���û*1���	.�
/* �.#2 ����2.��02��2��1*��! #1���.!��0��.��0�&���.��.�� ��1��1.����$!��
�.�12.�.2�1 #���	 �)!� � 2.$*2�2."��.��12 #"�/* �/!)� #"��2.�� ���km/h. 
ù�)� 2.� 1���/�.� � #� 0��.�� .�)���  !.2�� 12 � /!)� �� �!��.20� )2�� �02�� 2��
1*��! #1��2.�.#2 ����2.� ��1��1.���� m��!���12.�.2�1 #�� �0��.20*�#�1��
ú !0� /#2����� #�1$���2��0��&��.��� ��0�2����.20*�#�1��ù�.2 ��"�-�û*1�"��
ù�)�2���.�.3 !��2�"�2! $.�."���!.20�2����!�.��.��2��$! � � ��.�2&��/* �
.#2 ����2&���.���!��.20�)2�������.�2 #�.#2 ����2 #�2�"�3���"�1."��2.�������
kg�� 0�+�.#2�� 2 #���� #�.#2 ����2 #� �2.�� ����� kg, 1#��0!��.��.� ���&��
2&��  /��+��� ü��1�"� �!��.20� )2��  � 1#�20�012�"� 2!���"�  ��1��1�"� 2&��
0�.12��+��12��120�����13.�2 �0��.��� �����.��2 �g§���m/s

2��+�.��.��0�1020�
2���.13.��12����02.�!�.�/0���.�0��.��.!�02)��.�.� /0��020�)2�� ���� "� /��)"�
�.!.��.10�2 �)!� �2.$*2�2."�.�����.��)2����3����1."���� *2.���0�2.$*2�2.�
��2&�2 #� !� #�2.$*2�2."��� �.�0��.��2.�.� 20��1�.2��1."� 
ù�� þ� 2.$*2�2.� 2 #� ��� #�  /�� *� �2.�� �0�.�*20!�� .�)� 2 � )!� � �.�� 2�"�
3���"��."����!)20!��� 

 

 

 

���
�þ��ùÿ�	ù�ù�	�þ 

 

1. 	 � 1+�.� ���."� �=0,9 kg 
2 #� /���.� *� 1$��.2 "��
0�20�0�� ùù	� �*!&� .�)� 2��
��1�����0����2 "�����m��	��
12������ #��0!���.�)�2 ����
13��+�02.��.�.!�.�.�1¶�.#2)�
����.� ���."� m ���� NJ� �.��
2.$*2�2."� #=62 m/s�� 	��
12�����2�"�13��&1�"�����.�
�.��1+�.��$ #�� �)!! �0"�2.$*2�20"���.��!0� *�� 
.���2 ����2 "�2�"�ùù	��� #��.�0�20��10��2 �1#11&��2&�.� 
�������0!� / "� 2�"� 2.���2&1�"�� #� 0�20�0�� .!$���� 2 � 1+�.�� �.�+"� �.�� ��

�0!� / "�2�"�2.���2&1�"�2 #�1#11&�.2+�.2 "� 

� 
� 

ù � 
 x 

m # 
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�� ��2.$*2�2.�2 #�1#11&�.2+�.2 "��)2.��.#2)��0!���.�)�2����1��ù��)� #�
x=0,2 m��û��./��2���.�!.�.���1��2�"�ùù	��� #�0�20�0��.!$����2 �1+�.��
+�.�2 �0�.2�!� �� �����m��2!���"�.�0��2�0"�� 

�������ù�.: .) 0,84 m,  �) 0,628 s, 0,662 s,   �) 7,77 m/s  

2. ���13.�!0"�ù��+�2 #�/���.� *�1$��.2 "���$ #���10"�
���0"�m=1 kg��ü�2 �0* #�0�2���ù��0�2.$*2�2.�#0=8 
m/s�.�)�.�)12.1��S=1,5 m�.�)�2��+� 
.� ù�� �� �! *1�� 2&�� 13.�!+�� 0��.�� 0�.12����� �.�

�!0�0��2 ����2 "�2�"�ùù	��� #��.�0�20��10����+� 
�� ù�����! *1��0��.����.12������.��!0�0��2 ����2 "�

2�"� ùù	�� � #� �.� 0�20��10�� 2 � 1#11&��2&�.��
û�� �2.���g=10 m/s

2
, K=400 N/m, 3=30

 ��2!���"�.�0��2�0"� 
ù����.�����cm�����������cm 

3. 	 � 1+�.� ���."� �=1,96 kg� 2 #�
/���.� *� 1$��.2 "�� 0�20�0�� ù�ù�	��
���2 #"� x0=10 cm�� 	�� 12����� � #�
.#2)� �0!��� .�)� 2 � ���2! �
2.���2&1�"� � ���0�� ���&� 2 #� ��.�
� ���2�� ��.120����"�� ���."� m=0,6 
kg�� � #� ��320�� �.2.�)!#3.�� �.�
�!0�0�� 2 � ���2 "� 2�"� ùù	� � #� �.� 0�20��10�� 2 � 1#11&��2&�.�� 	!���"�
.�0��2�0"� 
ù���������cm 

4. 	 � 1+�.� ù� ���."� m=1 kg� � 2 #�
/���.� *�1$��.2 "� 2.�.�2+�02.��
�*!&�.�)�2 ����0�&=20 rad/s��.��
���2 "�x0=0,2 m��	 �1+�.�ú��$0��
�/�.� ���.� m� �.�� ���0�2.�� �0�
2.$*2�2.� #=6 m/s�� 	.� /* �
1+�.2.� 1#��! * �2.�� ��.12�����
)2.�� 2 � 1+�.� ù� 0��.�� 12�� ��1��
�1 !! ��."����.�� ��2.$*2�2�"�2 #"�0��.�� �)!! �0"��ù�����! *1�����02.��2��
12���� t ����.��!0� *�� 
.� ��2.$*2�2.�2 #�1#11&�.2+�.2 "�.��1&"��02��2����! *1�� 
�� ���0!� / "�2�"�2.���2&1�"�2 #�1#11&�.2+�.2 "� 
�� �� 0��1&1�� 2�"� .� ���!#�1�"� x-t� 2�"� ùù	�� � #� �.� 0�20��10�� 2 �

1#11&��2&�.��	!���"�.�0��2�0"� 

ù�.: .) 5 m/s,  �) 0,1 2 � s,  �) x=
4

2 ��10 2 t 

5. �3.�!.� ���."� m=0,5 kg� .�0�.��0�� �.2.�)!#3.� �0� 2.$*2�2.�
#=6 m/s��.��1#11&�.2+�02.���0�2 �1+�.����."��=2,5 kg��2 �
 � � � �1 !! �0�� 12 � ��2&� ��! � 0�.2�!� #� 12.�0!�"� �=25 

m 

m 

�+ 

 S 

�3 

   0#&  

�

 A 

� 

� 

 m 

 m 

#0 

 m # 

� 

 �� 

� 

  m 
  # 



ù��úü�ü�	ýù�������
�üÿ� 9 

��m�� 2 #�  � � #� 2 � ���&� ��! � 0��.�� 120!0&��� �� )�&"� 3.��02.�� 12 �
/���.�)�1$��.�� 
�.��!0�0���� 0��1&1�� 2�"�.� ���!#1�"�x-t��12���ùù	�� #��.� 0�20��10�� 2 �
1#11&��2&�.�� �t ��0��.����12����� 2�"��! *1�"��.�����02����3 !���! "� 2.�
���&��� 
û��02.��g=10 m/s

2
.  

ù����x ������
6

�
3

35
+t ) 

6. þ� 13.�!.� ���."� m=1 kg� .3��02.�� .�)� *% "� h=80 cm� �.�
��10�� 12 � /�1� � ���."� �=2 kg��  �  � � "� �1 !! �0�� 12 �
0�.2�!� �2 #�/���.� *�1$��.2 "�12.�0!�"��=200 N/m.  

�02�� 2��� �! *1����13.�!.�.�.��/��10�*% "� h’=5 cm���.�
�!0�0��������12����!)1�02���1#���01��2 #�0�.2�!� #��û��02.��
g=10 m/s

2���ü��.�����! *1��0�.12���� 
ù�������cm��)$� 

7. ò�."� /�1� "� ���."� �=2 kg� �1 !! �0�� /0��� "� 12��� ���&� ��!��
�.2.�)!#3 #� �/.��� *�0�.2�!� #�12.�0!�"�� ������m��ù�)�*% "�h=0,6 m 
���&� .�)� 2 � /�1� � .3��02.�� �.���10�� ��.� ��� �1+�.� ���."�m=2 kg�� 2 �
 � � � ���0�2.�� 12�� /�0*�#�1�� 2 #� �.2.�)!#3 #� 0�.2�!� #� �.�� 1#��! *02.��
��.12�����0�2 �/�1� ��2���12�����t ����.��!0�20� 
.�� 2 ����2 "�2�"�2.���2&1�"�� #��.�0�20��10��2 �1#11&��2&�. 

�� 2��1#��!2�1��# f(t��2�"�2.���2&1�"�2 #�1#11&�.2+�.2 ". 
�� 2 �$! ���)�/��12��.�� #��01 �.�0��.�)�2��12�����2�"��! *1�"���$!��2��

12����� � #� �� 2.$*2�2.� 2 #� 1#11&�.2+�.2 "� ��/0���02.�� ��.� �!+2��
3 !�� 

,0&!0�120��02����3 !��2 #��� �.�2�"�2.���2&1�"��! "�2.����&� g=10 m/s
2
 

ù����.������m������# �1#���t��������������/15s 

 

 

 

+ü�ÿ�ü� 

 

1. ù�)� 2��� � !#3�� �0������ #� 0����/ #� *% #"� h=1,6 m� �.�� �&��."� ���1�"�
3=30

 �.3��02.���.� ��1��10��1+�.����."�m1=1 kg���2����1��2 #��0������ #�
0����/ #�2 �1+�.�1#�.�2���0� � !��)�2� �0���0/ �12 � � � ����0�2.����$!�"�
)2 #� 1#��! #120�� ��.12���� �0� 1+�.� ���."� m2=4 kg�� 	 � 1#11&��2&�.�
��� *�0� �1#�.�2���.��1#1�0�!+�0�� !��)�2� ��/.���)�0�.2�!� ��2 � � � ��$0��
�)���.� 120!0&��� � 2 � ��.� ��! � 2 #�� ù�� �02.�*� 1+�.2 "� �.�� �0������ #�
0����/ #�0��.��� 

4

3 ���.��!0� *�� 

 �� 

� 

  m 

   h 



ù��úü�ü�	ýù�������
�üÿ� 10 

.�����1#1�0�!&1��2 #�0�.2�!� #� 
����2 ���� 1 12)�0��22&1�"�2�"�.!$���"�0��!�0�."�2 #�1+�.2 "����."�m1, 

�.2�� 2���  ��1��1�� 2 #� 0��� 2 #� �0������ #� 0����/ #�� û�� �2.�� 12.�0!��
0�.2�!� #�� �������m��.��g=10 m/s

2
. 

�������ù����.��x=4 cm������u=75%  

2. ù�)� 2��� � !#3�� �0������ #� 0����/ #�� �&��."� ���1�"� 3=30
 �� 120!0+�02.��

/�.��1 #��/.��� *�0�.2�!� #�1+�.����."�m1=2 kg��.��2 �1*12��.��1 !! �0��
���&�12 ��0������ �0���0/ ��ù�)�2����1��2 #��0������ #�0����/ #����0�2.��
�! "� 2.����&�1+�.����."�m2=3 kg��.��.!$���"� 2.$*2�2."�# =5 m/s��� #�
�$0��2��/�0*�#�1��2 #�0�.2�!� #��	.�/* �1+�.2.�1#��! * �2.���0�2!�����.��
���! *1��0��.����.12�����þ�.!$����.�)12.1��2&��/* �1&��2&��0��.������m. 
ù�� �� ����12��1#1�0�!&1�� 2 #� 0�.2�!� #� �02�� 2��� �! *1�� 0��.�� ����m�� �.�
#� � ��1�0����12.�0!��2 #�0�.2�!� #��û�� �2.���2!���"�.�0��2�0"��g=10 m/s

2
. 

ù����� ������m 

3. T.��*�.��.�+���1, �2��!0� *��
���&� 12 � �0� �  !��)�2� �
/��0/ �� )�&"� 3.��02.�� 12 �
/���.�)�1$��.��	 �����.����."�
m=0,1 kg����0�2.�� !��)�2�.��0�2.$*2�2.�#=400 m/s��	��12����� t ��2 �����.�
/�.�0!���.�.!�.�.�2 ��*� ����."��1=1,1 kg����.��0��.�)�.#2)��0�2.$*2�2.�
#����.���.2)����13��+�02.��12 ��*� ����."��2=2 kg���.��!0�0����$! �����
12������ #�2.��*�.��.���� #��10�0�.3���û��02.��S=10 m��.����2.$*2�2.�2 #�
����.2 "�12 ��.�!.��.��0&!��0���!.�2����12.�0!�� 
ù���������s 

4. �2 � /���.�)� 1$��.�� /�� �2.��
m1=2 kg, m2=4 kg, #1=12 m/s, 
#2=6 m/s, K=1200 N/m� �.��
2!���"�.�0��2�0"�� 
� �.�������12��1#���01��2 #�0�.2�!� #��.2��2����! *1��2&��1&��2&�� 
ù�������cm 

5. 	 �1*12��.�2&��1&��2&��ù��ú��
� #� 0��.�� /0���.� 12 � 0�.2�!� ��
�!0�0�� ���&� 12 � �0� � /��0/ ��
)�&"� 3.��02.�� 12 � /���.�)�
1$��.�� ù�� 2 � ����.� 13��&�0��
12 �1+�.�ù���.��!0�0��������12��1#���01��2 #�0�.2�!� #��û�� �2.��m=1 kg, 
K=900 N/m, #=30 m/s. 

ù��������m 

6. 	 � ����.� ���."� m=10 g� 2 #�
/���.� *� 1$��.2 "� /�.�0!���
.�.!�.�.� 2 � 1+�.� ���."� m1=1 
kg�� � #� .!$���� �!0�0�� 12 �
/��0/ �� 	 � 1+�.� ù� �02�� 2��
/���0#1�� 2 #� ����.2 "� ���0�2.��

�1 
 S m #&

# 
 M2 

 m2  m1 
1#&  2#&  

K 

2 m  m 

 #&  

K 
 m 

 A  B 

m2  m1 

 #&   m 
 A  B 
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12 �/��0/ ��.��12.�.2���02�������m��	 �����.��02��2����� /)�2 #�.�)�2 �ù�
13��+�02.��12 �1+�.����."�m2=990 g��.�� 2 �1#11&��2&�.�.�0�.��0��10�
�.2.�)!#3 � *% "�h=5 cm��ù���02.�*�ù� �.��/.��/ #� 0��.��� ���� �.�� g=10 
m/s

2���.��!0�0����2.$*2�2.�#�2 #�����.2 "� 
ù��������m/s 

7. 	.� 1+�.2.� ù�� ú� 0��.�� /0���.� �0� 1$ ���� �.�� .���01�� 2 #"� �!.20�2.��
1#���01��� � �.2��ûl� ��.� 0�.2�!� �12.�0!�"��1=1080 N/m�� )�&"�3.��02.��
12 ��.!.��2&�1$��.���)� #�0�2 �1$ ����� �)20��.!.2�! *�0�2.�0��"� 
i) 	 �1+�.�ú����0�2.��12 ��0� � !��)�2� �/��0/ ��1#��! *02.����.12�����0�

2 �+��.��2 �0�.2�!� �12.�0!�"��2=90 N/m�1#�����02.���.2��xmax=0,2 m. 

ii) 	 � 1+�.� ù� 1#��! *02.�� �02&����� 0�.12���� �0� 2�� 13.�!.� û�� ��  � �.�
.�#%+�02.���+120�������12��.�)���1�� 2 #� ���.2 "���� #"� l=32 cm� �.�
0��.���. 

�.��!0� *�� 
.�����&��.��. 

�����1#���01��ûl�2 #�0�.2�!� #�12.�0!�"��1. 

û�� �2.��m=1 kg, g=10 m/s
2
. 

ù����.���� ���������m  

8. ,0&! *�0�202.!2 �*��� �ùú�.�2��."�R=2 m��� #�03��202.��12 ���2&���! �
ú��0� �0� � !��)�2� � 0���0/ ���+�.����."�m1=4 kg�.3��02.�� �.� ���12!�10��
�.2����� "�2 #�202.!2 �#��� #�.�)�2 ���&���! �ù��	 �1+�.��0!��0��.�)�2 �
1��0� �ú� 2 #� 202.!2 �#��� #��0� 2.$*2�2.�#ú=5 m/s��.��1#�0$��0���.����0�2.��
$&!�"�2!�����.2����� "�2�"� !��)�2�."�03.�2 ����"�2 #�202.!2 �#��� #�12 �
1��0� � ú�� ù3 *� /�.�*10�� /��12��.� S=0,6 m� 12 �  !��)�2� � 0���0/ ��
1#��! *02.�� ��.12���� �0� 1+�.� ���."� m2=6 kg�� � #� 0��.�� /0��� � 12 �
0�0*�0! ���! � !��)�2� #�0�.2�!� #�12.�0!�"�� ������m��2 � � � ��$0��2 �
��� � ��! � 2 #� 120!0&��� � 10� .��)��2 � 1��0� �� 	.� 1+�.2.� �02�� 2���
��.12�����! *1����� *�2.��&"���.����.��.��2 �0�.2�!� �1#1�0�!+�02.�� 
�.�#� � ��1� *�� 
.�� �� �0!�)2�2.� � #� �.!�$���0� 0�.�2�."� 2�"� 2!���"� �.2�� 2��� ����1�� 2 #�

1+�.2 "�12 �202.!2 �*��� � 
�� 2 � � 1 12)� 2�"� .!$���"� ��$.����"� 0��!�0�."� � #� �02.2!����0� 10�

�0!�)2�2.�0�.�2�."�2�"���.12���"��! *1�"� 
�� 2 ����2 "��.�����0!� / "�2�"�2.���2&1�"�� #��.����0��2 �1*12��.�2&��

�.�+���02��2����! *1�� 

�� 

 m 

   û 

2 m  m  m 
K2 

 + 

 l 

 A  B 

K1 
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/� �.� / �0�� �� �!.3�����.!�12.1�� 2�"� .� ���!#�1�"� 2�"� 2.���2&1�"�10�
1#��!2�1���0�2 �$!)� � 

û��02.��)2��������1�� 2 #�1#12��.2 "� 2&���.�+�����02.���.2�� 2 ���� �.� 2 #�
0�.2�!� #��)2��2 �0�.2�!� �#�.� *0��12 ��)� �2 #�Hooke��.��)2��g=10m/s

2��	 �
 !��)�2� �0���0/ ��2 � � � �/��!$02.��.�)�2 �1��0� �ú���0&!0�2.��&"�0���0/ �
��/0����"�/#�.����"�0��!�0�."� 
ù����.�����J�������������������m�������s��/��x ������t 

9. 	 � �.2.�)!#3 � 0�.2�!� � 2 #�
/����.� *� 1$��.2 "� �$0�� 12.�0!��
� ���� ��m� �.�� 12 � ���&� ��! � 2 #�
�1 !! �0����.��02.����������.����."�
�� � #� �$0�� �! 1/0�0�� 10� .#2)��ò�.�
�02.����)� 13.�!�/� � ���."� m� �.��
.�0��2�&�� /�.12�10&�� .3��02.��
$&!�"�.!$����2.$*2�2.�.�)�2 �1��0� �
+�� #��!�1�02.��12����/�.�0#�0�.��0�2 �
0�.2�!� ��.��.��$0��.�)� 2���02.������
����.�.�)12.1��h1 =1,8 m��þ��! *1��
2 #� 13.�!�/� #� �0� 2��� ����.� 0��.��
�02&������/�.!�0��.�0��2� �$!)� ��.��
2 �13.�!�/� � �02�� 2��� �! *1��3���0��
10� *% "� h2= 0,2 m� .�)� 2�� ��1�� 2�"�
�! *1�"�� þ� ����.� ���0�2.�� �! "� 2.�
��2&��.��������12��.�)12.1��2�"�.�)�
2�� ��1�� 2�"� �! *1�"� 0��.�� ����m��	 �13.�!�/� � �.�� ������.�1#��! * �2.��
�.����.�+"�������.�.�0�.��0���.���$0��32�10����.��!+2��3 !��12����1��2�"�
�!+2�"��! *1�"��û�� �2.��.�)���g =10 m/s

2��.���0&!�120�� = 3,2. 

.�� �.� #� � ��1020� 2.� ��2!.� 2&�� 2.$#2�2&�� 2 #� �02.���� *� 13.�!�/� #�
.�!��+"��!����.���02��2����!+2���! *1��2 #��0�2�������.� 

��� �.�0�3!�1020�2�������2����0��!�0�.�2�"��02.�����"�����."�10�1#��!2�1��
�0� 2 � $!)� �� .�)� 2��� 12����� � #� .#2�� �0����� �.� �����0�� �t ���&"� 2���
12������!���.�!��+"�2���/0*20!���! *1�� 

�� �.��! 1/� !�1020�2�"����0"����.��m. 

/� �.�0�02�1020�.�����!+2���! *1��0��.��0�.12������)$�� 
ù���.���m/s, 2m/s�� ����ü� = 

3

32
 1#�2������t) (S.I���� �����=3kg, m=1kg�� �/� ��

�! *1��/0��0��.��0�.12���� 
 

 

  h1 

h2  M 

     m + 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

1. Ένας άνθρωπος στέκεται στη γραµµή ενός τρένου το οποίο κινείται µε ταχύτητα 

20m/s προς ένα βράχο και σφυρίζει. Το τρένο βρίσκεται ανάµεσα στον άνθρωπο και 

το βράχο. Η συχνότητα της σφυρίχτρας ως προς το µηχανοδηγό είναι 1800Ηz. Αν η 

ταχύτητα του ήχου είναι 340m/s, να βρεθεί η συχνότητα του ήχου που ακούει ο 

άνθρωπος (Ι) απευθείας από το τρένο (ΙΙ) µετά από την ανάκλαση του ήχου στο 

βράχο. 

ΑΠ: 1700Ηz, 1912,5Hz 

 

2. Μία νυχτερίδα κινείται µε ταχύτητα 5m/s και καταδιώκει ένα έντοµο. Η νυχτερίδα 

εκπέµπει ένα ήχο συχνότητας 40KHz, ο οποίος ανακλάται στο έντοµο και όταν 

επιστρέφει η νυχτερίδα αντιλαµβάνεται συχνότητα 40,4ΚHz. Αν η ταχύτητα του ήχου 

είναι 340m/s να υπολογισθεί η ταχύτητα του εντόµου. 

ΑΠ: 3,3m/s 

 

3.  

 

 

Το σώµα µάζας Μ ισορροπεί πάνω στο λείο δάπεδο και είναι δεµένο στο άκρο 

ελατηρίου σταθεράς Κ µεγάλου µήκους. Το σώµα φέρει ηχητική πηγή η οποία 

εκπέµπει ήχο σταθερής συχνότητας fs. Ο παρατηρητής διαθέτει συσκευή η οποία 

µπορεί να µετρά τη συχνότητα του ήχου που φθάνει σε αυτόν σε κάθε χρονική 

στιγµή. Κάποια στιγµή ο παρατηρητής πυροβολεί προς το σώµα και το βλήµα µάζας 

m=0,2Kg κινείται πρακτικά µε σταθερή ταχύτητα υβ=100m/s και σφηνώνεται στο 

σώµα. Με τη σφήνωση του βλήµατος το σύστηµα αρχίζει να εκτελεί απλή αρµονική 

ταλάντωση πλάτους Α και η ηχητική πηγή αρχίζει να εκπέµπει ήχο, του οποίου η 

ταχύτητα είναι υ=340m/s. Ο παρατηρητής καταγράφει ήχους ελάχιστης συχνότητας 

1122Ηz και µέγιστης 1190Ηz. Η χρονική διαφορά µεταξύ  της καταγραφής µιας 

ελάχιστης τιµής και της αµέσως επόµενης µέγιστης τιµής συχνότητας είναι 

∆t=0,785s. Να βρεθούν: 

Α) Τα µεγέθη  fs, Μ, Κ και Α. 

Β) Να βρεθεί η χρονική διαφορά ∆t1 µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης 

καταγραφής ήχου συχνότητας  fs καθώς και η χρονική διαφορά ∆t2 µεταξύ της 

δεύτερης και της τρίτης καταγραφής ήχου συχνότητας  fs. 

ΑΠ: Α) 1155Ηz,  1,8Kg,  32N/m,  2,5m   B) 0,77s,  0,80s 

 

4. Τρένο κινείται µε ταχύτητα 20m/s προς τον ακίνητο σταθµάρχη. Τη στιγµή που 

βρίσκεται σε απόσταση 340m από αυτόν αρχίζει να σφυρίζει. Ο ήχος του 

S A 
+ 

m 

Μ 
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σφυρίγµατος ως προς το µηχανοδηγό έχει συχνότητα 640Hz και διάρκεια 3,4s. Αν η 

ταχύτητα του ήχου είναι 340m/s να βρεθούν: 

α) Η συχνότητα και η διάρκεια του ήχου που ακούει ο σταθµάρχης 

β) Η απόσταση του τρένου από το σταθµάρχη τη στιγµή που αυτός παύει να ακούει 

τον ήχο. 

ΑΠ: α) 680Ηz, 3,2s  β) 256m 

 

5. Παρατηρητής βρίσκεται σε απόσταση 200m από ακίνητη σειρήνα που εκπέµπει 

ήχο συχνότητας 1700Ηz. Τη στιγµή t=0 ο παρατηρητής αρχίζει να κινείται µε 

σταθερή επιτάχυνση προς τη σειρήνα την οποία προσπερνά και συνεχίζει την κίνησή 

του αποµακρυνόµενος από αυτή. Η µέγιστη συχνότητα που ακούει ο παρατηρητής 

κατά την κίνησή του είναι 1800Ηz. Αν η ταχύτητα του ήχου είναι 340m/s να 

υπολογισθεί: 

Α) Η επιτάχυνση του παρατηρητή 

Β) Να γίνει η γραφική παράσταση της συχνότητας που ακούει ο παρατηρητής µε το 

χρόνο, από τη στιγµή της εκκίνησης ως τη στιγµή που φθάνει στην σειρήνα. Πόσα 

κύµατα «συναντά» ο παρατηρητής στο παραπάνω χρονικό διάστηµα; 

Γ) πόσο απέχει ο παρατηρητής από τη σειρήνα όταν ακούει συχνότητα 1500Ηz 

ΑΠ: A) 1m/s
2
,  Β) 35000,  Γ) 600m 

 

6.  Σε ένα ευθύγραµµο δρόµο υπάρχουν στη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά τρία 

οχήµατα Α, Β, Γ. Το Α είναι ακίνητο, το Β κινείται προς τα δεξιά µε ταχύτητα 10m/s 

και το Γ κινείται επίσης προς τα δεξιά µε ταχύτητα 20m/s. Τα Α και Γ σφυρίζουν µε 

την ίδια συχνότητα 540Ηz (το καθένα ως προς τον οδηγό του). Σας δίνεται η 

πληροφορία ότι ο οδηγός του Β ακούει διακρότηµα. Ποια η συχνότητα του 

διακροτήµατος, αν  η ταχύτητα του ήχου είναι 340m/s. 

ΑΠ: 0,88Ηz 

 

7. Παρατηρητής βρίσκεται, αρχικά ακίνητος, δίπλα σε µία σειρήνα και κάποια στιγµή 

αρχίζει να αποµακρύνεται από αυτή µε σταθερή επιτάχυνση 2m/s
2
. Αν η ταχύτητα 

του ήχου είναι 340m/s, να βρεθεί η απόσταση του παρατηρητή από τη σειρήνα τη 

στιγµή που η συχνότητα του ήχου που ακούει αυτός είναι το 90% της συχνότητας που 

άκουγε αρχικά. 

ΑΠ: 289m 


